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ĮŽANGA 

 

ei Jėzus Kristus yra tavo gyvenimo pamatas ir realus asmuo, 

kuriuo tu tiki, tai reiškia, kad tavo gyvenime vyksta Dievo 

statyba.  

 

Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas 

sena  praėjo, štai visa tapo nauja (2 Korintiečiams 

5:17) 

 

Šioje Rašto vietoje kalbama apie naujo gyvenimo kokybę ir 

dievišką prigimtį, kurią turi kiekvienas krikščionis. Viešpats turi 

parengęs tavo naujo gyvenimo šlovingą projektą ir nori pastatyti 

namą, kurio nesujudintų jokie vėjai, audros, aplinkybės ar 

pavojai. Jis stato kantriai ir nuosekliai, vadovaudamasis tuo 

projektu, kurį atvirai Evangelijoje pristatė visiems žmonėms – 

tai Kristaus gyvenimas TAVYJE. Ši dieviška statyba 

prasideda nuo pamatų dėjimo ir baigiasi šlovingu ir amžinu 

namu, kurį Viešpats pastato kiekvienam, kuris Juo pasitiki. 

Viešpats trokšta užbaigti šią statybą, kad mes gyvenimo šioje 

žemėje pabaigoje galėtumėme su užtikrintumu sušukti, kaip 

apaštalas Paulius: 

 

Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau 

tikėjimą. Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį 

aną dieną man duos Viešpats, teisingasis Teisėjas,  ir 

ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo Jo pasirodymą. 

(2 Timotiejui 4:7) 

 

Tikėjimo kelio pradžioje, kada priimame Kristų į savo širdį, 

Dievas parodo mums nuostabius pažadus bei apdovanoja 

šlovingomis pranašystėmis apie nuostabų gyvenimą, kurį Jis 

pradeda statyti mumyse. Pažiūrėję į šlovingą ir neįtikėtinai 

J 
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gražų naujo gyvenimo projektą, kurį Jis rengiasi statyti, mes 

pagalvojame, kaip, aplamai, įmanoma jį pastatyti, ypač, kai iš 

pradžių matome tik tuščią lauką tarytum baltą popieriaus lapą, 

kuriame turi atsirasti nuostabus “šedevras”. Tačiau jei leisi 

statytojui nuosekliai veikti pagal Jo parengtą projektą, šlovingas 

statinys tikrai bus užbaigtas. Viskas, ko reikia, tai nenuleisti akių 

nuo Dievo projekto (Kristaus) ir leisti Šventajai Dvasiai tai 

įvykdyti. 

 

Tačiau kodėl kai kurių krikščionių gyvenimai panašūs į 

sugriuvusius namus arba apleistas statybas,  kur matosi tik 

nusivylimas Dievu, netikėjimas, rutina, nuobodulys, apatija, 

kritika, priekaištai, murmėjimai ir nesibaigiantys klausimai: 

„Kodėl mano gyvenime niekas nevyksta ir nesikeičia, kodėl 

nėra Dievo jėgos ir stebuklų, kodėl mano gyvenimas niekuo 

nesiskiria nuo netikinčio žmogaus, nepaisant, kad esu jau dešimt 

ar dvidešimt metų krikščionis, kodėl nematau Dievo realumo ir 

pagalbos, nepaisant, kad darau gerus darbus, lankau bažnyčią ir 

nedarau didelių nuodėmių, kodėl mano krikščioniškas 

gyvenimas apsiriboja tik prisiminimais apie Jėzų įtikėjimo 

pradžioje, kada maudžiausi Jo gerume, turėjau tiek vilties bei 

tikėjimo ir džiaugiausi, žvelgdamas į tą nuostabų gyvenimo 

projektą, kurį man siūlė Dievas, kur visa tai dingo?“ Kodėl kai 

kurie krikščionys po šlovingų pergyvenimų ir nuostabios 

tikėjimo kelio pradžios sustoja, nusivilia, užgęsta ir praleidžia 

laiką klaidžiodami be tikslo, ir eidami ratu aplink apleistą 

statybų aikštelę, kurioje matosi tik kažkada statytos veiklos ir 

gerų darbų dėl Dievo griuvėsiai? 

 

Viena iš pagrindinių nesėkmingos statybos arba jau pradėto 

namo griuvimo priežasčių, yra neteisingai sudėti ir 

nepakankamai gilūs namo pamatai. Kaip bebūtų keista, tačiau 

labai dažnai įtikėjimo pradžioje mes ignoruojame laiką, kada 
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Šventoji Dvasia guldo į mūsų širdis pamatines tikėjimo tiesas, 

mokina krikščioniškos abėcėlės ir apreiškia pačias svarbiausias 

ir paprasčiausias tikėjimo tiesas, be kurių neįmanoma pastatyti 

ir užbaigti krikščioniško gyvenimo statinio. 

 

Kas išlaiko antžeminę statinio dalį? Tai pamatas. Kuo 

aukštesnis ir didesnis statinys, tuo tvirtesnis ir gilesnis turi būti 

jo pamatas. Labai gaila, bet dažnai degantis ir nuoširdus 

krikščionis tikėjimo kelio pradžioje pradeda statyti savo 

gyvenimą, dėdamas pamatus iš Dievo ženklų, stebuklų, gerų 

darbų, pergyvenimų, žmogiškos išminties, išgydymų ar Dievo 

balso paieškų neatnaujinto proto ir emocijų labirinte, ir 

nepadeda pamatinių plytų, ant kurių turi remtis visas 

krikščioniškas gyvenimas. Dėl šios priežasties krikščionio 

dvasinis augimas sustoja arba, kurį laiką augęs, jis netikėtai 

sugriūna. 

 

Apaštalas Paulius laiške žydams rašo, kad, nepaisant ilgo 

tikėjimo kelio, dieviška statyba jų gyvenime yra sustojusi. To 

priežastis -  neteisingai sudėti Dievo žodžio pagrindai. Todėl, 

nepaisant kiek ilgai tu tiki ar kiek daug dirbi dėl Dievo, jei tavo 

gyvenimo namo pamatuose yra skylės, kuriose turėtų būti 

pagrindinės Dievo žodžio tikėjimo tiesos, tai ši statyba negali 

būti sėkminga.   

 

Ir nors, žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, 

iš tiesų reikia, kad jus vėl kas nors pamokytų Dievo 

žodžio pagrindų. (Žydams 5:12)  

 

Laiške žydams apaštalo Pauliaus minimi krikščionys ilgą laiką 

statė tikėjimo namą, tačiau be rezultatų. Jis nuolatos sugriūdavo, 

nes nebuvo pačios svarbiausios ir tvirčiausios namo dalies – 

teisingų ir tvirtų pamatų. Ar neteko stebėti krikščionio, kurio 
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gyvenimas nesikeičia nepaisant didelių pastangų, gerų darbų, 

bažnyčios lankymo ir nuoširdžių norų? Kartais atrodo, kad 

kažkas jau vyksta tokio krikščionio gyvenime, kad jau vieną 

mėnesį jo nuotaika gera, jis pilnas vilties ir tikėjimo, tačiau 

užėjus vėjui ir audroms vėl viskas kažkur dingsta. Toks statymas 

ir griuvimas vyksta kaip nuolatinis procesas nuo vieno 

pirmadienio iki kito, nuo vienų metų pradžios iki kitų, nuo dar 

vienos “apvalios” datos ir sprendimo “daugiau nebedarysiu” iki 

eilinės nesėkmės ir griuvimo. Toks krikščionis papuola į 

nesibaigiantį namo statymo ir griuvimo ciklą bei pastangų ir 

nusivylimų ratą, ir nesupranta, kad vienintelė tokio 

nesibaigiančio ciklo priežastis - statinio pamatuose trūksta 

pagrindinių plytų.  

 

Toks pasikartojantis griuvimas rodo, kad problema yra ne su 

antžemine pastato dalimi, t.y. darbais ir veikla dėl Dievo, bet su 

pamatais, kuriuose trūksta tikėjimo abėcėlės ir esminių Dievo 

žodžio tiesų apreiškimo. Po daugelio tokių griūčių krikščionis 

nusivilia Dievu ir pradeda galvoti, kad Kristaus gyvenimo 

realumas skirtas ne jam, o tik ypatingiems Dievo išrinktiems 

tarnams, jis susitaiko su “normaliu”, pilku ir nuobodžiu 

krikščionišku gyvenimu. Kai kurių širdyse lieka tik 

nepaaiškinama tuštuma ir laukimas kažkokių pasikeitimų, lyg 

kažkas savaime turėtų įvykti. Tačiau viskas, ko reikia, tai padėti 

tvirtus ir teisingus pamatus su Šventosios Dvasios pagalba.  

 

Jei tavo gyvenimas panašus į nesibaigiantį statymą ir griuvimą, 

grįžk prie pamatinių tikėjimo tiesų, nepaisant kaip kvailai tai 

atrodytų kitų žmonių akyse. Šventoji Dvasia nestatys namo be 

pamatų. Ji tavęs lauks tiek, kiek reikia, kad leistum Jai kartu su 

tavimi padėti nepajudinamus tavo gyvenimo pamatus ant uolos, 

kuri yra Jėzus Kristus. 

 



Įžanga 

11 

 

Kuo didesnis statinys, tuo gilesni turi būti pamatai. Dangoraižio 

pamatų ruošimas užtrunka daugiau laiko negu antžeminės jo 

pastato dalies statyba. Taip ir krikščionio gyvenime. Šventoji 

Dvasia veda taip, kad mūsų tikėjimo kelio pradžioje Ji skiria 

daug laiko pamatinių tiesų apreiškimui ir mokymui. Tačiau 

labai dažnai jaunas ir nuoširdus krikščionis ignoruoja šį laiką ir 

puola į darbų ir veiklos dėl Dievo sūkurį. Jis tampa visą laiką 

užimtas veikla dėl Dievo, nors Šventoji Dvasia skatina jį 

atsisėsti prie Jėzaus kojų ir gerti Jo žodį, idant pamatinės tiesos 

apreiškimu įsitvirtintų širdyje.  

 

Pamatų dėjimas yra nepatrauklus procesas, nes nesimato 

maloniausios (matomos) antžeminės statinio dalies, t.y. tavo 

darbų ir veiklos dėl Dievo. O jų taip norisi, ir ypač iš pradžių. 

Todėl labai dažnai, sudėjęs “bet kokius” pamatus, tu gali 

nuskubėti dirbti dėl Dievo, galvodamas - “Ai, bus gerai ir 

taip…, Dievas gi viską mato ir žino, kad aš dėl Jo triūsiu, nėra 

laiko terliotis su pamatais, pasaulis žūsta...”. Iš pradžių toks 

sprendimas gali atrodyti patrauklus, nes matosi sparčiai kylanti 

antžeminė pastato dalis. Aplinkiniai irgi žavisi tavimi, 

stebėdamiesi, kaip tu per tokį trumpą laiką taip sparčiai augi 

darbais ir veikla dėl Dievo. Bet tie darbai dažnai statomi ant 

silpnų pamatų. Bėgant laikui pamatai neišlaiko didėjančios 

darbų ir veikos naštos, ir staiga vieną dieną ateina griūtis: tu ne 

tik nebenori tarnauti Dievui, bet tampi nusivylusiu, murmančiu, 

pavargusiu ir pasaulio rūpesčiais bei rutina apraizgytu 

„krikščionimi“.   

 

Dažnai įvyksta taip, kad krikščionis tikėjimo kelio pradžioje 

vietoje to, kad leistų Šventajai Dvasiai apreikšti ir sudėti jo 

širdyje Dievo žodžio pamatus, puola dirbti ir visą  laiką skiria 

veiklai dėl Dievo. Toks krikščionis, galbūt, net keletą metų gali 

uoliai tarnauti Dievui ir džiaugtis matomos veiklos rezultatais, 



Dievo statyba 

12 

 

tačiau praėjus ilgesniam laikui, gali tapti nusivylusiu ir 

sugniuždytu žmogumi, su ironiška šypsena ir nostalgija 

prisimenančiu tuos intensyvios veiklos metus, o Viešpatį 

laikančiu kaip atsarginę padangą automobilio bagažinėje, kuri, 

esant reikalui (ligai, nelaimei ar kitai problemai), galėtų išspręsti 

ekstremalią gyvenimo situaciją. Kodėl kartais įvyksta taip su 

degančiu krikščionimi? To priežastis - statomo krikščioniško 

gyvenimo pamatai buvo per silpni ir neatlaikė didėjančio 

antžeminės dalies svorio.  

 

Velnias puikiai sugeba pasinaudoti tokiomis progomis, kada 

krikščionis stato namą be pamatų. Matydamas, kad krikščionis 

atsainiai žiūri į Šventosios Dvasios raginimą gerti Dievo žodį, 

velnias leidžia jam būti aktyviam dėl Dievo “iki laiko”. Bet, 

atėjus metui, jis papučia į tokį namą ir jis sugriūna. Griuvimas 

būna stiprus, įtakojantis ir kitus krikščionius, o netikintys stebisi 

tokiu gyvenimo virsmu: “Kaip galėjo toks degantis ir nuoširdus 

krikščionis pasinerti į depresiją, alkoholį ir tapti piktu, 

murmančiu, nusivylusiu ir užpildytu pagieža bei kartėliu? Kur 

gi yra jo Dievas, kodėl viskas taip įvyko?” 

 

Evangelijoje galime pastebėti, kokie buvo Jėzaus tarnavimo 

prioritetai ir kaip Jis ruošė savo mokinius, kad jų naujo 

gyvenimo namas nesugriūtų. Jėzaus tarnavimas žemėje iki Jo 

nukryžiavimo, iš esmės, susidėjo ir trijų dalių: 1) pamokslavimo 

arba dangaus karalystės skelbimo; 2) mokymo; bei 3) praktinės 

dalies – ligonių gydymo ir demonų išvarymo. Kaip bebūtų 

keista, tačiau didžiąją savo tarnavimo dalį Jėzus skyrė būtent 

Dievo žodžio aiškinimui ir mokymui. Kodėl? Žmogiškai 

mąstant, būtų daug efektyviau, jei Jėzus ištisas valandas gydytų 

ligonius, prikėlinėtų mirusius ir išvarinėtų demonus. Tai taip 

naudinga ir efektyvu. Bet tik žmogaus akimis. Viešpats žinojo, 

kad tik Dievo žodis gali pakeisti žmogaus gyvenimą ir atvesti jį 
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prie kryžiaus, per kurį teka ne tik išgelbėjimas, nuodėmių 

atleidimas, atpirkimas, bet ir dieviškas gyvenimas. Jėzus žinojo, 

kad neužpildžius širdies Dievo žodžiu, išvaryti demonai grįžta, 

o fizinis kūno išgydymas gali praeiti.  

 

“ Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja 

bevandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi ji 

sako: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi 

randa juos iššluotus ir išpuoštus. Tuomet eina, pasiima 

kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir 

įėjusios jos ten apsigyvena. Ir tada tam žmogui darosi 

blogiau negu pirma”. (Luko 11:24-26) 

 

Todėl Jėzus daugiausia laiko praleido skelbdamas ir 

mokydamas Dievo žodį, nes Jam buvo svarbu sudėti mokiniams 

tikėjimo pamatus. Jėzus nelabai jaudinosi, kad antžeminė jo 

mokinių gyvenimo dalis nekilo taip sparčiai, kaip to reikalavo 

savo elgesiu besipuikuojantys fariziejai. Ilgą laiką Jėzaus 

mokiniai tingėdavo melstis, o apie pasninką net negalvojo, 

nesuprasdavo Jėzaus palyginimų, buvo su įvairiais charakterio 

trūkumais, dažnai klysdavo ir klupdavo. Kol kiti žavėjosi 

išgydymais ir nelabai “dėjo į galvą”, kas tas Jėzus – nesvarbu, 

ar pranašas, ar šiaip Dievo žmogus, svarbu, kad tik išgydo, - 

Jėzus savo mokinius nuosekliai vedė prie apreiškimo, kad Jis 

yra Mesijas, siųstasis Dievo sūnus ir pasaulio gelbėtojas. Jėzus 

dėjo į mokinių širdis paprastas tikėjimo tiesas: išgelbėjimo iš 

nuodėmių, perkėlimo iš tamsos valdžios į dangaus karalystę, 

meilės, sekimo paskui Jėzų ir vaikiško pasitikėjimo Juo. Savo 

gyvenimu Jėzus rodė, kad nepaisant kokios didelės audros 

siaustų gyvenime, jei valtyje yra miegantis Jėzus, kiekvienas 

mokinys gali būti visiškai ramus ir saugus.  
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Dievo karalystės žinios skelbimas bei išgydymai pritraukdavo 

daugelį. Tačiau su mokiniais Jis daugiausia laiko praleisdavo 

aiškindamas ir mokindamas Dievo žodį. Todėl mokiniai ir 

vadindavo Jėzų “mokytoju”.  

 

Tuos pačius tarnavimo prioritetus matome ir visuose apaštalų 

laiškuose, kurie, iš esmės, yra ne kas kita, kaip Dievo žodžio 

mokymas, aiškinantis, kaip krikščioniui gyventi su Kristumi, 

kuo jis tapo priėmęs Jėzų, kaip augti Dievo pažinimu ir gyventi 

dėl Jo. Apaštalų laiškuose nesurasime nei vieno pamokslo, kaip 

gydyti ligonius ar išvarinėti demonus, kaip daryti stebuklus. Tai 

taip paprasta, kad Šventoji Dvasia “nesivargino” įtraukti juos į 

Naująjį Testamentą. Šie stebuklai palydi kiekvieną įtikėjusį, 

kuris skelbia Evangeliją. Ženklus ir stebuklus daro Šventoji 

Dvasia, kuriai reikalingas tvirtas namas, pastatytas ant uolos ir 

nesugriūvantis po pirmo lietaus ar vėjo gūsio. Šventoji Dvasia 

trokšta išlieti jėgą ir veikti krikščionyje, kurio gyvenimo 

pagrindas yra Jėzus. Ji nesuinteresuota išlieti ir parodyti Dievo 

jėgą vieną kartą, bet trokšta, kad mes vaikščiotume Dievo jėgoje 

pastoviai. Dievo ženklai ir stebuklai dažnai nepasirodo tik todėl, 

kad dar nebūna parengtas namas, kuris po pirmo stebuklo, atėjus 

lietui ir vėjams, nesugriūtų. 

 

Jėzus neskyrė daug dėmesio mokymui, kaip gydyti ligonius ar 

prikėlinėti mirusius. Jis tiesiog suteikė šią valdžią savo 

mokiniams, kurie buvo mokomi Dievo žodžio. Tačiau 

daugiausia laiko jis kantriai, paprastai ir nuolat aiškino Dievo 

karalystės paslaptis ir dėjo Dievo žodžio pagrindus į mokinių 

širdis, kad vėliau, nužengus Šventajai Dvasiai, Dievo žodžio 

pamatai apaštalų gyvenime atlaikytų antžeminės statinio dalies 

svorį: persekiojimus, klaidas, sunkumus ir t.t. 
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Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Didelė minia rinkosi prie Jo, 

ir Jis juos mokė. (Morkaus 2:13) 

 

Kaip ir ankstesniais laikais, taip ir dabar bažnyčioje Šventoji 

Dvasia didžiausią dėmesį skiria Dievo žodžio tarnavimui, t.y. 

pamokslavimui ir mokymui. Po to seka Dievo jėgos 

pasireiškimai, kurie patvirtina skelbiamą žinią ar mokymą.  

 

Kas gi yra tos pamatinės tiesos arba ką daro Šventoji Dvasia, 

kada yra padėtas Jėzus Kristus, kaip kertinis statomo namo 

akmuo? Ar užtenka žinoti, kad Dievas mus myli, kad Jėzus 

Kristus numirė už mus, o dabar belieka užversti Bibliją ir mylėti 

Dievą bei Jam tarnauti? Daugelis nuoširdžių krikščionių taip ir 

daro. Pilni meilės jie užverčia Bibliją, kaip nereikalingą knygą, 

pasako “amen” ir bėga dirbti dėl Dievo. Tuo tarpu Šventoji 

Dvasia nori pradėti patikimą mūsų šlovingo gyvenimo namo 

statybą. Ji visada statybą pradeda nuo pamatų. 

 

Pagal Dievo man suteiktą malonę aš, kaip išmintingas 

statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. 

Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. (1 Korintiečiams 

3:10-11) 
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1 SKYRIUS 

IŠGELBĖJIMO PLANAS 

 

okios pagrindinės tikėjimo tiesos yra išdėstytos 

apaštalų laiškuose, kurias Šventoji Dvasia stipriausiai 

išryškino? Ar tos tiesos buvo svarbios tik pirmosios 

bažnyčios laikais? Apaštalų laiškuose nėra skiriama daug 

dėmesio mokymui ir aiškinimui, kaip gydyti ligonius, išvarinėti 

demonus, prikėlinėti mirusiuosius. Kai bebūtų keista, ten 

nerasime ir detalaus mokymo, kaip girdėti Dievo balsą arba kaip 

būti vedamam Šventosios Dvasios. Apie Šventosios Dvasios 

dovanas taip pat yra rašoma nedaug. Kodėl? Ar tai nėra svarbu? 

Ar tai reiškia, kad mums nereikia stebuklų, Šventosios Dvasios 

pasireiškimų ar vedimo? Anaiptol! Mums jų trūksta todėl, kad 

kažką svarbaus praleidžiame, ignoruodami tas tikėjimo tiesas ir 

pagrindus, kuriuos Šventoji Dvasia akcentuoja per visus 

krikščionybės amžius. 

 

Naujojo Testamento pagrindinė tema yra Kristus - Dievo siųstas 

žmonių Gelbėtojas. Per Kristaus auką, Jo mirtį ir prisikėlimą 

Dievas įvykdė Senajame Testamente duotą pažadą – išgelbėti 

žmogų iš nuodėmės ir dovanoti jam amžinąjį gyvenimą. Todėl 

apaštalų laiškuose Šventoji Dvasia rodo, aiškina ir mokina, kaip 

amžinasis gyvenimas pasiekia tave asmeniškai ir, ką reiškia 

Kristaus mirtis ir prisikėlimas tavo gyvenime. Visos tikėjimo 

tiesos sukasi aplink kertinę ašį – Dievo parengtą ir įvykdytą 

žmonių išgelbėjimo planą - Jėzų Kristų. 

 

Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota 

žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti 

išgelbėti”. (Apaštalų darbai 4:12) 

 

K 
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Apreikšdama Dievo įvykdytą žmogaus išgelbėjimo planą 

Šventoji Dvasia atveria mums Dievo teisumo ir malonės turtus, 

kuriuos Dievas lieja per Jėzų Kristų. Jei ignoruojame pamatines 

tikėjimo tiesas ir nesuprantame, ką iš tiesų Dievas dovanojo per 

Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą, jei tai mums yra tik 

simbolinė reikšmė, tada mūsų gyvenime neveiks Dievo 

teisumas ir malonė, be kurių krikščioniškas gyvenimas 

įmanomas tik “ant popieriaus”.   

 

Kai bebūtų keista, tačiau nemažam skaičiui krikščionių Kristaus 

mirtis ir prisikėlimas yra simbolinė reikšmė, kuri veikia tik 

vieną kartą – kada mes priimame Jėzų į savo širdį. Daugelis iš 

mūsų galvojame, kad Kristaus auka reikalinga tik įtikėjimo 

pradžioje, tarytum ji būtų kažkoks gražus Dievo poelgis, 

atkreipiantis žmogaus dėmesį ir atvedantis jį pas Dievą, o po to 

tampantis tik krikščioniško gyvenimo simboliu. Tačiau Kristaus 

auka yra visos Evangelijos esmė, amžinojo gyvenimo durys ir 

šaltinis.  

 

Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. 

Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. 

(Jono 14:6) 

 

Tačiau kodėl Jėzui buvo būtina mirti ant kryžiaus, kodėl Dievas 

negalėjo kitaip išgelbėti žmogaus, jei Jis yra visagalis? Kodėl 

buvo būtina Kristaus auka? Ar negalėjo Dievas, tiesiog, iš geros 

širdies mums atleisti? Mums atrodo, jei Dievas yra visagalis, Jis 

gali daryti bet ką ir bet kada. Tokius klausimus užduodame 

nesuprasdami Jo charakterio arba turėdami klaidingus 

įsivaizdavimus apie Dievą.  

 

Todėl Dievo įvykdyto žmogaus išgelbėjimo plano suvokimas 

yra viena iš kertinių tikėjimo tiesų, aplink kurią sukasi Dievo 
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teisumo ir malonės dovanos. Nesuprasdami Dievo parengto, 

išpranašauto ir įvykdyto žmogaus išgelbėjimo plano, mes 

nesuprasime Dievo charakterio, ir dėl to atribosime save nuo 

Dievo jėgos, teisumo ir malonės, plūstančios per Jėzaus Kristaus 

auką. Nenuostabu, kad net ilgai tikintys krikščionys dėl 

pamatinių tiesų nepažinimo dažnai piktinasi Dievu, nusivilia 

Juo, murma prieš Jį ir nepatiria Dievo realumo savo gyvenime.   

 

Mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos! (Hošėja 4:6) 

 

Dėl pamatinių tiesų pažinimo stokos krikščionio gyvenimas 

tampa pilku, nuobodžiu ir žmogišku, apsiribojančiu bažnyčios 

lankymu, gerais darbais ir tyliu murmėjimu bei pasipiktinimu: 

“Kur tas Biblijoje aprašytas Dievas su realia jėga, ženklais ir 

stebuklais, kur Kristaus realumas ir Jo charakteris mano 

gyvenime?”. Tokių pasipiktinimų priežastis yra ta, kad 

krikščionis nepažįsta Dievo charakterio ir turi iškreiptą Jo 

paveikslą. Jis tampa panašus į užsuktą čiaupą, prijungtą prie 

galingo vandens šaltinio. Vandens yra apsčiai, bet jis neteka dėl  

neteisingos kranelio padėties. Jei leisi Šventajai Dvasiai 

suderinti savo širdį su originaliu Dievo paveikslu, tada tavo 

gyvenimo čiaupu pradės tekėti Dievo jėga ir išmintis. Todėl 

norint suprasti Dievo įvykdytą žmogaus išgelbėjimo planą, 

reikia pažinti, koks yra Dievas, kodėl Jis daro taip, kaip sako Jo 

žodis? Kodėl nėra kito kelio ir būdo? 

 

Taigi,  koks yra Dievas?  

 

Dievas yra meilė. Daugelis galvoja, kad Dievas sukūrė žmogų 

tik todėl, kad Jam buvo nuobodu. Kiti galvoja, kad Dievui trūko 

šlovės, todėl norėdamas paįvairinti savo ilgus gyvenimo metus 

(amžinybę), Jis nusprendė pažaisti ir sukurti žmogų, kad angelų 

ir kitų Jo kūrinių kolekcijoje atsirastų dar vienas eksponatas - 
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šlovinantis ir giriantis Kūrėją žmogus. Tokį Dievo paveikslą 

piešia daugelis religijų. Net tarp krikščionių vyrauja 

savanaudžio, pikto ir sau šlovės reikalaujančio Dievo įvaizdis. 

Todėl nenuostabu, kad matydami tokį Dievo paveikslą 

nesuprantame Jo veiksmų, piktinamės, bėgame ir ignoruojame 

Jį.  

 

Tačiau Biblija mums apreiškia, koks iš tiesų yra Dievas. Viena 

iš pagrindinių Jo charakterio savybių yra meilė. Dievas viską 

kuria iš meilės. Visi Jo veiksmai motyvuoti meilės, t.y. noro 

dalinti, duoti ir aukotis. Tik per meilės akinius tu gali teisingai 

matyti Dievą ir suprasti Jo darbus. 

 

Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra 

meilė. (1 Jono 4:8) 

 

Dievui iki žmogaus sukūrimo nieko netrūko, Jis buvo, yra ir 

visada bus tobulai pašlovintas. Jam netrūksta šlovės. Jis 

nesijaučia nepilnaverčiu ar besikankinančiu iš nuobodulio 

galiūnu. Priešingai, Dievas yra toks laimingas, tobulas ir 

mylintis, kad tiesiog negali nepasidalinti savimi su kitais. 

Dievas nėra meilės instrumentas, Jis yra pati meilė, o meilė 

negali tylėti – ji veikia. 

 

Tačiau, jei Dievas yra meilė ir nori pasidalinti savo laime su 

kitais, kodėl aplinkui yra tiek daug nelaimingų žmonių? Gal 

Dievas ne viską gali? Tokios abejonės apninka žmones, kurie 

galvoja, kad Dievas yra tik beformė meilės masė ar rūkas, 

išsisklaidantis nuo menkiausio vėjo gūsio. Todėl labai dažnai 

religija Dievą vaizduoja kaip silpną ir paliegusį “rūpintojėlį”, 

kuris tave myli, bet padėti tau niekuo negali. Tačiau Dievas yra 

NE TIK meilė...  
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Dievas yra visagalis. Biblija mums apreiškia, kad Dievas yra 

visagalis.  

 

Aš esu Dievas Visagalis. Būk vaisingas ir dauginkis! 

(Pradžios 35:11) 

 

Dievas nėra lengvas meilės rūkas, bet viską galinti meilė. Dievui 

nieko nėra neįmanomo. Atėjęs iki šio Dievo pažinimo taško, tu 

ir nustembi, ir sutrinki. Nustembi suprasdamas, koks mylintis ir 

galingas yra Dievas. Kaip gera žinoti, kad Jis yra būtent toks – 

tave mylintis ir viską galintis. Tačiau tuo pačiu metu tu sutrinki, 

nesuprasdamas, kodėl pasaulyje vyksta tiek daug karų, 

žiaurumų, melo, prievartos, kodėl aplink tiek daug nelaimingų 

žmonių, kur yra tas mylintis ir viską galintis Dievas?  

 

Jei tu apie Dievą galvoji TIK kaip apie meilę ir jėgą - tu iškreipi 

Jo paveikslą ir dėl šios priežasties pasipiktini. Daugelis 

piktinasi, kodėl žemėje vyksta karai, nelaimės, miršta vaikai, 

vyrauja prievarta, apgaulė. Juk, jei Dievas myli žmogų ir yra 

MEILĖ 
Ar Dievas yra 

tik meilė? 
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visagalis, tai kodėl Jis, tiesiog, neįveda tvarkos ir nepriverčia 

nusidėjėlių pasikeisti, atgailauti ir gyventi dorai? Nuo žemės 

paviršiaus Dievo adresu kyla murmėjimai, grūmojimai, 

pasipiktinimai ir sukilimai: “Kodėl tu, toks mylintis ir visagalis 

Dievas, mums nepadedi, nepanaikini blogio ir neįvedi tvarkos?” 

Tokie pasipiktinimai ir klausimai rodo, kad žmogus nepažįsta 

Dievo. Negalima išimti dviejų Dievo charakterio savybių ir 

apriboti Jį, sakant, kad Jis yra TIK meilė ir TIK visagalis. Tai 

būtų panašu, jei žmogų tu įsivaizduotum be kojų, rankų, akių ir 

ausų. Didžiausia klaida yra žodyje “TIK”, kuris ir iškreipia 

Dievo paveikslą bei padaro Jį beforme meilės ir galybės mase. 

Tačiau Dievas yra ne tik viską galinti meilė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dievas yra teisus. Dievo žodis taip pat sako, kad Dievas yra 

teisus. Visi Jo sprendimai ir veiksmai yra paremti ne tik meile, 

bet ir kita Jo charakterio savybe – teisumu. 

 

Psalmės 145:17: Teisus yra Viešpats visuose savo 

keliuose ir šventas visuose savo darbuose. 

 

JĖGA MEILĖ 
Ar Dievas yra 
tik visagalinti 

meilė? 
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Dievo meilė ir jėga yra neatskiriami nuo Dievo teisumo. Viską, 

ką Dievas kuria iš meilės, yra teisu Jo akyse. Dievo teisumas 

eina pirma Jo. 

 

Psalmės 85:13: Teisumas eis pirma Jo ir nukreips 

mus į Jo kelią. 

 

Dievo teisumas naudoja ir nukreipia Jo meilę bei jėgą tik į tai, 

kas yra teisu Jo akyse. Todėl Dievas nieko bendro neturi su 

neteisybe, karais, mirtimi, prievarta, melu. Jis nėra bado, ligų, 

skurdo ir nelaimių autorius. Neįmanoma, kad Jo meilė ir jėga 

eitų kartu su neteisumu. Tai ne Jo charakteris. Tačiau kodėl 

Dievas neįveda savo teisumo ir tvarkos žemėje? Jis juk mylintis, 

visagalis ir teisus. Ką dar reikia žinoti apie Jį, kad būtų galima 

atsakyti į šį klausimą?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dievas yra deginanti ugnis. Biblija atskleidžia mums, kad 

Dievas yra ne tik meilė, visagalis ir teisus, bet Jis yra ir ryjanti 

ugnis. Tai bene viena ir Jo charakterio savybių, apie kurią 

JĖGA MEILĖ TEISUMAS 

Ar Dievas yra teisus, visagalis ir mylintis? 
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mažiausiai kalbama. Tačiau tai neatskiriama Jo esybės dalis. 

Deginanti ugnis nėra Jo priedas, kurį Jis galėtų atidėti į šalį. Tai 

yra Dievo charakterio dalis. Kaip neįmanoma žmogaus odos 

nulupti ir paleisti žmogų vaikščioti be odos, taip ir Dievo ugnies 

neįmanoma atskirti nuo Dievo.  

 

nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. (Žydams 12:29)  

 

Dieve nėra nieko neteisaus ir blogo. Jis yra meilė, visagalis ir 

teisus. Į Jo vidų negali patekti nei šešėlis ar krislelis blogio, ar 

nuodėmės. Dievas neturi atsarginių blogų minčių, jausmų ar 

ketinimų. Kaip žmogaus oda apdengia visą kūną ir saugo jį nuo 

nešvaros, taip ir Dievas yra apjuostas ugnine juosta, kuri 

sudegina bet kokį blogį, tamsą ir nuodėmę, kuri galėtų artintis 

link Dievo.  

 

Dievo ugnis visada eina Dievo priešakyje. Bet kas, norintis 

prisiartinti prie Dievo, iš pradžių turėtų patirti Dievo ugnį, kuri 

juosia Jo teisumą, jėgą ir meilę.  

 

Žinok, kad Viešpats, tavo Dievas, eis pirma tavęs kaip 

ryjanti ugnis ir sunaikins juos, ir parblokš juos prieš 

tave; taip tu juos išvysi ir sunaikinsi greitai, kaip tau 

Viešpats pažadėjo. (Pakartoto įstatymo 9:3) 

 

Taigi, Dievas nėra tik meilė, Jis yra ir ryjanti ugnis. Tikras 

pinigas turi dvi puses: herbą ir skaičių. Jei bent ant vienos pusės 

nėra herbo ar skaičiaus atvaizdo, tai reiškia, kad šis pinigas yra 

netikras. Su juo nieko nenusipirksi. Taip pat yra ir su Dievu. Jei 

tau Dievas piešiamas tik kaip meilė arba tik kaip ugnis, tai yra 

netikras Jo paveikslas. Negalima atskirti ar atsijoti Jo 

charakterio savybių ir palikti tik tas, kurios mums labiau 

patinka. Tikras Dievas yra visas ir nedalomas. 
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Taigi, kodėl Kristus yra vienintelė galimybė ir kelias žmogui 

ateiti pas Dievą? Kodėl be Kristaus žmogui neįmanoma 

bendrauti su Dievu bei patirti Jo jėgą ir meilę?  Tam, kad 

suprastumėm, kodėl Dievas, kuris yra meilė, visagalis, teisus ir 

ryjanti ugnis, be Kristaus negali prisiartinti ir bendrauti su 

žmogumi, reikia pažiūrėti, o koks gi yra žmogus? 

 

Koks yra žmogus?  

 

Biblija apreiškia mums, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo 

atvaizdą. Ieva ir Adomas buvo be nuodėmės, šventi ir savo 

charakterio savybėmis panašūs į Dievą. Jie galėjo vaikščioti 

kartu su Dievu ir bendrauti. Dievo ugnis jiems nebuvo baisi, nes 

juose nieko nebuvo blogo. Todėl Ieva ir Adomas be baimės 

bendravo su Dievu. 

 

Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal 

Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė 

Jis. (Pradžios 1:27) 

MEILĖ JĖGA TEISUMAS 
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Tačiau pirmieji žmonės nebuvo sukurti robotais ar 

„marionetėmis“. Dievas jiems suteikė patį brangiausią dalyką – 

laisvą valią, t.y. teisę pasirinkti ir pasakyti Dievui „taip“ arba 

„ne“. Kada Ieva ir Adomas buvo velnio gundomi, jie padarė 

pasirinkimą, atmesdami Dievo žodį ir per nepaklusnumą 

priimdami iš velnio melą, t.y. pasirinkimą gyventi regėjimu, 

jausmais ir savarankiškais sprendimais. Dėl šios priežasties į 

žmogaus vidų įėjo nuodėmė. 

 

Žmogus tapo nuodėmingas, todėl visi Adomo sūnūs ir dukterys, 

gimę po jo kritimo, pradėjo nešioti nebe Dievo paveikslą, bet 

Adomo. 

 

Kai Adomas buvo šimto trisdešimties metų, jam gimė 

sūnus pagal jo panašumą ir atvaizdą, kurį pavadino 

Setu. (Pradžios 5:3) 

 

Kiekvienas žmogus gimsta nuodėmingas. Jis nėra nuodėmingas 

dėl to, kad daro nuodėmes, bet jis daro nuodėmes todėl, kad yra 

nuodėmingas. Mes visi iš savo tėvų paveldime nuodėmingą 

prigimtį, kuri neleidžia Dievui priartėti ir bendrauti su mumis. 

Kodėl? Juk Dievas myli mus ir trokšta mums gero? 

 

Štai aš gimiau nuodėmingas, ir nuodėmėje mane 

pradėjo mano motina. (Psalmės 51:5) 

 

Be abejo, Dievas myli kiekvieną, tačiau, kaip manai, kas 

atsitiktų su žmogumi, kurio viduje yra nuodėminga prigimtis, jei 

prie jo priartėtų Dievas, kuris yra ne tik meilė, visagalis ir teisus, 

bet ir ryjanti ugnis? Dar nespėjus Dievui tave apkabinti, ugnis 

paliestų tave ir sunaikintų bet kokią nuodėmę ir blogį, nes jokia 

tamsa negali paliesti Dievo. Kaip Dievui, kuris trokšte trokšta 

bendrauti su žmogumi, jį myli ir turi didžiulę jėgą, išlieti savo 
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meilę ir teisumą, priartėti ir paliesti žmogų, jei žmoguje yra 

nuodėminga prigimtis, kuri neatspari ugniai? Tai tas pats, jei 

norėtum paspausti kažkam ranką, nepaliečiant jo odos, 

nepaisant kaip myli ir brangini tą žmogų. Tai neįmanoma. 

Pirmas dalykas, ką tu patirtum iš Dievo, tai prisiliestum prie 

ryjančios ugnies, už kurios slypi Dievo teisumas, jėga ir meilė. 

Tačiau Dievo meilė, teisumas ir jėga nespėtų ateiti pas tave, nes 

tu jau būtum sudegintas Dievo ugnies dėl tavyje gyvenančios 

nuodėmės.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senajame Testamente matome, kad Dievas negalėdavo 

prisiartinti prie žmogaus ir bendraudavo su Juo tik iš tolo, kad 

ugnis nepaliestų ir nesudegintų jo. Daugelis, skaitydami Senąjį 

Testamentą, Dievą mato tolimą, žiaurų ir svetimą, tačiau 

nesupranta, kad tai rodo į Dievo gailestingumą ir Jo išmintį, 

MEILĖ JĖGA TEISUMAS 

Prieš prisiliečiant prie Dievo meilės, jėgos 
ir teisumo, nuodėmingas žmogus iš 
pradžių prisiliečia prie Dievo ugnies. 
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saugančią žmogų nuo Dievo ugnies iki tol, kol bus įvykdytas 

žmogaus išgelbėjimo planas. 

 

Taigi, kaip Dievui apkabinti, išgelbėti ir bendrauti su žmogumi, 

jo nenumarinant ir nesudeginant? Žmogaus akimis tai yra 

neįmanoma, bet tik ne Dievui. Dievas parengė ir įvykdė 

stulbinantį žmogaus išgelbėjimo planą ir atvėrė kelią bendrystei 

su Juo. Taigi, koks tas kelias? Šis kelias yra Dievo Sūnus Jėzus 

Kristus. 

 

Kelias pas Dievą – Jėzus Kristus 

 

Dievas  pasiuntė į pasaulį savo vienintelį Sūnų (Žodį), per kurį 

sukūrė viską danguje ir žemėje. Žodį Dievas aprengė žmogišku 

kūnu ir davė Jam vardą – Jėzus, kuris, išvertus iš hebrajų kalbos, 

reiškia – Gelbėtojas. Žydų tauta laukė gelbėtojo, kuris 

išlaisvintų juos iš politinės priespaudos bei išspręstų visas jų 

problemas, tačiau niekas neįtarė, kad Jėzus buvo pasiųstas ne tik 

išgelbėti žmones iš nuodėmės valdžios, bet ir atverti kelią į 

amžinąjį gyvenimą, kuris yra Dievo viduje.  

 

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. 

Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. 

(Jono 14:6) 

 

Jėzus gimė antgamtiniu būdu, todėl Jis nepaveldėjo iš Adomo 

nuodėmingos prigimties. Jėzus, kaip žmogus, nešiojo ne 

Adomo, bet dangiškojo Tėvo atvaizdą. Jėzus žemėje pragyveno 

tobulą gyvenimą, nepadarydamas jokios nuodėmės. Savo 

tarnavimo metu Jis darė žmonėms gera, pamokslaudamas, 

mokydamas, gydydamas ligonius bei išvarinėdamas demonus. 

Tačiau tai nebuvo pagrindinis tikslas, dėl kurio Jis buvo siųstas. 

Jėzus nuosekliai ėjo į tikslą, kurį Jam paskyrė Tėvas – atverti 
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žmonėms kelią į bendrystę su Dievu, taip dovanojant jiems 

amžinąjį gyvenimą. Kelias negalėjo būti atvertas kitaip, kaip tik 

per Kristaus mirtį, t.y. auką už žmonių nuodėmes. Jėzui buvo 

paruoštas kūnas ne karaliauti ir gražiai gyventi žemėje, bet būti 

paaukotam ir mirti ant kryžiaus. Jėzus vaikščiojo kūne, kuris 

buvo numatytas paaukojimui. 

  

Todėl, ateidamas į pasaulį, Jis sako: „Aukų ir atnašų 

Tu nenorėjai, bet paruošei man kūną. (Žydams 

10:5) 

 

Dievas paskyrė laiką ir parengė vietą, kurioje buvo numatytas 

pirmas po Ievos ir Adomo kritimo žmogaus susitikimas su 

Dievu. Nuo Edeno sodo laikų, kada Ieva ir Adomas per 

nepaklusnumą nusidėjo, ir į jų vidų įėjo nuodėminga prigimtis, 

Dievas slėpėsi nuo žmonių. Jis slėpėsi, siekdamas apsaugoti 

juos nuo susilietimo su Juo, kaip su visa ryjančia ugnimi. Už tos 

ugnies taip pat slėpėsi Dievo teisumas, jėga ir meilė, kurie 

negalėjo paliesti žmogaus širdies. Todėl, skaitydami Senąjį 

Testamentą, labai dažnai matome Jo meilę, teisumą ir jėgą, 

tarytum pro aprūkusį stiklą, užtvertą rūstybės ir ugnies siena.  

 

Dievas ilgiems amžiams buvo atidėjęs susitikimą su žmogumi - 

susitikimą, kurį turėjo patirti Ieva ir Adomas po pirmosios 

nuodėmės. Šį susitikimą turėjo patirti kiekvienas žmogus, 

nešiojantis Adomo prigimtį. Tačiau dėl Dievo gailestingumo šis 

susitikimas buvo parengtas ne mums, bet Jėzui ir numatytas 

specialioje vietoje – ant Golgotos kalno. Į šią vietą Jėzus ėjo 

nešdamas kryžių su užkrautomis visomis žmonijos ir visų laikų 

nuodėmėmis. Jis ėjo į specialų susitikimą su Dievu – su Dievu, 

kuris yra ryjanti ugnis. Ant kryžiaus susitiko visos žmonijos 

nuodėmės ir Dievo ugnis. Šio susitikimo rezultatas buvo 

Kristaus mirtis. Kažkas turėjo pirmas „pralaužti“ Dievo 
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rūstybės ugnį, tokiu būdu patirdamas mirtį už kitus, kad už šios 

ugnies slypintis Dievo teisumas, jėga ir meilė galėtu pasiekti 

tuos, kurie sektų paskui Jėzų. 

 

Bet matome Tą, trumpam laikui padarytą žemesnį 

už angelus – Jėzų, už mirties kentėjimus 

apvainikuotą šlove ir garbe. Reikėjo, kad Dievo 

malone už kiekvieną Jis paragautų mirties. 

(Žydams 2:9) 

 

Gailestingumas, kuris nuo Adomo ir Ievos laikų pridengdavo 

nuodėmę ir sulaikydavo Dievo ugnį bei teismą, ant Kristaus 

kryžiaus buvo patrauktas. Gailestingumas, kuris „iki laiko“ 

stovėdavo tarp Dievo ugnies ir nuodėmingos žmogaus 

prigimties, šaukdamas “Palauk, dar ne laikas, būk gailestingas“, 

dabar tylėjo. Ant kryžiaus Jėzui neliko jokio gailestingumo. 

Jėzus, nešinas pasaulio nuodėme, susitiko su Dievo ugnimi, kuri 

nubaudė ir sudegino nuodėmę.  

 

Dievo rūstybės ugnis Kristuje buvo užgesinta. Kelias prasivėrė 

link Dievo teisumo, malonės ir meilės. Po Kristaus mirties 

uždanga šventykloje plyšo, rodydama, kad kelias į Šventų 

Švenčiausiąją, vietą, kurioje Senojo Testamento laikais buvo 

Dievo malonės sostas, jėga ir teisumas, tapo laisvas. Senojo 

Testamento metu gyvenę ir mirę teisieji, kurie pasižymėjo geru 

elgesiu ir darbais, negalėjo ateiti pas Tėvą ir laukė pažado po 

mirties specialioje vietoje, vadinamoje „Abraomo prieglobstis“.  

 

Kentėdamas pragare, jis pakėlė akis ir iš tolo pamatė 

Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. (Luko 16:23) 

 

Tačiau po Jėzaus mirties daugelis mirusiųjų Senojo Testamento 

laikų teisiųjų pasirodė gyviesiems ir nuėjo pas Tėvą. Šventoji 
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Dvasia parodė, kad ne gerais darbais ir elgesiu galima ateiti pas 

Dievą, bet tik per Jėzaus Kristaus auką. Kelias pas Tėvą tapo 

laisvas, kaina už nuodėmę sumokėta, Dievo rūstybės ugnis 

numalšinta ir užgesinta.  

 

Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo 

viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė 

skeldėti. Atsidarė kapai, ir daug užmigusių šventųjų 

kūnų prisikėlė. Išėję iš kapų po Jo prisikėlimo, jie 

atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. (Mato 

27: 51-53) 

 

Nuo šios akimirkos Dievas Jėzuje Kristuje gali apkabinti 

kiekvieną ir išlieti savo teisumo, jėgos ir meilės dovanas, 

nebijodamas, kad ugnis gali sudeginti žmogų. Dabar Dievas gali 

apkabinti žmogų per Kristaus kraują. Kristaus kraujas stipresnis 

už ugnį, nes numalšina Dievo teisėtus reikalavimus nubausti ir 

sunaikinti nuodėmę.  

 

Po Kristaus mirties ant kryžiaus prasidėjo Naujojo Testamento 

laikas, kada visiems žmonėms skelbiama Geroji Naujiena, 

sakanti, kad kelias pas Dievą yra laisvas. Dabar Jis gali 

apkabinti tave, dovanoti savo teisumą, malonę ir meilę. Nebėra 

jokios kliūties. Jėzuje Kristuje Dievas gali apkabinti tave be 

rūstybės ir teismo ugnies. Kristuje tu gali įeiti į Dievo širdį. 

Dabar visiems žmonėms Dievas skelbia susitaikymą ir ramybę. 

 

Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, 

nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė 

mums sutaikinimo žodį. (2 Korintiečiams 5:19) 
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Viskas atlikta, kelias laisvas, tačiau kodėl niekas nevyksta 

automatiškai? Jei Dievas viską atliko, kodėl, tiesiog, visi 

žmonės nesidžiaugia bendryste su Dievu Jėzuje Kristuje, kodėl 

žemėje dar tiek daug nuodėmės ir jos pasekmių? Jei už viso 

pasaulio ir visų laikų nuodėmes sumokėta, o kelias visiems 

žmonėms pas Dievą laisvas, kodėl nuodėmė vis dar klesti, ir ne 

visi džiaugiasi išgelbėjimu ir bendryste su Dievu? 

 

Dievas viską atliko, tačiau yra kažkas, ko Jis niekada nedarys. 

Dievas niekada neprivers žmogaus pasirinkti. Žmogus yra 

sukurtas su laisva sprendimų teise. Niekas jo negali priversti 

pasirinkti gyvenimą ar mirtį. Dievas viską atliko ir siūlo 

kiekvienam rinktis amžinąjį gyvenimą.  Nenorėdamas priversti 

žmogaus pasirinkti amžinojo gyvenimo iš prievartos, Dievas 

skelbiamos žinios paprastumu nutarė išgelbėti kiekvieną, kuris 

tiki. Dievas nereikalauja jokių darbų, išskyrus laisvo, be 

prievartos ir manipuliacijų priimto sprendimo. Žmogus turi 

laisvą pasirinkimo teisę, t.y. laisvę pasakyti Dievo išgelbėjimo 

darbui „ne“ arba „taip“.  

MEILĖ JĖGA TEISUMAS 
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Kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal 

Jo išmintį, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu 

išgelbėti tuos, kurie tiki. (1 Korintiečiams1:21) 

 

Taigi, Dievo parengtas žmonių išgelbėjimo planas įvykdytas. 

Per išgelbėjimo žinios skelbimą Dievo darbas pateikiamas 

kiekvieno žmogaus sąžinei. Gyvenime galima stebėti keletą 

skirtingų žmogaus reakcijų į Dievo siūlomą išgelbėjimo darbą. 

Žmogaus reakcija į Gerąją Naujieną apsprendžia: ar Dievo 

parengtas ir įvykdytas žmogaus išgelbėjimo planas realiai veiks 

žmogaus gyvenime, ar tai bus tik teorija, doktrina, pasaka ir 

naujas moralės kodeksas.  

 

Žmogaus reakcija, kurios laukia Dievas 

 

Dievo įvykdytas žmogaus išgelbėjimo planas yra skelbiamas 

kaip Geroji Naujiena (Evangelija), kurią skelbia ne angelai, 

pasižymintys grožiu, šlove ir jėga, bet paprasti žmonės, priėmę 

ir patyrę išgelbėjimą. Po Jėzaus mirties ir prisikėlimo šią žinią 

pradėjo skelbti Jėzaus mokiniai, kurie buvo Jo mirties ir 

prisikėlimo liudytojai, ir pirmieji, patikėję ir priėmę Kristaus 

auką asmeniškai. Vėliau kiekvienas, priėmęs šią žinią ir 

asmeniškai patyręs Dievo atleidimą, teisumą, malonę ir meilę, 

pradėjo dalintis ir skelbti apie tai kitiems. Ši žinia nėra 

skelbiama su žmogiška išmintimi, įtikinamais argumentais ir 

žodžiais, sudėtingomis teorijomis ar samprotavimais. Taip pat 

ši žinia nėra skirta patenkinti žmogišką smalsumą, praturtinanti 

mąstymą ar tapti „popierine“ moralės doktrina. Tai labai 

paprasta ir neįtikėtinai gera naujiena. Tai naujiena apie tai, kad 

Dievas pats nubaudė ir sunaikino nuodėmę savo sūnuje Jėzuje 

Kristuje ir dabar skelbia visiems žmonėms taiką ir ramybę, 

išliedamas palaiminimus kiekvienam, kuris tiki ir priima šią 
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žinią. Dievas pasirinko tokį žinios skelbimo būdą, kad 

nenustelbtų savo šlove žmogaus laisvos valios apsispręsti ir 

vienodos galimybės pasakyti „taip“ arba „ne“. 

 

Mano kalba ir skelbimas pasižymėjo ne įtikinančiais 

žmogiškos išminties žodžiais, bet Dvasios ir jėgos 

parodymu,  kad ir jūsų tikėjimas remtųsi ne 

žmogiška išmintimi, bet Dievo jėga. (1 

Korintiečiam 2:4-6) 

 

Taigi, kokie yra svarbiausi žingsniai, nulemiantys, ar ši 

neįtikėtinai gera žinia realiai veiks žmogaus gyvenime? Kokie 

yra žingsniai, kurių laukia Viešpats iš mūsų, idant Dievo jėga, 

meilė ir teisumas realiai įsiveržtų į mūsų gyvenimą? 

 

Pirmas žingsnis. Norint, kad Dievo gyvenimas realiai ateitų į 

žmogaus gyvenimą, pirmiausia, reikia 

išgirsti šią naujieną. Kaip tu gali priimti 

dovaną, jei niekas apie tai nepapasakos 

ir jos neparodys? Kaip gali būti 

išgelbėtas, jei neišgirsi Gerosios 

Naujienos, kad kelias pas Dievą 

laisvas per tikėjimą Jėzaus 

Kristaus auka? Labai dažnai žmonės 

tikisi išgirsti iš Dievo blogų naujienų, o 

religija pristato Jį, kaip kažko 

reikalaujantį, priekaištaujantį ir 

pykstantį Dievą. Nenuostabu, kad, 

išgirdę tokią „gerąją naujieną“, žmonės dar toliau bėga ir 

slepiasi nuo Dievo. Tačiau Evangelija yra, iš tiesų, Geroji 

Naujiena, skelbianti Dievo palankumo, atleidimo, malonės ir 

palaiminimų metą kiekvienam žmogui, kuris priima Jėzaus 

Kristaus auką.  

TEISUMAS 
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Taigi, pirmas žingsnis yra IŠGIRSTI apie Dievo dovaną tau 

asmeniškai ir žengti antrąjį žingsnį. 

 

Kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo? Ir kaip jie 

įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be 

skelbėjo? (Romiečiams 10-14) 

 

Antras žingsnis. Išgirdus Gerąją Naujieną tu turi teisę ją 

PRIIMTI. Kaip gi ją priimti? Ši nuostabi žinia priimama 

tikėjimu, kada kiekvienas asmeniškai pripažįsta tiesą, kad 

Jėzus mirė ne už savo nuodėmes, bet už tavo. Šis pripažinimas 

vadinamas atgaila, kuri realiai atneša į mūsų gyvenimą 

atleidimą. Tiesos pripažinimas taip pat atveria kelią į tikėjimą. 

Be tiesos pripažinimo neįmanoma tikėti. Todėl Jėzus sakė, kad 

muitininkai ir prostitutės eina pirmiau į dangaus karalystę nei 

fariziejai. Kodėl? Muitininkų ir prostitučių vidus ir išorė sutapo. 

Jie negalėjo paslėpti savo vidaus, nes viskas aiškiai matėsi 

išorėje. Jie neslėpė, bet pripažino, kad jų gyvenimai yra 

„sulaužyti“ nuodėmės, o jie patys išlipti iš šios duobės neturi 

jėgų. Jiems iš tiesų reikėjo Gelbėtojo, kuris nemoralizuotų, bet 

ištiestų pagalbos ranką. Išpažindami tiesą apie save, jie gaudavo 

ir tikėjimo dovaną, skirtą pažinti tiesą apie Dievo teisumą, 

gerumą ir gailestingumą Jėzuje Kristuje.  

 

Tada Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų sakau jums: 

muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo 

karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisumo keliu, bet 

jūs netikėjote juo. O muitininkai ir paleistuvės juo 

tikėjo. Bet jūs, tai matydami, nė vėliau neatgailavote 

ir netikėjote juo“. (Mato 21-31-32) 

 

Žmogus nuo Adomo laikų yra įpratęs viską slėpti ir „vynioti į 

vatą“, bandydamas tiesą uždengti lapais. Sugedęs žmogus juoda 
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vadina balta, o gerus dalykus blogais. Nuodėmė dažnai 

įvardinama, kaip silpnumas, klaidelė ar teisė į geidulingą 

gyvenimą. Pornografija pristatoma, kaip polinkis grožėtis 

moters kūno subtilybėmis, o vagystė - kaip pasiskolinimu 

niekam nereikalingų daiktų ar „išmintimi“ gyventi. Seksualinis 

iškrypimas ir neištikimybė vadinami lygiomis teisėmis ir 

demokratija. Jėzaus gyvenimo žemėje metu panašiais būdais 

savo nuodėmingą prigimtį slėpė ir religingiausi to meto žmonės 

fariziejai, kurie viską pridengdavo „gerais“ darbais ir išoriniu 

elgesiu, taip nepripažindami tiesos apie save. Todėl Jėzus apie 

juos ir sakė, kad jie panašūs į baltai dažytus paminklus, kurių 

viduje pilna supuvusių kaulų. Labai dažnai tiesos 

nepripažinimas, baimė bei gėda viską įvardinti Dievo akyse 

savais vardais uždaro žmogui kelią link didžiausios Dievo 

dovanos - Kristaus, kuriame slypi atleidimo, laisvės, jėgos ir 

malonės turtai, galintys pakeisti gyvenimą. Be tiesos 

pripažinimo žmogaus širdyje negali gimti tikras tikėjimas. 

 

Tiesos pripažinimas, kad Jėzus mirė už tavo, bet ne už savo 

nuodėmes, atveria kelią Dievo gailestingumui ir atleidimui įeiti 

į tavo širdį. Kiekvienas žmogus, išgirdęs Gerąją Naujieną ir 

pripažinęs tiesą, į savo širdį priima Dievo atleidimą ir ramybę. 

Tai tampa ne „popierine“ teorija, bet realiu Dievo atleidimo 

pergyvenimu ir antgamtiniu užtikrintumu, kad VISOS tavo 

nuodėmės atleistos, o Dievo gerumas, palankumas ir ramybė 

realiai užpildo tavo vidų.  

 

Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų 

nuodėmių bei nedorybių daugiau 

nebeprisiminsiu“. (Žydams 8:12) 

 

Per Jėzaus Kristaus auką žmogus praeina per numalšintą Dievo 

ugnį ir patenka į Jo vidų. Nuo šios akimirkos gyvenimas keičiasi 
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iš esmės. To neįmanoma papasakoti, nupiešti, išaiškinti - tai 

reikia priimti ir paragauti asmeniškai. Pasakojimai apie maistą 

išalkusiam žmogui nieko nepadės, jei jis tiesiog neparagaus 

prieš jo akis padėto valgio. Nuo šios nuostabios akimirkos 

žmogų gali sulaikyti tik tiesos ignoravimas arba negirdėjimas 

Gerosios Naujienos.  

 

Ramybė, apie kurią svajoja pasaulis ir siekia kiekvienas 

žmogus, dabar yra prieinama ir gaunama už dyką. Pasaulis 

ramybės ieško bandydamas išspręsti problemas ir sureguliuoti 

išorines aplinkybes. Daugelis galvoja, kad jei turės kur gyventi, 

ką valgyti ir kuo apsirengti, jei vaikai gerai mokysis ir nesirgs, 

jei nebus karo ir panašiai, tai tada bus ramybė. Tačiau ši apgaulė 

įkalina žmogų nuolatiniame strese ir atidėliojimų cikle, kada 

laukiama kažko, kas  turėtų ateiti rytoj, bet niekada neateina. To 

priežastis yra ta, kad ramybė nėra sutvarkytos aplinkybės ar 

išspręstos problemos. Ramybė yra asmuo Jėzus Kristus.  

 

Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. 

Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. 

Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta. (Jono 

14:27) 
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Kas gali paaiškinti, kodėl 

didžiausias nusidėjėlis, neatlikęs 

jokio gero darbo, bet patikėjęs 

Gerąja Naujiena ir priimdamas 

Jėzaus Kristaus auką asmeniškai, 

staiga savo sąžinėje pradeda jausti 

pilną ir antgamtišką ramybę. Jo 

širdies nebeslegia jokie rūpesčiai, 

baimės, praeitis, gėda, o į vidų 

ateina nepaaiškinama, antgamtinė 

Dievo ramybė. Tai ne žmogaus 

ramybė, bet Dievo, rodanti, kad 

Dievas prieš tave nieko neturi, tave 

priima ir laimina, dėka širdyje 

gimusio tikėjimo Jėzaus Kristaus atliktu darbu ant kryžiaus.  

 

Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu 

per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, (Romiečiams 5:1) 

 

Trečias žingsnis. Dievo ramybė, kaip ženklas, kad visos tavo 

nuodėmės atleistos, veda tave gilyn į Dievo vidų. Dabar viskas, 

kas Senojo Testamento laikais buvo nepasiekiama, neįmanoma 

ir slėpėsi už ugningos sienos, yra dovanota ir laisvai prieinama 

tau. Priėmęs Dievo ramybę, kaip dovaną, tu esi vedamas link 

kitos dovanos – Dievo teisumo. Šią dovaną gauna kiekvienas, 

priėmęs atleidimą ir susitaikęs su Dievu. Dievo teisumas nėra 

tavo geri ir teisūs darbai. Tai yra teisinė pozicija prieš Dievą, 

kada Jis žiūri į tave taip, tarytum tu niekada nebūtum nusidėjęs. 

Tu aprengiamas karališkais rūbais, kurių nesiuvai ir nepirkai. 

Tie rūbai - tai Kristaus darbas, kuriuo tavo bausmė už nuodėmes 

užskaityta Jėzui, o Jėzaus nepriekaištingas gyvenimas, darbai ir 

charakteris dovanojami tau. Nuo šiol Dievas į tave žiūri taip, 

kaip į savo sūnų Jėzų. 

TEISUMAS 

Dėl nuodėmių 
atleidimo turi 

ramybę su Dievu ir 
prieini prie teisumo 

dovanos 
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Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas 

visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, 

(Romiečiams 3:22) 

 

Priimdamas Dievo teisumo dovaną tu gali be jokios sąžinės 

graužaties pakelti akis į dangų ir žvelgti tiesiai Dievui į veidą be 

jokio pasmerkimo, gėdos ar baimės. Prieš Dievą tu stovi švarus, 

tavo sąžinė rami ir be jokio priekaišto. Tai neužtarnauta 

pozicija, į kurią Dievas pastato kiekvieną, kuris priima Dievo 

teisumą. Tai ne TAVO teisumas, bet DIEVO. Tai reiškia, kad 

šioje dovanoje nėra jokio tavo nuopelno. Viskas priklauso 

Dievui. Tai Jo darbai ir rezultatas. Nuo šios akimirkos į tavo 

širdį ateina drąsus pasitikėjimas Dievu, užtikrintumas Jo jėga, 

gerumu ir apsauga. 

 

Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad 

gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai 

reikiamu metu. (Žydams 4:16) 

 

Ketvirtas žingsnis. Dievo dovanos šioje vietoje nesibaigia. Už 

Dievo teisumo slypi dar vienas nuostabus dalykas. Tai Dievo 

jėga, kuri veikia kaip malonė. Šioje vietoje krikščionio 

gyvenime pradeda veikti antgamtiška Dievo jėga. Dievo malonė 

suteikia tau antgamtines savybes, norus, troškimus ir 

sugebėjimus, kurie visiškai nesusiję su žmogaus pastangomis ir 

valia. Tai antgamtinė, tik Dievui priklausanti jėga, plūstanti iš 

Jo charakterio. Net didžiausias nusidėjėlis ar pavergtas 

nuodėmės žmogus, priklausantis nuo narkotikų, alkoholio ar 

turintis kitų priklausomybių, patikėjęs Kristaus auka ir priėmęs 

Dievo atleidimą, staiga, be jokių pastangų tampa laisvas nuo 

narkotikų, svaigalų, baimių, o mirtinas ir nepagydomas ligonis, 

akimirksniu tampa sveikas. Kas tai per jėga? Tai Dievo jėga, 
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plūstanti ant kiekvieno, priimančio Jėzų Kristų į savo širdį. 

Niekas negali paaiškinti, kodėl jokios psichologinės, teisinės, 

moralės ar valios pastangos negali išlaisvinti žmogaus iš 

nuodėmės valdžios, bet paprastas tikėjimas, kuriuo Jėzus 

Kristus tampa asmeniniu Gelbėtoju, išlaisvina žmogų ir padaro 

jį akimirksniu laisvu nuo didžiausių nuodėmių, įpročių bei 

pakeičia jo troškimus ir norus. 

 

Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. 

Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja. (2 

Korintiečiams 5:17) 

 

Kas tai per jėga, kuri daro tokius stebuklus, įdeda norą ir 

sugebėjimą atleisti bei mylėti, kuri išgydo vėžį ir atstato lūžusius 

kaulus, kuri duoda troškimą aukotis ir pasitikėti Dievu? 

Evangelijoje skaitome apie paprastus žvejus, kurie virto 

Kristaus apaštalais, apie Saulių, kuris persekiojo bažnyčią, bet 

vėliau tapo Dievo atleidimą, jėgą ir gailestingumą skelbiančiu 

apaštalu Pauliumi? Kas tai per jėga, kuri ir šiandien pakelia iš 

lovų ligonius, atstato santykius šeimose, išlaisvina iš įvairių 

žalingų priklausomybių bei pakeičia charakterį? Apaštalas 

Paulius rašė, kad Dievo malonės dėka jis tapo nauju žmogumi. 

Ši jėga ateina į kiekvieno krikščionio gyvenimą, kuris priima 

Dievo atleidimo, ramybės, teisumo bei malonės dovanas per 

tikėjimą Jėzumi Kristumi. 

 

Bet Dievo malone esu, kas esu, ir Jo malonė man 

neliko bergždžia, bet aš darbavausi daug daugiau už 

juos visus, nors ne aš, bet Dievo malonė, esanti su 

manimi. (1 Korintiečiams 15:10) 
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Daugelis malonę 

įsivaizduoja kaip 

atsainų Dievo požiūrį 

į viską, kas vyksta 

gyvenime arba kaip 

maloniai, saldžiai 

šnekantį asmenį, 

kuris nuolaidžiauja 

įvairioms 

silpnybėms. Tačiau 

Biblija rodo, kad 

malonė nėra švelnus 

balsas ar kalba, bet 

reali antgamtinė Dievo jėga, kuri daro tai, kas žmogui 

neįmanoma. Ši jėga nusileidžia ant Dievo teisumo, kuris 

dovanojamas ir prieinamas kiekvienam per tikėjimą Jėzumi 

Kristumi. 

 

Penktas žingsnis. Šioje vietoje krikščionis prieina prie beribio 

vandenyno, kuriame slypi neišmatuojami Dievo meilės 

pažinimo turtai. Kiekvienas, priėmęs Dievo atleidimą, ramybę, 

teisumą ir jėgą, taip pat patiria savo gyvenime ir Dievo meilę. 

Tai tampa ne „popierinėmis“ žiniomis su pavadinimu „Dievas 

visus myli“, bet asmeniniu pergyvenimu ir antgamtiniu 

įsitikinimu apie tave asmeniškai mylintį Dievą. Dievo meilė iš 

teorinės dalies virsta praktine tik tada, kada mes priimame Jėzų 

Kristų. Tada mūsų širdyse nebėra pasipiktinimo ir abejingumo 

pavadinimu „Dievas visus myli, net ir tuos, kurie eina į 

pragarą“, tačiau  tampa realiu abipusiu bendravimu, paremtu 

meile ir pasitikėjimu. Nuo šios akimirkos Dievo meilę, rūpestį 

ir apsaugą tu pastebi kiekvieną dieną. Tavo gyvenimas nusidažo 

pačiomis laimingiausiomis spalvomis, nes tu savo viduje gauni 

TEISUMAS JĖGA 

Dėl teisumo 
Dievo jėga 

pradeda veikti 
per malonę 

Dėl nuodėmių 
atleidimo turi 

ramybę su Dievu ir 
prieini prie teisumo 

dovanos 
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antgamtinį užtikrintumą ir liudijimą apie tai, kad Dievas tave 

priima ir myli. Jo meilę tu matai kasdieninėse situacijose ir 

mažiausiose smulkmenose. Iš kur visa tai? Kodėl anksčiau to 

nepastebėdavai? Dabar tu esi už numalšintos ugnies sienos, kur 

tau prieinama Dievo meilė. Anksčiau tu žinodavai apie tai tik 

protu, tačiau dabar - ragauji asmeniškai. 

 

...ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, 

kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės 

(Efeziečiams 3:19) 

 

Niekas neabejoja, kad Dievas visus myli, tačiau kodėl daugelis 

nemato, nepatiria ir nesidžiaugia Jo meilės realumu savo 

gyvenime? Tai vyksta todėl, kad Dievo meilę patirti, suprasti ir 

pažinti galima tik anapus numalšintos ugnies sienos per tikėjimą 

Kristaus auka bei priėmus Dievo atleidimą, ramybę, teisumą ir 

malonę. Dievo turtai, dovanos ir realumas yra tik Jame. Jei 

žmogus stovi Dievo išorėje, jis gali tik teoriškai svarstyti apie 

tai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEILĖ JĖGA TEISUMAS 

Dievo jėga 
(malonė) įgalina 
tave realiai patirti 

Dievo meilę 

Dėl nuodėmių 
atleidimo turi 

ramybę su Dievu ir 
prieini prie teisumo 

dovanos 

Dėl teisumo 
Dievo jėga 

pradeda veikti 
per malonę 
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Ėjimas pas Dievą ne per Kristų 

 

Daugelis žmonių galvoja, kad pas Dievą įmanoma nueiti kitais 

keliais, todėl labai dažnai galima išgirsti pasiteisinimus ir 

samprotavimus: „Aš turiu SAVO Dievą, tai yra MANO kelias, 

kiekvienas turi SAVO kelią, kiekvienas renkasi tai, kas JAM 

patinka“. Populiariausias teiginys, kuris atitolina žmogų nuo 

Dievo dovanos Jėzaus Kristaus, yra „Visi keliai veda pas tą patį 

Dievą“. Tokiu būdu žmogus bando po įvairiausių religijų, 

teorijų ir mokymų rūbais, gerų darbų pavidalu paslėpti tikrąją 

širdies būklę ir poreikį bei troškimą pažintį gyvąjį Dievą. 

 

Ar Dievas myli žmogų, kuris nepriima Dievo dovanos ir Jo 

atlikto darbo Jėzuje Kristuje? Be abejo! Dievo meilė jam tokia 

pati stipri ir švari, kaip ir tiems, kurie tai priima. Tačiau, kaip 

manai, kas atsitiks, kada nuodėmingos prigimties žmogus 

artinsis prie jį stipriai mylinčio Dievo, kuris yra ne tik meilė, bet 

ir ryjanti ugnis? Toks žmogus suspės prisiliesti tik prie Dievo 

ugnies ir patirs teismo ir rūstybės ugnį dėl jame esančios 

nuodėmės, o Dievo meilė ir visos kitos dovanos nespės pasiekti 

jo. Yra tik vienas kelias, kurį pro ugnies sieną pralaužė Jėzus. 

Tai asmuo Jėzus Kristus.Tik šioje vietoje žmogus laisvai gali 

ateiti pas Dievą. 

 

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. 

Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.  

(Jono 14:6) 

 

Nei vienas religijos atstovas (Buda, Mahometas, Konfucijus ar 

kiti) nenumirė už tavo nuodėmes. Nei vieno iš jų gyvenimo 

Dievas nepatvirtino kaip kelio pas Jį, prikeldamas juos iš 

mirusiųjų ir kūnu priimdamas į dangų. Visi jie kovojo su savo 

nuodėmėmis ir silpnybėmis įvairių darbų, meditacijų pavidalu, 
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bet nei vienas neįveikė nuodėmingos prigimties, o tuo labiau, 

niekuo nepadėjo tau. Kokie bebūtų buvę gražūs ir pilni gerų 

darbų jų gyvenimai, nei vienas iš jų nebuvo prikeltas iš 

mirusiųjų ir nei vienas iš jų negalėjo mirti už tave, nes jie patys 

kovojo su savo nuodėmėmis. Todėl nėra kito kelio pas Dievą, 

išskyrus Jėzų Kristų, kuris vienintelis mirė už tavo nuodėmes, 

kurio vienintelio gyvenimą ir žodžius patvirtino Dievas, 

prikeldamas Jį iš mirusiųjų, ir tik vienintelio Jėzaus kapas 

žemėje yra tuščias, tuo rodydamas, kad Jėzus Kristus vienintelis 

praėjo per Dievo ugnies sieną ir savimi pravėrė kelią pas Tėvą 

kiekvienam, kuris patikės Jo auka ir priims dovanai amžinąjį 

gyvenimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ėjimas pas Dievą 
savo keliu 

JĖGA MEILĖ TEISUMAS 

Ėjimas pas Dievą per 
Jėzų 
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II SKYRIUS 

SKIRTINGA KRIKŠČIONIŲ GYVENIMO PRAKTIKA 

 

ačiau kodėl nemažai krikščionių nepatiria savo 

gyvenime Dievo meilės, bet yra prislėgti depresijos, 

liūdesio arba lieka priklausomi nuo įvairių įpročių, 

nuodėmių ir baimių? Kodėl vieno krikščionio gyvenimas 

skiriasi nuo kito? Kodėl kai kurie nepažįsta Dievo 

ramybės, gyvena su nuolatine baime, gėda ar 

nepilnavertiškumu, tarytum Dievas viską dovanojo tik 

simboliškai? Kodėl kai kuriems krikščionims šios dovanos yra 

tik „ant popieriaus“, tačiau realiai neveikia jų gyvenime? Kodėl 

kartais nematome Dievo jėgos, malonės  bei realios pergalės 

prieš nuodėmę, nepaisant didelių pastangų? Jei Dievas viską 

atliko per Jėzaus Kristaus auką, kodėl ne visų krikščionių 

gyvenime tai veikia? 

 

Yra keletas priežasčių, kodėl tos pačios Dievo dovanos bei ta 

pati Kristaus auka vienų krikščionių gyvenime veikia, o kitų - 

ne. 

 

 „Užstrigimas“ ties durimis 

 

Nemažai krikščionių savo gyvenime nepatiria ramybės, laisvės 

nuo nuodėmių, Dievo jėgos bei meilės vien todėl, kad praleidžia 

laiką vaikščiodami APLINK Kristaus auką, bijodami priimti 

tikėjimu pilną ir visų savo nuodėmių atleidimą. Dievo ramybė 

ir visos kitos Jo dovanos gali realiai ateiti ir veikti tik žmoguje 

su švaria sąžine. Nešvari, besislepianti ir išsigandusi žmogaus 

sąžinė niekada nepriims iš Dievo jokios dovanos ar pagalbos. 

Todėl labai svarbu tikėjimu PRIIMTI nuodėmių atleidimą ir 

žengti per Kristaus auką į Dievo vidų su švaria sąžine, o ne 

T 
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vaikščioti aplink ir laukti, įkalintam abejonių, pasmerkimo ir 

baimės.  

 

Jėzaus kraujas buvo pralietas už viso pasaulio, visų laikų ir visų 

žmonių nuodėmes. Jo kraujo pakanka nuplauti ir panaikinti 

visas nuodėmes, pradedant pačiomis didžiausiomis ir 

baisiausiomis, baigiant - mažomis ir nereikšmingomis. Tačiau 

Jėzaus kraujas niekada neveiks, jei žmogus šios dovanos 

nepriims tikėjimu. Be tikėjimo Jėzaus auka neveikia. 

 

Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per 

tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą 

tuo, kad, būdamas kantrus, nenubaudė už 

nuodėmes, padarytas anksčiau, (Romiečiams 3:25) 

 

Kai kurie krikščionys netiki Dievo žodžiu ir labiau linkę 

pasitikėti psichologais, pokalbiais, diskusijomis, žmogiška 

paguoda ir įvairiais „sutapimais“, kurie patvirtintų, kad Dievas 

jiems atleido visas nuodėmes. Jie vaikšto aplink kryžių nuolat 

atgailaudami ir kaltindami save, manydami, kad Dievas 

susigraudens ir dėl didelio savęs žeminimo, verkšlenimo ir 

raudojimo, atleis visas kaltes. Jie nuolat klausinėja tų pačių 

klausimų: „Ar Dievas man atleido? Aš nejaučiu, kad man 

atleido. Ar Dievas vis dar mane myli?“. Todėl visos Dievo 

dovanos lieka kažkur „už durų“, neprieinamos ir pasiliekančios 

tik „ant popieriaus“. Tokiam krikščioniui sunku suprasti, kad 

Jėzaus kraujas be tikėjimo neveikia. Jis užsidaro nestabiliuose 

jausmuose ir laukia kažkokio antgamtinio Dievo pasireiškimo, 

kuris patvirtintų, kad Dievas jam atleido visas nuodėmes. Jis 

nuolat išpažinėja tas pačias nuodėmes, knaisiojasi praeityje bei 

ieško paslėptų ir užkoduotų savo klaidų bei ypatingai dvasingų 

žmonių ar pateptų Dievo tarnų, kuriems galėtų dar ir dar kartą 

su visomis smulkmenomis papasakoti tas pačias nuodėmingas 
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istorijas, vildamiesi, kad tokie veiksmai įtikins Dievą atleisti. 

Tokiam krikščioniui Dievo žodis nėra pakankamas autoritetas, 

jis ieško ypatingų pergyvenimų, patvirtinimų ir pranašysčių, 

įrodančių Dievo atleidimą.  

 

Tokio elgesio ir nuolatinės kaltės būsenos priežastis - 

NETIKĖJIMAS Jėzaus auka. Nepasilik šioje būsenoje su nuolat 

tave kaltinančia sąžine, bet leisk, kad Jėzaus kraujas įeitų 

tikėjimu į tavo vidų, paliestų sąžinę ir suteiktų drąsų 

pasitikėjimą žengti link Dievo bei priimti visas Jo dovanas. 

Niekas negali nuplauti sąžinės, išskyrus Jėzaus kraują, tačiau tai 

įmanoma tik tikėjimu. Dėka Kristaus pralieto kraujo tau 

atleistos VISOS nuodėmės. 

 

artinkimės su tyra širdimi ir giliu, užtikrintu 

tikėjimu, apšlakstymu apvalę širdis nuo nešvarios 

sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu! (Žydams 

10:22) 

 

 Dievo tvarkos sumaišymas 

 

Kita priežastis, kodėl krikščionis nepatiria ir nesidžiaugia 

visomis Dievo dovanomis, yra ta, kad Dievo dovanos veikia tik 

tam tikra tvarka. Kol nepriimi dovanos Nr. 1, negali gauti 

dovanos Nr. 2.  Dievas viską sudėliojo taip, kad viena dovana 

veda prie kitos. Taigi, kokia yra Dievo dovanų seka? 

 

Ir iš Jo pilnatvės mes visi gavome malonę po 

malonės. (Jono 1:16) 

 

Pirma dovana, kurią krikščionis priima tikėjimu, yra VISŲ jo 

nuodėmių atleidimas per tikėjimą Jėzaus auka. Tol kol nepriimi 

šios dovanos, tol Dievo ramybė, Jo teisumas, jėga nugalėti 



Skirtinga krikščionių gyvenimo praktika 

48 

 

nuodėmę, gyventi Kristaus gyvenimą ir Dievo meilė liks tik „ant 

popieriaus“. Kaip besistengtum nusiraminti didindamas gerų 

darbų kiekį ar stengdamasis įvairiais pokalbiais ir diskusijomis 

gauti ramybę, tol, kol abejosi, kad Jėzaus kraujo užtenka, kad 

būtų atleistos visos tavo nuodėmės, tol negalėsi patirti 

antgamtinės Dievo ramybės. Tačiau, vos tik į tavo sąžinę 

tikėjimu įteka Jėzaus kraujas, staiga, be jokių darbų ir pastangų 

į tavo širdį ateina antra Dievo dovana – Dievo ramybė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dievo ramybė veda prie trečios dovanos – Dievo teisumo, kuris 

pastato tave prieš Dievą be gėdos ir su užtikrintu tikėjimu ir 

drąsa. Krikščioniui neįmanoma stovėti Dievo teisumo 

pozicijoje, kol jis abejoja nuodėmių atleidimu, o jo širdyje nėra 

Dievo ramybės. Tik ramia širdimi krikščionis gali „išdrįsti“ 

priimti Dievo teisumo dovaną. Žmogui, kuris abejoja savo 

nuodėmių atleidimu ir gyvena su neramia širdimi, Dievo 

teisumo dovana yra per daug gera, o stovėti Dievo akivaizdoje 

apsirengus Jo teisumu yra per drąsus ir akiplėšiškas žingsnis.  

 

Dėl ramybės su 
Dievu tu turi 
drąsą priimti 

Dievo teisumą 

Dievas liudija 
apie nuodėmių 

atleidimą 
duodamas 

ramybę 

I. DOVANA 

ATLEIDIMAS 

II. DOVANA 

RAMYBĖ TEISUMAS 

III. DOVANA 
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Tik Dievo teisumo pozicijoje tu gali gauti ketvirtą Dievo 

dovaną - Jo jėgą ir malonę nugalėti nuodėmę, pasaulį ir 

kūniškumą bei gyventi antgamtinį Kristaus gyvenimą. Jei 

krikščionis siekia gyventi Kristaus gyvenimą, bet nepriima 

Dievo teisumo dovanos, tada jis nuolat klups ir bus įkalintas į 

savo pastangų, kritimų ir nusivylimų ratą. Dievo jėga ir malonė 

nužengia tik ant teisumo ir veikia krikščionyje, kuris neabejoja 

teisumo pozicija, į kurią jį pastato Dievas dėka Jėzaus Kristaus 

aukos.  

 

kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė 

viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per 

Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. (Romiečiams 5:21) 

 

Dievo jėga ir malonė veda prie penktos dovanos – Dievo 

meilės. Tik esant užtikrintam visų nuodėmių atleidimu, 

nepriekaištinga teisine pozicija prieš Dievą, su Jo ramybe ir 

drąsiu pasitikėjimu širdyje, krikščionis gali realiai matyti, patirti 

ir gyventi Dievo meilėje. Tik priėmus visas keturias Dievo 

dovanas krikščioniui tampa įmanoma mylėti Dievą ir kitus ne 

savo, bet Jo meile. Krikščionis, kuris nepriima Dievo ramybės 

ir teisumo, niekada nesijaus mylimas. Jis norės, kad kas nors iš 

išorės dar ir dar kartą pasakytų, kad Dievas jį myli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl teisumo, tu gali priimti 
Dievo jėgą (malonę) 

gyventi pergalėje 

III. DOVANA 

TEISUMAS 

IV. DOVANA 

JĖGA MEILĖ 

V. DOVANA 

Dėl Dievo jėgos Jo meilė gali 
veikti per tave. Tu esi 

mylimas ir gali mylėti kitus 



Skirtinga krikščionių gyvenimo praktika 

50 

 

Taigi, jei tu priimi pirmas dvi Dievo dovanas, bet praleidi trečią 

ir ketvirtą (Dievo teisumą ir Jo jėgą), tada penktoji Dievo 

dovana (Dievo meilė) realiai neveiks tavo gyvenime. 

Pavyzdžiui, jei esi įsitikinęs, kad visos tavo nuodėmės atleistos 

ir turi Dievo ramybę, bet nepriimi Dievo teisumo dovanos (nes 

tau tai atrodo per daug drąsu), tada gyventi taip, kaip Kristus, ir 

vaikščioti Jo meilėje tau bus „misija neįmanoma“. Nors gali 

bandyti tai daryti, bet, viso labo, tai bus tik žmogiškos pastangos 

ir „kova su vėjo malūnais“. Tik priėmęs Dievo teisumo dovaną 

ir dėl jos - Dievo jėgą bei malonę, tu turėsi antgamtinę Kristaus 

meilę, kuriai pasireikšti per tave bus paprasta ir lengva. 

  

 Dievo žodžio nuvertinimas 

 

Dar viena priežastis, kodėl realiai Dievo dovanos neveikia 

krikščionio gyvenime, yra nesupratimas, kaip PRIIMTI Dievo 

dovanas. Labai dažnai Dievo žodis yra nuvertinamas, iškeliant 

aukščiau savo pastangas, valią ir gerus darbus.  

 

Taigi, kaip priimti Dievo dovanas? Kai kas galvoja, kad norint 

priimti Dievo dovaną, reikia atlikti tam tikrą darbą. Pavyzdžiui, 

jei būsi geras ir padėsi kitiems, tada Dievas atkreips į tave 

dėmesį ir suteigs kokią nors dovaną. Taip mąsto pasaulis. 

Tačiau Dievo Karalystėje yra kitaip. Viskas vyksta išimtinai per 

Dievo žodį. Tik girdint ir priimant Dievo žodį tavo širdyje 

gimsta tikėjimas ir sugebėjimas priimti Dievo dovaną, įpakuotą 

skelbiamoje žinioje.  

 

Ar Tas, kuris jums teikia Dvasią ir pas jus daro 

stebuklus, tai daro per įstatymo darbus, ar dėl 

tikėjimo klausymo? (Galatams 3:5) 
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Jei tu nori priimti nuodėmių atleidimą ir Dievo ramybę, tau 

reikia išgirsti ir širdimi priimti žinią, skelbiančią, kad Dievas tau 

atleido visas nuodėmes per tikėjimą Jėzaus Kristaus auka. Jei 

nori priimti Dievo teisumo dovaną, tau reikia girdėti ir priimti 

ŽINIĄ apie Dievo teisumo dovaną. Be žinios ir skelbiamo 

Dievo žodžio neįmanoma nieko gauti iš Dievo. Viskas ateina 

tau girdint ir priimant Dievo žodį, o ne darant teisumo darbą.  

 

Kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo? Ir kaip jie 

įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be 

skelbėjo? (Romiečiams 10:14) 

 

Taip pat labai dažnai ženklai ir stebuklai yra iškeliami aukščiau 

už Dievo žodį. Todėl nemažai krikščionių nepriima Dievo 

dovanų, laukdami ypatingų pasireiškimų, patvirtinimų ir 

stebuklų, nesuprasdami, kad ženklai ir stebuklai nesuteikia 

tikėjimo, o tik parodo į asmenį, kuris yra tikėjimo, išgelbėjimo 

ir amžinojo gyvenimo šaltinis. Evangelijoje pagal Luką 

skaitome apie turtuolį, kuris, patekęs į pragarą, prašė Abraomą 

siųsti ką nors į žemę pas jo giminaičius, kad tie, pamatę ką nors 

prisikėlusį iš mirusiųjų, patikėtų ir neateitų į pragarą. Toks 

mąstymas būdingas pasauliui. Tačiau Abraomo atsakymas 

parodo, kad nėra aukštesnio autoriteto, šaltinio ir jėgos už Dievo 

žodį. Jei žmogus netiki ir nepriima Dievo žodžio, tai stebuklas 

jam bus tik įdomus „fokusas“ ir įdomus antgamtinio pasaulio 

pasireiškimas. 

 

Tačiau Abraomas tarė: ‘Jeigu jie neklauso Mozės ir 

pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių 

prisikeltų’ „ (Luko 16:31) 

 

Jėzaus gyvenimo žemėje metu daug fariziejų matė Lozoriaus 

prikėlimą iš mirusiųjų bei kitų stebuklų, bet pasiliko netikėjime 
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ir tęsė gyventi su neatleistomis nuodėmėmis. Senojo 

Testamento laikais visa žydų tauta buvo įšvesta iš Egipto, visi 

buvo sveiki ir aprūpinti, visi matė galingus Dievo stebuklus 

Egipte ir dykumoje, tačiau daugelis iš jų liko dykumoje taip ir 

neįėję į Pažadėtąją žemę.  

 

Aš vedžiojau jus keturiasdešimt metų dykumoje: 

nenusidėvėjo jūsų drabužiai ir kojų apavas nesudilo. 

(Pakartoto įstatymo 29:5) 

 

Ne stebuklų matymas ar įvykęs jų kiekis nulemia Dievo dovanų 

realumą, bet tikėjimas Dievo žodžiu. Nėra didesnės jėgos už 

Dievo žodį, galinčios suteikti tikėjimą ir gebėjimą priimti. 

 

 Dievo teisumo nesupratimas 

 

Dievo teisumo nesupratimas yra viena iš didžiausių kliūčių, 

užkertančių kelią į Dievo jėgą, malonę ir meilę. Dievo teisumo 

apreiškimas yra viena iš pamatinių gyvenimo Jėzuje Kristuje 

plytų. Be šio apreiškimo neįmanoma augti Dievo pažinimu, 

todėl pirmas apaštalo Pauliaus laiškas (Romiečiams) skirtas 

būtent išaiškinti, kas yra Dievo teisumo dovana ir įspėjantis jau 

įtikėjusius krikščionis saugotis nuosavo teisumo. Nuosavas 

teisumas visada rodo į nuosavus gerus ir pasiaukojančius 

darbus, o Dievo teisumas – į Kristaus gyvenimą ir atliktą darbą 

ant kryžiaus. Pati Dievo teisumo dovanos esmė slypi žodyje 

DIEVO. Tai ne mūsų nuosavybė, bet Dievo: tai Jo darbai, 

charakteris, motyvai, gyvenimas ir atliktas darbas ant kryžiaus. 

Visa tai buvo atlikta Jėzaus Kristaus gyvenimo kūne žemėje 

metu. Kristus tai atliko ne kaip Dievo Sūnus, bet kaip Žmogaus 

Sūnus. Dėl šių darbų Kristus stovi prieš Dievą teisumo 

pozicijoje, dėl kurios Jis gali pelnytai gauti viską iš Dievo. 

Tačiau Jėzus iš meilės siūlo susikeisti ir tau atsistoti į Jo vietą. 
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Jėzus vietoje tavęs eina ant kryžiaus ir užima tavo vietą, o tu – 

ateini ir atsistoji prieš Dievą į Jo poziciją. Atitinkamai susikeičia 

ir pasekmės. Jėzus patiria mirtį už tavo nuodėmes, o tu gauni 

laisvą priėjimas prie Dievo jėgos ir meilės ne dėl savo darbų, bet 

dėl įvykusio susikeitimo su tave mylinčiu Jėzumi. Ši speciali 

teisumo pozicija prieš Dievą tau dovanojama dėl tikėjimo 

Jėzaus Kristaus auka ir nesikeičia nuo tavo darbų, jausmų ar 

nuomonės. To dėka į tavo gyvenimą pradeda plūsti Dievo jėga 

bei meilė.  

 

Dėl Dievo teisumo nesupratimo, rėmimosi savo jausmais, 

darbais ir patirtimi bei įsitvirtinimo neatnaujintose mąstymo 

tvirtovėse ir stereotipuose, krikščionis gali pasitraukti iš šios 

privilegijuotos dovanos arba, kurį laiką pasidžiaugęs, grįžti 

atgal į „nusidėjėlio“ poziciją. Štai keletas nuostatų, kurių 

nesupratimas gali pastūmėti krikščionį atgal į savęs išteisinimo 

darbų maratoną: 

 

a) Ar Dievo teisumas auga? Dievo teisumo dovana yra 

pilna, nekintanti ir skirta visam tavo gyvenimui. Ji 

nesikeičia nuo tavo gerų darbų kiekio, švaresnės širdies, 

motyvų ir charakterio. Priešingai, tavo darbai, 

charakteris ir motyvai keičiasi dėl šios dovanos. Tik 

dėka teisumo pozicijos, į kurią tave pastatė Jėzus, tu 

pastoviai priimi Dievo jėgą ir meilę, kuri keičia tavo 

charakterį bei skatina daryti gerus darbus. Tai, kad tu 

darai gerus darbus bei stengiesi patikti Dievui, niekaip 

nepakeičia ir nepadidina Dievo teisumo dovanos. Tai ta 

pati teisumo pozicija, kurioje tu stovi Dievo akivaizdoje. 

Tą pačią, pilną ir netobulintiną dovaną turi mažai gerų 

darbų darantis krikščionis, daug gerų darbų darantis ir 

pasišventęs krikščionis ir nei vieno gero darbo dar 

nepadaręs, bet ką tik Jėzaus Kristaus auką priėmęs 
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žmogus. Darbai prideda nulį prie Dievo teisumo. 

Vienodą Dievo teisumą turi dvidešimt metų tikintis ir du 

metus tikintis krikščionis.  

 

b) Ar tu prarandi Dievo teisumą, kada nusidedi? Kai 

kurie krikščionys galvoja, kad, turint Dievo teisumą, jie 

daugiau niekada nenusidės. Tačiau apaštalas Jonas savo 

laiške rašo, kad jei mes sakome, kad neturime 

nuodėmės, tai meluojame tiesai (1 Jono 1:8). Taip pat ir 

apaštalas Jokūbas pripažįsta, kad mes visi dažnai 

nusižengiame (Jokūbo 3:8). Todėl atsakymas į klausimą 

„Ar įmanoma krikščioniui, turinčiam Dievo teisumą, 

nusidėti?“, yra - „Taip, įmanoma“. Tačiau kas atsitinka 

su Dievo teisumo dovana, kada krikščionis nusideda? Jei 

Dievo teisumas priklausytų nuo tavo darbų, tai tu jį 

prarastum kiekvieną kartą, kada nusidedi, ir 

susigrąžintum atgal, padaręs gerą darbą. Tačiau Dievo 

teisumas yra speciali vieta Kristuje, kuri priklauso nuo 

jau atlikto Dievo darbo. Kada tu nusidedi ir suklumpi, 

tu vėl keliesi, nes Dievo jėga ir meilė, tekanti į Dievo 

teisumo dovaną, dovanoja tau atgailą, pakelia tave ir 

suteikia antgamtinių jėgų žengti toliau.  

 

Teisusis septynis kartus krinta ir vėl atsikelia, bet 

nedorėlis įpuls į pražūtį. (Patarlės 24:16) 

 

Labai dažnai atsitinka taip, kad, krikščioniui nusidėjus, 

jis pats pasitraukia iš Dievo teisumo pozicijos ir lieka 

gulėti užribyje. Dėl šios priežasties Dievo jėga ir meilė, 

galinti jį pakelti ir atstatyti, liejasi į „tuščią“ vietą. Todėl 

toks krikščionis negali įveikti nuodėmės ir lieka ilgai 

gulėti nuodėmėje. Dažnai jam sakoma, kad iš pradžių jis 

„susitvarkytų“ su nuodėme, o po to vėl atsistotų į Dievo 
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teisumo poziciją. Tačiau tai yra apgaulė. Be Dievo jėgos 

neįmanoma nugalėti nuodėmės ir „susitvarkyti“. Iš 

pradžių reikia atsistoti į Dievo teisumo poziciją per 

tikėjimą Kristaus auka, ir tik iš šios pozicijos – pakilti. 

Taigi, teisusis krenta, bet nepraranda Dievo teisumo. Jis 

gali pakilti tik dėka nekintančios Dievo teisumo 

dovanos. 

 

c) Dievo teisumas ir darbai. Pats tiesiausias ir 

greičiausias kelias į savąjį teisumą  - tai susieti gerus 

darbus su Dievo teisumo dovana. Tada po kiekvieno 

gero darbo auga tavo teisumas bei geresnė pozicija prieš 

Dievą. Daugiau gerų darbų darantis krikščionis pradeda 

jaustis labiau mylimu, priimtinu ir galinčiu gauti 

daugiau jėgos iš Dievo. Dėl šios priežasties išorinis 

elgesys gerėja, bet vidus – tolsta nuo Dievo. Tačiau kai 

kas gali papriekaištauti: „Tai ką, dabar nebereikia daryti 

jokių gerų darbų?“. Dažniausiai tokį klausimą užduoda 

žmogus, nesuprantantis, kad Dievo akyse bet koks 

„geras“ darbas, nukreiptas savęs pagerinimui ir 

išteisinimui, yra iš tiesų blogas. Neįmanoma daryti gerus 

darbus, jei nestovi prieš Dievą teisus. Pavyzdžiui, nors ir 

garvežys, ir vagonas yra reikalingi ir neatsiejami, bet 

viskas iš esmės keičiasi, jei garvežys prikabinamas už 

vagono. Dievo teisumas yra garvežys, kurio jėga yra 

varomas ir prikabintas vagonas, t.y. geri darbai. 

Krikščionis daro gerus darbus ne todėl, kad būtų teisus, 

bet todėl, kad YRA teisus. Tokie darbai Dievo akyse 

vertinami, kaip geri darbai, kuriuos motyvuoja ir 

išlaisvina Dievo iniciatyva, o ne tavo pastangos. Dievo 

teisumas yra kreditas, kurį nemokamai Jis suteikė mums, 

kad su juo galėtumėme daryti gerus darbus laisva ir 

mylinčia širdimi.   
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d) Dievo teisumas ir kova su nuodėme. Dievo teisumo 

nesupratimas gali įkalinti krikščionį senuose įpročiuose, 

nuodėmėje ir savo pastangose. Kai sumaišoma Dievo 

tvarka, tada nėra realios jėgos, išlaisvinančios krikščionį 

iš nuodėmės. Jei pirma siekiama pasikeisti ir įveikti 

nuodėmę, o po to jau stovėti Dievo akivaizdoje teisiu, tai 

toks noras niekada neišsipildo. Pirma, reikia priimti 

Dievo teisumo dovaną ir atsistoti Jo akivaizdoje su pilnu 

atleidimu, ramybe ir malone, ir tik po to su Dievo jėga 

viešpatauti nuodėmei, ir įveikti ją ne savo, bet Dievo 

jėga. Pavyzdžiui, jei žmogui iš pradžių sakoma, kad jis 

yra girtuoklis ir liepiama mesti gerti, tai tam girtuokliui 

uždedama našta, kurios jis nepakels. Įveikti nuodėmę 

būnant nusidėjėliu yra neįmanoma. Tačiau Jėzus iš 

pradžių pasiūlo tokiam girtuokliui nuodėmių atleidimą 

ir Dievo teisumo dovaną. Tik priėmęs Dievo atleidimą ir 

savo sąžinės apvalymą, toks žmogus gauna ir Dievo jėgą 

pasipriešinti ir palikti nuodėmę. 

 

Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“. Jėzus jai tarė: „Nė 

Aš tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“. 

(Jono 8:11) 

 

e) Dievo teisumas ir aplinkybės. Dar vienas klaidingas 

įsitikinimas, išmušantis krikščionį „iš vėžių“, yra Dievo 

teisumo susiejimas su aplinkybėmis ir įvykiais. Kai kas 

gali galvoti taip: „Jei aš turiu Dievo teisumą, mano 

gyvenime viskas turi būti gražu, o įvykiai privalo 

klostytis sklandžiai“. Tačiau, kai papučia vėjai ir audros, 

(o jų būna kiekvieno krikščionio gyvenime), tada taip 

mąstantis žmogus pradeda abejoti Dievu, manydamas, 

kad nuklydo nuo Dievo valios, nusidėjo ir prarado Jo 
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teisumą. Labai dažnai krikščionis gali kentėti dėl gerų 

darbų, susidurti su nepalankiomis aplinkybėmis, būti 

apvogtas, įžeistas, apgautas ar paniekintas. Tokios 

situacijos suteikia galimybę Dievui apreikšti mums 

Dievo meilę, atleidimą ir jėgą. Tačiau, jei krikščionis 

kentėjimus ir nepalankias aplinkybes sieja su Dievo 

teisumu ir galvoja, kad nesėkmės ir sunkumai reiškia 

Dievo teisumo praradimą ar sumažėjimą, tada bet koks 

sunkumas jį panardins į depresiją, uždarys širdį ir 

izoliuos nuo Dievo jėgos ir malonės. Tada krikščionis 

pradeda būti vedamas aplinkybių, tampa nepastovus ir 

„spėliojantis“ apie Dievo valią priklausomai nuo „oro 

sąlygų“. 

 

 Mąstymas Senojo Testamento nuostatomis 

 

Dar viena priežastis, kodėl krikščionis nesidžiaugia ir negyvena 

Dievo dovanų pilnatvėje, yra mąstymo užteršimas Senojo 

Testamento nuostatomis. Tai gali būti panašu į geležinkelio 

bėgių perjungimo svirtelę, kurią nustačius neteisinga kryptimi, 

traukinys su pilnais vagonais palaiminimų gali pravažiuoti pro 

šalį. Daugelis krikščionių gyvena ir tarnauja su Senojo 

Testamento nuostatomis ir bando naują vyną pilti į senus 

vynmaišius. Dėl šios priežasties tarnavimai ne tik nepriartina 

krikščionio prie Kristaus asmens, bet suskaldo, supriešina 

tikinčiuosius ir įkalina juos į beprasmių ginčų ir diskusijų liūną. 

Vietoje Kristaus charakterio auga gyvenimas su savuoju 

teisumu ir didžiuliu taisyklių rinkiniu, kurį išpildyti yra 

neįmanoma.  

 

Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus 

vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, 
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pats ištekėtų, ir vynmaišiai niekais nueitų. (Luko 

5:37) 

 

Visas Senasis Testamentas pranašauja ir kalba apie ateisiantį 

žmonių gelbėtoją Kristų. Tačiau šis gelbėtojas Jėzus Kristus jau 

atėjo ir įvykdė išgelbėjimo darbą. Dabar Senojo Testamento 

nuostatos skirtos ne laukti Kristaus, bet priimti Jį į savo širdį, ne 

vykdyti taisykles, bet gyventi Juo. Naujasis Testamentas 

nekalba apie taisykles, bet apie Asmenį, kuris yra gyvybės 

šaltinis, tikėjimo autorius ir gelbėtojas. Todėl labai svarbu 

atnaujinti mąstymą Naujojo Testamento dvasia.  

 

Senasis Testamentas rėmėsi taisyklėmis, nuostatais ir 

įstatymais. Tai buvo labai aiškios ir tikslios žmogaus elgesį 

reguliuojančios normos. Kodėl Dievas žmogui davė dešimt 

įsakymų ir visą eilę kitų nuostatų ir taisyklių? Apaštalas Paulius 

laiške galatams atskleidžia, kad įstatymas buvo duotas, siekiant 

sumažinti ir apriboti blogį, kuris yra žmogaus viduje. Todėl 

daugelis Dievo įsakymų prasideda žodeliu „ne“ (nevok, 

nežudyk, nepaleistuvauk ir t.t.).  

 

 Galatams 3:19: Tad kam gi reikalingas įstatymas? Jis 

buvo pridėtas dėl nusižengimų, 

 

Kadangi žmogus turi nuodėmingą prigimtį ir yra linkęs į bloga, 

tai įstatymas su išorinio elgesio taisyklėmis buvo duotas kaip 

apsauga ir kontrolė sulaikyti kūniškus troškimus ir 

pagundymus, kad tai, kas yra žmogaus viduje, neišeitų į išorę. 

Senojo Testamento laikų tikintysis gyveno su tokia nuostata: 

„Aš esu netobulas, linkęs į blogį, manyje yra polinkis nusidėti, 

todėl man reikia aiškių taisyklių, kad galėčiau save 

sukontroliuoti ir sulaikyti manyje esančius pagundymus.“ 
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Šios taisyklės ir įstatymai nebuvo skirti Dievo pažinimui, bet 

buvo nukreipti apriboti viduje esantį polinkį į bloga ir taip 

palengvinti žmonių gyvenimą. Taisyklės buvo skirtos išoriniam 

elgesiui, bet ne žmogaus vidui. Todėl Senojo Testamento 

pagrindinis žvilgsnis nukreiptas į žmogaus elgesį. 

 

Pagrindinė Senojo Testamento ašis, aplink kurią sukasi visi 

Dievo įsakymai, taisyklės ir nurodymai, yra „AŠ ESU 

BLOGAS, bet noriu tapti geresniu“. Tačiau senosios prigimties 

Dievo įsakymais ir taisyklėmis neįmanoma pakeisti, nors daug 

žmonių vis dar bando tai padaryti. Jie sudeda savo tikėjimą ir 

viltį į taisykles bei Dievo įsakymus, bet ne į Kristaus atliktą 

darbą ant kryžiaus, kuriuo senoji žmogaus prigimtis buvo 

numarinta ant Kristaus kryžiaus. Vietoje senosios prigimties 

Kristus dovanoja naują dievišką prigimtį, kurioje nėra jokio 

noro nusidėti. Dieviška prigimtis atneša į žmogaus vidų  

troškimą ir jėgą gyventi bei tarnauti Asmeniui (Jėzui), bet ne 

negyvoms taisyklėms. Senasis Testamentas nukreiptas į senąją 

prigimtį, o Naujasis - į naująją.  

 

Tačiau, kas atsitinka krikščioniui, jei jo mąstyme išlieka mažas 

raugo grūdelis, pavadinimu „Aš esu blogas“, arba, jei 

krikščionis visą dėmesį nukreipia į senosios prigimties 

tobulinimą? Tada naujas vynas (Naujasis Testamentas) pradeda 

tekėti į seną vynmaišį (senąją žmogaus prigimtį, kuri yra bloga). 

To pasekmė - naujas vynas (malonė, jėga, atleidimas, Kristaus 

charakteris) teka pro šalį ant žemės, o senasis vynmaišis ne tik, 

kad nepatobulėja, bet dar labiau suplyšta (krikščionis kasdien 

pastebi savyje vis daugiau nuodėmių, pogeidžių, neteisingų 

motyvų ir vidinės nešvaros). 

 

Senojo Testamento nuostata „Aš turiu tik nuodėmingą prigimtį“ 

užraugia ir padaro Naująjį Testamentą neveiksniu krikščionio 
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gyvenime. Tokie galingi palaiminimai, kaip Jėzaus kraujas, 

gyvas Dievo žodis ir Šventosios Dvasios vedimas, tampa 

iškreipti ir neveiksnūs. Štai keletas Naujojo Testamento 

palaiminimų, kurie dėl neteisingo mąstymo gali tapti 

neveiksniais. 

  

a) Iškreiptas Dievo žodžio skaitymas. Krikščionis 

Naujajame Testamente ieško naujų taisyklių. Jis skaito 

Dievo žodį, kaip įstatymą. Pagrindinis jo širdies 

klausimas yra - „Ką daryti, kaip elgtis?“ Biblijoje jis 

ieško aiškių ir konkrečių taisyklių, kurias galėtų 

įvykdyti. Dievo žodis jam tampa nuobodžiu, nes 

kiekvieną dieną jis skaito apie tas pačias taisykles, apie 

kurias skaitė ir vakar. Nieko naujo Dievo žodyje jis 

neranda. Tai labai praktiškas krikščionis. Jam svarbiausi 

yra praktiniai dalykai: „Kaip gyventi, kiek melstis, kiek 

pasninkauti, kiek ir kaip tarnauti, ką valgyti, kada eiti į 

bažnyčią, kiek aukoti“. Jis visur ieško nurodymų ir 

taisyklių. 

b) Iškreiptas Šventosios Dvasios vedimas. Kai 

krikščionis neranda pakankamai taisyklių Naujajame 

Testamente (jį nervina abstraktūs paraginimai mylėk, 

tikėk, džiaukis), tada jis kreipiasi į Šventąją Dvasią ir 

pradeda iš Jos „reikalauti“ tiesioginių komandų ir 

nurodymų. Taip gimsta iškreiptas Šventosios Dvasios 

vedimas, kurio pagrindas yra prote skambančios 

komandos ir konkretūs nurodymai. Labai dažnai toks 

krikščionis vaikšto „įtampoje“ suklysti ir nepaklusti 

prote išgirstai Šventosios Dvasios komandai. Laikui 

bėgant jis tampa „super dvasiniu“, neprognozuojamu ir 

vedamu įvairių besikeičiančių komandų krikščionimi. 

Jis mažiau skaito Dievo žodį, nes ten visos taisyklės jau 
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žinomos, o naujas ir konkretesnes jis „gauna“ tiesiai iš 

Šventosios Dvasios. 

c) Iškreiptas Jėzaus kraujo naudojimas. Jėzaus kraują 

krikščionis naudoja taip, kaip Senajame Testamente 

buvo naudojamas gyvulių kraujas. Jėzaus Kraujas 

nuplauna tik išorinį elgesį. Krikščionis visada jaučiasi 

kaltas ir ne viską padaręs dėl Dievo. Jis visada randa 

kažkokią taisyklę ar komandą, kurios dar nėra įvykdęs. 

Kristaus kraujas jam suteikia ne pilna atleidimą ir laisvę, 

bet naują galimybę pasitaisyti, tarytum grąžindamas jį 

atgal prie starto linijos vėl „darbuotis“ su senąją 

prigimtimi. Tokio krikščionio tikėjimas Jėzaus krauju 

yra silpnas dėl to, kad jis nesąmoningai Jį sulygina su 

gyvulių krauju. Jėzaus kraują jis tikėjimu šlaksto ant 

savo elgesio, namų, mašinos ir kitų išorinių dalykų, bet 

negeria jo ir nepriima į vidų. Todėl tokio krikščionio 

vidus visada nepakankamai švarus, ten visada yra ką 

„remontuoti“ ir lopyti.  

 

Mąstydamas Senojo Testamento nuostatomis krikščionis 

Naująjį Testamentą suvokia, kaip naują Senojo Testamento 

versiją. Vietoje senų taisyklių dabar yra naujos, vietoje senų 

priemonių suvaldyti ir patobulinti senąją žmogaus prigimtį, 

dabar yra naujos. Vietoje pastangų „dirbti“ su išoriniu savo 

elgesiu dabar reikia tobulinti ir “dirbti” su vidumi. 

 

Taigi, mažas mąstymo raugas stipriai sugadina ir visą tešlą. 

Galingi Naujojo Testamento palaiminimai (gyvas Dievo žodis, 

Jėzaus kraujas ir Šventoji Dvasia) tampa iškreipti ir neveiksnūs. 

Tačiau, užtenka perjungti geležinkelio bėgių svirtelę į teisingą 

padėtį ir Naujojo Testamento palaiminimai atvažiuoja į 

gyvenimą. Mąstymo svirtelė turi būti perjungta iš padėties „Aš 

esu nuodėmingos prigimties, kurią reikia suvaldyti“ į padėtį  
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„Aš per Jėzaus auką gavau naują dievišką prigimtį, kurią 

trokštu išreikšti“. 

 

Tą patį norėjo pasakyti Jėzus ir Nikodemui, kuris buvo Jėzų 

gerbiantis fariziejus. Jis atėjo pas Jėzų naktį, norėdamas mokytis 

ir išreikšti pritarimą naujam mokymui. Tačiau Jėzus tiesiai ir be 

užuolankų pareiškė Nikodemui, kad jam reikia gimti iš naujo, 

t.y. gauti naują prigimtį. Tik tada jis galės priimti ir suprasti 

naują vyną, t.y. naują Jėzaus mokymą.  

 

Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas 

negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės“. 

(Jono 3:3) 

 

Taigi, kada tu gimsti iš naujo ir gauni dievišką prigimtį, 

įstatymas ir taisyklės tampa nereikalingi. Kodėl? Nebėra 

prasmės tavęs kontroliuoti ir saugoti, nes dabar tavyje yra ne 

sena nuodėminga prigimtis, kurią reikėjo kontroliuoti, bet 

dieviškas gyvenimas, kurį reikia skatinti ir leisti pasireikšti. 

Dabar Dievo žodis skatina, drąsina ir ragina, kad ši naujoji 

prigimtis išsiveržtų iš tavo vidaus į išorę. Naujasis Testamentas 

patraukia nuo žmogaus visus apsauginius barjerus su 

taisyklėmis ir apribojimais. Meilei, tikėjimui ir Kristaus 

charakteriui, kuris yra tavo viduje, nebereikia apsaugos ir 

kontrolės. Prieš naują prigimtį nebėra jokio įstatymo, todėl leisk 

laisvai tekėti ir augti tam, kas yra tavo viduje. 

 

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, 

kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, 

romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra 

įstatymo. (Galatams 5:22-23) 
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Štai dar keletas Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumų, kuriuos 

būtina suprasti, norint, kad Dievo dovanos veiktų krikščionio 

gyvenime pilnu pajėgumu. 

 

 

Senasis Testamentas Naujasis Testamentas 

Kaltė, nešvari sąžinė. 

Nepaisant atliekamų gerų 

darbų kiekio krikščionis 

pastoviai jaučia sąžinės 

graužatį ir kaltę prieš Dievą.  

Švari sąžinė, teisumas. 
Krikščionis gali drąsiai 

pakelti akis į Dievą be jokios 

sąžinės graužaties ir 

pasmerkimo. 

Krikščionis bendrauja su 

Dievu, kaip vergas su 

šeimininku.  

Krikščionis bendrauja su 

Dievu, kaip sūnus su Tėvu. 

Krikščionis gyvena baimėje. 

Jis bijo žmonių, aplinkybių, 

Dievo, klaidų. Jis nepasitiki 

Dievu, bijo Jo bausmių, 

priekaištų dėl to, kad kažko 

nepadarė. 

Krikščionis gyvena 

pasitikėdamas Dievu, bet ne 

savo elgesiu ar 

neklystamumu. Jį lydi drąsa 

santykiuose su Dievu ir 

žmonėmis. 

Krikščionis neužtikrintas 

ateitimi, nėra garantuotas 

išgelbėjimu, jaučiasi 

nesaugus, todėl stengiasi 

darbais pelnyti Dievo 

palankumą. 

Krikščionis jaučiasi saugus 

dėl dabarties ir ateities. Jis 

užtikrintas išgelbėjimu dabar, 

todėl santykiai su Dievu nėra 

„įtempti“. 

Krikščionis Bibliją skaito 

kaip baudžiamąjį kodeksą ar 

taisyklių rinkinį. Dievo žodis 

yra išorėje, kurį reikia 

patalpinti į vidų. 

Krikščionis Bibliją skaito 

kaip asmenį Jėzų Kristų. 

Dievo žodis yra viduje 

(širdyje), kurį jis trokšta 

išnešti į išorę. 
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Krikščionis Jėzaus kraują 

naudoja kaip gyvulių 

kraują, kuris nuplauna ir 

pakeičia tik išorinį elgesį. 

Krikščionis Jėzaus kraują 

geria į vidų, kuris išvalo 

motyvus ir nuramina sąžinę. 

Krikščionis paklusnumą 

Dievui sieja su komandų 

vykdymu ir elgesio 

pakeitimu. Paklusnumas iš 

baimės nukreiptas, kad kažką 

gauti iš Dievo. 

Krikščionis paklusnumą sieja 

su asmeniu Jėzumi Kristumi. 

Paklusnumas iš meilės 
Dievui, kaip dėkingumo 

atsakas už tai, ką Dievas jau 

padarė. 

Krikščionis stengiasi vykdyti 

komandas ir išpildyti tam 

tikras taisykles. Darbai skirti 

savęs tobulinimui ir Dievo 

palankumo gavimui.  

Krikščionis daro gerus 

darbus, nes myli Jėzų. Jis 

trokšta ne vykdyti komandas, 

bet gyventi dėl Dievo. 

Pagrindinis klausimas yra 

„Ką daryti?“ 

Pagrindinis klausimas: „Kuo 

tikėti?“ 

Krikščionis viską daro pats 

savo jėgomis ir eina į 

Pažadėtąją Žemę savo 

pastangomis, todėl dažnai 

nusivilia, jaučia nuovargį ir 

nepasitenkinimą Dievo 

neveikimu. 

Krikščionis yra vedamas 

Šventosios Dvasios į 

Pažadėtąją Žemę. Jis turi 

Pagalbininką, kuriuo pasitiki 

ir seka paskui, todėl dažnai 

giriasi Dievo pagalba ir yra 

Jam dėkingas. 

Krikščionis mano, kad jis yra 

blogas, todėl stengiasi tapti 

geresniu. 

Krikščionis turi naują 

dievišką prigimtį, todėl yra 

geras, o elgesys nukreiptas 

išreikšti tai, koks jis jau yra. 

Gyvenimas pagal kūną. 

Krikščionio dėmesys 

nukreiptas į tai, kaip pažaboti 

kūniškus troškimus, todėl jis 

vadovaujasi komandomis su 

Gyvenimas pagal dvasią. 

Krikščionis gyvena pagal 

dvasinius troškimus. Jam 

patinka troškimai su 

padrąsinimais ir 
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žodžiu „ne“ – nedaryk, 

neliesk, negalima. Jis 

stengiasi apriboti ir neleisti 

prasiveržti jo viduje 

esantiems kūniškiems 

troškimams.  

paraginimais: mylėk, 

gyvenk, tikėk, džiaukis. Jis 

trokšta, kad tai, kas yra jo 

viduje, prasiveržtų į paviršių.  

Krikščionio žvilgsnis 

nukreiptas į save: kaip save 

patobulinti, apsaugoti, 

sukontroliuoti. 

Krikščionio žvilgsnis 

nukreiptas į Jėzų: kaip Jį 

pažinti, suprasti Jo širdį, 

mintis, motyvus, kaip Juo 

gėrėtis ir grožėtis. 

Pasmerkimo tarnavimas. 
Po tarnavimo krikščionis 

pastebi daugiau savo 

blogybių, tampa susirūpinęs 

savimi ir išsigandęs.  

Išteisinimo tarnavimas. Po 

tarnavimo krikščionis labiau 

įsimyli į Jėzų, jaučiasi 

geresnis, drąsesnis ir 

stipresnis. 

Biblija ir malda nukreipti į 

savęs tobulinimą, todėl jie 

tampa neįdomūs, nuobodūs ir 

slegiantys. 

Biblija ir malda nukreipti į 

Jėzaus pažinimą, todėl jie 

traukia prie Jėzaus asmens, 

yra įdomūs ir lengvi. 
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III SKYRIUS 

KALTĖ ir KALTINIMAI 

 

isos Dievo išgelbėjimo dovanos (nuodėmių atleidimas, 

ramybė, teisumas, malonė ir meilė) yra antgamtinės. 

Gyventi šių dovanų realume bei jas išlaikyti, įmanoma 

tik su Dievo jėga. Tai nėra psichologinis nusiteikimas, 

valios pastangos ar informacija prote. Tai realus ir 

antgamtinis Dievo dovanų pasireiškimas gyvenime. Jei kas nors 

sako, kad gyventi krikščioniškai yra sunku, tai jis meluoja. 

Gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma. 

Krikščioniškas gyvenimas yra antgamtinis ir įmanomas tik 

veikiant Dievo jėgai, kuri Kristaus charakterį patalpina tavyje ir 

apreiškia per tave.  

 

 Religija – tai krikščioniškas gyvenimas žmogaus 

pastangomis 

 Tikėjimas – tai antgamtinis Kristaus gyvenimas ne savo, 

bet Jo jėga. 

 

Kai kurie krikščionys galvoja, kad Dievo jėga reikalinga tik 

daryti stebuklus ir gydyti ligonius, o visa kita - tai charakterio 

tobulinimas, psichologija ir savianalizė. Tačiau Dievo jėga ypač 

reikalinga, kad Kristaus charakteris būtų apreiškiamas tavyje ir 

per tave. Taigi, kaip ateina Dievo jėga į tavo gyvenimą?  

 

Apreiškimo Jonui knygoje Dievas atskleidžia paslaptį, kas 

sulaiko Dievo jėgos, Jo karalystės ir valdžios pasireiškimą 

krikščionio gyvenime. Tai yra kaltintojas (velnias), kuris nuolat 

kaltina krikščionis būtais ir nebūtais dalykais. Kaltinimai yra 

pagrindinis velnio ginklas ir didžiausia kliūtis, stabdanti Dievo 

jėgos pasireiškimą krikščionio gyvenime. Kol iš savo 

V 
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gyvenimo neišmesi kaltintojo, tol Dievo valdžia, galybė ir 

karalystė bus užspausti tavo viduje. 

 

 Apreiškimas 12:10: Aš girdėjau danguje galingą balsą, 

sakantį: “Dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, 

karalystė ir Jo Kristaus valdžia, NES išmestas mūsų 

brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir 

naktį. 

 

Kaltintojas nuolat beldžiasi į sąžinę, protą bei jausmus su 

įvairiausiais skundais, kaltinimais, priekaištais ir 

nepasitenkinimais. Velnias neatostogauja, jis yra patyręs ir turi 

šioje srityje daugiau nei du tūkstančius metų praktikos. Per 

įvairius kaltinimus velnias pavagia iš krikščionių drąsų 

pasitikėjimą Dievu, užkemša širdies kanalus ir užtveria kelią 

Dievo jėgai ir malonei pasireikšti krikščionio gyvenime. Su 

kaltinančia, smerkiančia ir baugščia širdimi krikščionis 

NEGALI priimti Dievo jėgos, todėl tampa nepajėgus gyventi 

krikščionišką gyvenimą. 

 

 Žydams 4:16: Todėl drąsiai artinkimės prie malonės 

sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę 

pagalbai reikiamu metu. 

 

Tu negali naiviai tikėtis, kad velnias nustos tave kaltinti ir 

priekaištauti, jei tu gerai elgsiesi arba puikiai jausiesi. Jis visada 

ras dėl ko tave kaltinti. Todėl tau būtina suprasti, kaip ateina šie 

kaltinimai, kaip juos atpažinti ir atremti ne savo patirtimi, protu, 

jausmais ar darbais, bet Dievo žodžiu. Neįmanoma pasipriešinti 

velnio kaltinimams apsiginklavus geru elgesiu arba atliekant 

kokį nors gerą darbą. Taip pat negalima ignoruoti ir palikti 

kaltinimus, kol jie išsispręs savaime arba išnyks. Tai yra 

pavojinga, nes tol, kol tavo širdyje skambės kaltinimai, tol būsi 
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atjungtas nuo antgamtinės Dievo jėgos. Viešpats nori, kad tu 

atskirtum velnio kaltinimus nuo Šventosios Dvasios įtikinimo ir 

sugebėtum tarnauti, esant spaudimo ir kaltinimų atmosferai.  

 

Jėzus tarnaudamas susilaukdavo nuolatinių priekaištų, 

kaltinimų ir spaudimo dėl to, ką darė arba ko nedarė, 

pavyzdžiui, kodėl valgė su nusidėjėliais, kodėl nesilaikė šabo, 

kodėl išdidžiai kalbėjo apie save arba kalbėjo ne taip, kaip 

reikėjo, kodėl neišgydė Lozoriaus, kodėl gydė per šabą ir 

panašiai. Taip pat Jėzus patirdavo kaltinimus, kuriuos siųsdavo 

velnias, priekaištaudamas Jam, kodėl Jėzus nešoka nuo 

šventyklos stogo ar nepaverčia akmenų duona. Jėzus niekada 

nesiteisindavo, nesiveldavo į diskusijas ir nesiremdavo savo 

dvasine patirtimi ir jausmais. Jis atpažindavo, iš kur ateina 

kaltinimai, ir juos atremdavo Dievo žodžiu. 

 

Viešpats nori tave išmokyti atpažinti ir atremti velnio kaltinimus 

keturiose gyvenimo srityse. Kiekvienoje iš šių sričių velnias 

kaltins tave ir mėgins pavogti drąsą, pastatydamas užtvarą tarp 

tavęs ir Dievo jėgos. Štai keturios sritys, kuriose velnias nuolat 

kaltina kiekvieną krikščionį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kaltinimai dėl nuodėmės 
2. Kaltinimai dėl nuodėmingos prigimties 
3. Kaltinimai dėl aplinkybių 
4. Kaltinimai dėl nepakankamo dvasinio augimo 
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1 SRITIS - Kaltinimai dėl nuodėmės 
 

a) Tikros nuodėmės. Mes visi kartais nusidedame iš silpnumo, 

nors neturime noro nusidėti. Dėl šios priežasties mums reikia 

išmokti kovoti su kaltinimais ir teisingai išspręsti nuodėmės 

problemą, kada suklumpame. Kaip savo laiškuose rašė apaštalai 

Jonas ir Jokūbas, kiekvienas iš mūsų nusižengiame, tačiau, jei 

vaikštome šviesoje ir išpažįstame savo nuodėmes, tada mūsų 

gyvenime veikia Jėzaus kraujo jėga, apvalanti sąžinę nuo kaltės.  

 

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir 

teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų 

mus nuo visų nedorybių. (1 Jono 1:9) 

 

Vaikščiojimas šviesoje yra ne tai, kad tu niekada nenusidedi, bet 

tai, kad, nusidėjus, dėka Šventosios Dvasios įtikinimo, tu 

pastebi nuodėmę ir ją pripažįsti. Vaikščiojantis tamsoje 

nepastebi nuodėmės ir nemato, kada nusideda.  

 

Velnias, priešingai, nori, kad suklupus tu pasiliktum tamsoje. 

Apkaltinančios sąžinės ignoravimas sudaužo krikščionio 

tikėjimo laivą ir palieką jį teorijos ir diskusijų labirintuose. 

Todėl labai svarbu, kieno balso tu klausai, kada suklumpi. 

Nusidėjus, savo širdyje tu išgirsi du balsus. Į tikrą tavo nuodėmę 

reaguoja ir Šventoji Dvasia, ir velnias. Kai kurie krikščionys 

mano, kad velnias nereaguoja į tavo nuodėmę arba jai pritaria. 

Tai klaida. Velnias daug aštriau ir stipriau reaguoja į tavo 

nuodėmę, nei tu įsivaizduoji. Jis kiekvieną krikščionį, kuris 

nusideda, kaltina ir smerkia.  

 

Kada tu suklumpi, pagrindinis dalykas yra atskirti Šventosios 

Dvasios įtikinimą dėl nuodėmės nuo velnio apkaltinimo dėl 
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nuodėmės. Du balsai ir asmenys skirtingai kalbės apie padarytą 

nuodėmę ir skirtingai cituos Dievo žodį.  

 

Kada nusidedi, velnias iškart pradeda tave kaltinti ir cituoti 

Dievo žodį. Jis būtinai tau primins ištrauką iš Evangelijos pagal 

Joną, kurioje kalbama, kad Šventoji Dvasia įtikins pasaulį dėl 

nuodėmės. Tačiau, velnias visada iškraipo Dievo žodį ir jį 

pateikia sutrumpintai arba „išėmęs iš konteksto“. Kada velnias 

Dievo žodyje deda tašką, Šventoji Dvasia deda kablelį. Jei 

velnias kaltina dėl nuodėmės, tai Šventoji Dvasia – įtikina. 

 

Atėjęs Jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir 

dėl teismo. Dėl nuodėmės,  kad netiki manimi. Dėl 

teisumo,  kad Aš pas savo Tėvą einu, ir jūs manęs 

daugiau nebematysite. Dėl teismo,  kad šio pasaulio 

kunigaikštis yra nuteistas. (Jono 16:8-11) 

 

Tau nusidėjus, Šventoji Dvasia ne kaltina, bet įtikina dėl 

nuodėmės. Ji nėra krikščionių kaltintoja, bet padėjėja ir guodėja. 

Įtikinus tave dėl nuodėmės Šventoji Dvasia nesmerkia tavęs, bet 

veda toliau. Ji deda kablelį ir įtikina tave dėl teisumo ir dėl 

teismo. Po nuodėmės Šventoji Dvasia visada parodo į Kristaus 

auką ir apreiškia, kad tavo nuodėmė yra nubausta ir dėl šios 

priežasties tu gali priimti Dievo teisumo dovaną. Dar daugiau, 

Ji įtikins tave dėl teismo, kad tavo kaltintojas velnias, kuris tave 

kaltina dėl nuodėmės, yra nuteistas. Šventosios Dvasios 

veikimo rezultatas bus toks, kad, tau išpažinus nuodėmę, Ji 

iškart tave nuplaus Jėzaus krauju, pakels ir sustiprins. Dėka 

Šventosios Dvasios darbo tu pastoviai gali vaikščioti šviesoje ir 

matyti, kada suklumpi, o suklupus iškart pakilti. 

Vaikščiojimas šviesoje yra ne tai, kad tu niekada nenusidedi, bet 

tai, kad nusidėjus tu pastebi nuodėmę ir ją pripažįsti.  
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O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir Jis yra šviesoje, 

mes bendraujame vieni su kitais, ir Jo Sūnaus Jėzaus 

Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 

(1 Jono 1:7) 

 

Šventoji Dvasia visada suteiks jėgų palikti nuodėmę ir neįkalins 

tavęs pasmerkime, savigraužoje ar laikinoje depresijoje. Ji iškart 

ves prie Jėzaus aukos, kad per tikėjimą Jo krauju tu pasiliktum 

šviesoje. 

 

Velnias veikia priešingai, ir suklupus, nori išlaikyti tave 

suklupusį ilgą laiką. Todėl jis cituos Dievo žodį su kaltinančia, 

bet ne įtikinančia dvasia. Velnias, parodęs į tavo nuodėmę, 

visada dės tašką, stengdamasis išvengti tolimesnio Dievo žodžio 

apreiškimo, kur tu galėtum gauti atleidimą ir jėgą palikti 

nuodėmę.  

 

Labai gaila, bet suklupus nemažai krikščionių labiau linkę 

klausyti velnio balso nei Šventosios Dvasios. Apgauti 

kaltinančios, bet ne įtikinančios dvasios, jie pasilieka 

depresijoje, nuolatinėje kaltėje ir žvilgsnyje, nukreiptame į 

padarytą nuodėmę. Tokie krikščionys pastoviai analizuoja, 

kaltina ir smerkia save dėl padarytos nuodėmės ir negali jos 

palikti bei priimti pagalbos iš Dievo. Dėl šios priežasties 

krikščionis lieka gulėti tamsoje, išgąsdintas velnio melo ir 

sukaustytas gėdos. Štai keletas skirtumų, kaip kalba velnias ir 

Šventoji Dvasia kada tu nusidedi. 

 

Velnio balsas Šventosios Dvasios balsas 

Kaltinimas dėl nuodėmės Įtikinimas dėl nuodėmės 

Dievo žodį pateikia iškreiptai 

ir nepilnai, slepia tiesą. 

 

Apreiškia Dievo žodžio tiesą. 
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Pavyzdžiui, cituoja Jono 

16:8-11: Atėjęs Jis įtikins 

pasaulį dėl nuodėmės. (deda 

tašką, daugiau nebecituoja).  

 

Pavyzdžiui, apreiškia Jono 

16:8-11: Atėjęs Jis įtikins 

pasaulį dėl nuodėmės, dėl 

teisumo ir dėl teismo. (Jono 

16:8-11) 

Rodo į tavo nuodėmę  – nėra 

išeities. 

Rodo į Jėzaus auką už 

nuodėmę – veda į sprendimą 

Skatina atidėti sprendimą ir 

stengiasi išlaikyti ilgai 

kaltėje. 

Veda iškart į apiplovimą 

Jėzaus krauju per tikėjimą ir 

apvalo nuo kaltės. 

Dėl kaltės krikščionis yra 

liūdnas ir silpnas, neturi jėgų 

palikti nuodėmę, todėl 

nuodėmė kartojasi. 

Iškart sąžinė apvaloma 

Kristaus krauju, todėl 

krikščionis gauna troškimą ir 

Dievo jėgą palikti nuodėmę.  

 

Skirtumą tarp velnio kaltinimo ir Šventosios Dvasios įtikinimo 

teko patirti ir apaštalui Petrui, kada jis skaudžiai suklupo, viešai 

išsižadėdamas Jėzaus tris kartus. Po tokios nuodėmės velnias 

kaltino Petrą ir bandė parodyti jam beviltišką situaciją galbūt 

cituodamas jam Jėzaus žodžius: „O kas išsižadės manęs žmonių 

akivaizdoje, ir Aš jo išsižadėsiu savo dangiškojo Tėvo 

akivaizdoje“ (Mato 10:33).  Tačiau kitas balsas galėjo Petrui 

priminti prieš pat išsižadėjimą Jėzaus išsakytą pranašystę: „Bet 

Aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų, ir tu 

atsivertęs stiprink savo brolius!“ (Luko 22:32). Šie Jėzaus 

žodžiai suteikė viltį Petrui ir rodė, kad tikėjimas į Jėzų gali 

atleisti, apvalyti, sustiprinti ir atstatyti. Petrui reikėjo tikėjimu 

pasirinkti, kurio balso klausyti. Apkaltinantis balsas galėjo vesti 

į depresiją, tikėjimo palikimą ir savižudybę, o kitas balsas – į 

Jėzaus meilę ir atleidimą. Petras išlaikė išbandymą, 

pasirinkdamas tikėti Jėzaus atleidimu. Dėl to vėliau mes 

matome apvalytą ir sustiprintą apaštalą Petrą, stovintį prieš 
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minią Sekminių dieną ir drąsiai skelbiantį Dievo žodį visų 

žmonių akivaizdoje.   

 

Todėl labai svarbu, kad tu visą gyvenimą žinotum, kad Šventoji 

Dvasia yra ne kaltintoja, bet guodėja, ne ta, kuri veda į 

pasmerkimą, bet – į išteisinimą ir sustiprinimą. Todėl, nusidėjus, 

neklausyk velnio kaltinimų, bet priimk Šventosios Dvasios 

įtikinimą dėl nuodėmės ir nepasilik ilgam pasmerkime, bet 

priimk malonę ir atleidimą per tikėjimą Jėzaus Kristaus krauju. 

 

b) Praeities nuodėmės. Labai dažnai krikščionis susiduria su 

kaltinimais dėl praeityje padarytų nuodėmių. Velnias turi 

užvestą bylą, kurioje surašytos visos tavo nuodėmės, 

prasižengimai ir silpnybės. Jis nešiojasi šią knygą ir nuolat 

primena tau praeitį. Jei tu klausai jo priminimų apie praeityje 

padarytas nuodėmes, ilgainiui šie priminimai virsta kaltinimais, 

o dar vėliau – silpnumu, pagundymu ir grįžimu prie senų 

nuodėmių. Tai yra velnio schema, kurią jis naudoja, siekdamas 

grąžinti tave į seną gyvenimo būdą.  

 

Jėzus veikia priešingai. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes. Kada 

tu priimi Jėzų į savo širdį, tu gauni VISŲ praeityje padarytų 

nuodėmių atleidimą. 

 

Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių 

bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu”. (Žydams 

8:12) 

 

Biblijoje yra daug pavyzdžių, kuriais Šventoji Dvasia mokina 

niekada nesigręžioti atgal ir nesiknaisioti po praeities nuodėmių 

šiukšlyną. Prisimink, kad Dievo knygoje visos tavo nuodėmės 

yra ištrintos Jėzaus krauju. Velnias neturi šios knygos. Velnio 

knygoje visos tavo nuodėmės vis dar yra užregistruotos. Jis jas 
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gali priminti tau, siųsdamas įvairias mintis, jausmus, 

prisiminimus ir įspūdžius. Neišsigąsk jų, bet tvirtai pasipriešink, 

išpažindamas, kad Avinėlio kraujas apvalė tave nuo visų 

praeities kalčių. Kaltintojas nugalimas ne tik Jėzaus krauju, bet 

ir liudijimo žodžiu, įrodančiu, kad tavo širdies tikėjimas 

nuodėmių atleidimu yra tikras. 

 

Ir jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo 

žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės, net iki mirties. 

(Apreiškimas 12:11) 

 

Daugelis krikščionių, suklaidinti įkyriai velnio siunčiamu ir 

kartojamu praeities nuodėmių priminimu, pasineria į 

„archeologinius“ nuodėmių kasinėjimus, analizes, praeities 

motyvų paieškas ir kapstosi sename šiukšlyne. Dėl tos 

priežasties tokio krikščionio širdis pildosi praeities 

prisiminimais, kalte ir silpnumu. Nuodėmė, pasinaudojusi 

silpnumu, palaipsniui grįžtą į gyvenimą. Gręžiojimasis atgal 

grąžina nuodėmę į gyvenimą. Jei nuodėmė yra reali kliūtis 

bendravimui su Dievu, Šventoji Dvasia įtikins tave. Neužsiimk 

dvasine saviveikla ir darbu, kuris patikėtas Šventajai Dvasiai, 

ieškodamas pats nuodėmės, bet palik šią funkciją Šventajai 

Dvasiai. 

 

c) nebūtos nuodėmės. Labai dažnai velnias kaltina krikščionis 

nuodėmėmis ir nusižengimais, kurių jie nepadarė. Velnias 

kaltinimus pradeda abstrakčiai. Jis ne įtikina, bet kaltina. Iš 

pradžių tu negali konkrečiai ir aiškiai suprasti, kuo tu nusidėjai. 

Tiesiog ateina bendras kaltės jausmas, o tu nesi užtikrintas ar 

nusidėjai, ar ne. Toks braižas nėra iš Šventosios Dvasios. Kada 

Šventoji Dvasia įtikina dėl nuodėmės, tada yra pilnas aiškumas 

dėl konkrečios nuodėmės, kuris ne smerkia ar uždaro krikščionį, 

bet veda jį prie atgailos, t.y. mąstymo pakeitimo.  
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Kartais tenka matyti krikščionį, kuris priėmęs velnio melą, 

kaltina save dėl įvairių dalykų, bet kada paprašai konkrečiai 

paaiškinti, dėl kokios nuodėmės jis yra kaltinamas, jis negali 

aiškiai įvardinti, tik abstrakčiai sako, kad galbūt kažkur, 

kažkada nusidėjo. Velnio kaltinime dėl nebūtų nuodėmių yra 

daug neapibrėžtumo ir neužtikrintumo. Tu negali aiškiai 

pasakyti ir būti įtikintu, kad padarei nuodėmę. Bet dėl visa ko tu 

sutinki su kaltinančia atmosfera, galvodamas: „Ai, geriau jaustis 

kaltu ir gailėtis abstrakčiai, juk papildoma atgaila ir savigrauža 

nepakenks“. Tai yra paslėpta velnio gudrybė, paliekanti 

krikščionį kaltės labirinte. Kartais krikščionis teisinasi, 

sakydamas: „Atleisk man, jeigu ką...“ Toks išpažinimas ir 

kaltinimo priėmimas neveda į atgailą, jis, iš tiesų, veda į 

kalėjimą. Krikščionis galvoja, kad geriau jau atgailauti ir už 

nebūtus dalykus, nes taip galima „apsidrausti“ nuo nežinomų ir 

nesuprastų nuodėmių.  

 

Kada Šventoji Dvasia įtikina dėl nuodėmės, tada nėra jokios 

abejonės ar abstraktumo. Tame įtikinime nėra depresijos, 

bendro liūdesio ar aklavietės. Šventosios Dvasios įtikinime yra 

aiškumas ir šviesa, skatinanti žengti link Kristaus. Tai aktyvus 

įtikinimas dėl nuodėmės, vedantis krikščionį į išlaisvinimą, o ne 

į savianalizę. Kada apaštalai kalbėjo Dievo žodį, Šventoji 

Dvasia taip įtikino ir vėrė širdį, kad visi klausantieji neištvėrė ir  

klausė, ką jiems reikia daryti. Šis įtikinimas buvo iš Dievo 

Dvasios, vedantis į išgelbėjimą. Tokio įtikinimo pasekmė – 

Kristaus atleidimą priėmę, įtikėję ir džiaugsmu užpildyti 

žmonės. 

 

Tie žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus 

apaštalus: “Ką mums daryti, vyrai broliai?” (Apaštalų 

darbai 2:37) 
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Todėl tikras įtikinimas dėl nuodėmės visada keičia širdį ir 

gyvenimą. Bendras ir abstraktus kaltinimas uždaro ir palieka 

viską, kaip anksčiau, tik depresinėje ir liūdnoje būsenoje.  

 

Taip pat labai dažnai velnias kaltina krikščionį dėl kitų žmonių 

nuodėmių, primesdamas ir užkraudamas atsakomybę už kitų 

žmonių sprendimus ir pasirinkimus. Velnias kaltina krikščionį 

dėl kitų žmonių nuodėmių ir neteisingų sprendimų: „Tu ne taip 

pasakei, to nepadarei ir nenusišypsojai, todėl kitas dabar turi tiek 

daug problemų ir gyvena nuodėmingai“. Velnias gali kaltinti 

tave dėl kitų žmonių netikėjimo ir blogo elgesio, susiedamas jų 

nuodėmes ir klaidas su tavo veiksmais, kurie realiai nėra tų 

žmonių nuodėmių ar neteisingų sprendimų priežastis, 

pavyzdžiui: „Kadangi tu nenusišypsojai savo broliui, jis 

įsižeidė, nuėjo į restoraną, prisigėrė ir paliko Viešpatį“. 

Kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo sprendimus. Neleisk, 

kad velnias primestų kitų žmonių padarytus neteisingus 

sprendimus ir nuodėmes kaip kaltę tau.  

 

2 SRITIS  - kaltinimai dėl nuodėmingos prigimties 

 

Jei tu išmoksti atskirti Šventosios Dvasios įtikinimą dėl 

nuodėmės nuo velnio kaltinimo dėl nuodėmės, velnias bandys 

siųsti kaltinimus, susijusius ne su padarytomis ar nepadarytomis 

nuodėmėmis, konkrečiais tavo poelgiais ar darbais, bet su tavo 

senąją nuodėminga prigimtimi. 

 

Tu gali nepadaryti jokios nuodėmės, bet, atsikėlęs anksti ryte, 

dar nepadaręs jokio gero ar blogo darbo, susidurti su kaltintoju, 

kuris tave pradės kaltinti dėl tavo senojo žmogaus savybių, 

pavyzdžiui, dėl išdidumo, savanaudiškumo ir t.t. Tau dar nieko 

nespėjus padaryti, kaltintojas jau dirba savo darbą. Kaip 

atsispirti tokiems kaltinimas, kurie gali užklupti tave bet kurią 
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akimirką ir kurie nepriklauso nuo tavo veiksmų. Tu gali padaryti 

šimtą gerų darbų, stengdamasis būti geru ir patikti Dievui, bet 

vakare išgirsti kaltinimą, kad esi blogas ir būti „išjungtu“ nuo 

tarnavimo Viešpačiui. 

 

Tokius kaltinimus galima atremti tik Dievo žodžio apreiškimu. 

Jei kaltinimus dėl nuodėmės mes įveikiame tikėdami Jėzaus 

Kristaus pralietu krauju ir išpažindami ne tik nuodėmę, bet ir 

atleidimą, tai kaltinimus dėl mūsų senos prigimties mes 

nugalime tikėdami, kad mūsų senas žmogus yra nukryžiuotas 

kartu su Kristumi.  

 

Jėzaus auka buvo ne tik Jo kraujo praliejimas, bet ir MIRTIS ant 

kryžiaus. Jėzaus kraujas nebuvo pralietas netyčia ar epizodiškai. 

Jėzaus kraujo praliejimas yra neatsiejamas nuo Jo mirties.  

 

Jei krikščionis tiki, kad Jėzaus kraujas buvo pralietas dėl jo 

nuodėmių, tai jis taip pat turi tikėti, kad Jėzus mirė ir buvo 

nukryžiuotas ne vienas, bet kartu su tavimi. Kada žiūri į Kristaus 

kryžių, ką tu matai? Ar tai tik Jėzus, kabantis ant medžio ir 

miręs, ar tai ir tu, kartu su Juo nukryžiuotas? Nuo šio vaizdo 

tavo širdyje priklausys, ar tu galėsi atsispirti velnio kaltinimams 

dėl senosios prigimties. Laiške galatams apaštalas Paulius rašo, 

kad jis YRA nukryžiuotas kartu su Kristumi.  

 

Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš 

gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas 

kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane 

ir paaukojo save už mane. (Galatams 2:20) 

 

Čia neparašyta, kad jis bus nukryžiuotas ar bando save 

nukryžiuoti, bet, kad jis yra nukryžiuotas. Nukryžiavimas nėra 

apaštalo Pauliaus pastangų ar darbo rezultatas. Kažkas kitas 



Dievo statyba 

79 

 

Paulių nukryžiavo. Paulius nerašo, kad jis pats nusikryžiavo. 

Dievas per Jėzų Kristų nukryžiavo senąją Pauliaus prigimtį. Šią 

tiesą Paulius priėmė tikėjimu, o ne bandydamas pats tai atlikti. 

Kaip ir išgelbėjimas ar nuodėmių atleidimas priimamas 

tikėjimu, taip ir mirtis kartu su Kristumi priimama tikėjimu. 

Laiške romiečiams apaštalas Paulius aiškiai rašo, kad jis ŽINO, 

kad mūsų senasis žmogus BUVO nukryžiuotas kartu su Juo. Tai 

yra praeityje įvykęs faktas. Šį Dievo darbą reikia priimti 

tikėjimu. 

 

Jei esame suaugę su Jo mirties paveikslu, būsime suaugę 

ir su prisikėlimo, žinodami, jog mūsų senasis žmogus 

buvo nukryžiuotas kartu su Juo, kad būtų sunaikintas 

nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume 

nuodėmei. (Romiečiams 6:5-6) 

 

Bandymas save nukryžiuoti pagimdė daug „super dvasingų“ 

žmonių, vienuolių ir asketų, kurie patys bando darbais įrodyti 

savo paties nukryžiavimą ir dar kartą atlikti tai, ką jau Dievas 

padarė prieš du tūkstančius metų. Vienintelis būdas priimti šią 

tiesą yra tikėjimas. 

 

O jei tu esi labai nuoširdus krikščionis, tačiau ne visas Dievo 

žodžio tiesas priimi? Pavyzdžiui, “sunkesnėmis tiesomis” tu 

netiki ir jų nepriimi. Galbūt tu lengvai priimi, kad Dievas 

atleidžia nuodėmes dėl tikėjimo Jėzaus Kristaus krauju, bet per 

sunku patikėti, kad tau ne tik visos nuodėmės yra atleistos, bet 

ir tavo senasis žmogus su visomis savo savybėmis (išdidumu, 

savanaudiškumu ir t.t.) yra nukryžiuotas kartu su Kristumi. Jei 

tau ši tiesa apie Jėzaus nukryžiavimą yra per sunki, per drąsi ir 

per paprasta, tada tu pats užsiimi savęs tobulinimu. Tada tu 

bandysi atlikti šį sunkų žygdarbį pats. Pats tiesiausias kelias į 
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religiją, tai ignoravimas jau atlikto Kristaus darbo ir bandymas 

atlikti šį darbą pačiam. 

 

O neprotingi galatai! Kas jus, kuriems akivaizdžiai buvo 

nupieštas Jėzus Kristus tarsi pas jus nukryžiuotas, 

apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? (Galatams 3:1) 

 

Kas atsitinka, kai tu nepaklūsti tiesai, kad esi nukryžiuotas kartu 

su Kristumi? Tada tu lengvai priimsi velnio kaltinimus dėl 

senojo žmogaus savybių. Kai į tavo širdį pasibels kaltinimas, 

kad esi savanaudis ir išdidus, tada tau gims natūralus noras 

atsikratyti išdidumo, savanaudiškumo ir kitų savybių. Tau kils 

natūrali žmogiška reakcija nebūti tokiu, kokiu esant tave kaltina 

velnias. Senojo žmogaus savybės nėra konkrečios baigtinės 

nuodėmės, bet savybės vedančios į nuodėmę. Kadangi tai ne 

konkreti nuodėmė, bet savybė, jos pašalinimui reikia laiko. Visą 

tą laiką, kol bandysi atsikratyti senojo žmogaus savybių, jas 

nukryžiuoti savo darbais ir pastangomis, tu jausiesi kaltas. O 

kaltė atitolina nuo Dievo jėgos. Todėl tu pakliūsi į „užburtą ratą“ 

ir bandysi būdamas kaltės atmosferoje be Dievo jėgos 

susitvarkyti su senąja nuodėminga prigimtimi.  

 

Dėl Dievo žodžio nepažinimo velnias įvilioja krikščionį į kaltės 

ir pasmerkimo darbų maratoną. Dėl šios priežasties kaltintojas 

turi progą bet kurią akimirką “išjungti“ krikščionį iš gyvenimo, 

kuris reiškiasi meile ir tikėjimu, ir laikyti jį pririštą prie 

savianalizės ir susirūpinimo pačiu savimi. Priimdamas velnio 

kaltinimus dėl senosios prigimties krikščionis bijo tarnauti 

Viešpačiui, nes jaučiasi esąs blogas, išdidus ir savanaudis. Dėl 

šios priežasties krikščionis bando iš pradžių suremontuoti savo 

senąją prigimtį ir tik po to sekti paskui Viešpatį. Neatremiant 

velnio kaltinimų dėl senosios prigimties, net jei krikščionis ir 

pradeda tarnauti, tokio tarnavimo turinys yra ne tikėjimas, 
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veikiantis meile, bet noras per tarnavimą atsikratyti savo 

išdidumo, savanaudiškumo ir t.t. Toks tarnavimas ir darbai 

vadinami „mirę darbai“, nes jie neapreiškia ir neatneša Kristaus 

gyvenimo, laisvės ir Jo karalystės. 

 

Taigi, kaip nugalėti velnio kaltinimus dėl nuodėmingos 

prigimties? Krikščionis dažniausiai užduoda klausimą, ką 

daryti, kad nugalėti šiuos kaltinimus. Tačiau tai yra neteisingas 

klausimas, nes užduodamas klausimą, ką daryti, tu gali būti 

įpainiotas į senosios prigimties lopymo maratoną. Teisingas 

klausimas turėtų būti: KUO TIKĖTI? Apaštalas Paulius laiške 

romiečiams pateikia atsakymą į šį klausimą, siūlydamas tikėti 

Dievo žodžiu ir laikyti save mirusiais Jėzuje Kristuje. 

 

Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais 

Dievui Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje. (Romiečiams 

6:11) 

 

Nugalėti velnio kaltinimus, susijusius su nuodėminga mūsų 

prigimtimi, įmanoma tik susitapatinus su Kristumi, ir tikėjimu 

priimant tiesą, kad mes jau esame nukryžiuoti ir mirę Kristuje 

dėka jau atlikto Dievo darbo. Todėl negailėk savęs, 

tobulindamas ir bandydamas suteikti senajai ir nuodėmingai 

prigimčiai dar vieną galimybę. Jei priimsi apreiškimą apie savo 

mirtį Jėzuje Kristuje tikėjimu, tada kiekvieną kartą, kai velnias 

kaltins tave dėl tam tikrų savybių, rodydamas pirštu į tavo senąją 

prigimtį, tu rodyk jam pirštu į Kristų nukryžiuotąjį. Tavo senoji 

prigimtis su visu paketu blogų savybių kabo kartu su Kristumi 

nukryžiuota. Dievo žodis neteisina nuodėmingos tavo 

prigimties ir nevadina jos gera. Dievo žodis įvardina ją, kaip 

blogą ir nuodėmingą, tačiau apreiškia, kad ši nuodėminga 

prigimtis jau yra nubausta ir nukryžiuota kartu su Kristumi. 

Vienintelis klausimas yra: ar tu tuo tiki? 
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3. SRITIS – kaltinimai dėl nepalankių aplinkybių 

 

Dar viena sritis, kurioje velnias nuolat kaltina krikščionį, tai yra 

mūsų gyvenimo aplinkybės ir faktai. Labai dažnai velnias 

baksnoja į sunkumus, nemalonius patyrimus, problemas ir 

kliūtis. Rodydamas į nepalankias mūsų gyvenimo aplinkybes, 

jis kaltina krikščionį nukrypus nuo Dievo valios ir pristato tai, 

kaip įrodymą, kad Dievas tave paliko, pamiršo arba, mažų 

mažiausiai,  yra supykęs. Jei krikščionis išorines aplinkybes 

sieja su Dievo meile ir Jo valia, tada velniui labai lengva 

mestelėti nepalankias aplinkybes, baimę ar kitas kliūtis, taip 

sutrikdant ir sustabdant krikščionį nuo pasitikėjimo Dievu ir 

sekimo paskui Jėzų. 

 

Labai dažnai nesugebėjimas atremti tokius kaltinimus yra 

susijęs su neteisingu mokymu apie tai, kad tau įtikėjus į Jėzų 

viskas tavo gyvenime pradės gerai klostytis, o tu plauksi 

pasroviui nešamas palaimintos Šventosios Dvasios srovės. Tada 

krikščionis bet kokią kliūtį, nesėkmę ar nepalankią aplinkybę 

vertina kaip atitolimą nuo Dievo. Kai jo gyvenimo aplinkybės 

ramios, darbe niekas nesibara, šeimoje visi laimingi, 

atlyginimas nevėluoja, broliai ir seserys bažnyčioje myli, tada 

jis ramus ir įsitikinęs Dievo meile ir Jo tobula valia gyvenime. 

Bet kitą dieną, kada jį apšaukia kaimynas, pridega pyragas ir 

vėluoja atlyginimas, jis jau ieško savyje nuodėmės, kaltės ir yra 

įsitikinęs, kad kažkur pražiopsojo Dievo valią. Toks krikščionis 

kiekvieną dieną kitoks. Jo nuotaika priklauso nuo aplinkybių, į 

bažnyčią jis eina tik geros nuotaikos, kitus myli tik tada, kada 

yra „dvasioje“ ir t.t. Sekmadienį jis būna ramus ir neturi jokios 

kaltės savo viduje, o pirmadienį – jau prispaustas sunkių 

kaltinimų ir pasmerkimo, nes darbe pasipylė priekaištai ir 

„užgriuvo“ sunkumai. Kaip atremti kaltinimus, kurie seka 

paskui sunkias aplinkybes? Kaip ir kitose aukščiau aprašytose 
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srityse, taip ir šioje, vienintelis ginklas yra Dievo žodžio 

apreiškimas širdyje. 

 

Kada Biblijoje skaitome apie pirmųjų krikščionių ir apaštalų 

gyvenimus, mes nematome ten sėkmės džentelmenų, kurių 

gyvenimą lydėjo sėkmė, palankios aplinkybės ir malonūs 

sutapimai. Priešingai, apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo, 

kad jis džiaugiasi sielvartais. Toks požiūris yra visiškai 

priešingas kai kurių krikščionių mąstymui, kurie galvoja, kad 

Dievas siunčia nepalankias aplinkybes, norėdamas mus 

pažeminti, „išmušti“ išdidumą, sutramdyti mumyse esančius 

blogus motyvus ir nubausti. Toks mąstymas suteikia velniui 

solidų pagrindą nuolat kaltinti krikščionį ir piešti jo akyse pikto 

ir žiauraus Dievo paveikslą. Taip mąstydamas krikščionis 

vengia ir slepiasi nuo Viešpaties bei pastoviai kaltina save. 

Visas sunkias aplinkybes toks krikščionis priima, kaip Dievo 

instrumentą numarinti jame esančius blogus dalykus, todėl 

natūraliai, jis pradeda jaustis kaltu ir nepilnaverčiu. Tačiau 

Dievo žodis mums atskleidžia visai kitą tokių aplinkybių 

buvimo mūsų gyvenime priežastį. Apaštalas Paulius iš tikrųjų 

džiaugiasi savo sielvartais. Kodėl? 

 

Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per 

mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame 

tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės 

viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat džiaugiamės 

sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę, 

ištvermė  patirtį, patirtis  viltį. (Romiečiams 5:1-4): 

 

Apaštalas Paulius rašo, kad sielvartai ir kitos nepalankios 

aplinkybės, kliūtys ir pasipriešinimai mumyse ne „išmuša“ 

išdidumą ar tramdo senąją prigimtį, bet, priešingai, apreiškia ir 

išryškina Kristaus charakterį (ištvermę, viltį ir t.t.). Todėl į 
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aplinkybes krikščionis turi žvelgti iš laisvės ir nekaltumo 

pozicijos. Kai kurie tikintieji sako, kad Dievas juos veda per 

sunkias aplinkybes, norėdamas pažeminti, „išmušti“ išdidumą, 

sutramdyti savanaudiškumą ir panašiai. Jis jau seniai „išmušė“ 

išdidumą ir nukryžiavo visas senosios prigimties savybes ant 

kryžiaus kartu su Kristumi. Mes susiduriame su sunkumais ir 

nepalankiomis aplinkybės ne todėl, kad jos numarintų, 

pažemintų, sutramdytų mumyse esantį išdidumą, pyktį ar 

savanaudiškumą, bet, priešingai, - kad apreikštų mumyse 

Kristaus charakterį (meilę, kantrybę, dosnumą ir t.t.). Todėl, jei 

tavo mąstymas bus atnaujintas Dievo žodžiu ir tu matysi 

aplinkybes ne kaip bausmę ir priešą, bet kaip sąjungininkes, 

kurios padeda apreikšti tavyje esantį Kristų, tada velnias neturės 

vietos kaltinimams, susijusiems su nepalankiomis 

aplinkybėmis. Teisingai mąstydamas tu turėsi jėgą praeiti visus 

sunkumus bei kliūtis ir patirti ne nuostolį, bet Kristaus 

charakterio perteklių. 

 

Skaitydami apie apaštalo Pauliaus gyvenimą matome, kad jis 

patyrė daug nelaimių, sielvartų, persekiojimų, bado, pavojų ir 

kitų nepalankių aplinkybių. Jo tai neišgąsdino ir nesukėlė 

abejonių Dievo pašaukimu ir Jo valia bei meile. Kliūtys ir 

sunkumai nėra Dievo siųstas blogas ženklas įrodyti tavo klaidas, 

bet priešingai, parodyti ir išryškinti Dievo meilę ir Jo charakterį. 

 

Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? 

ar nelaimė? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? 

ar pavojus? ar kalavijas? (Romiečiams 8:35) 

 

Kaip Dievui apreikšti savo meilę, jei aplink tave nebus 

nemylinčių, kaip Jam apreikšti kantrybę, jei nereikės kantriai 

laukti, kaip Jam apreikšti gailestingumą, jei nebus ko 

pasigailėti? Todėl niekada nevertink Dievo ir savęs pagal 
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aplinkybes. Tegul šios durys būna uždarytos kaltintojui, idant 

jis neturėtų jokios landos įbrukti kaltinimą ir nepavogtų drąsos 

bei pasitikėjimo Viešpačiu, idant tu galėtum nesustodamas ir be 

abejonių įveikti visas kliūtis. O jas įveikti įmanoma tik einant su  

sąžine, laisva nuo kaltės. 

 

4 SRITIS – kaltinimai dėl nepakankamo dvasinio augimo 

 

Velnio kaltinimai dėl nepakankamo dvasinio augimo, per mažos 

meilės ir tikėjimo yra bene pagrindinis nuoširdžių ir ieškančių 

Dievo krikščionių kovos laukas, kuriame velnias nori juos 

atitraukti nuo Kristaus asmens ir pririšti prie mirties darbų. Jei 

nemokėsi atremti velnio siunčiamų kaltinimų, susijusių su tavo 

dvasiniu augimu, tada atsiras pavojus tau pradėti daryti darbus 

ir stengtis augti dvasiškai, atsispiriant ne nuo tikėjimo ir laisvės 

Kristuje, bet nuo kaltės. Dvasinis augimas, kurį motyvuoja kaltė 

ir nepasitenkinimas savo dvasiniu stoviu, visada krikščionį 

atitolina nuo Jėzaus asmens ir grąžina į religijos pančius.  

 

Velnio kaltinimai dėl nepakankamo dvasinio augimo yra jo 

paslėptas pasiūlymas ir schema grąžinti krikščionį į religinius 

darbus ir padaryti jį nelaimingu. 

 

Kaip ir aukščiau išvardintose srityse, taip ir šioje, pagrindinis 

būdas atremti tokius velnio kaltinimus, yra Dievo žodžio 

apreiškimas širdyje ir tikėjimas tiesa. 

 

Laiške filipiečiams apaštalas Paulius rašo, kad jis nėra tapęs 

tobulas ar viską pasiekęs, bet, kad jis veržiasi tolyn.  

 

Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet 

vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus 

pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai 
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pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir 

siekdamas to, kas priešakyje, (Pilipiečiams 3:12-13) 

  

Tai rodo, kad kiekvienas krikščionis ne viską žino, nėra dar 

tobulai mylintis ar turintis nepajudinamą tikėjimą. Mes visada 

turėsime tikslą, ko siekti, kur bėgti ir erdvės augti dvasioje. Taip 

pat laiške tesalonikiečiams apaštalas Paulius giria tikinčiuosius, 

sakydamas, kad jų tikėjimas ir meilė didėja. Vadinasi, šiandien 

tu dar nemyli taip, kaip mylėsi rytoj ar po penkių metų, šiandien 

tu tiki ne taip stipriai, kaip tikėsi po metų. Meilė ir tikėjimas 

auga bei stiprėja.  

 

Mes jaučiame pareigą visada dėkoti, broliai, už jus 

Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas smarkiai 

auga ir jūsų visų meilė vienas kitam vis didėja. (2 

Tesalonikiečiams 1:3) 

 

Tačiau pagrindinis klausimas yra, kieno balsas tave motyvuoja 

augti Kristaus pažinimu, meile ir tikėjimu, ir, koks yra tavo 

dvasinio augimo pagrindas bei motyvas? Kai kurie krikščionys 

galvoja, kad velnias siūlo tik nusidėti, paleistuvauti, vogti ir 

daryti įvairias nuodėmes. Tačiau tai yra klaida. Velnias 

krikščionims taip pat siūlo augti dvasioje, tarnauti Dievui ir 

daryti gerus darbus. Velnias, gundydamas Jėzų dykumoje, 

nesiūlė paleistuvauti, bet siūlė daryti stebuklus ir tarnauti 

Dievui. Tačiau visa tai jis siūlo daryti, atsispiriant nuo 

neteisingo pagrindo, t.y. nuo nepilnavertiškumo (įrodyk, kad esi 

Dievo Sūnus, darydamas stebuklus ir gerus darbus), kaltės ir 

žmogiškų pastangų.  

 

Vienintelis tikras ir tvirtas pagrindas, nuo kurio turi atsispirti 

kiekvienas krikščionis, yra Kristaus atliktas darbas ant kryžiaus, 

Jo auka ir meilė tau asmeniškai. Kristaus žygdarbis yra Dievo 
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darbas, apreiškiantis Dievo šlovę, t.y. Jėzaus prikėlimą iš 

mirusiųjų. Todėl krikščionis siekia augti meilėje, tikėjime ir nori 

daryti gerus darbus ne todėl, kad yra kaltas, nusivylęs savo 

blogu „dvasiniu stoviu“, bet, priešingai, - kad yra laisvas, su 

švaria sąžine ir įsimylėjęs Jėzų. Jį motyvuoja širdyje apreikšta 

Dievo šlovė. Tikras dvasinio augimo pagrindas ir atsispyrimas 

yra Kristaus veidas, t.y. Dievo šlovė. Tik tada mes galime augti 

ir keistis. 

 

Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami 

Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš 

šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia. (2 

Korintiečiams 3:18) 

 

Tačiau, jei visa tai tu darai, atsispirdamas nuo velnio pasiūlyto 

pagrindo, t.y. kaltinimų dėl to, kad nepakankamai myli, per 

silpnai tiki, per mažai tarnauji, - tada iš tikrųjų tu neaugi 

dvasioje, bet didini negyvų darbų kiekį. Tada tu nori mylėti ir 

tikėti ne dėl to, kad tavyje yra Kristus, bet, kad tu mažai myli ir 

esi kažkoks neišbaigtas Dievo produktas. Kaltė, 

nuodėmingumas ir nešvarumas tampa varikliu ir pagrindine 

motyvacine jėga.  

 

Kas atsitinka, jei pažinti Kristų tave motyvuoja kaltinimai ir 

priekaištai? Tada tu darai meilės triūsą be meilės, tikėjimo 

darbus be tikėjimo, tarnauji iš baimės, pareigos, priekaištų ir 

kaltės. Tai darbai, skirti pridengti kaltę ir nepilnavertiškumą, tai 

mirę darbai. Tarnavimas, bendravimas su krikščionimis, ėjimas 

į bažnyčią, malda, Dievo žodžio skaitymas tampa priemonėmis, 

skirtomis nuraminti sąžinę, paslėpti kaltę, nepilnavertiškumą 

arba patobulinti senąjį žmogų. 
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Dievo žodis rodo, kad mes augame Kristaus meile todėl, kad Jis 

pirmas mus pamilo, mes darome teisumo darbus, nes Jis 

dovanojo mums savo teisumą, mes tikime ne savo pastangomis 

ir darbais, bet tuo, ką Jis padarė. Šiame augime nėra kaltės ir 

pasmerkimo, mes augame iš meilės ir tikėjimo, bet ne iš 

priekaišto ir nepasitenkinimo. Tegul tave siekti Kristaus 

motyvuoja  laisvė tikėti, mylėti ir gyventi dėl Dievo. Tik tada 

ateina antgamtinė Dievo jėga, įgalinanti gyventi ne savo, bet Jo 

gyvenimą.  

 

Taigi, jei leisi Šventajai Dvasiai įtvirtinti tave Dievo žodžio 

apreiškime, tada tu žinosi ir turėsi jėgų atremti velnio kaltinimus 

visose aukščiau minėtose gyvenimo srityse. Todėl, NUVERSK 

KALTINTOJĄ iš savo gyvenimo ir netapk jo įrankiu, 

kaltindamas kitus. Tai pagrindinis velnio ginklas, kuriuo jis 

atriboja krikščionį nuo Dievo jėgos, suskaldo bažnyčias, išskiria 

šeimas ir krikščionį paverčia į religinį monstrą. Tu esi pašauktas 

laisvei, todėl imk Dievo žodį, kaip ginklą, kuriuo tu galėsi 

atremti visus velnio kaltinimus ir augsi Jo jėga bei pažinimu. 

 

Laiške romiečiams apaštalas Paulius kreipiasi į tikinčiuosius, 

klausdamas jų: „Kas kaltins Dievo išrinktuosius, kas pasmerks, 

kas atskirs nuo Kristaus meilės?“ Užduodamas šiuos klausimus 

jis parodo ir atsakymus, rodančius, kad nei mūsų nuodėmės, 

kurios apiplautos Jėzaus krauju, nei mūsų senoji prigimtis, kuri 

nukryžiuota, nei nepalankios aplinkybės negali mūsų atskirti 

nuo Dievo meilės. (Romiečiams 8:33-35)  
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Kaltinimai dėl 

nuodėmės 

Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk 

Dievas išteisina! (Romiečiams 8:33) 

Kaltinimai dėl 

senosios 

prigimties 

Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo 

prikeltas ir yra Dievo dešinėje, ir užtaria 

mus. (Romiečiams 8:34) 

 

Kaltinimai dėl 

nepalankių 

aplinkybių 

Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? 
Ar sielvartas? ar nelaimė? ar 

persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar 

pavojus? ar kalavijas? (Romiečiams 8:35) 

Kaltinimai dėl 

nepakankamo 

dvasinio augimo 

Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje 

regėdami Viešpaties šlovę, esame 

keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, 

veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia. (2 

Korintiečiams 3:18) 
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IV SKYRIUS 

ATLEIDIMAS  

 

tleidimas yra viena iš pagrindinių statybinių medžiagų, 

kurias naudoja Dievas, atkurdamas ir statydamas 

santykius tarp savęs ir žmonių, o taip pat atkurdamas 

santykius šeimose, darbe ir bažnyčioje. Be atleidimo 

neįsivaizduojama jokia bažnyčia, šeima ir bendravimas 

su Dievu. Todėl nenuostabu, kad velnias pastoviai taikosi į 

krikščionis ir stengiasi, kad jų gyvenime pritrūktų šios 

gyvybiškai svarbios statybinės medžiagos, kurios vardas 

„atleidimas“. Dėl šios medžiagos trūkumo griūna šeimos, skyla 

bažnyčios, nutrūksta santykiai tarp žmonių. 

Kai kurie krikščionys galvoja, kad atleidimas yra veiksmas arba 

vienkartinis įvykis, kuris reikalingas tik tada, kai mes į savo širdį 

priimame Jėzų. Tačiau atleidimas yra ne vienkartinis įvykis, bet 

savybė, kurios reikės viso gyvenimo žemėje metu. Ši savybė yra 

pamatinė, norint, kad bendravimas su Dievu ir žmonėmis augtų 

ir statydintųsi. Kai kurie, ignoravę atleidimą, liko užstrigę ginčų, 

paklydimo, diskusijų ir teorinės krikščionybės labirintuose. 

Todėl, prieš statant ir auginant bet kokius santykius, bendravimą 

ir tarnavimą, leisk giliausioje savo širdies vietoje Šventajai 

Dvasiai padėti atleidimo, kaip pagrindinės krikščionio savybės, 

pamatą. Tavo statinio ar tarnavimo dydis ir sėkmė priklauso nuo 

to, kiek daug tu galėsi atleisti. 

Pirma krikščionio savybė, kuri iškart pasirodo, vos tik tu priimi 

Jėzų į savo širdį, yra atleidimas. Ši savybė atskiria realiai 

įtikėjusius nuo susidomėjusių, tikrus Kristaus mokinius nuo 

ateinančių pažiūrėti stebuklų. Kada girdi žodį „krikščionis“, 

pirmas dalykas, kas turi kristi į akis, tai sugebėjimas priimti 

A 
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Dievo atleidimą ir perduoti jį kitiems, t.y. atleisti kitiems. Taigi, 

kodėl atleidimas yra krikščioniško gyvenimo abėcėlė? 

Kaip buvo atstatyti tavo santykiai su Dievu? Kokią pirmą 

dovaną iš Dievo tu gavai, kai tikėjimu priėmei Jėzų į savo širdį? 

Pirmas dalykas, ką skelbia Evangelija, yra tai, kad Dievas mums 

atleido visas padarytas nuodėmes ir paskelbė sutaikinimą. Mūsų 

santykiai su Dievu prasidėjo tik todėl, kad mūsų nuodėmės buvo 

atleistos dėka Kristaus pralieto kraujo. Pirmas patyrimas, kuris 

ateina į mūsų gyvenimą, yra atleidimas. Kiekvienas krikščionis 

prisimena pirmuosius savo žingsnius tikėjime, kada tarytum 

didžiulis maišas nukrito nuo pečių ir prasidėjo realus 

bendravimas su Dievu. Mūsų santykiai su Dievu prasidėjo 

nuo atleidimo. 

Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, 

nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė 

mums sutaikinimo žodį. (2 Korintiečiams 5:19) 

Visas Kristaus gyvenimas žemėje buvo lydimas nuolatinio 

atleidimo. Jis atleido mokiniams, kurie Juo netikėjo, dažnai 

piktinosi, o sunkiausiu metu pabėgo ir išdavė, atleido 

fariziejams ir visai tautai, kuri Jo išsižadėjo, išsityčiojo ir 

pasmerkė mirti, atleido daugybe kasdieninių smulkmenų, kada 

Jo nepriimdavo, netikėdavo, juokdavosi ir abejodavo, pradedant 

šeimos nariais ir baigiant artimiausiais mokiniais. Jėzus 

vaikščiojo nuolatiniame atleidime. Tik taip Jis galėjo eiti iki 

kryžiaus, nenulipti nuo Jo ir užbaigti Tėvo paskirtą užduotį. Net 

ir mirties akivaizdoje vieni iš paskutinių Jo žodžių buvo susiję 

su atleidimu. Jėzus maldavo Tėvą atleisti Jį nukryžiavusiems 

žmonėms. Kristaus mirtis be atleidimo būtų nieko 

nereiškusi. Todėl šie gyvybiškai svarbūs žodžiai ir buvo ištarti 

viešai, kad visiems būtų aiški Jėzaus mirties priežastis. 
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Jėzus tarė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką 

daro“. O jie, mesdami burtą, pasidalijo Jo drabužius. 

(Luko 23:34) 

Kaip mūsų santykiai su Dievu yra palaikomi, ugdomi ir 

statomi? Jie palaikomi nuolatinio atleidimo, kuris patalpintas 

Jėzaus Kristaus aukoje. Mūsų krikščioniškame gyvenime mes 

dažnai nusižengiame ir suklystame, tačiau Dievo atleidimas 

niekur nedingsta. Tik dėka NUOLATINIO atleidimo mūsų 

santykiai su Dievu auga. Taigi, santykių su Dievu pradžia yra 

atleidimas, santykių su Dievu išlaikymas ir statydinimas – taip 

pat nuolatinis Dievo atleidimas.  

Kaip Dievas stato santykius savo kūne, t.y. bažnyčioje? Kokią 

medžiagą Jis naudoja surinkti gyviesiems akmenims, t.y. 

tikintiesiems, kurie būtų išlaikyti vienoje vietoje (dvasioje) po 

Kristaus galva? Panašiai, kaip Dievas atstato, išlaiko ir pradeda 

santykius tarp savęs ir žmogaus, taip pat pradedami, atstatomi ir 

ugdomi santykiai tarp krikščionių.  

Dievo karalystė plinta per atleidimą. Evangelijoje pagal Luką 

skaitome, kad, kai muitininkas Zachejus, kuris visų žmonių 

akyse buvo sukčius, vagis ir didelis nusidėjėlis, į savo gyvenimą 

įsileido Jėzų, į jo namus atėjo Dievo atleidimas. Jėzus Zachiejui 

atleido visas nuodėmes ir taip atstatė santykius su juo. Tačiau 

viskas tuo nesibaigė. Zachiejus Dievo karalystę pradėjo plėsti 

aplink save ir pirmas dalykas, kuris išsiveržė iš jo širdies, buvo 

atstatymas santykių tarp Zachiejaus ir kitų žmonių per 

atleidimą. Zachiejus nutarė atlyginti visiems, kuriuos 

nuskriaudė ar įžeidė.  
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O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: “Štai, 

Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką 

nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai”. (Luko 19:8) 

 

Velnias meluoja krikščioniui sakydamas, kad atleidimas bus 

nereikalingas, jei būsi geras. Jei vengsi konfliktinių situacijų ir 

stengsiesi visiems padėti, tada nereikės šios savybės. Jis 

nupiešia neteisingus lūkesčius, sakydamas, kad bažnyčia - tai 

spinduliuojančių žmonių grupė, kur atleidimas nereikalingas.  

 

Daugelis krikščionių ieško tobulos bažnyčios, kurioje nereikėtų 

niekam už nieką atleisti. Todėl, kai nuoširdus krikščionis 

neranda bendruomenės, kurioje visi būtų panašūs į jį, arba, 

kurioje nereikėtų niekam už nieką atleisti, jis užsidaro 

savarankiškame tobulėjime arba keliauja iš vienos 

bendruomenės į kitą, ieškodamas tobulumo. Dėl šios priežasties 

dvasinė statyba tokio krikščionio gyvenime sustoja, nes 

santykiai su Dievu ir žmonėmis statomi naudojant atleidimą. O 

atleisti tikrai yra ir bus už ką. Tačiau labai dažnai krikščionis 

bėga iš tokių vietų, kur reikalingas atleidimas, ir slepiasi 

„komforto“ zonoje. Todėl ši savybė neauga, o tuo pačiu ir nieko 

nestatydina, nes be šios statybinės medžiagos neįmanoma 

sukurti nieko patvaraus. 

 

Taigi, kaip įgyjama ši savybė? Apaštalo Petro laiške sakoma, 

kad mes esame gyvieji akmenys, kurie statydinasi į dvasinius 

Dievo namus, t.y. bažnyčią. Kada priimi Jėzų į savo širdį, tu 

tampi gyvuoju akmeniu, tačiau šis akmuo dar turi daug aštrių 

kampų. Jis yra natūraliai susiformavęs ir neapdirbtas jokiu 

žmogišku instrumentu. Viešpats, paėmęs tokį akmenį, pastato jį 

šalia kito krikščionio, kuris taip pat turi daug aštrių kampų. Tada 

prasideda šių akmenų šlifavimas ir gludinimas.  
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ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į 

dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir 

atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per 

Jėzų Kristų. (1 Petro 2:5) 

Jei du akmenis su aštriais kampais pastatysi šalia vienas kito ir 

pastoviai laikysi juos vandenyje, tada dėka nuolat tekančio 

vandens jų aštrios briaunos pradės apvalėti ir gludintis tol, kol 

jie taps darniai šalia vienas kito stovintys ir sudarantys vientisą 

konstrukciją akmenys. Taip pat vyksta ir su krikščionimis. Jei 

nepaisant skirtingų charakterių, pažinimo, meilės ir tikėjimo 

lygio, krikščionys išliks šalia vienas kito nuolatos panardinti 

Dievo žodyje, tada Šventoji Dvasia, kuri Dievo žodį lieja į 

širdis, gludins, šlifuos ir keis jų charakterius tol, kol jie taps 

vienas kitą palaikanti, skatinanti ir laikanti gyva struktūra. Jei 

neatleidimas, nuoskaudos ir kartėlis neišskirs šalia esančių 

krikščionių ir jie neišlips iš vandens, t.y. leis Dievo žodžiui 

keisti juos, tai tik laiko klausimas, kada jie taps gražiu ir darniu 

statiniu. 

Neįgijus atleidimo savybės, tolesnis statymas ir sekimas paskui 

Kristų neįmanomas. Mūsų kelyje visada bus papiktinimų, 

įskaudinimų ir neteisingo elgesio su mumis. Taip pat ir iš mūsų 

pusės bus įvairių klaidų ir kritimų. Todėl be atleidimo statyti 

santykius Dieve neįmanoma arba tai bus tik trumpalaikė statyba 

iki pirmojo papiktinimo ir „trenkimo durimis“. 

Senajame Testamente Dievas kalbėjo įvaizdžiais ir 

palyginimais apie tai, kas vyksta su mumis dvasioje dabar. 

Skaitydami apie tai, kaip Dievas vedė izraelitus į Pažadėtąją 

Žemę, galime pasimokyti, kaip nugalėti kliūtis, esančias 

pakeliui į Dievo pažadus. Pažadėtoji Žemė mums yra Kristaus 

asmuo ir Jo realumas mūsų gyvenime. Dievas veda mus į šią 
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žemę per dykumą. Kada Dievas išvedė savo tautą iš Egipto, t.y. 

pasaulio, jie priėjo dykumoje vietą, vadinamą Mara. 

Atėję į Marą, jie negalėjo gerti Maros vandens, nes 

jis buvo kartus. Todėl ta vieta vadinama Mara. 

(Išėjimo 15:23) 

Tai buvo vieta, kurioje izraelitai negalėjo gerti vandens. 

Biblija rašo, kad Egipte su izraelitais buvo elgiamasi 

neteisingai ir žiauriai. Jie patyrė daug priespaudos, vergystės, 

neteisybės, jų kūdikiai buvo žudomi, o suaugę buvo priversti 

dirbti, esant patyčioms ir žiauriam muštrui. Toks patyrimas 

jų širdyje paliko kartėlį. Kartėlis  - tai tylus neatleidimas ir 

prisiminimas to, kaip neteisingai buvo pasielgta su tavimi. 

Izraelitai iš tiesų Egipte patyrė neteisingą elgesį. Todėl, 

norint jiems eiti toliau į Pažadėtąją Žemę, reikėjo palikti ir 

atsikratyti nuoskaudų ir praeities kartėlio.  

Labai dažnai tokią dvasinę vietą pakeliui į didžiulius Dievo 

pažadus prieina ir krikščionys. Priėmę Jėzaus Kristaus auką 

ir atleidimą bei išvesti iš pasaulio (Egipto), mes ateiname į 

dvasinę vietą, kurioje dėl širdyje esančių nuoskaudų, kartėlio 

ir praeities prisiminimų, mes negalime gerti ir priimti Dievo 

žodžio. Tokioje būsenoje Biblija mums tampa uždaryta 

knyga. Todėl, jei tavo širdyje yra praeities atsiminimai apie 

neteisingą elgesį su tavimi, apie tau padarytas skriaudas ir 

pasakytus žodžius, tu negalėsi suprasti ir gauti Dievo žodžio 

apreiškimo savo širdyje. Dievo žodis tada bus uždarytas ir 

nenumalšins troškulio.  

Todėl krikščionys, kurie savo širdyje laiko kartėlį ir 

neatleidimą, negali suprasti ir priimti Dievo žodžio. Viską, 

ką jie mato Biblijoje yra susiję su jų širdyje likusiomis 
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žaizdomis ir kartėliu. Jie viską mato per nuoskaudų akinius, 

piktinasi Dievo žodžiu arba mato jame tik Dievo kerštą, 

teismą ir rūstybę tiems, kurie su jais blogai pasielgė. Toks 

Dievo žodžio skaitymas ne atgaivina, bet žudo.  

Kiek ilgai tu užsibūsi dykumos vietoje, kurioje tave laiko 

praeities prisiminimai, kartėlis ir neatleidimas, priklauso nuo 

to, ar leisi Šventajai Dvasiai išgydyti širdį nuo praeities 

nuoskaudų, žaizdų ir neatleidimo per Jėzaus Kristaus kryžių. 

Kokius išgydymo vaistus pasiūlė izraelitams Dievas, kai jie 

pradėjo murmėti, kad negali gerti kartaus vandens? Koks yra 

Dievo vaistas išgydyti apkartusią širdį, įveikti neatleidimą ir 

nemirti iš troškulio, pasiliekant murmėjimo, pykčio ir savęs 

gailėjimo dykumoje? 

Jis šaukėsi Viešpaties. Viešpats parodė jam medį, 

kurį įmetus į vandenį, vanduo tapo saldus. Čia Jis 

davė jiems įstatymą ir nuostatus, ir čia Jis išbandė 

juos.  (Išėjimo 15:25) 

Dievas Mozei parodė į medį, kurį įmetus į vandenį, šis tampa 

saldus. Tai Jėzaus kryžiaus įvaizdis, per kurį mes ne tik 

priimame Jo atleidimą, bet ir tampame laisvi nuo neatleidimo 

ir kartėlio. Jei pažvelgsi į Jėzaus kryžių, kuriame pakabintos 

visos tavo ir pasaulio nuodėmės, jei leisi Šventajai Dvasiai 

Dievo žodį pateikti kartu su Kristaus kryžiumi, tada įgausi 

jėgų nugalėti kartėlį ir neatleidimą, o Dievo žodis taps ne 

kartus, bet saldus, atgaivinantis širdį ir suteikiantis jėgų. Tada 

nuo širdies akių nukris neatleidimo šydas ir Dievo žodis taps 

saldus. Vienintelis vaistas nuo praeities nuoskaudų ir 

atsiminimų apie neteisingą elgesį su tavimi, yra Kristaus 
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kryžius – medis, padarantis Dievo žodį veiksmingu tavo 

gyvenime. 

Tikėjimas ir atleidimas. Net ir ilgai tikintys krikščionys 

užduoda sau klausimą: „Kodėl kartais sunku tikėti?“. Kodėl, 

susidūrus su realia problema, labai dažnai paaiškėja, kad širdis 

nesugeba tikėti, o tikėjimas tampa tik „popierinėmis“ žiniomis 

prote apie Dievą? Viena iš netikėjimo priežasčių yra 

neatleidimas. Kaip bebūtų keista, tačiau gyvas tikėjimas ir 

atleidimas yra susiję ir priklauso vienas nuo kito.   

 

Evangelijoje pagal Luką skaitome, kad po to, kai Jėzus 

paaiškino mokiniams, kiek kartų per dieną reikia atleisti tam, 

kuris prašo atleidimo, apaštalai į tai sureagavo labai keistu 

prašymu ir klausimu: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. 

 

Jei jis septynis kartus per dieną tau nusidėtų ir 

septynis kartus kreiptųsi į tave, sakydamas: 

‘Atgailauju’,atleisk jam”. Apaštalai tarė 

Viešpačiui: “Sustiprink mūsų tikėjimą”. (Luko 

17:4-5) 

 

Dažnai silpno tikėjimo priežastis yra nesugebėjimas vaikščioti 

atleidime. Jėzaus mokymas apie tai, kad, jei per dieną kažkas 

nusidėtų prieš tave septynis kartus ir prašytų atleidimo, tai tu 

visus septynis kartus turėtum atleisti, kalba ne apie vienkartinį 

veiksmą, bet apie pastovų vaikščiojimą atleidimo jėgoje. 

Neatleidimas ir kartėlis sustabdo krikščionį ir susilpnina 

tikėjimą. Todėl labai dažnai nusiskundimai, kad Dievas nešneka 

arba priekaištai bei murmėjimas dėl Dievo neveikimo būna 

susiję su širdyje esančiomis nuoskaudomis, kartėliu ir 

neatleidimu. Tikėti įmanoma tik širdimi. Tikėjimas protu niekur 

neveda. Todėl, jei tavo širdyje tikėjimo vietą yra užėmęs 
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neatleidimas, tada antgamtinis Dievo gyvenimas ir gyvas 

tikėjimas bus deficitu tavo gyvenime. Neleisk velniui laikyti 

tave šiame kalėjime, bet pradėk gerti Dievo žodį su atleidimu, 

kuris įmanomas tik kartu su Jėzaus kryžiumi, kuriuo ir tavo ir 

tave įskaudinusio žmogaus nuodėmės yra atleistos. 

Atleidimas ir išgydymas. Dievo žodis aiškiai susieja kūno 

negalavimus bei ligas su neatleidimu. Apaštalas Jokūbas savo 

laiške rašo, kad išgydymas ateina labai lengvai, kada mes 

atleidžiame vienas kitam. 

Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir 

melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. 

Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda. 

(Jokūbo 5:16) 

Kai kurie krikščionys bando įvairius tikėjimo principus, maldas, 

pasninkus, važiuoja į išgydymų tarnavimus, ieško ypatingai 

pateptų Dievo tarnų ir vis nusivilia, negalėdami priimti 

išgydymo. Kaip ir išgelbėjimas, taip ir visos Dievo dovanos 

ateina per tikėjimą, o tikėti įmanoma tik širdimi. Todėl, jei 

širdyje sėdi neatleidimas, jis užima svetimą vietą. Toje vietoje 

turi sėdėti tikėjimas. 

Daugelis Dievo išgydymą priėmusių žmonių liudija, kad labai 

dažnai Dievo išgydymas ateina tuo metu, kada širdis paleidžia 

žmogų, kuriam sunku atleisti.  

Sutaikinimo tarnystė. Šventoji Dvasia po Kristaus mirties ir 

prisikėlimo bažnyčiai patikėjo sutaikinimo tarnystę, kuria 

skelbiama taika ir Dievo atleidimas visiems žmonėms, o taip pat 

skelbiama taika bei ramybė vienas kitam. 
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O visa tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mus 

su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. (2 

Korintiečiams 5:18) 

 

Taigi, atleidimas bažnyčioje, kaip viename Kristaus kūne, 

išlaiko ryšius ir užtikrina pastovų malonės ir Dievo gyvybės 

tekėjimą. Tai nuolatinis statybinis dvasinių namų cementas. 

Todėl nebijok praktikuoti atleidimo ir statyti patvarius ir 

gyvus santykius su Dievu ir žmonėmis.  
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V SKYRIUS 

NUSIVYLIMAS DIEVU 

 

usivylimas Dievu... Šios mintys tampa gana dažnos tarp 

krikščionių. Nors atvirai ir viešai apie tai nekalbama, 

tačiau slaptuose širdies kambarėliuose aidi tylūs 

prisipažinimai ir dūsavimai apie tai, kad Dievas 

neveikia, Jo pažadai ir pranašystės neišsipildo, o girdėti 

Jo balsą ir gauti konkrečius atsakymus ir pagalbą tampa 

deficitine preke, kuria prekiauja tik ypatingi Dievo patepti 

tarnai. Krikščionis nustoja melstis, nes negauna atsakymų. Kai 

kas pasijunta tarytum „žaistų į vienus vartus“ ir bombarduotų 

Dievą klausimais,  o Jis tarytum tyli, nejuda ar yra kažkur toli, 

užsiėmęs svarbesniais reikalais nei tavo sveikata, namai ir 

tarnavimas. Tokios mintys ir patirtis stumia krikščionį į 

pasipiktinimą Dievu, abejingumą, dvasinį nuovargį ir apatiją. 

Todėl nemažai krikščionių vis dar laikosi išorinio elgesio 

formos, bet yra praradę turinį, t.y. širdies tikėjimą ir realų 

bendravimą su Dievu. Kodėl taip vyksta ir kokia yra to 

priežastis?  

 

Biblija sako, kad Jėzus šiandien, vakar ir per amžius yra tas pats. 

Jis veikė, veikia ir veiks visada, Jis nesikeičia, nepyksta, 

nepriekaištauja ir šiandien yra gyvas ir aktyviai veikiantis. Jis 

nori ir gali ne tik padėti, atsakyti į maldas, bet ir daryti didelius 

ženklus ir stebuklus krikščionių gyvenime. Jis trokšta apreikšti 

Dievo šlovę bažnyčioje.  

 

Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per 

amžius. (Žydams 13:8) 

 

Vadinasi, nusivylimo Dievu problema yra ne Jame, bet 

mumyse. Dievas nėra veidmainis ir neturi ypatingų ir specialių 

N 



Nusivylimas Dievu 

102 

 

numylėtinių, kuriuos išsirenka dėl mums nežinomų priežasčių. 

Biblija sako, kad Jis duoda visiems apsčiai ir nepriekaištauja. 

Vadinasi, kažkur yra problema su krikščionimi, kažkur mes 

būname apgauti ir suklaidinti. Taigi, kokios yra pagrindinės 

nusivylimo Dievu priežastys, ir, kaip jos ateina ir apvagia mus 

nuo Dievo realumo ir veikimo? 

 

Neteisingi lūkesčiai. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl 

krikščionis nusivilia Dievu, yra neteisingi ir neišsipildę 

lūkesčiai. Daugelis Dievą įsivaizduoja, kaip viską 

kontroliuojantį ir galintį daryti, ką nori, galiūnu. Tačiau, tai yra 

velnio apgaulė, kuri įstumia krikščionį į „likimo“ doktriną. Tada 

krikščionis galvoja, kad viskas jo gyvenime turi vykti savaime, 

automatiškai, nes Dievas visagalis, o Jėzus jau viską atliko. 

Todėl lieka tik laukti, kol visi Dievo pažadai, pašaukimas ir Jo 

karalystė ateis į gyvenimą. Tačiau, kai tai nevyksta, krikščionis 

pradeda piktintis Dievu, klausdamas savo širdyje, kodėl vis dar 

nėra tų dalykų, apie kuriuos jam kalbėjo ir pranašavo 

pamokslininkai, pastoriai ir kiti Dievo tarnai. Niekas taip 

neužgesina ugnies, kaip neišsipildę lūkesčiai, kurie krikščionį 

padaro pasyviu gyvenimo stebėtoju.  

 

Todėl kartais krikščionio gyvenimas nieko nesiskiria nuo 

netikinčio. Jei netikintis sėdi priešais televizoriaus ekraną ir 

stebi įvairiausias išgalvotas istorijas, serialus ir TV šou 

projektus, tai, nusivylęs Dievu krikščionis daro tą patį, tik jo 

stebimo ekrano turinys skiriasi. Jis stebi, kaip Dievas veikia kitų 

gyvenimuose, internete, socialiniuose tinkluose, knygose ir 

bažnyčioje. Jis lieka pasyviu stebėtoju, žiūrinčiu „Teleloto“ 

žaidimą, pavadinimu „Dievas geras“, ir laukiančiu savo laimės 

valandos. Ilgainiui toks gyvenimas priešais ekraną tampa 

nuobodžiu, krikščionis pradedama piktintis, kodėl vis dar 

nelaimi to bilieto, nors Dievas jam įteikė pašaukimą būti galingu 
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Jo įrankiu. Tačiau Dievo pašaukimas skiriasi nuo loterijos 

bilieto. Dievo pašaukime yra kvietimas ateiti, o loterijos biliete 

– tik tylus laukimas sėkmės. „Loterijos Dievo“ lūkestis 

neišsipildo ir nustumia krikščionį į netikėjimą ir nusivylimą 

Dievu. 

 

Kitas neišsipildęs lūkestis, kuris atitolina krikščionį nuo Dievo, 

yra tikėjimas Jėzumi, kuris yra visų problemų sprendėjas ir 

„sėkmės džentelmenas“. Pagrindinis skirtumas nuo netikinčio 

būna toks, kad, jei be Jėzaus pasaulyje nepavyksta pasiekti 

karjeros aukštumų, gauti geresnį darbą, nusipirkti mašiną ir 

butą, būti mylimu, pripažintu ir naudingu, tai su Jėzumi galima 

išspręsti visas šias problemas, nes Jis gali išpildyti tavo svajonių 

sąrašą. Tačiau, kai tai nevyksta, krikščionis pradedi piktintis 

Dievu, ieškoti geresnių pamokslininkų ir bažnyčių, kurios 

žadėtų daugiau, kalbėtų gražiau ir padėtų išpildyti tą svajonių 

sąrašą.  

 

Tačiau tai nėra tikra Evangelija. Iš tiesų Evangelija - tai žinia 

apie tai, kad Jėzus siūlo tau savo mirtį ir gyvenimą. Jis siūlo 

apsikeisti gyvenimais ant kryžiaus. Evangelija šalia amžino 

gyvenimo prideda ir persekiojimus, panieką dėl tikėjimo, savęs 

praradimą ir naują gyvenimą, kuris remiasi ne tavo norų sąrašu, 

bet Dievo valia. Dievas turi daug geresnį, antgamtinį ir 

didingesnį planą ir pašaukimą tavo gyvenimui, ir Jis nenori jo 

iškeisti į varganą tavo svajonių sąrašą. Jis nėra manipuliuojamas 

tavo gyvenimo tarnas. Priešingai, Jis yra tavo gyvenimo, meilės 

ir jėgos autorius, šeimininkas ir šaltinis. Jis nori ir turi tavo 

gyvenimui tikslą ir planą, kuriuo nori pasidalinti su tavimi. Bet 

pirmiausia Jis trokšta, kad tu atiduotum savo gyvenimą į Jo 

rankas ir ateitum pas Jį be savo idėjų, planų ir ambicijų. 
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Bloga patirtis. Taip pat labai dažnai į nusivylimo Dievu slėnį 

krikščionį įstumia bloga ir neigiama patirtis bei praeities 

klaidos. Tokia patirtis įkalina nemaloniuose prisiminimuose ir 

pastoviai rodo į tai, kas, kaip ir kodėl tau nepavyko. Velnias taip 

pat dažnai rodo į kitų klaidas ir nesėkmes, siekdamas įtikinti 

tave, kad ir tau nepavyks. Jei matai blogą bažnyčią, jis sako, kad 

visos tokios, jei matai atšalusį krikščionį, tai jis rodo, kad ir tu 

būsi toks. Rodydamas pirštu į kitų elgesį ir Dievo jėgos 

nebuvimą, velnias atitolina tave nuo Dievo.   

 

Juk parašyta: „Dėl jūsų piktžodžiauja Dievo vardui 

pagonys“. (Romiečiams 2:24) 

 

Velnias iškreipia gražius, didingus ir dieviškus dalykus, 

paversdamas juos kopijomis ir pakaitalais. Kristaus meilę jis 

pristato, kaip savimeilę, tikėjimą, kaip savitaigą, maldą, kaip 

kalbėjimą į orą, Bibliją, kaip moralės kodeksą, bendravimą su 

krikščionimis, kaip socialinį pomėgių klubą. Paragavęs tokių 

surogatų krikščionis nusivilia Dievu, o jo širdyje lieka tik tuščias 

klausimas – „argi tai viskas?“. Galvodamas, kad tai yra tikrų 

lūkesčių išsipildymas, jis pasuka link nusivylimo  ir gyvenimo 

„kaip visada“ slėnio. 

 

Neleisk, kad bloga tavo ir kitų žmonių patirtis, nuomonė ir 

velnio apgaulė įtakotų tave ir uždarytų loginių svarstymų 

labirinte. Viešpats yra tas pats per amžius. Užverk visas blogos 

patirties ir praeities duris ir žvelk į tikrus dalykus, kurie tave 

skatintų, statydintų ir augintų Kristuje. 

 

Dievas veikia tik per žmogų. Dar viena iš priežasčių, kodėl 

krikščionio gyvenime niekas nevyksta, yra nesupratimas, kaip 

Dievas veikia. Daugelis galvoja, kad Dievas veikia bet kaip, bet 

kada ir kaip nori. Tačiau Biblija atskleidžia mums, kad šią žemę 
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Dievas nuo pat sukūrimo pradžios atidavė valdyti žmogui. 

Atidavęs žmonėms valdyti žemę, Dievas apsisprendė niekada, 

kaip dvasinė būtybė, nesikišti ir neatimti tai iš žmonių. 

Vienintelis būdas Dievui veikti žemėje yra per kūną, t.y. per 

žmogų. Savarankiškai, kaip dvasia, Dievas žemėje neveikia. 

 

Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų 

atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, 

padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus 

roplius, kurie gyvena ant žemės!“ (Pradžios 1:26) 

 

Per nepaklusnumą Ieva ir Adomas, kurie turėjo žemėje visą 

valdžią, atidavė ją velniui, todėl dabar žemėje ir vyksta karai, 

badas, nelaimės, sukilimais, neteisybės ir t.t. Tai vyksta taip pat 

tik per žmogų, tačiau šių nelaimių šaltinis yra velnias. 

 

Tačiau Dievas yra meilė ir Jis nusprendė grąžinti prarastą 

valdžią žmogui ir išgelbėti jį. Todėl reikėjo, kad Dievo žodis, 

nuo amžių esantis Dievo viduje, būtų atsiųstas į žemę ne kaip 

Dvasia, bet, kaip  pilnavertis žmogus. Dievui reikėjo kūno. Per 

Jėzų Dievas įvykdė žmogaus išgelbėjimą, atėmė iš velnio 

mirties raktus ir užžengė į dangų žmogaus kūne. Dabar Jėzus 

turi visą valdžią danguje ir žemėje.  

 

Tačiau ši valdžia yra įgyvendinama tik per žmogišką Jėzaus 

kūną, t.y. bažnyčią. Jėzaus fizinis kūnas dabar yra danguje, bet 

tikintieji, priėmę Šventąją Dvasią, tampa Jo kūnu žemėje. Todėl 

Dievas per bažnyčią ir per jos narius gali veikti ir daryti savo 

darbus. 

 

Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė: „Man duota visa 

valdžia danguje ir žemėje. (Mato 28:18) 
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Labai dažnai krikščionis laukia ypatingos pagalbos tiesiai iš 

dangaus. Kai kas svajoja pamatyti angelą arba sulaukti 

griausmingo Dievo balso. Dėl šios priežasties toks krikščionis 

ignoruoja ir nepriimama šiuo metu žemėje veikiančio Jėzaus, 

kuris duoda atsakymus ir padeda per bažnyčią ir jos narius. 

Todėl, jei tu ignoruoji Kristaus kūną žemėje ir atsiriboji nuo 

bažnyčios ir kitų krikščionių, tada Dievą tu apriboji 

reikalavimais ir sąlygomis, kaip Jis turi tau padėti. Dažnai 

krikščionis iškelia savas sąlygas Dievui, kaip Jis turi veikti ir 

padėti. Tačiau Dievas visada žemėje veiks tik per kūną, t.y. 

žmones, turinčius Kristaus dvasią. 

 

Taip pat Dievas nori veikti ir per tave. Jis niekada tavęs 

neprivers daryti kažko. Jis mokys, įtikins, paaiškins, suteiks 

jėgų, bet niekada už tave nenuspręs. Todėl, jei tu galvoji, kad 

Dievas viską darys automatiškai be tavo įsikišimo, tada tu esi 

suklaidintas. Dievas veikia, kada tu bendradarbiauji su Juo. Jis 

atveria akis, bet tu žiūri, Jis atveria ausis, bet tu klausai, Jis 

nutiesia ir apšviečia kelią, bet tu eini, Jis duoda troškimus, bet 

tu juos išreiški. Galvodami, kad esame tik marionetės Dievo 

rankose, mes papuolame į spąstus ir iš tiesų tampame velnio 

marionetėmis, kada sprendimų atidėjimas, laukimas ir 

plaukimas pasroviui padaro tai, kad aplinkybės priima už mus 

sprendimus, o mes laukimo būsenoje esame nešami nematomos 

jėgos. Toks mąstymas uždaro krikščionį į pasipiktinimą Dievu 

ir palieka jo galvoje piktą klausimą: „Kur gi tas visagalis 

Dievas?“. 

 

Dievas veikia tik per Žodį. Dar vienas neteisingas lūkestis yra 

mąstymas, kad Dievas veikia bet kaip. Tačiau Dievas išimtinai 

veikia tik per žodį, kuris yra sėkla, sėjama į tavo širdį. Dievas 

viską kuria ir daro tik KALBĖDAMAS, t.y. naudodamas žodį.  
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Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas 

yra atsiradę. (Jono 1:3) 

 

Jei krikščionis sėdi nuliūdęs ir laukia stebuklingo angelo 

atėjimo, bet pats neateina prie šaltinio, iš kur trykšta atsakymai, 

gyvenimas ir jėga, tada jis ir lieka tik su svajonėmis galvoje. Tai 

panašu į sėdėjimą tamsiame kambaryje piktinantis neveikiančia 

elektra. Tačiau viskas, ko reikia, tai atsikelti nuo krėslo ir, 

priėjus prie jungiklio, jį paspausti. Atsiradusi šviesa nušvies 

tavo gyvenimo situaciją ir tu gausi atsakymus.  

 

Jei krikščionis sėdi ir dūsauja, piktindamasis, kad Dievas veikė 

tik jo gyvenimo pradžioje, ir tikisi, kad, staiga, kažkas atsivers 

ir nukris iš dangaus, tai jis gali taip ir sėdėti visą likusį 

gyvenimą. Dievas nori ir gali padėti, bet Jis padeda ir veikia 

kalbėdamas. Todėl Jis bažnyčioje pastatė žodžio tarnus, suteikė 

dvasines dovanas ir pakvietė tave ateiti ten, kur KALBAMAS 

Dievo žodis. Taip pat Jis davė tau Bibliją ir apgyvendino tavyje 

Šventąją Dvasią, kuri gali apreikšti ir prakalbėti, kai tu skaitai 

Dievo žodį. Viskas, ko reikia, tai ateiti prie šaltinio.  

 

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate 

prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. (Mato 11:28) 

 

Ką reiškia ateiti pas Jėzų krikščioniui, kuris jau priėmė Jį į savo 

širdį, bet gyvena problemose, nusivylime ir sunkumuose? Tai 

reiškia ateiti su atvira širdimi ir dėmesiu į tą vietą, kur kalbamas 

Dievo žodis. Jis būtinai tau prakalbės ir kartu su žodžiu suteiks 

pagalbą, jėgą ir malonę. Pagalba yra šalia, o priimti Jo 

atsakymus ir jėgą yra labai paprasta. Tik ateik. 

 

 

 



 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

VI SKYRIUS 

SPRENDIMAI 

 

ievo žodis kalba apie tai, kad Dievas viską sukūrė per 

šešias dienas, o septintąją ilsėjosi. Dievo akyse viskas 

jau yra įvykę ir padaryta. Kada Jėzus mirė ant kryžiaus, 

Jis ištarė žodį „Atlikta“, reiškiantį, kad žmonių 

išgelbėjimas yra įvykdytas. Tai užbaigtas ir tobulas 

Dievo darbas. Taip pat apaštalų laiškuose skaitome apie tai, kad 

Dievas mums viską, ko reikia šiam ir būsimam gyvenimui, jau 

dovanojo Jėzuje Kristuje (2 Petro 1:3), palaimino visais 

dvasiniais palaiminimais (Efeziečiams 1:3), pašaukė, išteisino, 

pašlovino (Romiečiams 8:30) ir pasodino kartu su Kristumi 

danguje (Efeziečiams 2:6). Viskas, kas susiję su Dievo darbu, 

yra kalbama būtuoju laiku. Dievas viską jau padarė. Esamasis 

laikas yra paliktas žmonėms, kurie nusprendžia: priimti ir įeiti 

į užbaigtą Dievo darbą ar atmesti ir likti „užribyje“. 

Tavo sprendimai - tai yra teritorija, į kurią neįžengia nei Dievas, 

nei velnias. Nemažai krikščionių iki šios dienos yra suklaidinti 

velnio, galvodami, kad Dievas užėmė šią teritoriją ir jiems 

daugiau niekada nieko nereikės nuspręsti. Taip pat ir pasaulyje, 

tarp netikinčių velnias per daugelį religijų, humaniškumą ir 

įvairias pasaulėžiūras paskleidė melo šydą, pristatęs likimo 

doktriną, kurioje kalbama, kad viskas už tave yra nuspręsta, o tu 

esi likimo upės nešamas. Tu negali pakeisti šios tėkmės krypties 

ir tau reikia susitaikyti su viskuo, kas vyksta tavo gyvenime. 

Nenuostabu, kad net tarp krikščionių vyrauja pasyvaus 

susitaikymo doktrina, priimanti viską, kas ateina į gyvenimą: 

ligas, nelaimes, nuodėmes, silpnumą, blogą charakterį ir t.t. 

Populiariausi šios doktrinos teiginiai yra: „tokia jau Dievo 

valia“, „čia jau nieko nebepakeisi“, „Dievas viską žino“, „bus 

taip, kaip Jis nori“. Toks mąstymas atveria kelią nuodėmei, 

D 
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kūniškumui, apatijai ir depresijai. Krikščionys pradeda bėgti 

šiame likimo užburtame rate, burtininkaudami ir norėdami 

nuspėti ateitį, kurioje viskas už tave jau nuspręsta. Lieka tik 

sužinoti, kas nuspręsta ir įvyks, nepriklausomai nuo tavęs. 

Biblija tai vadina burtininkavimu. Dievo valios ieškojimas be 

sprendimo, bet tik norint gauti informaciją, yra burtininkavimas.  

Viskas atlikta dėl tavęs, bet nenuspręsta už tave. Dievas 

viską jau atliko, bet nenusprendė už tave. Jis, net ir tau priėmus 

Kristų, neatima iš tavęs sprendimų teisės ir laisvės. Jis niekada 

už tave nenuspręs. Taip pat ir velnias negali įžengti į šią sritį 

todėl, kad žmogus buvo sukurtas ne robotu ar marionete, bet 

laisvu kūriniu, turinčiu sprendimų teisę. Nepaisant, kad velnias 

pavergė žmogų ir manipuliuoja juo per įvairius geidulius, 

kūniškumą ir aplinkybes, tačiau žmogus neprarado sprendimų 

laisvės. Jis pats tai pasirenka, sugundytas ar suklaidintas velnio. 

Todėl kiekvienas žmogus yra atsakingas už padarytus 

sprendimus. Nei vieno danguje ar pragare nėra atsitiktinai arba 

per prievartą. Tai nulemia padaryti sprendimai. Todėl velnias ir 

siekia izoliuoti, apgauti ir suklaidinti žmogų, suvaržydamas 

sprendimų priėmimo mechanizmą. Kada išjungiamas tavo 

sprendimų variklis, už tave sprendimus priima aplinkybės, 

sunkumai, ligos ir problemos. Tada jos diktuoja ir vairuoja tavo 

gyvenimą ir likimą.  

 

Daugelis žmonių, net ir krikščionių, atsakomybę už savo 

gyvenimą užmeta Dievui, o už vykstančias nesėkmes – velniui. 

Sprendimas – tai išimtinė tavo teisė, kurios niekada neatims 

Dievas. Nepaisant, kad gali būti apgautas velnio, tu neišvengi 

atsakomybės už savo pasirinkimus. Nei velnias, nei Dievas už 

tave nenusprendžia. Skirtumas yra tik toks: ar tu priimi 

sprendimą apgautas ir suklaidintas velnio, ar įtikintas ir 

apšviestas Dievo. 
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Nemažai krikščionių galvoja, kad Kristaus priėmimas į širdį yra 

vienkartinis sprendimas. Nuo to momento, kada priimi Jėzų į 

savo širdį, tu prarandi sprendimų laisvę, ir dabar Jėzus viską 

nuspręs už tave. Taip mąstydamas, krikščionis atiduoda 

sprendimų teisę Viešpačiui, užversdamas ant Jo visą 

atsakomybę. Bet kodėl Dievo žodyje neišnyksta žodžiai: “aš”, 

jūs, mes, siekite, eikite, pasilikite, trokškite, nesirūpinkite, 

nebijokite, džiaukitės, mylėkite?. Jei tau nereikėtų priimti jokių 

sprendimų, Naujajame Testamente galėtų būti užrašytas tik 

vienas sakinys: „Dievas tave myli, Jis viską padarė. Amen“. 

 

Sprendimas ar jo įgyvendinimas? Galvodami apie 

sprendimus, kai kurie krikščionys supainioja sprendimų 

priėmimą su jų įgyvendinimu. Sprendimas nėra įgyvendinimas, 

sprendimas yra pasirinkimas. Mes pasirenkame Jėzų, o Jis 

suteikia jėgų ir malonės eiti pasirinktu keliu. Sprendimas, tai 

prisijungimas prie tikėjimo šaltinio. Mes priimame sprendimą, 

o jį įgyvendinti mums padeda antgamtinė Dievo jėga ir malonė. 

Kai kas bijo priimti sprendimus, kurie viršija jų jėgas, nes 

sumaišo sprendimų priėmimą su jų įgyvendinimu. Tada 

krikščionis bijo atiduoti visą savo gyvenimą Jėzui arba patikėti 

tam tikras gyvenimo sritis, rūpesčius, problemas ir artimuosius, 

nes jis galvoja, kad neturės jėgų įgyvendinti priimtų sprendimų. 

Tačiau tikėjimas skiriasi nuo paprasto gyvenimo tuo, kad 

vaikščiodamas tikėjimu, tu priimti sprendimus, o jų 

įgyvendinimui jėgą ir malonę duoda Viešpats. Todėl nebijok ir 

neanalizuok savęs, koks esi negabus, bailus, susirūpinęs, blogo 

charakterio ar nepakankamai pasišventęs ar atsidavęs Dievui. 

Negalvok, kad tau reikės pačiam tokiu tapti ar įgyvendinti 

sprendimus savo jėga. Viskas, ko reikia, tai nuspręsti. Todėl 

Jėzus ir sakydavo: „Nebijok, tik tikėk“. Taip Jis parodydavo, 

kad svarbiausia yra tavo sprendimas tikėti,  o visa kita – Jo 

rūpestis ir pagalba.  



Sprendimai 

112 

 

Krikščionių baimės, susijusios su sprendimų priėmimu. 
Pagrindiniai klausimai ir baimės, dėl kurių krikščionys pasuka 

„likimo“ arba „loterijos“ doktrinos link, yra susiję su baimėmis 

priimti sprendimus. Kiekvienas nuoširdus krikščionis trokšta 

pažinti Dievo valią ir pasirinkti arba nuspręsti tai, kas patinka 

Dievui. Tačiau velnias yra pasėjęs daug baimių, kurios sustabdo 

ir sukausto krikščionį, įkalindamos jį gyventi „kaip įprasta“ arba 

„kaip visada“. Taigi, kai kalbama apie sprendimus, yra keletas 

baimių, trukdančių juos priimti. 

 PIRMA BAIMĖ: Kaip žinoti teisingą sprendimą? 
Nemažai krikščionių gyvena nepriimdami jokių 

sprendimų dėl to, kad nėra įsitikinę Dievo valia 

konkrečioje situacijoje. Pagrindinis jų klausimas yra, 

kaip žinoti teisingą sprendimą, kai yra tiek variantų arba 

kai nėra jokio aiškaus atsakymo. Tada krikščionis 

nepriima jokio sprendimo, jį nuolat atidėlioja, logiškai 

svarstydamas ir gyvendamas „kaip įprasta“. Jis gyvena 

abejonėse ir galvoja, kad viskas išsispręs savaime. 

Klaidos baimė suteikia velniui pagrindą manipuliuoti 

krikščionimi ir per aplinkybes valdyti jo gyvenimą. 

 

 ANTRA BAIMĖ: Kaip turėti jėgų priimti jau 

žinomą teisingą sprendimą? Nemažai tikinčiųjų savo 

širdyje žino, ko nori Dievas, bet neturi jėgų priimti 

sprendimo. Dažnai neužtenka tik žinoti, kokia yra Dievo 

valia arba koks yra teisingas sprendimas. Taip pat reikia 

turėti antgamtinių jėgų priimti jau žinomą sprendimą. 

Labai dažnai, kai krikščionis nusiramina ir sąžiningai 

pažvelgia į savo širdį, jis žino, ko nori Dievas. Kai nėra 

jėgų priimti jau žinomo sprendimo, krikščionis delsia ir 

ieško papildomų patvirtinimų, pateisinimų ir 
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uždangstymų, bandydamas pabėgti nuo širdyje jau 

žinomo sprendimo, kurį, atrodo, taip sunku priimti. 

 

 TREČIA BAIMĖ: Kaip išlaikyti priimtą sprendimą? 
Teisingas sprendimas nėra vienkartinis įvykis. Labai 

dažnai, kada mes priimame sprendimą, įkvėpti gero 

pamokslo,  po kiek laiko pamatome, kad neturime jėgų 

tęsti tai, ką nusprendėme vakar. Jėzus savo mokiniams 

dažnai kartodavo tuos pačius dalykus, skatindamas juos 

pasilikti Jame, pasilikti Jo meilėje. Tai nėra vienkartiniai 

sprendimai. Dažnai mums reikia tuos pačius sprendimus 

daryti kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius 

rašo, kad jis miršta Jėzuje Kristuje kiekvieną dieną, t.y. 

priima tą patį sprendimą gyventi ne dėl savęs, bet dėl 

Jėzaus, kiekvieną dieną (1 Korintiečiams 15:31).  

 

Visos minėtos baimės yra nepagrįstos ir sėjamos velnio. Dievas 

turi jėgą ir malonę mus išlaikyti ir padėti ne tik priimti teisingus 

sprendimus, bet ir juos įgyvendinti. Viskas priklauso nuo to, 

kokioje dvasinėje aplinkoje arba atmosferoje tu gyveni ir kaip 

dažnai ateini į teisingą ir dievišką aplinką. 

 

Sprendimo priėmimas ir jo išlaikymas priklauso nuo 

dvasinės atmosferos. Visos baimės, susijusios su sprendimų 

priėmimu, priklauso nuo atmosferos, kurioje tu gyveni, arba 

kurioje būdamas tu priimi sprendimus. Kadangi Dievas negali 

priimti sprendimų už tave, Jis trokšta tau padėti, apreikšti 

teisingus sprendimus ir duoti jėgų juos priimti. Šventoji Dvasia 

nėra darytoja, bet padėjėja. Jos funkcija yra tave apgaubti 

dangiška dvasine atmosfera, įtikinti ir duoti jėgų pasirinkti tai, 

ką Ji pataria. Po sprendimo Ji įgalina tave tai atlikti. Ši 

įgyvendinimo jėga ateina ne prieš sprendimą, bet po jo. 

Sprendimas pagal Dievo valią – tai teisingas pasirinkimas, 



Sprendimai 

114 

 

padarytas įtikintam Šventosios Dvasios ir esant Jos dieviškoje 

atmosferoje. Todėl, norint priimti teisingą sprendimą, reikia 

pakliūti į Šventosios Dvasios atmosferą.  

 

Jono 14:26: o Guodėjas  Šventoji Dvasia, kurią mano 

vardu Tėvas atsiųs, mokys jus visko ir viską primins, ką 

jums sakiau. 

 

Sprendimas pagal Dievo valią nėra loginis sprendimas ir 

išmąstymas. Jei tu galvoji, kad galima išmąstyti ir priimti 

logišką sprendimą, tada tu suklysi. Teisingą sprendimą žinoti, o 

paskui ir priimti, įmanoma tik būnant Jame, t.y. būnant 

Šventosios Dvasios atmosferoje. Todėl Jėzus savo mokiniams ir 

sakė, kad be Jo jie nieko negali. Nebūdami Jame, t.y. dieviškoje 

aplinkoje arba bendravime su Juo, jie negalės priimti teisingų 

sprendimų arba neturės jėgų jų priimti ir pasilikti juose 

pastoviai. 

 

Jono 15:5: Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka 

manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs 

jūs negalite nieko nuveikti.  

 

Kada esame teisingoje dvasinėje atmosferoje, mes priimame 

dvasinius ir teisingus sprendimus, kurie pasaulio akyse gali 

atrodyti keisti ir nelogiški. Štai kodėl logika nepadeda priimti 

dvasinių sprendimų, nes dvasiniai sprendimai dažnai būna 

nelogiški. Pavyzdžiui, savęs išsižadėjimas, aukojimas, meilė, 

tikėjimas, esant nepalankioms aplinkybėms, davimas, esant 

nepritekliui bei pranašavimas nėra logiški, bet padiktuoti 

dvasinės aplinkos sprendimai. Kada Jėzus buvo užpildytas 

Šventąja Dvasia po krikšto Jordano upėje, Jis buvo nuvestas 

Dvasios į dykumą. Tai buvo nelogiškas, bet dvasinis 

sprendimas. Logiškas sprendimas žmogaus akimis būtų  pradėti 
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tarnauti, nes tuo metu Jėzus priėmė galingą Šventosios Dvasios 

patepimą, palydėtą aiškaus ir stipraus liudijimo tiek iš Dievo, 

tiek iš žmonių. Tačiau Jėzus priėmė nelogišką sprendimą, kurį 

Jam pasufleravo Šventoji Dvasia. Teisinga dvasinė aplinka 

suteikė Jėzui išminties ir jėgų paklusti Dvasiai ir sekti paskui Ją 

į dykumą.  

 

Taip pat ir pranašavimas nėra loginis ar racionalus Dievo žodžio 

kalbėjimas. Mes pranašaujame ne logiškai išmąstydami, 

stebėdami aplinką ir turėdami savo nuomonę, bet priimame 

sprendimą sakyti žodžius, kurie mums ateina, esant 

užpildytiems Šventosios Dvasios, t.y. būnant dvasinėje 

aplinkoje, kuri pasižymi meile, ramybe, tikėjimu ir bendryste su 

Jėzumi. 

 

Luko 1:67: Kūdikio tėvas Zacharijas tapo pilnas 

Šventosios Dvasios ir pranašavo 

 

Visi mūsų sprendimai yra įtakojami dvasinės aplinkos. 

Apaštalas Paulius laiške efeziečiams ragino juos ateiti ir 

pasinerti į Šventosios Dvasios atmosferą, kurioje jie bus gabūs 

pažinti sprendimus pagal Dievo valią. Suprasti, kokia yra Dievo 

valia galima esant užpildytam Šventosios Dvasios. Todėl kuo 

dažniau ateisi ir pasinersi į Dievo meilės, ramybės ir tikėjimo 

atmosferą, tuo lengviau galėsi sužinoti, priimti ir išlaikyti 

teisingus sprendimus, kurie nuves tave į Dievo tau nustatytą 

tikslą.   

 

Efeziečiams 5:17-18: Nebūkite tad neprotingi, bet 

supraskite, kokia yra Viešpaties valia. Ir nepasigerkite 

vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios, 
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Kodėl priimami neteisingi sprendimai? Kaip Dievas trokšta 

padėti krikščioniui pažinti Jo valią ir priimti teisingus 

sprendimus, taip velnias siekia suklaidinti ir patalpinti 

krikščionį į priešingą dvasinę atmosferą, kurioje vyrauja baimė, 

savanaudiškumas, depresija, liūdesys ir savigrauža. Tokioje 

dvasinėje atmosferoje krikščionis priima neteisingus 

sprendimus arba praranda jėgas pasilikti tuose sprendimuose, 

kuriuos jis priėmė vakar, kada buvo užpildytas Šventąja Dvasia.  

Sprendimai, priimti skubant arba esant baimei, nerimui, pykčiui 

ir apatijai, veda tolyn nuo Dievo, yra neteisingi ir nenaudingi.   

 

Biblijoje yra daug pavyzdžių, rodančių, kad neteisinga dvasinė 

aplinka padiktuoja neteisingus sprendimus. Senajame 

Testamente galime pamatyti, kodėl Izraelio tauta neįėjo į 

Pažadėtąją Žemę.  

 

Kaipgi mes eisime? Pasiuntiniai išgąsdino mus, 

pranešdami, kad ta tauta gausesnė ir aukštesnė už 

mus, kad jų miestai dideli ir sustiprinti ligi dangaus 

ir kad ten jie matė ir Anako palikuonių. (Pakartoto 

įstatymo 1:28) 

 

Jie priėmė sprendimą neiti į Pažadėtąją Žemę, būdami baimės 

atmosferoje. Grįžę žvalgai paskleidė neteisingą informaciją ir 

įstūmė izraelitus į baimės atmosferą. Tokioje aplinkoje 

vienintelis logiškas sprendimas buvo neiti.  

 

Dažnai krikščionis būna įviliojamas į neteisingą dvasinę 

aplinką. Tada širdis apsupama baime, rūpesčiais, kaltinimais, 

problemomis, panika ir nerimu. Tokioje būsenoje sprendimai 

būna skuboti, padiktuoti nerimo ir baimės. Pagrindinė velnio 

taktika yra patalpinti tave į blogą dvasinę atmosferą ir po to 

skatinti tave veikti. Taip jis sugundė Ievą ir Adomą. Pirmiausia 
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jis pasėjo Ievai abejonę Dievo žodžiu ir pristatė jos akyse Dievą, 

kuris kažką nuo jos slepia. Tokioje baimės ir abejonių 

atmosferoje velnias skatino priimti sprendimą. Ieva neišlaukė, 

kol pasikeis dvasinis klimatas, bet suskubo veikti.  

 

Taip pat ir krikščionis yra skatinamas ir skubinamas tarnauti, 

keisti sprendimus, lėkti, skubėti iš baimės ar nerimo. Velnias 

skubina ir šnibžda į ausį, sakydamas: „Nespėsi įvykdyti Dievo 

valios, pražiopsosi Dievo pašaukimą, neištversi, skubėk ištaisyti 

klaidas, pakeisk sprendimą, nes bus blogai“. 

  

Ką daryti, kai aplink tave pasikeičia dvasinis klimatas? 
Dievo žodyje užrašyti pavyzdžiai rodo, kad esant blogam 

dvasiniam klimatui geriau nedaryti jokių sprendimų, o laukti, 

kol pasikeis dvasinis klimatas. Naujajame Testamente skaitome 

apie tai, kaip buvo gundomas Jėzus. Viešpats, užpildytas 

Šventąja Dvasia, buvo nuvestas į dykumą. Šį sprendimą Jis 

priėmė būdamas dieviškoje aplinkoje. Tačiau dykumoje 

dvasinis klimatas pasikeitė. Jėzus susidūrė su spaudimo, 

priekaištavimo ir gundymo atmosfera. Būtent tokioje 

atmosferoje velnias ir skatino bei siūlė Jėzui tarnauti ir daryti 

stebuklus. Jis nesiūlė vogti ar paleistuvauti. Jis siūlė priimti 

skubotus sprendimus. Tačiau Jėzus nepriėmė jokių sprendimų, 

bet laukė, kol dvasinis klimatas aplink Jį pasikeis. Todėl, velniui 

palikus Jį, Jėzus sulaukė dieviškos atmosferos ir buvo apgaubtas 

jėga. 

 

Baigęs visus gundymus, velnias pasitraukė nuo Jo 

iki laiko. Su Dvasios jėga Jėzus grįžo į Galilėją, ir 

visame krašte pasklido apie Jį garsas. (Luko 4:13-

14) 

 



Sprendimai 

118 

 

Norint išvengti klaidų ir neteisingų sprendimų, krikščioniui 

reikia sulaukti arba pakeisti dvasinę atmosferą. Kol dvasinė 

atmosfera nėra pakeista, nepriimk skubotų sprendimų, 

padiktuotų baimės, nerimo ar kūniškumo.  

 

Taip pat, kartais krikščionis pasilieka blogoje dvasinėje 

aplinkoje ir nereaguoja į Šventosios Dvasios paraginimą palikti 

ją. Ne visada mes galime pakeisti dvasinę aplinką. Kai kada 

reikia ją tiesiog palikti. Biblijoje gausu pavyzdžių, kada 

norėdamas auginti tikėjimą Dievas išvesdavo žmogų iš 

nuodėmingos ir blogos aplinkos. Dievas pašaukė Abraomą iš 

Uro miesto ir liepė palikti jam įprastą aplinką, nes tokioje 

aplinkoje Abraomui buvo sunku augti tikėjime. Taip pat, kada 

Dievas gelbėjo Lotą ir jo šeimą, Jis įsakė jiems palikti 

nuodėmingą aplinką ir nesigręžioti atgal. Tik tinkamoje 

dvasinėje aplinkoje įmanoma augti meile, tikėjimu ir ramybe. 

 

Naujajame Testamente taip pat skaitome apie tai, kad Paulius 

ragino vengti ginčų ir susiskaldymo atmosferos. Laiške 

romiečiams jis pataria vengti tų, kurie kelia susiskaldymus 

(Romiečiams 16:17). Tokiu būdu Paulius stengėsi apsaugoti 

kitus nuo blogos dvasinės atmosferos, kurioje krikščionys 

pradėtų priimti neteisingus sprendimus. 

  

Kartais Dievas skatina krikščionį palikti jam įprastą ir 

nusistovėjusią aplinką, kurioje vyrauja netikėjimas, baimė ir 

nerimas todėl, kad tokioje aplinkoje meilė ir tikėjimas neauga. 

Apaštalas Paulius korintiečius įspėjo, kad pasilikdami blogoje 

dvasinėje aplinkoje jie gali pradėti priimti blogus sprendimus ir 

taip neleisti augti Kristaus charakteriui juose.  

 

Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus 

papročius!“ (1 korintiečiams 15:33) 
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Kaip įeiti į teisingą dvasinę aplinką? Koks bebūtum stiprus, 

patyręs ar ilgai tikintis krikščionis, tau visada reikės tinkamos 

dvasinės aplinkos, kad galėtum sekti paskui Jėzų. Poreikis būti 

užpildytam Šventąja Dvasia niekada neišnyks. Neįmanoma 

gyventi tikrą krikščionišką gyvenimą, remiantis vakarykščia 

patirtimi ar senai padarytais sprendimais. Todėl kiekvienas 

krikščionis turi kasdieninį poreikį pasilikti teisingoje dvasinėje 

atmosferoje, t.y. Kristuje.  

 

Mūsų sprendimai atnaujinami, kada mes klausome Dievo žodį, 

pateiktą Šventosios Dvasios įtakoje. Kodėl Naujajame 

Testamente tiek gausu paraginimų, paguodos ir padrąsinimų? 

Kam jie skirti? Girdint Dievo žodį, aplink mūsų širdį keičiasi 

dvasinė atmosfera. Kiekvienas įkvėptas pamokslas, 

paraginimas, liudijimas statydina aplink mus dvasinį klimatą, 

kurio įtakoje mes galime eiti toliau ir priimti teisingus 

sprendimus. Apaštalas Paulius laiške žydams ragina neapleisti 

surinkimo, bet pasilikti ten, kur yra paraginimas ir padrąsinimas 

gyventi tikrą krikščionišką gyvenimą. Bažnyčioje mes 

pakliūname į teisingą ir gerą dvasinį klimatą. 

 

Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra 

pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo 

aiškiau regime besiartinančią dieną. (Žydams 10:25) 

 

Taip pat teisingą dvasinį klimatą mes galime išlaikyti ir pakeisti 

būdami maldoje. Jėzus žinojo Tėvo valią, kad jam skirta mirti 

už visos žmonijos nuodėmes, tačiau priartėjus šiam momentui, 

Jėzų  apsupo mirties, spaudimo ir baimės atmosfera.  

 

Tada tarė jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. 

Likite čia ir budėkite su manimi“.  (Mato 26:38) 
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Nors Jėzus žinojo Tėvo valią, tačiau tokioje atmosferoje Jam 

buvo sunku priimti sprendimą. Todėl, Jėzus pradėjo melstis. Iš 

pradžių Jis prašė Tėvo, jei įmanoma, patraukti kančių taurę, 

tačiau ne kaip Jis nori, bet kokia yra Tėvo valia. Jėzui buvo 

sunku priimti sprendimą ir žengti link mirties ant kryžiaus. 

Tačiau Jėzus nepriėmė jokio sprendimo, bet meldėsi tol, kol 

dvasinė atmosfera pakito ir Jis galėjo su užtikrintumu priimti  

tokį nelogišką, bet dvasinį sprendimą, t.y. eiti į mirtį. Po trečios 

maldos Jėzus pakilo ir ryžtingai žengė pasitikti ateinantį savo 

išdavėją.  

 

Todėl ir apaštalas Jokūbas savo laiške pataria tikintiesiems, kad, 

jei yra sunku ar kas nors kenčia, tegul meldžiasi (Jokūbo 5:13). 

Maldos metu aplink mūsų širdį keičiasi dvasinė atmosfera. Jei 

sunku priimti sprendimą, Dievo žodis pataria melstis ir maldoje 

sulaukti, kol Šventoji Dvasiai įtikins, suteiks jėgų atsispirti 

pagundymams ir įkvėps toliau sketi paskui Jėzų.  

 

Dievo žodžio klausymas, malda ir bendravimas bažnyčioje nėra 

ritualai, darbų sąrašas ar pramoga. Tai atėjimas į dievišką 

aplinką tam, kad galėtum pažinti Dievo valią, išpildyti ją ir 

pasilikti Kristuje. Jei tu pastoviai esi apsuptas Dievo žodžio, 

maldos ir bendrystės su savo broliais ir seserimis, tu būsi 

užpildytas Šventąja Dvasia ir vedamas (netempiamas) priimti 

sprendimus pagal Dievo valią.   
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VII SKYRIUS 

DIEVO ir MANO DALIS 

 

ienas iš didžiausių nesusipratimų ir daugiausiai žalos 

sukeliančių nepažinimo temų yra susiję su nesupratimu, 

kokia yra Dievo dalis, t.y. ką Jis padarė ir kokia yra 

mano pastangų ir sprendimų dalis? Ar aš esu tiesiog 

nešamas Šventosios Dvasios ir man nieko nereikia 

daryti, ar aš, pasinaudodamas Šventąja Dvasia, viską planuoju, 

sprendžiu ir įgyvendinu pats. Nesupratimas, kokia yra Dievo ir 

kokia yra mano dalis, daugelį krikščionių pastūmėjo prie 

kraštutinumų, kurie iškreipia Dievo žodį ir įstumia krikščionį į 

nusivylimų arba religijos pančius. Taigi, kokie šie kelkraščiai 

arba kraštutinumai ir kaip nuo jų apsisaugoti? 

 

Pirmas kraštutinumas – Dievas viską padarė. Kada viena 

tiesa išimama iš Biblijos ir pateikiama kaip savarankiška tiesa, 

tada mes gauname iškreiptą vaizdą ir, neišlaikydami 

pusiausvyros, nukrypstame visa savo širdimi į Dievo kelio 

užribius. Šis kraštutinumas yra labai patrauklus ir iš pradžių 

atrodo priimtinas ir duodantis vaisių. Tai yra tiesa, bet tik dalinė.  

Ši tiesa yra apie tai, kad Dievas per Kristaus auką atliko viską: 

mūsų išgelbėjimą, išgydymą, nuodėmių atleidimą, apvalymą, 

pašventinimą, išteisinimą, aprūpinimą, pašlovinimą. Jėzuje 

Kristuje mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas, palaidotas ir 

Jėzuje mes buvome prikelti kaip nauji kūriniai tarnauti gyvajam 

Dievui. Galiausiai mes buvome pasodinti kartu su Kristumi 

danguje ir pašlovinti Jame. Tai yra toks nuostabus sąrašas to, 

kas yra atliktame Dievo darbe. Tai būtasis laikas. Šiame darbe 

ir Dievo žygdarbyje nedalyvavo žmogus, todėl nei vienas iš 

mūsų neturime kuo pasigirti prieš Dievą. Tai Jo darbas - pilnas, 

atliktas, užbaigtas ir tobulas. 

 

V 
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Ši tiesa yra kertinė Evangelijos žinia. Tačiau velnias visada 

iškraipo, išverčia ir nepilnai parodo Dievo žodį. Šią tiesą jis 

atneša krikščioniui kitoje dvasioje. Jis bando suklaidinti 

krikščionį sakydamas, kad jam dabar nieko nereikia nuspręsti ir 

daryti, bet lieka tik priimti Dievo darbą kaip likimą, kuris 

automatiškai bus išlaikytas ir išsaugotas jo gyvenime. Visi tavo 

darbai ir sprendimai yra automatiniai ir padiktuoti Dievo, todėl 

viskas, kas vyksta tavo gyvenime, yra iš Dievo. Taip krikščionis 

įvedamas į pasyvumą, po to į silpnumą, o, galiausiai, į nuodėmę 

ir vergystę. Visa atsakomybė už gyvenime vykstančius dalykus 

užmetama Dievui, o krikščionis pasineria į pasyvų laukimą arba 

bereikšmį laiko praleidimą, kuris iškreiptai vadinamas 

„susitaikymu“ su aplinkybėmis. 

 

Jei tu nuo torto viršaus nuvalgysi riebų paviršių ir nurankiosi 

razinas, tu valgysi nepilnavertį maistą ir nesužinosi tikro torto 

skonio. Tas pats yra ir su šia tiesa. Jei šią žinią priimsi ne Dievo 

Dvasioje, bet bandydamas ją pritaikyti savo kūno poreikiams ir 

asmeniniams planams, tada galėsi pateisinti viską, kas vyksta 

tavo gyvenime, o kūniški norai ir troškimai bus suprantami taip: 

„Dievas gi viską mato, jei Jis nori, Jis gali padėti, Jis gi mato“. 

Su tokiu šūkiu krikščionis dreifuoja gyvenimo jūroje, 

neturėdamas nei tikslo (pašaukimo), nei vėjo (Šventosios 

Dvasios vedimo). 

 

Antras kraštutinumas – viskas priklauso tik nuo manęs. 

Labai dažnai, kada krikščionis nusivilia neteisingai pateikta 

kokia nors Dievo žodžio tiesa, jis puola į priešingą pusę ir 

įklimpsta į kitą kraštutinumą. Dažnai tie, kurie pamato, kad be 

Dievo dalies yra ir jų dalis, metasi į kitą kelkraštį, pavadinimu: 

„Imame, grobiame ir darome Dievo darbus patys“. Tai visiškai 

priešingas pasyviam ir viską pateisinančiam krikščioniui 

žmogus. Toks krikščionis yra labai aktyvus, pasikliauja savo 
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jėgomis, pats pasirenka tikslus, kryptį ir stengiasi pasinaudoti 

Dievo žodyje esančiomis tiesiomis, Šventąja Dvasia ir Jėzaus 

krauju, kad pasiektų tai, ko nori. Tokiam krikščioniui būdingas 

savęs įtikinimas, Dievo žodžio įkalbėjimas sau, tikėjimo 

išpažinimas, įvairių principų ir taisyklių taikymas, siekiant 

pasiekti Dievo tikslus ir įvykdyti pašaukimą savo jėgomis. Toks 

krikščionis pradeda manipuliuoti Dievu, stengiasi Jį įtikinti, 

sugraudinti ir „priversti“ atlikti tai, ko nori jis. Spardydamas į 

dangaus vartus, toks krikščionis šaukia Dievui į veidą: „Dabar 

man priklauso palaiminimas, imu viską tikėjimu, Viešpatie, aš 

prašau, tu privalai padėti, Tu gali, Tau pavyks, Tu gi geras ir 

galingas“. Maldose jis nori įtikinti, padrąsinti ir paskatinti Dievą 

greičiau veikti ir pasigailėti žmonių. Dievas jam veikia per lėtai, 

todėl jis bando prastumti Dievui savo gerumą, nuoširdumą, kad 

Dievas pagaliau būtų aktyvesnis. 

 

Jei šioje kelkraščio pusėje krikščionis nenusivilia savo jėgomis 

ir nepamato, kad be Dievo jis nieko negali, tada atsiranda 

pavojus jam įsitvirtinti savo teisume ir tapti religijos įkaitu. 

Tačiau Dievas gailestingas ir tokiam krikščioniui Jis leidžia 

nusivilti savimi, savo pastangomis ir jėgomis. Tai atsitiko 

daugeliui Dievo vyrų, pradedant Abraomu, baigiant apaštalu 

Petru. Abraomas pats bandė įgyvendinti Dievo pažadą dėl 

sūnaus. Dėl šios priežasties ir gimė Izmaelis. Petras bandė sekti 

paskui Jėzų, pasikliaudamas savo jėgomis, todėl tris kartus 

išsigynė savo mokytojo. Tokie dalykai įvyksta krikščionims, 

kurie artėja prie pavojingo kelkraščio, pavadinimu: Aš viską 

galiu dėl Dievo“. 

 

Taigi, Viešpats veda kelio viduriu ir trokšta apsaugoti mus nuo 

kelkraščių. Kartais mes nukrypstame į juos, bet tik tam, kad 

patyrę kelkraščių pavojus jau niekada nepaliktume kelio 

vidurio, kuriuo mus veda Šventoji Dvasia. 



Dievo ir mano dalis 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taigi, kaip suderinti Dievo žodyje esančias tiesas: 1) „Be manęs 

jūs negalite nieko nuveikti“ ir 2) „Viskas įmanoma tam, kuris 

tiki“. Pirmą tiesą iš Biblijos noriai kartoja tie, kurie visą 

atsakomybę už savo veiksmus užmeta Dievui, o tie, kurie 

pasitiki savo jėgomis, noriai cituoja Dievo žodį apie 

neišsemiamas tikinčiojo galimybes. Tačiau abi šios tiesos yra 

svarbios. Jos NĖRA SAVARANKIŠKOS. Biblijoje nėra 

atskirų, savarankiškų tiesų. Visos jos yra susijusios ir tobulą 

vienybę atskleidžia asmenyje Jėzuje Kristuje, kuris yra 

nedalomas. 

 

Viešpats nori, kad tu suprastum, kokia yra Dievo dalis ir kokia 

tavo. Dievo žodis krikščionis vadina Dievo bendradarbiais. 

Tikėjime visada yra Dievo ir žmogaus dalis. Dievas atliko 

išgelbėjimo planą, tu jį priimi. Dievas atveria akis -  tu žiūri, Jis 

ištaria išgydymo žodį – tu reaguoji ir gauni išgydymą, Jis 

pašaukia – tu atsiliepi ir ateini, Jis parodo, veda ir padeda – tu 

eini, Jis gydo – tu dedi rankas ant ligonių ir t.t.  

 

Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs – Dievo 

dirva, Dievo statinys. (1 korintiečiams 3:9) 

 

Dievas viską 
padarė, aš 

nieko negaliu, 
viskas bus 

taip, kaip Jis 
nori 

Viskas 
priklauso 

nuo manęs. 
Aš viską 
galiu dėl 

Dievo 
Bendradarbiavimas 

su Dievu, 
paklusnumas 
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Labai svarbu suprasti, kad, nors mes turime atlikti savo dalį, bet 

mes taip pat esame visiškai priklausomi nuo Dievo. Ne mes 

patys imame, bet mums įteikiama arba dovanojama. Ne mes 

susigalvojame pašaukimus ir tikslus savo gyvenime, bet esame 

pašaukiami ir vedami. Ne mes įsikalbame tikėjimo principus, 

bet pakreipiame ausį, kad išgirstume Dievo žodį, kuris atneša 

tikėjimą. 

 

Tai vadinama vaikščiojimu su Dievu. Jis žengia žingsnį, tu 

atkartoji tą patį. Tai panašu į vieno žmogaus dvi kojas. Viešpats 

deda vieną koją į priekį, o kita prisijungia iš paskos, žengdama 

tą patį žingsnį, kurį padarė prieš tai pirmoji koja. Taip pat vyksta 

ir su krikščionimi. Mes dvasioje su Kristumi esame vienas 

kūnas. Dievas nori vaikščioti ir judėti žemėje, todėl Jis žengia 

pirmas žingsnį, skatindamas, rodydamas, mokindamas ir 

suteikdamas mums jėgų. Mes, kaip antra koja, reaguojame į Jo 

veiksmą, ir darome tą patį – paklūstame.  

 

Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: 

Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką 

mato darant Tėvą; nes ką Jisai daro, lygiai daro ir 

Sūnus. (Jono 5:19) 

 

Žmogaus pastangos. Taigi, norint išvengti aukščiau minėtų 

kelkraščių, reikia suprasti, kam skirtos žmogaus pastangos. 

Kaip norėtųsi ignoruoti, bet vis dėlto Biblijoje yra vieta, skirta 

ir tikinčiojo pastangoms.  

 

Kartais krikščionis po didelių pastangų ir nesėkmių nusivilia 

rezultatais, pailsta melstis ir pavargsta. Pagrindinis jų nesėkmės 

variklis yra nuostata „Aš tiek kartų bandžiau, dėjau tokias 

milžiniškas pastangas, bet niekas neįvyko“. Toks krikščionis 

jaučiasi tarytum mušdamasis galva į sieną, kuri net nemano 
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pajudėti iš vietos. Tačiau yra ir kitokių krikščionių, kurie 

visiškai ignoruoja bet kokias pastangas ir sako, kad Dievas viską 

padarė, reikia tik Juo pasitikėti, t.y. nieko nedaryti.  

 

Biblija aiškiai rodo, kad šalia Dievo atlikto darbo yra ir 

tikinčiojo dalis, t.y. yra vieta, skirta mūsų pastangoms. Tačiau 

kartais krikščionis po daugelio nesėkmių vengia dėti pastangas, 

bijodamas sulaukti priekaištų, skambančių taip: „Dievas viską 

padarė, jei tu stengsiesi, tai turėsi progos pasigirti savimi, o 

Dievas to neleis, todėl net nebandyk stengtis, vis tiek nepavyks“. 

Kaip paaiškinti Biblijoje tokias prieštaringas tiesas, iš kurių 

viena skelbia, kad Dievas jau mus palaimino visais 

palaiminimais ir viską atliko, o kita, kad stengtumėmės pasilikti 

tikėjime. 

 

Todėl, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį 

pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada 

nesuklupsite. (2 Petro 1:10) 

 

Svarbu suprasti, koks yra pastangų pagrindas ir kokia yra jų 

paskirtis. Nuo šių dviejų dalykų priklauso, ar mūsų pastangos 

artins mus prie Dievo ir bus palaiminimu, ar taps apsunkinimu, 

atnešančiu vergystę ir nusivylimą.  

 

Tai labai panašu į du žmones, kurie lygina skalbinius. Vieno iš 

jų lygintuvas prijungtas prie elektros, o kito ne. Abu jie atlieka 

tuos pačius judesius, bet jų rezultatai ir savijauta skiriasi. To, 

kuris lygina neįjungęs lygintuvo į elektros tinklą, skalbiniai bus 

neišlyginti, o jo nuotaika irzli, nusiminusi ir pikta. Jis niekaip 

nesupras, kodėl dedant tiek pastangų, t.y. atliekant tuos pačius 

veiksmus (malda, bendravimas ir Dievo žodis), jo skalbiniai 

išlieka tokie patys (jo gyvenimas nesikeičia). Ir priešingai, to, 

kuris lygina skalbinius su įjungtu lygintuvu, skalbiniai keisis, jo 
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pastangos duos rezultatus (gyvenimas keisis), o nuotaika bus 

gera, nes jis matys, kad pastangos palydimos kažkokios kitos 

jėgos (elektros). Abu žmonės atlieka tuos pačius darbus (malda, 

Dievo žodis, bendravimas ir t.t.), bet jų rezultatai skiriasi. Taigi, 

vien tik apreiškimas, koks yra tavo pastangų pagrindas iš esmės 

lemia ir jų rezultatus. 

 

Pastangų pagrindas. Taigi, krikščionis pirmiausia turi suprasti, 

koks yra jo pastangų pagrindas ir kodėl jis stengiasi. Jei tavo 

pastangų pagrindinis motyvas bus noras kažką gauti iš Dievo, 

pasirodyti geresniu, tapti teisiu Jo akyse arba keisti savo 

charakterį, tada tavo pastangų rezultatai nebus dieviški ir 

palydimi Jo jėga. Tu būsi panašus žmogų, lyginantį skalbinius 

su lygintuvu, neprijungtu prie elektros. Kiek besistengtum 

mosikuoti rankomis su lygintuvu, rezultatai bus apgailėtini. 

Taip nutinka kai kuriems krikščionims, kurie stengiasi atlikti tai, 

ką padarė Jėzus, yra nepilnaverčiai, nelaimingi ir jiems kažko 

trūksta, todėl jie deda milžiniškas pastangas, kad gautų tai iš 

Dievo.  

 

Tačiau apaštalas Petras savo laiške parodo, koks iš tiesų turi būti 

mūsų pastangų pagrindas. Antrame Petro laiške parašyta, kad 

Dievas mums padovanojo VISKĄ, ko reikia gyvenimui, o taip 

pat davė ir ateinančio amžiaus gyvenimo pažadus. Tai rodo, kad 

mes jau viską turime. Po to eina kertinis žodis „TODĖL“.  Petras 

toliau kalba, kad, remdamiesi anksčiau padarytu Dievo darbu, 

mes dėtumėm pastangas.  

 

Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia 

gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris 

pašaukė mus šlove ir dorybe. Drauge Jis davė 

mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad 

per juos taptume dieviškosios prigimties 
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dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda 

pasaulyje geiduliais. Todėl, parodydami visą 

stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybe, 

dorybę—pažinimu, (2 Petro 1:3-5) 

 

Mūsų pastangų priežastis yra tai, kad mes jau viską gavom iš 

Dievo. Mes stengiamės ne todėl, kad esam apgailėtini ir 

kaulinam visko iš Dievo, be todėl, kad jau viską gavome. Mums 

nereikalingos pastangos įrodyti, kad Dievas mus išgelbėjo, 

apvalė, išteisino, aprūpino ir prikėlė kartu su Kristumi. Tokios 

pastangos būtų bergždžios. Tačiau tavo pastangos turi remtis 

Dievo atliktu darbu ir pažadais, nuo kurių tu atsispiri ir, dėka šio 

supratimo, į tavo gyvenimą pradeda plūsti antgamtinė Dievo 

jėga.   

 

Kaip dažnai krikščionis bando atsispirti nuo smėlio pagrindo, 

galvodamas, kad jo pastangų priežastis yra tai, jog jis nieko 

neturi ir negavo iš Dievo, kad jis nėra mylimas ir priimtinas 

Dievui, todėl reikia stengtis Jam įtikti. Kiek bemosikuotum su 

tokiomis pastangomis, tu visada jausiesi kažko neturintis, 

nelaimingas ir nemylimas Dievo. Nenuostabu, kad pastangos 

melstis, skaityti Dievo žodį, eiti į bažnyčią, daryti gerus darbus 

ir aukoti pinigus, kurių motyvas yra „Aš nieko neturiu ir esu 

blogas“, neapreiškia Kristaus charakterio, bet gilina 

religingumą, kuris reiškiasi nelaimingumu arba giriasi savais 

darbais, atliktais remiantis šiomis pastangomis. 

 

Krikščionio pastangos kyla iš Dievo meilės, ramybės ir tikėjimo 

Jo darbu. Krikščionio pastangų pagrindas yra Kristus, Jo auka ir 

darbas ant kryžiaus. Tik tai jį motyvuoja ir skatina. Šiose 

pastangose nėra įtampos, nepasitenkinimo ir pykčio. Šių 

pastangų šaltinis yra dėkingumas ir troškulys pažinti savo 

gelbėtoją Jėzų.  
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Pastangų paskirtis. Dar vienas dalykas, pastatantis krikščionį į 

teisingą vietą, t.y. į kelio vidurį, kur liejasi Dievo jėga ir malonė, 

yra supratimas, koks yra pastangų tikslas arba paskirtis. 

 

Kai mūsų pastangos yra nukreiptos į būdus ir priemones per 

kuriuos ateina jėga ir rezultatai, bet ne į asmenį Jėzų Kristų, tada 

mes dažnai nusiviliame ir nesuprantame Dievo veikimo. Jei tu 

stengiesi pastatyti didžiausią bažnyčią, išspręsti savo ir kitų 

problemas, turėti rezultatyvų tarnavimą, tada laikui bėgant, tu 

gali nusivilti savo pastangomis. Ypač, jei tu numatai galimus 

Dievo veikimo scenarijus ir rezultatus. Mūsų pastangų tikslas ir 

pagrindinė kryptis yra pažinti Viešpatį Jėzų Kristų. Jis niekada 

neapvilia. 

 

O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl 

Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo 

didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau 

sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų (Filipiečiams 3:8) 

 

Kada mes prisirišame prie Viešpaties atsakymų, Jo dovanų, 

veikimo ir jėgos, tada galime pasiklysti ir nusivilti, nes Dievas 

yra toks didis, kad mes negalime sutalpinti ir nuspėti Jo. Jis 

atsako, veda ne tokiu keliu, kokį mes įsivaizduojame. Todėl, jei 

mūsų pastangų tikslas yra gauti Dievo jėgą, matyti stebuklus, 

turėti tarnavimą ar būti labai šventu, mes galime nuklysti į šoną. 

Kaip rašė apaštalas Paulius, pagrindinis jo tikslas buvo pažinti 

Kristų. Dėl to jis veržėsi ir dėjo pastangas. Tokių pastangų 

rezultatas visada dieviškas, t.y apreikštas Kristaus charakteris. 

Tokios pastangos neapvilia, nes jos palydimos antgamtinės 

Dievo jėgos ir malonės, nes tai sutampa su Dievo tikslu. Šių 

pastangų pagrindas yra Kristus, jų tikslas irgi Kristus, todėl 

rezultatas irgi bus Kristus. 
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Taigi, nuo tavo supratimo, kam reikalingos tavo pastangos ir 

kodėl tu tai darai, priklausys, ar tie patys darbai bus palydėti 

malonės ir antgamtinės Dievo jėgos, ar tai, viso labo, ir liks tik 

tavo pastangomis. Suprask, kad tavo pastangų šaltinis yra 

Kristus. Tikslas ir rezultatas taip pat yra Kristus. Todėl Dievo 

žodis ir skelbia, kad visa ir visuose yra Kristus. 

 

Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, 

nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, 

nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus. 

(Kolosiečiams 3:11) 
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VIII SKYRIUS 

DVASINIS MAISTAS 

 

iekvienas krikščionis trokšta augti Dievo pažinimu bei 

matyti bažnyčią subrendusią ir pilną Dievo šlovės. 

Būtent šioje srityje velnias stengiasi apvogti 

krikščionis, iškreipti Dievo žodį ir sustabdyti nuo 

dvasinio augimo. Velnias stengiasi pakeisti dvasinį 

maistą įvairiais surogatais, kad krikščionis ne tik neaugtų 

Kristaus pažinimu, bet būtų apnuodytas ir „užkonservuotas“.  

 

Nemažai krikščionių stebėdami save ir kitus dažnai užduoda 

klausimą, kodėl nevyksta tai, ką Dievas žadėjo prieš dvidešimt 

metų, kodėl nėra dvasinio augimo, nors išorinis elgesys nėra 

toks jau blogas, palyginus su netikinčiais? Kas yra tokio 

svarbaus, ką mes praleidžiame, ir labai paprasto, ką 

ignoruojame? Tai yra dvasinis maistas.  

 

Mūsų fizinis kūnas iš mažo embriono, o paskui kūdikio, užauga 

iki brandaus ir pilnaverčio žmogaus. Kaip tai atsitinka? Tai 

įvyksta tik dėl vienos priežasties. Kūnas pastoviai yra 

maitinamas. Maistas patenka į kūną ir ne tik suteikia jėgų 

gyventi, bet ir tampa neatskiriama kūno dalimi. Mūsų kūnas 

susideda iš suvalgyto maisto. Maisto dėka jis keičiasi ir auga. 

Tas pats vyksta ir su mūsų dvasiniu kūnu. Vienintelis dalykas, 

kas įtakoja mūsų dvasinį augimą, yra pastoviai valgomas  

dvasinis maistas. 

 

Biblijoje nuo pat pirmo iki paskutinio puslapio kalbama apie 

maistą. Sukūręs žmogų, Dievas liepė jiems daugintis, valdyti bei 

tvarkyti žemę. Kad įvykdyti šį Dievo pašaukimą, žmogui buvo 

būtinas maistas. Todėl Dievas įsakė Ievai ir Adomui valgyti nuo 

visų medžių, išskyrus, nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. 

K 
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Sėkmingas ar nesėkmingas Dievo pašaukimo įvykdymas buvo 

susietas ne su Adomo sugebėjimu ir išmintimi tvarkyti ir 

prižiūrėti žemę, bet su teisinga mityba. Taip pat ir Senajame 

Testamente ypatingas dėmesys buvo skiriamas tam, ką galima 

ir ko negalima buvo valgyti izraelitams. Daugelio Dievo tarnų 

sėkmingo tarnavimo ir antgamtinės Dievo jėgos šaltinis buvo ne 

jų protas ir sumanumas, bet teisinga mityba. Kad gimtų 

Samsonas, jo mama turėjo klausyti nurodymų dėl mitybos. 

Gimus Samsonui, jam buvo duoti įsakymai, kaip jis turi 

maitintis, kad Dievo jėga galėtų veikti jo gyvenime. Pranašas 

Danielius savo tarnavimą Dievui pradėjo nuo to, kad nusprendė 

valgyti tik tai, kas yra gera Dievo akyse. Kodėl Dievas tiek daug 

dėmesio skyrė maistui Senajame Testamente? Ar jam rūpi tik 

mūsų kūno sveikata? Kodėl Jėzus, atėjęs į žemę, kalbėjo apie 

save kaip apie maistą ir pristatė izraelitams naują dietą? Jis save 

sulygino su vandeniu, duona, o savo kraują ir kūną vadino tikru 

maistu. Kodėl Biblija baigiasi gyvybės medžiu ir upe, iš kurios 

turės teisę valgyti išgelbėti žmonės? Kodėl Biblija yra tarytum 

kulinarinė knyga, kurioje tiek daug kalbama apie maistą ir 

teisingą mitybą? 

 

Šiomis greito maisto, greitų kreditų, greitų internetinių draugų, 

tablečių nuo plikimo ir antsvorio, mygtukų, prekių į namus ir 

kitų greitų ir efektyvių dalykų, krikščioniui yra uždengiama 

tokia paprasta, bet būtina tiesa apie dvasinį augimą. Dvasinis 

augimas priklauso tik nuo to, ką tu valgai. Dvasiniai vaisiai ir 

Kristaus charakteris nesusiformuoja vienu mygtuko 

paspaudimu. Nemažai krikščionių klajoja iš vienos 

bendruomenės į kitą, ieško Dievo žodyje ypatingų principų ir 

formulių, vaikosi visus pateptus Dievo tarnus ir prašo uždėti ant 

jų rankas, griūna nuo Dievo jėgos jau dešimt metų, tačiau 

niekaip negali pasiekti dvasinės brandos. Labai dažnai 

krikščionys pradeda ieškoti stebuklingų formulių ir mygtukų, 
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galvodami, kad kažkam uždėjus ant jų rankas ir ištarus žodžius 

„Jėzaus Kristaus vardu būk brandus krikščionis“, jie 

akimirksniu taps brandūs krikščionys. Neįvykus staigiam 

pasikeitimui, krikščionys ieško įvairių savo giminės 

prakeikimų, paslėptų nuodėmių ar kažkokio neišmokto 

principo, kurį pritaikius, jų gyvenime atsirastų Kristaus 

charakteris ir dvasios vaisiai. Bėgdami tokioje paieškų 

karuselėje, krikščionys praranda laiką ir įeina į ilgalaikį vidinio 

žmogaus pasninką, kuris negaudamas dvasinio maisto, senka ir 

silpsta. Nenuostabu, kad tada nėra jėgų ir noro ne tik maldai, bet 

ir bendravimui su Dievu. 

 

Prieš savo mirtį Jėzus ne vieną kartą kartojo ir pabrėžė savo 

mokiniams būtinybę pasilikti Jame.  

 

Pasilikite manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali 

duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama 

vynmedyje, – taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. 

(Jono 15:4) 

 

Tik nuolat pasiliekant Kristuje, mūsų gyvenime pradeda 

natūraliai formuotis dvasios vaisiai. Mūsų, kaip šakelių 

paskirtis, yra tiesiog kaboti, prisijungus prie šaltinio, ir priimti į 

save iš kamieno tekančias maistines medžiagas. Jei mes nuolat 

priimame dvasinį maistą į savo vidų, tai tik laiko klausimas, 

kada mūsų gyvenime susiformuos dvasiniai vaisiai ir išryškės 

Kristaus charakteris. 

 

Velnias nesiūlo iškart krikščioniui nusidėti. Jis iš pradžių jį 

išsekina, susilpnina ir tik tada pavergia. Mes nusilpstame tada, 

kada nustojame maitintis. Kai galvojame, kad galime išgyventi 

vakarykščiais apreikšimais, pažinimu ir žiniomis, kad Dievas 

yra, arba liudijimais, ką Jis vakar padarė, tai mes klystame. Kaip 
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ir fiziniam kūnui, taip ir dvasiniam, reikalingas maistas 

kiekvieną dieną. Visa Biblija kalba apie poreikį žmogui nuolat 

priimti maistą. Senajame Testamente buvo kalbama įvaizdžiais, 

kurie rodė į ateinantį Kristų, kuris yra tikrasis maistas mūsų 

dvasiai. Pats svarbiausias dalykas, kuris įtakoja ir įtakos ne tik 

mūsų dvasinį augimą, bet ir bažnyčios statybą, yra nuolat 

priimamas dvasinis maistas. Todėl, Jėzus ir sakė, kad Jis yra 

vyriausiasis ganytojas, kuris pastatė bendruomenėse ganytojus 

ir žodžio tarnus, kurių pagrindinė užduotis yra pateikti kaimenei 

dvasinį maistą. Tik nuo to priklauso, kaip auga kiekvienas 

krikščionis ir visa bendruomenė.  

 

 „Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį 

šeimininkas paskyrė tarnauti savo šeimynai, kad ją 

maitintų deramu laiku? (Mato 24:45) 

 

Todėl, pats svarbiausias klausimas krikščioniui yra pastoviai 

valgyti tinkamą ir sveiką dvasinį maistą. Jei mūsų kūnas valgo 

nesveiką maistą, taip jis, atitinkamai, jaučiasi ir formuojasi. Tas 

pats yra ir su dvasiniu žmogumi. Jei jis maitinasi velnio 

pasiūlytais atskiestais surogatais, kritika, apkalbomis ir ginčais, 

tai krikščionis pradeda blogai jaustis blogai bei praranda jėgas. 

Tada Kristus tampa nerealus ir tolimas, o bažnyčia - tik ritualų 

„kalvė“.  

 

Kad suprasti ir maitintis tinkamu dvasiniu maistu, svarbu, iš 

pradžių atskirti, kas nėra dvasinis maistas. Dabar yra daug 

gražiai įvyniotų arba neteisingai suprantamų dvasinio maisto 

pakaitalų. Kokie jie? 

 

Geri darbai nėra dvasinis maistas. Tai viena iš pirmų ir 

dažniausių klaidų, į kurias taip noriai pasineria ką tik įtikėję 

krikščionys. Geri darbai taip žavi. Kada mes pradedame lyginti 
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save su kitais, skaityti, kokius darbus darė apaštalas Paulius, 

kiek jis melsdavosi ir pasninkaudavo, kaip rūpindavosi visomis 

bažnyčiomis ir skyrė visą laiką tarnavimui, mes esame gundomi 

pradėti maitintis darbais ir palikti tikrą dvasinį maistą. 

Krikščionis pradeda manyti, kad didindamas gerų darbų kiekį, 

jis sparčiau augs dvasioje. Užsidėjęs ant pečių nepakeliamą 

naštą, jis pradeda melstis po keturias valandas per dieną, lankyti 

visus susirinkimus, keltis naktį ir melstis. Po kelių tokių dienų 

jis taip išsenka, kad savaitės pabaigoje jau nebenori matyti savo 

akyse ne tik krikščionių, bet ir Biblijos. Žodis apie tarnavimą, 

maldą ir bendravimą jį tiesiog pykina. Ši klaida padaroma dėl 

to, kad dvasinis maistas sumaišomas ir sukeičiamas su rezultatu. 

Geri darbai nėra dvasinis maistas, tai tik geros dvasinės mitybos 

pasekmė. Gerus darbus mes darome ne todėl, kad priartėtume 

prie Kristaus ir daugiau Jį pažintume, bet, kad esame sustiprėję 

dvasia dėl teisingos dvasinės mitybos. Dvasinis maistas suteikia 

jėgų dvasiniams darbams. Todėl, norint augti dvasia, reikia 

nuolat valgyti tikrą dvasinį maistą. Darbai ne augina krikščionį, 

bet parodo ir liudija apie jo santykius su Dievu.  

 

Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo 

geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu. 

(Jokūbo 3:13) 

 

Apaštalas Jokūbas savo laiške rašo, kad išminties darbai rodo ir 

liudija apie esančią išmintį. Velnias, priešingai, stengiasi 

iškreipti Dievo žodį ir sako, kad norint gauti išmintį, reikia 

daryti išminties darbus. Jis sukeičia arklį su vežimu ir sako, kad 

geri darbai augins išmintį. Tačiau viskas yra priešingai - išmintis 

didina išminties darbus. 

 

Tarnavimas nėra dvasinis maistas. Tai labai panaši klaida į 

aukščiau paminėtą. Krikščionis galvoja, kad norint pažinti 
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Dievą ir priartėti prie Jo, reikia didinti tarnavimo laiką arba 

pradėti tarnauti. Tada toks tarnavimas neperteikia Kristaus 

charakterio. Viskas vyksta priešingai: tokiu tarnavimu 

perduodamas spaudimas ir manipuliavimas, siekiant pakeisti 

kitus arba per tarnavimą įrodyti savo santykius su Dievu. 

Tarnavimo esmė yra perduoti Kristaus Dvasią ir Jo charakterį 

kitiems, todėl tarnavimas yra mūsų santykių su Dievu pasekmė, 

kuri tiesiogiai proporcinga suvalgyto dvasinio maisto kiekiui. 

Kuo daugiau valgome dvasinį maistą, tuo labiau pažįstame 

mūsų Viešpatį Jėzų ir tuo stipresni tampame, galintys tarnauti ir 

perduoti kitiems tokį Kristaus liudijimą, kokį užauginome 

maitindamiesi dvasiniu maistu savo viduje. Todėl, norint 

daugiau ir efektyviau tarnauti, reikia didinti ne tarnavimo laiką 

ir darbų kiekį, bet dažniau valgyti dvasinį maistą ir keisti jo 

racioną. Apaštalo Pauliaus tarnavimo pagrindas buvo jo viduje 

apreikštas Jėzus, kurį jis skelbė. Tarnaudami mes perduodame 

kitiems Jėzų, kuris yra mūsų viduje. 

 

apreikšti manyje savo Sūnų, kad skelbčiau Jį 

pagonims, neskubėjau tartis su kūnu ir krauju 

(Galatams 1:16) 

 

Stebuklai nėra dvasinis maistas. Labai dažnai atsitinka taip, 

kad krikščionis iškeičia dvasinį maistą į stebuklus. Galvodamas, 

kad pamatytas stebuklas jį priartina prie Kristaus ir sustiprina 

tikėjimą, krikščionis pradeda siekti stebuklų. Tačiau tai yra 

viena iš didžiausių apgaulių. Stebuklai yra ženklai, rodantys į 

Kristų, bet ne maitinantys tave. Kada po padaryto stebuklo su 

keliais duonos kepalais ir žuvimis minia atėjo pas Jėzų ir laukė 

iš Jo sekančio stebuklo, Jėzus jiems sakė, kad tie stebuklai buvo 

skirti nukreipti juos link tikro maisto, t.y. Jėzaus. Viešpats 

pradėjo mokyti juos apie save, kaip apie tikrą dvasinį maistą.  
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Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas 

valgo šitos duonos – gyvens per amžius. Duona, 

kurią Aš duosiu, yra mano kūnas, kurį Aš atiduosiu 

už pasaulio gyvybę“. (Jono 6:51) 

 

Jėzus yra gyvoji duona, nužengianti iš dangaus. Viešpats siekė 

parodyti, kad ne stebuklai suteikia amžinąjį gyvenimą ir maitina 

dvasią, bet Jėzus. Todėl stebuklai tai tik kelio ženklai, rodantys 

kryptį, kad tu pasuktum ir nuvažiuotum pas tą, kuris teikia tikrą 

maistą. Biblijoje skaitome, kad buvo daug izraelitų, kurie matė 

galingus Dievo darbus ir stebuklus dykumoje, stebėjo pranašų 

Elijo ir Eliziejaus padarytus stebuklus, taip pat matė Jėzaus 

atliktus darbus, tačiau liko netikintys. Stebuklai nepamaitino ir 

nesustiprino jų širdies. Jie tik rodė kelią į stebuklų šaltinį. 

 

Nors Jis jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, jie 

Juo netikėjo, (Jono 12:37) 

 

Stebuklai nepriklauso nuo mūsų dvasinio stovio. Jie neskirti 

liudyti apie tai, kokie mes esame brandūs krikščionys. Stebuklai 

ir ženklai liudija ir patvirtina žinią apie Jėzų, rodydami pirštu į 

tikėjimo ir amžinojo gyvenimo šaltinį. 

 

Dvasinis maistas. Kaip ir kūniškas maistas, taip ir dvasinis, 

skirstomas į skysčius ir tvirtą, t.y. kramtomą maistą. Be tvirto 

maisto žmogus gali išgyventi ilgiau nei be skysčių. Panašiai yra 

ir su dvasine mityba. Skysčiai yra pirmasis ir būtiniausias 

krikščionio maistas. Taigi, be kokių dvasinių skysčių mes 

negalime išgyventi, kurie būtini mūsų augimui ir sugebėjimui 

sekti paskui Jėzų? 
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 Kraujas 

 

Pirmas ir pats būtiniausias dvasinis maistas, kurį priimame į 

savo vidų, yra Jėzaus kraujas. Tai nėra tik simbolinė reikšmė. 

Tai būtinybė. Senajame Testamente buvo uždrausta gerti bet 

kokį kraują. Paaukotų gyvulių kraujas buvo šlakstomas ant 

žmonių ir daiktų. Kraujo gėrimas buvo neįsivaizduojamas ir 

prilygintas didžiausiam nusikaltimui. Tačiau Jėzus, kalbėdamas 

apie savo kraują, sakė, kad jį reikia gerti. Nenuostabu, kad 

daugelis žydų tuo piktinosi ir vadino tai „sunkiu mokymu“.   

 

O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: 

jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo 

kraujo, neturėsite savyje gyvybės! (Jono 6:53) 

 

Kalbėdamas apie savo kraują kaip apie gėrimą, Jėzus norėjo 

pasakyti, kad jis skirtas ne mūsų kūnui, bet dvasiai. Tikėdami, 

kad Jėzaus pralietas kraujas ant kryžiaus atneša visų nuodėmių 

atleidimą, mes įsileidžiame jį į savo vidų. Dėl šios priežasties 

tikėjimas Jo krauju apvalo mūsų sąžinę ir nuo to momento mes 

nejaučiame jokios sąžinės graužaties ir pasmerkimo. Jėzaus 

kraujas apvalo ne mūsų fizinį kūną, bet mūsų sąžinę. Senajame 

Testamente gyvulių krauju buvo apvalomas tik išorinis elgesys, 

nes apšlakstymu kraujas paliesdavo tik žmogaus išorę, tačiau 

dabar Jėzaus kraujas veikia taip galingai, kad jis apvalo ne mūsų 

elgesį, bet sąžinę. Todėl, tikėjimu gerdami Jo kraują, mes 

galime pastoviai vaikščioti šviesoje be jokios sąžinės dėmės, 

priekaišto ir kaltės. 

 

Nes mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas 

tikrai yra gėrimas. (Jono 6:55) 
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Kraujas turi dvi funkcijas. Pirma – tai pašalinti iš organizmo 

nešvarumus ir anglies dioksidą, o antra – atnešti deguonį ir 

maistines medžiagas. Taip pat veikia ir Jėzaus kraujas. Jis 

nuplauna mūsų sąžinę, pašalindamas kaltę, priekaištavimus ir 

pasmerkimą, o po to - atnešda maistines dvasios medžiagas: 

ramybę, atleidimą, džiaugsmą, užtikrintumą Dievu, meilę ir 

tikėjimą.  

 

Kai kurie krikščionys galvoja, kad Jėzaus kraujas reikalingas tik 

tikėjimo pradžioje, kada mūsų praeitis nuplaunama Jėzaus 

krauju, arba tik tada, kada nusidedame. Toks požiūris yra 

panašus, jei tu sakytum, kad žmogui reikalingas tik kraujo 

perpylimas, bet ne pastovus jo tekėjimas. Tikėjimas Jėzaus 

krauju reikalingas kiekvieną dieną. Mąstymas apie Jo kraują 

užpildo mus Dievo gyvenimu, džiaugsmu, ramybe ir tikėjimu. 

Dėl šios priežasties mes stiprėjame ir galime ne tik tarnauti, bet 

ir drąsiai bendrauti su žmonėmis. Tikėjimas Jo krauju pastoviai 

išlaiko mus šviesoje, t.y. ramioje sąžinėje, kuri atveria kanalus 

Dievo gyvybei ir jėgai. Tada Dievo jėga ne „purto“ ir suteikia 

išorinius „šiurpuliukus“, bet paliečia ir įeina į vidų, suteikdama 

antgamtinį charakterį, kuris reiškiasi tarnaujant ir bendraujant 

su Dievu bei žmonėmis.  

 

Kai kurie krikščionys bando Jėzaus kraują šlakstyti ant namų, 

mašinų, daiktų ir savo elgesio. Nenuostabu, kad tada Dievo 

gyvybė lieka kažkur išorėje, o krikščionis neturi jėgų ir 

Dieviškos jėgos gyventi antgamtinį gyvenimą. Todėl labai 

svarbu, kad per tikėjimą Jėzaus kraujas patektų į mūsų vidų, 

paliesdamas ne tik sąžinę, bet ir motyvus, giliausias mintis ir 

troškimus. Jėzaus kraujas atveria kelią Dievo maistinėms 

medžiagoms patekti į mūsų vidų ir maitina dvasią. 
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 Vanduo.  

 

Mūsų fizinis kūnas negali išgyventi be vandens. Taip pat ir 

mūsų dvasiniam kūnui nuolat reikalingas dvasinis vanduo. 

Evangelijoje pagal Joną aprašytas Jėzaus pokalbis su samariete 

prie vandens šulinio. Šioje vietoje, kur samariečiai ateidavo 

pasisemti vandens, Jėzus prakalbo apie kitą vandenį, kurį Jis 

pažadėjo duoti kiekvienam trokštančiam. Jėzus sakė, kad 

dvasinis vanduo ne tik numalšins širdies troškimą, bet ir taps 

žmoguje šuliniu, iš kurio jis galės nuolat semti dvasinį gėrimą. 

 

O kas gers vandenį, kurį Aš jam duosiu, tas 

nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, 

taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį 

gyvenimą“. (Jono 4:14) 

 

Kas tai per dvasinis vanduo ir kaip jį gerti? Biblijoje vanduo 

labai dažnai simbolizuoja Dievo žodį, tačiau Jėzaus siūlomas 

vanduo yra kitoks. Tai ne užrašytas Dievo žodis, kaip raidė, bet 

Dievo žodis, kurį kalba ir pateikia Šventoji Dvasia. 

  

Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. 

Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir 

gyvenimas. (Jono 6:63) 

 

Jėzus prieš savo mirtį pažadėjo, kad kiekvienas Juo patikėjęs 

žmogus galės gauti dvasinio vandens, kuris yra Šventosios 

Dvasios kalbamas ir atnešamas Dievo žodis. Nemažai 

krikščionių iki šiol maitinasi raide, t.y. užrašytu Dievo žodžiu, 

kuris yra tarytum stovintis vanduo. Raidė nejuda ir nekalba, bet 

tik išvardina taisykles, situacijas ir tam tikras normas. 

Užrašytas, bet tau asmeniškai nekalbantis Dievo žodis ne 

suteikia gyvenimą, bet užmuša. Tačiau mūsų dvasią gali maitinti 
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tik tekantis vanduo, t.y. Dievo žodis, kalbamas ir veikiamas 

Šventosios Dvasios. Tada toks žodis yra ne raidė, bet Dvasia. 

Raidė buvo skirta kūnui, o Dvasia - atgimusiam dvasiniam 

žmogui. Todėl dabar, skaitydamas Bibliją, tu susitinki su 

kalbančiu asmeniu Jėzumi Kristumi. Girdėti Jo žodžius tave 

įgalina Šventoji Dvasia. 

 

Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir 

šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria! 

Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs 

gyvojo vandens upės“. Jis kalbėjo apie Dvasią, 

kurią turės gauti Jį įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia 

dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo 

pašlovintas. (Jono 7:37-39) 

 

Kokiu vandeniu tu maitiniesi - stovinčiu ar tekančiu? 
Tekantis vanduo rodo, kad Dievo žodis yra kalbamas, o tu jį 

girdi savo dvasinėmis ausimis. Taip girdėdamas Dievo žodį, tu 

jį geri. Jis skirtas tau asmeniškai ir ateina ne taisyklių ar normų 

forma, bet kaip asmuo Jėzus Kristus. Yra nemažai krikščionių, 

kurie studijuoja Bibliją, baigia krikščioniškas Biblijos studijas 

ir mokyklas, bet Dievo gyvenimo juose po tokių ilgų rašto 

skaitymo valandų nepadaugėja. Kodėl? Taip atsitinka todėl, kad 

jie maitinasi stovinčiu vandeniu, t.y. tik bendrai užrašytu Dievo 

žodžiu, kaip taisyklių, palyginimų, pavyzdžių ar istorinių faktų 

rinkiniu. 

 

Taip skaitydamas Dievo žodį, tu gali jį vartyti kaip daiktą ir 

nagrinėti kaip nori. Dažnai patinkamas vietas tu pasibrauki,  o 

nemalonias – praleidi. Taip skaitomas Dievo žodis yra 

nukreiptas į išorinį elgesį ir bando nuplauti kūną, pakeisti elgesį 

bei apriboti ar įgyvendinti dar vieną taisyklę. Dėl šios priežasties 
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keičiasi išorinis elgesys, bet krikščionis lieka alkanas ir 

trokštantis viduje, o Dievo gyvybės jame nedaugėja. 

 

Tačiau, Jėzus pažadėjo, kad Jis patalpins mūsų viduje vandens 

šaltinį, kuris trykš amžinam gyvenimui. Šis šaltinis judės ir 

kalbės mūsų viduje. Todėl, kai Dievo žodį skaitai veikiamas 

Šventosios Dvasios, tu atsiduodi į kito asmens rankas. Tai Jis, 

kuris kalba, rodo, mokina ir veda. Dievo žodžio klausymas 

širdies viduje yra kasdieninis ir būtinas dvasinis maistas. Be jo 

mes neturime jėgų gyventi antgamtiškai, o Kristaus charakteris 

lieka kažkur išorėje, lyg nepasiekiamas vandens šaltinis. 

 

Dievo žodžio, kurį teikia Šventoji Dvasia, poveikis yra labai 

ryškus. Dvasios vanduo atneša ramybę, užtikrintumą ir 

pasitikėjimą Dievu, Jėzaus asmuo tampa realesnis mūsų viduje, 

baimę keičia drąsa, o rūpesčius – ramybė. Priešingai, Dievo 

žodis kaip raidė atneša baimę, susirūpinimą savimi, pasimetimą, 

nusivylimą išoriniu elgesiu bei atitolina Dievo realumą ir 

priartina taisykles. Todėl, pažiūrėk, kokius vaisius tau atneša 

Dievo žodis. Iš to atpažinsi, ar tu geri stovintį vandenį, t.y. raidę, 

ar tekantį vandenį - gyvybę teikiančią Dvasią. 

  

 Pienas 

 

Dar vienas svarbus dvasinis skystis, kuris būtinas kasdieniniame 

gyvenime, o ypač neseniai įtikėjusiems krikščionims, yra 

dvasinis pienas. Apaštalas Petras savo laiške ragina naujai 

įtikėjusius krikščionis trokšti ir gerti dvasinį pieną, kuris yra 

tyras Dievo žodis. 

 

lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad 

nuo jo augtumėte išgelbėjimui, (1 Petro 2:2) 
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Kuo skiriasi dvasinis vanduo nuo dvasinio pieno? Jei ir 

vanduo, ir pienas yra Dievo žodis, tai kuo jie skiriasi? 

Paprastame gyvenime pieną gamina ne kūdikis, bet mama. 

Mama maitinasi tvirtu valgiu ir dėl šios priežasties jos krūtyse 

gaminasi pienas. Kūdikiui nereikia rūpintis ir kramtyti tvirtą 

maistą, nes jam pateikiamas paruoštas koncentruotas skystis, 

talpinantis pačias svarbiausias ir maistingiausias medžiagas. 

Kūdikis dar negali valgyti tvirto maisto, todėl kažkas kitas turi 

tai daryti ir pateikti jau paruoštą ir kūdikiui tinkamą maistą.  

 

Panašiai vyksta ir dvasiniame gyvenime. Naujai įtikėję 

krikščionys dar neturi išvystytos dvasinės regos, klausos ir 

dantų, todėl negali kramtyti ir valgyti tvirto dvasinio maisto, 

kurio virškinimui reikalingas ne tik laikas, bet ir pakankamai 

išvystyta virškinimo sistema. Brandesni krikščionys, kurie jau 

gyvena įsitvirtinę Dievo žodžio pamatinėse tiesose, savo viduje 

nešioja dvasinį pieną, t.y. pamatinių Dievo žodžio tiesų 

apreiškimą ir realumą savo gyvenimo praktikoje, kurį gali 

aiškiai ir paprastai pateikti naujai įtikėjusiems krikščionims. 

Kūdikiai dvasinį pieną priima tiesiai, sugerdami dvasia 

pateikiamas tiesas be jokio kramtymo. Šios dvasinės tiesos dar 

nėra jų gyvenimo reali praktika Tai nėra dar šių tiesų reali 

patirtis jų gyvenime, bet dvasinis maistas, kuris parengia ir 

suteikia naujagimiams jėgų jas priimti, o vėliau ir praktikuoti, 

kol jos tampa neatskiriama jų gyvenimo dalimi. 

 

Todėl labai svarbu krikščioniško gyvenimo pradžioje gerti ir 

priimti pamatines Dievo žodžio tiesas, kurios bažnyčioje 

pateikiamos per žodžio tarnus, t.y. evangelistus, pastorius, 

mokytojus, pamokslininkus ir kitus Kristaus kūno narius. 

Naujajame Testamente skaitome, kad Timotiejus sparčiai augo 

dvasia, maitindamasis pienu, kurį jam davė apaštalas Paulius. 

Paulius vadino Timotiejų savo sūnumi tikėjime, jį maitino, 
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ragino ir mokino, pateikdamas sveiką mokymą ir 

demonstruodamas tai savo gyvenimo praktikoje. 

 

Jeigu šitaip aiškinsi broliams, būsi geras Jėzaus 

Kristaus tarnas, besimaitinantis tikėjimo žodžiais 

ir geru mokymu, kuriuo tu rūpestingai pasekei. (1 

Timotiejui 4:6) 

 

Kodėl nemažai ką tik įtikėjusių krikščionių jau po trumpo laiko 

grįžta atgal į pasaulį arba neauga dvasioje? Labai dažnai tai 

atsitinka tik dėl to, kad jie negauna tinkamo dvasinio pieno, t.y. 

tyro Dievo žodžio. Kai kas galvoja, kad užtenka tik sukalbėti 

atgailos maldą, iškelti ranką, priimti Jėzų į širdį ir viskas baigta. 

Nemažai Dievui brangių dvasinių kūdikių yra paliekami 

savaiminiam augimui su šūkiu „Dievas pagimdė, Dievas ir 

užaugins“, todėl nenuostabu, kad jau tikėjimo kelio pradžioje, 

negavę tinkamo dvasinio maisto, jie nusivilia Dievu ir grįžta 

atgal į pasaulį. Dvasinio pieno pateikimas nėra taisyklių ir 

pažinimo perdavimas, bet antgamtinis ir nuoširdus rūpestis 

dvasiniais kūdikiais. Kaip ir natūraliame gyvenime, taip ir 

dvasiniame, pieno pateikimas iš dvasinių tėvų reikalauja 

kantrybės, supratimo, meilės ir priežiūros. Šis rūpestis keičiasi 

ir mažėja proporcingai kūdikio vystymuisi.  Kūdikiui stiprėjant 

ir augant, pradeda vystytis jo rega, klausa ir gebėjimas 

vaikščioti. Dėl šios priežasties krikščionio gyvenimas pradeda 

atspindėti širdyje įtvirtintas pamatines Dievo žodžio tiesas ir jis 

tampa gabus valgyti tvirtą dvasinį maistą.  

 

Kai kurie krikščionys nenori palikti kūdikystės, nepaisant, kad 

jiems senai išdygo dantys ir išaugo kojos. Jie vis dar nori, kad 

kažkas juos nešiotų ant rankų, rūpintųsi ir viską už juos darytų.  

Tokie „užsibuvę“ dvasiniai kūdikiai, kuriems jau dešimt ar 

dvidešimt metų, vis dar reikalauja ypatingo dėmesio ir rūpesčio, 



Dievo statyba 

145 

 

nors pagal laiką jie patys jau turėtų rūpintis kitais. Tada jie 

piktinasi ir reikalauja nuolatinio dėmesio, nori, kad visi 

klausinėtų ir kalbėtų tik apie juos, kad visos pranašystės būtų 

skirtos tik jiems, o pastorius nuolat kviestų juos vakarienės ir 

skirtų ilgus vakarus jų paguodai ir sūpavimui ant rankų. Kai toks 

„užsibuvęs“ kūdikis pamato pastorių ar kitus krikščionis 

daugiau laiko skiriant naujai įtikėjusiam broliui, jis iškart 

pasipiktina, susiraukia ir murma: „Manęs nebemyli, man 

nepaskambina, nepasiteirauja, ignoruoja, neprieina, 

nepakalbina“. Tada jis pradeda kaltinti bažnyčią praradus 

pirmąją meilę, o save mato kaip atstumtą ir ignoruojamą Dievo 

vaiką. Pienas skirtas ne tam, kad liktum kūdikystėje, bet, kad 

augtum išgelbėjime ir galėtum pats gaminti pieną ir maitinti juo 

kitus. 

 

Ar dvasinis pienas skirtas tik dvasiniams kūdikiams? Dievo 

žodžio pienas reikalingas ne tik kūdikiams, bet ir brandiems 

krikščionims. Jis saugo mus nuo išdidumo ir raugo, pavadinimu 

„Aš jau žinau“. Kartais tarp krikščionių plinta dvasinis 

savarankiškumas, po kuriuo iš tikrųjų slepiasi sukilimas ir 

išdidumas. Tada krikščionis ignoruoja Dievo žodžio tarnystes 

bažnyčioje ir pradeda jaustis viską žinančiu ir galinčiu. Dvasinis 

pienas tokiam krikščioniui sukelia juoką, o tie, kurie jį geria, 

susilaukia pažeminimo. Tačiau labai dažnai atsitinka, kad toks 

pilnas žinių krikščionis suklumpa ir pamato, kad jam reikia 

įsitvirtinti Dievo žodžio pamatinėse tiesose, dabar jau ne kaip 

žiniose, bet kaip realiame dvasiniame patyrime. Kada 

suklumpame, Viešpats ragina mus vėl grįžti prie tyro žodžio 

pieno, kad, jį gerdami, būtume atstatyti, sutvirtinti ir užauginti.  

Apreiškimo Jonui knygoje Jėzus pataria Sardų bažnyčiai 

prisiminti pamatines Dievo žodžio tiesas, kurias jie girdėjo 

įtikėjimo pradžioje. Dėl to, kad ši bažnyčia paliko paprastas ir 

visiems žinomas Dievo žodžio tiesas, į ją atėjo dvasinė mirtis.  
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Todėl prisimink, kaip priėmei ir išgirdai; laikykis 

to ir atgailauk! Jeigu nebudėsi, ateisiu kaip vagis, ir 

nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. 

(Apreiškimas Jonui 3:3) 

 

Apaštalas Petras savo laiške nuolat primena paprastus ir jau ne 

kartą aiškintus ir pamokslautus dalykus. Jis tai primena visiems 

krikščionims, neišskirdamas jų pagal dvasinį amžių. Tyras 

Dievo žodis bus reikalingas mums kiekvieną dieną. Net jei tu 

daug laiko skiri Dievo žodžiui, kramtydamas ir virškindamas jį, 

neleisk, kad išdidumas ir visko žinojimas tave uždarytų nuo kitų 

Dievo vaikų, kuriems Viešpats gali apreikšti dvasines tiesas ir 

pateikti jas koncentruoto pieno pavidalu. 

 

Taip pat dvasinis pienas reikalingas krikščionims, kurie 

nepašaukti „pilno laiko“ tarnystei. Nemažai tikinčiųjų dirba visą 

dieną ir neturi tiek laiko gilintis į Dievo žodį, kiek tai gali daryti 

„pilno laiko“ tarnystei pašauktas krikščionis. Viešpats pastatė 

bažnyčioje žodžio tarnus, kad jie ugdytų kaimenę ir ruoštų 

krikščionis tarnavimo darbui, pateikdami jiems suvirškintą ir 

sukramtytą dvasinį maistą pieno pavidalu. 

 

Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, 

evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų 

šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno 

ugdymui, (Efeziečiams 4:11-12) 

 

Jei tu nesi pastorius, mokytojas ar pamokslininkas ir galbūt 

neturi tiek laiko Dievo žodžio tiesų kramtymui, kiek turi kiti, tu 

gali ateiti ten, kur Viešpats pateikia pieną per kitus. Dievo 

žodžio tarnas, turintis laiko dovaną, gali ilgai kramtyti ir 

virškinti Dievo žodį, o vėliau jį pateikti koncentruotai per 

pusvalandį kitiems. Jei Dievas davė dovanas bažnyčiai, 
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neignoruok ir neišradinėk dviračio, bet priimk dvasinį maistą ne 

tik tiesiogiai, bet ir per kitus. 

 

 Duona 

 

Dar vienas būtinas maistas krikščionio gyvenime yra dvasinė 

duona. Biblijoje yra daug palyginimų ir pavyzdžių, susijusių su 

duona. Pavyzdžiui, aiškindamas savo mokiniams apie maldą, 

Jėzus pabrėžė, kad jie nuolat prašytų iš Dievo kasdieninės 

duonos. Duona žmogaus gyvenime reiškia ne tik konkretų 

gaminį, bet atsakymą į nuolatinį poreikį išlaikyti fizinę gyvybę. 

Žmogaus fizinė gyvybė priklauso ne nuo turtų gausos, jėgos ar 

sugebėjimų, bet nuo to, ar jis turės duonos, t.y. tinkamo maisto, 

kad galėtų numalšinti alkį ir įgautų fizinių jėgų gyventi. Be 

duonos žmogaus fizinis gyvenimas neįmanomas. Tačiau Jėzus 

prakalbo apie kitą maistą, t.y. dvasinę duoną, kuri skirta ne 

fiziniam kūnui, bet naujai atgimusiai žmogaus dvasiai. Jėzus 

kaip asmuo yra duona, užtikrinanti ne fizinį, bet amžiną dievišką 

gyvenimą. 

 

Jėzus atsakė: „Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina 

pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, 

niekuomet nebetrokš. (Jono 6:35) 

 

Tačiau, kaip ši duona gali maitinti krikščionį? Jėzus iki savo 

mirties ant kryžiaus visiems izraelitams aiškino, kad Jis yra 

gyvoji duona. Tačiau daugelis nesuprato, apie ką Jėzus kalba, ir 

tikėjosi sulaukti sekančio stebuklo su duonos padauginimu. 

Nors Jėzus aiškino, kad Jis yra gyvoji duona, tačiau niekas 

nežinojo, kaip ją valgyti. Nei stebuklai, nei išgydymai, nei 

Jėzaus dėstomas mokymas dar nebuvo dvasinė duona, kurią 

žadėjo duoti Viešpats. Evangelijoje pagal Joną Jėzus aiškino, 

kad dvasinė duona yra Jo kūnas, kurį Jis duos kiekvienam 
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tikinčiajam. Nepaisant įvykusių stebuklų, išgydymų, 

išlaisvinimų ir gausybės pamokslų, iki pat Kristaus mirties ant 

kryžiaus niekas nebuvo ragavęs šios dvasinės duonos. Todėl 

nenuostabu, kad daugelis žydų ir net kai kurie Jo mokiniai 

nesuprato ir piktinosi, kada Jėzus aiškino jiems, kad Jo kūnas, 

kaip duona, bus ne tik laužomas, bet jį reikės ir valgyti. 

Girdėdami mokymą apie kūno valgymą, izraelitai manė, kad 

Jėzus išprotėjo. Ši dvasinė tiesa buvo nesuprantama ir uždengta 

iki Jėzaus nukryžiavimo, kurio metu Jo fizinis kūnas buvo 

plakamas (laužomas) ir pakabintas ant kryžiaus, kad visi 

trokštantieji galėtu prieiti ir per tikėjimą valgyti duoną, 

teikiančią amžiną gyvenimą.  

 

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas 

valgo šitos duonos – gyvens per amžius. Duona, 

kurią Aš duosiu, yra mano kūnas, kurį Aš 

atiduosiu už pasaulio gyvybę“. (Jono 6:51) 

 

Kodėl Kristaus mirtis ant kryžiaus yra kasdieninė duona ir 

kodėl jos reikia nuolat prašyti? Nemažai krikščionių 

įsivaizduoja, kad šios dvasinės tiesos priėmimas reikalingas tik 

įtikėjimo pradžioje, kada mes priimame tikėjimu Jėzaus auką ir 

gauname nuodėmių atleidimą. Todėl labai dažnai, paragavęs 

vieną šios duonos kąsnį, krikščionis pasileidžia bėgti ir 

darbuotis dėl Dievo, ir po kurio laiko, išsekęs dvasioje, 

nesupranta, kodėl nėra jėgų sekti paskui Jėzų. Jei mes 

apribojame Jėzaus auką tik nuodėmių atleidimu, tada 

ignoruojame  šį neįkainojamą dvasinį maistą.  

 

Kada apaštalas Paulius maitino krikščionis dvasiniu maistu, jis 

nuolat skelbė žinią apie Jėzaus kryžių, idant priimdami, 

gyvendami ir maitindamiesi šia dvasine tiesa, krikščionys augtų 

Dievo pažinimu. Kodėl ši žinia yra tokia svarbi ne tik įtikėjimo 
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pradžioje, kritiniais mūsų gyvenimo periodais ar nusidėjus, bet 

ir kiekvieną dieną? Kodėl ši žinia išlaisvina Dievo jėgą mūsų 

gyvenime? Kada krikščionis nustoja maitintis tiesa apie Jėzaus 

mirtį, jis pradeda badauti ir silpti. 

 

Nes aš nusprendžiau tarp jūsų nežinoti nieko, 

išskyrus Jėzų Kristų, ir Tą nukryžiuotą. (1 

korintiečiams 2:2) 

 

Kristaus auka yra durys į visas dvasines tiesas ir pažinimo 

turtus. Nei vienos dvasinės tiesos neįmanoma pažinti, suprasti ir 

ją patirti realiai, apeinant Jėzaus auką. Tik per nukryžiuotą Jėzų 

kiekviena dvasinė tiesa su Šventosios Dvasios jėga tampa 

realybe mūsų gyvenime. Krikščioniško gyvenimo pradžioje 

girdėdami ir priimdami Jėzaus auką, mes gauname nuodėmių 

atleidimą, ramybę, teisumą, meilę ir kitas Dievo dovanas. Tada 

Jėzaus auka yra mums lyg koks dovanų portalas. Tačiau, vėliau 

Šventoji Dvasia pradeda apreikšti, kad Jėzus nebuvo 

nukryžiuotas vienas. Mes taip pat buvome nukryžiuoti kartu su 

Juo. Ši tiesa išlaisvina krikščionį nuo bereikalingų pastangų 

save remontuoti, keisti, tobulinti ar bausti. Po tokio Jėzaus aukos 

apreiškimo mes pamatome, kad pusė maldų tampa 

nereikalingomis, o dar didesnė dalis darbų – bereikšmiai. Jei 

neleidžiama Šventajai Dvasiai mūsų maitinti Kristaus 

nukryžiuotu kūnu, visos dvasinės tiesos, kurias bandome 

suprasti protu, lieka mūsų gyvenimo užribyje, o tikras dvasinis 

maistas pakeičiamas norais, pastangomis ir darbais.   

 

Jei neignoruoji ir nenuvertini šio negražaus nukryžiuoto Jėzaus 

vaizdo ir leidi Šventajai Dvasiai apreikšti, kad tu taip pat esi 

miręs kartu su Jėzumi, tada Jo mirtis pradeda veikti tavyje. 

Pergalė prieš pasaulį ir save tampa reali dėka dvasinio maisto, 

t.y. Jėzaus kūno, kurį tu valgai, o ne dėl tavo pastangų ir darbų 
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nukryžiuoti pačiam save.  Tu esi miręs sau ir pasauliui, bet 

gyvas Dievui. Jei krikščionis šią mirtį ir dievišką gyvenimą 

bando susikurti pats įvairiais įtikinėjimais, išpažinimais ir valios 

jėga, bet ne per Jėzaus auką, tada jis iš tikrųjų palieka tikrą 

duoną ir maitinasi maistu, kuris negali jo pasotinti. Toks 

krikščionis nesupranta, kodėl jis yra nelaimingas, dažnai krenta 

ir negali gauti, to, ką Dievas pažadėjo Jėzuje Kristuje. Tačiau 

viskas yra prieinama, dovanota ir realu tik Jėzuje Kristuje, t.y. 

per Jo nukryžiuotą kūną. 

 

Jėzaus auka atveria ne tik tiesą, kad tu esi nukryžiuotas, bet ir 

kelią į priskėlusį Jo gyvenimą. Taip pat ir išgydymai prieinami 

per Jėzaus auką. Nemažai krikščionių ieško ypatingai pateptų 

Dievo tarnų, važiuoja į įvairias konferencijas ir nesupranta, kad 

išgydymas lengvai prieinamas valgant Jo kūną.  

 

Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant 

medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. 

„Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti“. (1 Petro 2:24) 

 

Kada Šventoji Dvasia apreiškia, kad liga pasmerkta ir 

nukryžiuota Jėzaus kūne, tavo gyvenime pradeda veikti 

išgydanti Dievo jėga. Kai tikra dvasinė duona pakeičiama 

psichologinėmis priemonėmis, įtikinėjimais, išpažinimais ir 

įvairiomis formulėmis, tada išgydymas tolsta nuo mūsų.   

 

Kada nenumetame Kristaus nukryžiuoto kūno kaip maisto, bet 

kantriai stovime ir laukiame, kada Šventoji Dvasiai apreikš dar 

didesnius turtus, kuriuos Dievas sudėjo Jėzuje Kristuje, į mūsų 

vidų ateina kitos dvasinės tiesos. Valgančiame krikščionyje 

pradeda veikti Kristaus mirtis, o Jo prisikėlęs gyvenimas lietis į 

kitus. Krikščionis tampa vaisingu tik dėka pasilikimo Kristaus 
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aukoje ir leidimo Šventajai Dvasiai maitinti jį šia kasdienine 

dvasine duona.  

 

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka 

manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be 

manęs jūs negalite nieko nuveikti. (Jono 15:5) 

 

Neįmanoma išvardinti visų pažinimo ir šlovės turtų, kurie sudėti 

Kristuje ir prieinami per atviras duris, t.y. nukryžiuotą Jėzaus 

kūną. Todėl Jėzus ir aiškino mokiniams, kad prašyti kasdieninės 

duonos iš Dievo, - nereiškia būti pastoviai susirūpinusiais 

pragyvenimu ar fiziniu maistu. Jėzus aiškiai pasakė, kad Tėvas 

žino, kad mums reikia tokių dalykų, ir juos duoda be priekaištų. 

Tačiau Jėzus pataria kasdien prašyti dvasinės duonos ir laukti 

prie atvirų durų, t.y. nukryžiuoto Jėzaus kūno, kad Šventoji 

Dvasia dar giliau atvertų, ką reiškia ir kaip veikia Jėzaus auka 

tavo gyvenime.  

 

Iš kur pirmieji krikščionys ir apaštalai turėjo tiek dvasinių jėgų, 

išminties ir kodėl jie buvo tokie vaisingi? Ar jie buvo labai 

stipraus charakterio, pasižymėjo iškalbingumu, turėjo internetą, 

geras sales, mašinas ir ryšius valdžioje? Naujasis Testamentas 

atskleidžia, kad Jėzaus mokiniai nepasižymėjo ypatingomis 

savybėmis, dažnai klupdavo ir klysdavo, tačiau vis dėlto buvo 

labai vaisingi. Ar Jėzus turi numylėtinius ir išskirtinius žmones? 

Vienintelė priežastis, įgalinusi juos būti vaisingais Kristuje, 

buvo pasilikimas Jame, būtent tai, ką pabrėžė Jėzus prieš savo 

mirtį. Jėzus savo mokiniams atskleidė paslaptį, kaip pasilikti 

Jame. Vienintelis dalykas, užtikrinantis krikščionio nuolatinį 

buvimą Kristuje, yra kasdieninis valgymas dvasinės duonos, t.y. 

susitapatinimas su Jėzaus auka ir per ją nuolatinis priėmimas 

Dievo gyvybės. 
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Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas 

pasilieka manyje, ir Aš jame. (Jono 6:56) 

 

Jėzaus auka ir mirtis ant kryžiaus buvo mokinių kasdieninė 

duona. Jie nebandė savęs nukryžiuoti, nekopijavo Jėzaus ir 

nesidarbavo ten, kur viskas jau padaryta. Tačiau Kristaus 

mokinių kasdieniniame dvasiniame racione visada būdavo 

patiekiamas ir Jėzaus kūnas. Pasilikdami prie Jo, jie leisdavo 

Šventajai Dvasiai apreikšti tai, ką Dievas padarė Jėzuje Kristuje.  

Ne apaštalai ir pirmoji bažnyčia buvo vaisingi, bet Jėzaus auka  

nešė ir iki šiol neša vaisių. Jei tu pasiliksi Jame ir valgysi šią 

kasdieninę duoną, tai tik laiko klausimas, kada Jėzaus auka 

pradės nešti vaisių ir tavo gyvenime. Yra tik vienas tikras 

grūdas, nešantis vaisių. Tai Jėzaus auka. 

 

Dievo valia 

 

Dar vienas labai svarbus dvasinis maistas krikščionio gyvenime 

yra Dievo valia. Kodėl atsitinka taip, kad nepaisant atliekamų 

gerų darbų kiekio, intensyvios veiklos ir pastangų, krikščionis 

gali jaustis pavargęs, išsekęs ir nelaimingas? Tada jis tyliai 

piktinasi, murma ir priekaištauja Dievui, kad Viešpats nepadeda 

nešti tokios sunkios darbų naštos ir vykdyti Dievo valios.  

 

Nemažai tikinčiųjų galvoja, kad Dievo valios pildymas yra 

sunkus darbas, reikalaujantis milžiniškų pastangų ir jėgų. Toks 

mąstymas paremtas klaidingu įsitikinimu, kad Dievo valios 

pildymas yra darbai, tarytum atsiskaitymas su Dievu, tarnaujant 

ir dirbant Jam už sutektas dovanas ir malonę. Tačiau viskas yra 

priešingai. Dievo valios pildymas ne išsekina, bet maitina 

krikščionį. Kada darai tai, ką Dievas pašaukė tave daryti, tu esi 

statydinamas ir augi dvasioje. Dievo valios pildymas yra ne 

našta, bet palaiminimas. Nemažai krikščionių bijo pažinti Dievo 
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valią savo gyvenime, galvodami, kad Jis lieps tai atlikti savo 

jėgomis. Nenuostabu, kad tada krikščionis slepiasi nuo Dievo ir 

nepriima iš Jo vieno iš svarbiausių dvasinių patiekalų, t.y. Dievo 

valios pažinimo. Labai dažnai sustojusio dvasinio augimo 

priežastis yra išėmimas iš dvasinio raciono svarbios maistinės 

medžiagos, pavadinimu „Dievo valia“.  

 

Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad, keliaudami per 

Samariją, mokiniai paliko pavargusį, alkaną ir ištroškusį Jėzų 

prie šulinio ir nuėjo į kaimus nupirkti maisto. Grįžę pas Jėzų su 

maistu, jie rado Jį laimingą ir pasisotinusį, visai nekreipiantį 

dėmesio į atneštą maistą. Jėzus tada mokiniams atskleidė 

paslaptį, kad Dievo valia iš tiesų yra tikras maistas, kuris ne 

išsekina, bet sustiprina. Pokalbis su samariete, kurio metu ji 

buvo atstatyta ir sutaikinta su Dievu, Jėzų sustiprino ir 

pamaitino.  

 

Bet Jėzus tarė: „Mano maistas – vykdyti valią To, 

kuris mane siuntė, ir baigti Jo darbą. (Jono 4:34) 

 

Baimė pažinti ir vykdyti Dievo valią susijusi su neteisingu 

mąstymu, atėjusiu iš Senojo Testamento, kuriame Dievo 

palaiminimas ateidavo tik įvykdžius taisykles. Vykdydamas 

taisykles žmogus nebuvo maitinamas, bet bandė išpildyti Dievo 

valią, būdamas alkanas, ir tik po to tikėdamasis gauti 

palaiminimą. Naujajame Testamente viskas yra priešingai. 

Dievo valioje yra paslėptas palaiminimas ir sustiprinimas. 

Vykdant Dievo žodį krikščionis maitinasi ir stiprėja. 

Palaiminimas ateina ne po to, t.y. įvykdžius Dievo valią, bet ją 

vykdant. Senajame Testamente Dievo valios pildymo paskirtis 

buvo gauti palaiminimą, o  Naujajame Testamente pati Dievo 

valia yra maistas, talpinantis savyje palaiminimą. Todėl 

kiekvienas, kuris klauso Dievo žodžio ir taiko tai savo 
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gyvenime, būna palaimintas, atpalaiduoja Dievo jėgą ir auga 

Dievo valios pažinimu. 

 

Jis atsiliepė: „Labiau palaiminti tie, kurie klausosi 

Dievo žodžio ir jo laikosi“. (Luko 11:28) 

 

Tačiau kodėl kartais geri darbai, kurių pasiūla yra tokia didelė, 

neaugina krikščionio? Tai panašu į laivą, stovintį prie kranto ir 

nežinantį, į kurią pusę plaukti, nes aplink tiek daug vandens ir 

toks platus ir vienodas horizontas. Dažnai prieš savo akis mes 

matome tūkstančius gerų darbų, įvairių iniciatyvų, veiklos ir 

patarimų, tačiau neįmanoma jų visų išpildyti. Kaip žinoti, kuria 

kryptimi plaukti? Jei krikščionis puola daryti bet kokius gerus 

darbus, kopijuoti kitų tarnavimus ir lyginti save su kitais, jis gali 

pasiklysti šiame gerų darbų vandenyne. Nenuostabu, kad kartais 

krikščionis daro gerus darbus, tarnauja ir dirba, bet viduje 

jaučiasi tarytum šaukštas, bandantis atpjauti duonos riekę.  

 

Naujajame Testamente skaitome, kad Dievas kiekvienam iš 

mūsų iš anksto parengė gerus darbus, kuriuos nori, kad mes 

atliktume. Tai kiekvienam asmeniškai parengti darbai, kurių 

niekas negali ir nesugeba padaryti, bet tik tas, kuriam jie 

paskirti. 

 

Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje 

geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė 

mums atlikti. (Efeziečiams 2:10) 

 

Kai krikščionis, būdamas Kristaus kūne akimi, bando girdėti ir 

kopijuoti tai, ką daro ausis, jis jaučiasi nelaimingas. Kiek jis 

besistengtų išgirsti ir lyginti save su ausimi, jis nuolat kaltins ir 

priekaištaus sau dėl to, kad nesugeba girdėti ir mąstys, kad yra 

veidmainis, neturintis troškimo įsilieti į ausies tarnavimą. Daug 
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krikščionių jaučiasi nelaimingi būdami, ne savo vietoje ir 

darydami darbus, kuriuos jie patys išsirinko arba kuriuos jiems 

primetė kiti. Žmonių akyse tie darbai gali atrodyti geri ir net 

atitikti Dievo žodyje aprašytus darbus. Tačiau tokie darbai 

prieštaraus Dievo žodyje esančiai Dvasiai, kuri kiekvienam 

paskirsto juos pagal jų pašaukimą.  

 

Bet visa tai daro viena ir ta pati Dvasia, kuri dalija 

kiekvienam atskirai, kaip Jai patinka. (1 

korintiečiams 12:11) 

 

Virš tų darbų, kuriuos Dievas paskiria tau asmeniškai atlikti, yra 

Dievo jėga, malonė ir antgamtinis sugebėjimas. Apaštalas 

Paulius savo laiškuose rašė, kad atlikti paskirtą tarnavimą jį 

įgalino pats Dievas, suteikdamas atitinkamą malonę ir jėgą. Kai 

evangelistas bando būti mokytoju, o mokytojas evangelistu, 

bažnyčia kenčia, o tarnautojai jaučiasi kvailiais ir nesupranta 

pasipriešinimo, kurį sutinka tarnavimo kelyje. Jie bando mušti 

galva į sieną, varyti velnius ir „prastumti“ savo jėgomis viską į 

priekį, tačiau nesulaukia palaimintų rezultatų. Kai krikščionis, 

turintis administratoriaus dovaną, bando būti pastoriumi, o 

pastorius administratoriumi, tada Dievo malonė negali tekėti ir 

viskas statoma žmogiškomis jėgomis, žemiška išmintimi, 

marketingu ir kitomis pasaulietinėmis priemonėmis. Tada ir 

rezultatai yra nestabilūs, žmogiški ir, nepaisant žmonių 

skaičiaus bažnyčioje, Kristaus charakteris ir Dievo šlovė 

neapsireiškia.  

 

Tarnaudami ne pagal pašaukimą ir bandydami kopijuoti kitus, 

krikščionys jaučiasi tarytum jie maitintų savo darbais kitus, o 

patys jaučia nuolatinį pervargimą, klausdami, kodėl Dievo 

valia, kurią jie pildo, nemaitina ir nestiprina jų pačių. Tada tyliai 

priekaištaujama Dievui, o paskui ir kitiems, piktinantis, kad 



Dvasinis maistas 

156 

 

nelankomi tarnavimai, nesidomima Dievu, netarnaujama ir per 

mažai daroma gerų darbų. Nevalgant Dievo valios, krikščionis 

išsenka, nusivilia Dievu, tampa irzlus ir priekaištaujantis 

kitiems. Vidinį diskomfortą toks krikščionis išlieja spausdamas 

ir reikalaudamas kitus tarnauti ir padėti jam atlikti tai, kam nėra 

pašauktas.  

 

Dievo valios pažinimas ir jos valgymas nėra vienkartinis 

sužinojimas, ar tu esi šaukštas, ar peilis Kristaus kūne, bet 

nuolatinis ieškojimas ir pasilikimas tuose darbuose, kuriuos 

tavo gyvenime daro Dievas. Vos tik krikščionis leidžia 

Šventajai Dvasiai nukreipti jo tikėjimo laivą į tą gerų darbų 

vandenyno dalį, kurios dalimi jis turi plaukti, krikščionis 

pradeda augti dvasia, o tarnavimas jam atneša antgamtinį 

pasitenkinimą, laimę ir ramybę, kurią jis pradeda dalinti kitiems. 

Tada krikščionis ne reikalauja gerų darbų iš kitų, bet yra tobulai 

laimingas, atlikdamas tai, ką Dievas jam paskyrė atlikti. Tada jo 

gyvenime veikia malonė, kurią Dievas ir lieja, kad tie darbai ir 

tarnavimas būtų atlikti ne žmogiškomis jėgomis, bet Dievo jėga.   

 

Apaštalas Paulius laiške korintiečiams atskleidė, kad tik dėka 

Dievo malonės jis galėjo atlikti tiek daug gerų darbų. Jis darė 

tai, kam buvo pašauktas.  

 

Bet Dievo malone esu, kas esu, ir Jo malonė man 

neliko bergždžia, bet aš darbavausi daug daugiau už 

juos visus, nors ne aš, bet Dievo malonė, esanti su 

manimi. (1 korintiečiams 15:10) 

 

Todėl niekada nelygink savęs su kitais, nekopijuok darbų, 

kuriuos daro kiti, neteisk brolių ir seserų, kurie galbūt tarnauja 

ne taip, kaip tu, bet valgyk Dievo valios pažinimą tiesiai iš 

Jėzaus rankų, kad galėtum vaikščioti toje malonėje, kuri tau 
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paskirta. Tu esi unikalus Kristaus kūno narys ir nėra nei vieno 

panašaus į tave. Būk laimingas, tarnaudamas gyvam Dievui, nes 

tarnavimas ne atima jėgas, bet suteikia. 

 

 Tvirtas valgis  
 

Dar vienas patiekalas, kurį Šventoji Dvasia patiekia 

bręstantiems krikščionims, yra tvirtas valgis. Šis valgis 

netinkamas dvasiniams kūdikiams ne todėl, kad jie yra negabūs 

ar nepatinka Dievui, bet todėl, kad jų gyvenimo dvasinė praktika 

dar nepasiruošusi pakelti kai kurių dvasinių tiesų. Tarp 

krikščionių kartais vyrauja klaidinga nuomonė apie tvirtą 

maistą, kada „super dvasingi“ krikščionys pradeda dalintis 

ypatingais ir Biblijoje nesančiais apreiškimais, gilintis į dvasinį 

pasaulį, diskutuoti apie angelų ir demonų išvaizdą, dangaus 

struktūrą, ypatingus ir specialius apreiškimus apie kitų elgesį, 

motyvus ir specialias užduotis iš Dievo. Tvirtas maistas nėra 

nauji apreiškimai ar paslėpta, dar Biblijoje neaprašyta, 

informacija. Tai pačios paprasčiausios tiesos, tačiau jų realus 

patyrimas ir praktika įmanoma tik tam tikrame dvasiniame 

amžiuje.  

 

Tik subrendusiems dera stiprus maistas – tiems, 

kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad 

atskirtų gera nuo blogo. (Žydams 5:14) 

 

Kaip ateina tvirtas maistas? Tvirtas maistas nuo pieno skiriasi 

tuo, kad, norint jį įsisavinti, reikia skirti tam laiko ir jį kramtyti. 

Maisto įsisavinimas neįvyksta iškart, bet turi praeiti tam tikrą 

procesą, t.y. užima laiko. Tai nėra vienkartinis Dievo žodžio 

eilutės perskaitymas ar informacijos patalpinimas prote. Kada 

krikščionis skaito Dievo žodį ir palenkia ausį, kad širdimi 

išgirstų, ką jam nori pasakyti Šventoji Dvasiai, dvasinės tiesos 
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apreiškimas ir supratimas neateina iškart. Kada išgirstą širdimi 

tiesą krikščionis pradeda taikyti savo gyvenime praktiškai, -

prieš jo akis atsiveria dvasinė šios tiesos prasmė. Taikydami 

apreikštą tiesą gyvenime, mes pradedame suprasti tai ne kaip 

teoriją, bet kaip dvasinę reikšmę. Krikščionis panašus į 

gromuliuojantį gyvūną, kuris iš pradžių praryja maistą, o po to 

dar kartą jį smulkina ir įsisavina mažomis porcijomis. Senajame 

Testamente buvo išskirti švarūs gyvūnai, kuriuos izraelitai 

galėjo valgyti. Vienas iš švarių gyvūnų požymių buvo 

sugebėjimas gromuliuoti. Šis įvaizdis rodo į tai, kaip mes 

klausomės Dievo žodžio. Išgirstos tiesos dar ir dar kartą grįžta į 

mūsų širdies paviršių ir praturtina tikra dvasine prasme.   

 

Tvirtas maistas rodo tai, kad dvasinėje mityboje taip pat yra tam 

tikras nuoseklumas. Krikščionis valgo maistą pagal savo dvasinį 

amžių ir įsisavina dvasines tiesas Šventosios Dvasios 

pateikiamu nuoseklumu. Nepaisant, kad Jėzus mokino ir aiškino 

Dievo žodį, kai kurių tiesų mokiniai dar negalėjo priimti. 

Paskutinės vakarienės metu Jėzus kalbėjo mokiniams, kad jų 

daugiau nebevadina tarnais, bet draugais dėl to, kad viską jiems 

atskleidė. Tačiau tuo pačiu metu Jis įspėjo, kad jie dar negali 

visko pakelti. Pavyzdžiui, Petras žinojo ir norėjo sekti paskui 

Jėzų, bet negalėjo praktiškai pakelti tiesos, kad kelias paskui 

Jėzų veda link kryžiaus, todėl išsižadėjo savo mokytojo tris 

kartus. 

 

Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite 

pakelti. (Jono 16:12) 

 

Taip pat ir apaštalas Paulius laiške korintiečiams rašė, kad 

negalėjo su jais kalbėti kaip su dvasiniais ir maitinti tvirtu 

maistu dėl tos priežasties, kad jų tarpe buvo pavydas, 

susiskaldymai ir kiti kūno darbai. Tvirtas maistas nėra kažkokia 
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nauja ir ypatinga informacija, bet dvasinė tiesa apie Jėzaus 

kryžių, kurio link žengti reikia Dievo jėgos. 

 

Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, 

bet kaip kūniškiems, kaip kūdikiams Kristuje. 

Maitinau jus pienu, ne tvirtu maistu, kurio jūs 

negalėjote priimti. Net ir dabar negalite, nes tebesate 

kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika ir 

susiskaldymai, – argi nesate kūniški? Argi 

nesielgiate grynai žmogiškai? (1 Korintiečiams 3:1-

3) 

 

Tikėjimo kelio pradžioje krikščioniui apreiškiamos tiesos apie 

tai, ką jis turi Jėzuje Kristuje. Kad krikščionis taptų palaiminimu 

kitiems, iš pradžių jis turi patirti ir pergyventi, kad pats yra 

palaimintas. Todėl Šventoji Dvasia iš pradžių maitina maistu, 

kalbėdama jam apie tai, kad jis yra palaimintas, išskirtinis, 

mylimas ir nuostabus. Tuo metu krikščionio gyvenime dar 

reiškiasi kūniškumas, netrūksta ginčų dėl nuomonių ir 

susiskaldymų, bet vėliau Dievas pradeda rodyti, kad ne tik 

krikščionis yra palaimintas, bet pašauktas būti palaiminimu 

kitiems.  

 

Tada Šventoji Dvasia pradeda apreikšti dvasinę tiesą ne tik apie 

Jėzaus mirtį, per kurią krikščionis viską gavo, bet ir apie Jėzaus 

mirtį pačiame krikščionyje, per kurį Dievo palaiminimą gaus ir 

kiti. Išorinis Jėzaus kryžius tampa vidiniu, o žodis apie kryžių – 

realia tiesa viduje, kuri nuolat maitina krikščionį. Nebrandus ir 

kūniškas krikščionis negali suvirškinti šios tiesos širdimi, nes jo 

viduje dar gyvas noras pagriebti, gauti ir užkariauti.  

 

Kaip žinoti, kada dvasinis maistas patenka į vidų? Dažnai 

krikščionis susiduria su klausimu: „Kaip žinoti, ar skaitydamas 
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Bibliją, aš valgau, kaip atskirti, ar aš tik perskaitau informaciją, 

ar realiai pavalgau?“. Pirmas požymis, kad maistas patenka į 

krikščionio vidų, yra dvasinės tiesos asmeniškumas. Kol 

krikščionis mąsto, kad Kristus atleido visiems nuodėmes ir mirė 

už visus, bet ne už jį asmeniškai, tol ši tiesa yra maistas išorėje, 

bet, kai jis pamato, kad Kristus mirė už jo nuodėmes, kad jam 

asmeniškai atleista ir kad jį asmeniškai Dievas išgydė, tai 

reiškia, kad maistas pateko į vidų. Tada maistas tampa 

krikščionio dalimi, kurios niekas negali pavogti. Neįmanoma 

suvalgyto maisto atskirti nuo kūno. 

 

o tereikia vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, 

kuri nebus iš jos atimta“. (Luko 10:42) 
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IX SKYRIUS 

PAGRINDINIS MŪŠIS 

 

agrindinis mūšis, kuriame krikščionis sutinka velnio 

pasipriešinimą, yra susijęs su tuo, kokį Dievą jis mato 

savo širdies akimis. Pagrindinis velnio kovos ir apgaulės 

tikslas yra iškreipti tikrą Dievo paveikslą ir įtikinti 

krikščionį, kad Dievas nėra toks, kokį Jį vaizduoja Dievo 

žodis (Biblija). Biblijoje velnias vadinamas melo tėvu. Apie 

kokį melą čia kalbama? Tai melas, kurį skleidžia velnias, 

iškreipdamas Dievo charakterį. Fizinėmis akimis mes 

nematome dvasinio pasaulio, todėl pažinti Dievą  remiantis tuo, 

ką matome ar jaučiame, yra neįmanoma, arba tai bus netikras ir 

iškreiptas Jo paveikslas. Tik Dievo žodis atskleidžia tikrą Dievo 

charakterį, Jo veikimo būdus, priežastis ir motyvus. Naujajame 

Testamente rašoma, kad Kristus yra Dievo žodis tapęs kūnu, 

kuris ir apreiškė mums, koks gi, iš tiesų, yra Dievas ir Jo 

charakteris.  

 

Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus 

atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats 

nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės 

dešinėje aukštybėse, (Žydams 1:3) 

 

Tačiau Kristus apreiškė ne išorinę Dievo išvaizdą, bet atskleidė 

Jo charakterį. Todėl mums, kurie esame gimę praėjus dviems 

tūkstančiams metų po Kristaus gyvenimo žemėje, Dievą pažinti 

įmanoma ne žiūrint į Jį fizinėmis akimis, bet atvėrus širdies akis, 

prieš kurias Šventoji Dvasia per užrašytą Dievo žodį piešia Jo 

charakterio bruožus. Būtent šią Dievo paveikslo įrašymo mūsų 

širdyse programą nori nutraukti arba užkrėsti virusu velnias, 

bandydamas per aplinkybes, jausmus ir melą nupaišyti mūsų 

širdyse tokius Jo charakterio bruožus, kurių Jis iš tiesų neturi. 

P 
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Mūšis dėl teisingo Dievo paveikslo vyksta nuolat. Velnias 

nebijo įvelti krikščionis į mūšį prieš nuodėmę ar pasaulį. Daug 

religijų kovoja su nuodėmėmis ir jų pasekmėmis. Net ir 

netikintys kovoja prieš įvairias nuodėmes ar trūkumus, 

bandydami pakeisti pasaulį ir padaryti jį geresniu. Nenuostabu, 

kad daugelis krikščionių yra atitraukiami nuo pagrindinės 

tikėjimo kovos ir įveliami į šalutinius mūšius. Velnias žino, kad 

įrašius į tavo širdies programą kelis neteisingus Dievo bruožus 

ir atitraukus tave nuo pagrindinio mūšio, nepaisant didelių 

pastangų ir norų, tu būsi įveltas į nenutrūkstamą savęs ar 

pasaulio tobulinimo maratoną, pasinersi į religinius darbus ar 

tradicijas ir negalėsi realiai džiaugtis pergale prieš nuodėmę ir 

pasaulį. Raktas į pergalingą gyvenimą slypi teisingame Dievo 

paveiksle, kurį tu nešioji savo širdyje. Jei šis Dievo charakterio 

antspaudas sutampa su originalu, tavo gyvenimą lydės Dievo 

jėga ir malonė.  

 

Žmonių  kritimas prasidėjo ne nuo jų nepaklusnumo Dievui, 

kada jie valgė Dievo uždraustus vaisius nuo gėrio ir blogio 

pažinimo medžio, bet tada, kada velniui pavyko įtikinti Ievą, o 

paskui ir Adomą, kad Dievas nėra toks, koks yra Jo žodis. Ieva 

ir Adomas pralaimėjo mūšį dėl teisingo Dievo paveikslo ir dėl 

šios priežasties negalėjo atsispirti pagundymui. Tolesnis žmonių 

gyvenimas ir auganti nuodėmės valdžia buvo tik pasekmė 

pralaimėto pagrindinio mūšio, kuriame Dievas jų širdyse buvo 

nupieštas ne toks, koks yra Jo žodis. 

 

Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, 

kuriuos Viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai: „Ar 

tikrai Dievas pasakė: ‘Nevalgykite nuo visų sodo 

medžių’?“ (Pradžios 3:1)    
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Taigi, koks Dievas yra prieš tavo akis? Biblijos pradžioje 

skaitome, kad pirmas velnio pasakojimas Ievai apie Dievą buvo 

melas. Velnias nupiešė Ievai nesaugaus ir nuo jos kažką 

slepiančio Dievo paveikslą. Jis teigė, kad Dievas slepia nuo 

žmonių dieviškumo jėgas ir bijo konkurencijos, idant žmogus 

negalėtų tapti panašus į Dievą ir įgyti Jo savybių.  

 

Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, 

atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, 

pažindami gera ir bloga“. (Pradžios 3:5) 

 

Pamačiusi tokį Dievą, Ieva išsigando ir susigundė pati nuspręsti, 

kas yra gera ir bloga, t.y. gyventi savarankišką gyvenimą. Dėl 

šios priežasties į žmonių gyvenimą atėjo ne tik melas, bet 

vagystė, o paskui ir mirtis. Velnias visada veikia ta pačia seka. 

Be melo jis negali pavogti, todėl visada jis pradeda nuo to, kad 

pristato Dievą ne tokį, koks Jis iš tiesų yra. Patikėjęs neteisingu 

velnio nupieštu Dievo charakteriu, žmogus apvagiamas, t.y 

pamato esąs nuogas ir galiausiai atskiriamas nuo Dievo 

gyvybės.  

   

Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, 

kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų. (Jono 

10:10) 

 

Senajame Testamente skaitome apie tai, kaip izraelitai dėl 

baimės ir netikėjimo neįėjo į Pažadėtąją Žemę. To priežastis 

buvo jų širdyse nupieštas neteisingas Dievo paveikslas. 

Pamačius sunkumus ir nepalankias aplinkybes kelyje į 

Pažadėtąją Žemę, iš jų širdies iškilo kažkieno kito nupieštas 

Dievo paveikslas, tačiau šis paveikslas skyrėsi nuo originalo. 

Kažkas kitas, rodydamas į sunkumus ir kliūtis, nupiešė jų 

širdyse supykusio ir nekenčiančio Dievo bruožus.  
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murmėdami savo palapinėse: ‘Viešpats mūsų 

nekenčia, todėl mus išvedė iš Egipto, kad amoritai 

mus sunaikintų. (Pakartoto įstatymo 1:27) 

 

Viešpats, kuris kaip ant sparnų nešė, globojo bei saugojo savo 

tautą dykumoje, rodė didžiulius ženklus ir stebuklus, maitino, 

gydė ir aprūpino juos kelionės iš Egipto į Pažadėtąją Žemę 

metu, mylintis ir kantrus, izraelitų akyse buvo nupieštas, kaip jų 

nekenčiantis ir bloga linkintis Dievas. Iš kur ateina tokia 

klaidinga informacija? Tai ateina iš melo tėvo. Rodydamas į 

nepalankias aplinkybes, sunkumus, blogą praeitį, klaidas ir 

nesėkmes, velnias bando įtikinti kiekvieną krikščionį, kad 

Dievas yra neteisingas, nemylintis ir nesirūpinantis savo 

vaikais. 

 

Velniui nereikia rodyti krikščioniui nuodėmės patrauklumo ar 

gąsdinti jį įvairiais sunkumais. Jam užtenka iškreipti Dievo 

charakterį ir įtikinti tuo krikščionį. Nenuostabu, kad šiuo metu 

dažniausiai tarp krikščionių užduodamas klausimas yra - „Ar 

Dievas mane myli?“. Jo meile abejoja ne tik naujai įtikėję, bet ir 

dešimt ar dvidešimt metų tikintys krikščionys. Iš kur ateina 

įspūdis ir įtikinimas, kad Dievas savo vaikų nemyli? 

Neužtikrintumas Dievo išgelbėjimu, Jo meile ir saugumu tampa 

pačiu pagrindiniu ir dažniausiu melu, kuriuo prekiauja melo 

tėvas. Daugelio krikščionių širdyse iki šiol yra nešiojamas 

nekenčiančio, baudžiančio, įtaraus ir savanaudžio Dievo 

paveikslas. Kas piešia šį paveikslą? Tai yra virusas, kurį bando 

patalpinti krikščionių širdyse velnias. Taigi, mūšis dėl teisingo 

Dievo įvaizdžio krikščionio gyvenime yra pats svarbiausias. 

Mes pašaukti pažinti ir nešioti tikrąjį Dievo paveikslą savo 

širdžių plokštėse.   
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ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal 

atvaizdą To, kuris jį sukūrė. (Kolosiečiams 3:10) 

 

Senajame Testamente Dievas uždraudė savo tautai vaizduoti, 

piešti, lipdyti ir žiūrėti į bet kokią Dievą vaizduojančią formą. 

Kodėl? Susikūręs neteisingą Dievo įvaizdį, žmogus yra 

apvagiamas, o paskui ir pražudomas. Visi žmogaus bandymai 

įrėminti ir išoriškai pavaizduoti Dievą baigdavosi dar didesniu 

žmogaus charakterio sugedimu. Žiūrėdami į savo rankų darbu 

sukurtus stabus, žmonės tapdavo godūs, gašlūs ir pavergti vis 

didesnių nuodėmių. Tai vykdavo todėl, kad žmogaus vidus 

keičiasi į tą atvaizdą, į kurį jis žiūri. Kai Izraelio tauta pradėdavo 

garbinti padirbtus stabus, paveikslus ir kitokius gražius Dievo 

atvaizdus, į jų gyvenimą ateidavo vagystė ir mirtis. Žvelgdami į 

auksu ir turtais išpuoštas šventyklas ir stabus, jie tapdavo 

panašus į paauksuotus stabus, o jų vidus vis labiau panašėdavo 

į auksu apvilktą, tačiau godžią, išsigandusią ir nelaimingą širdį.  

 

Iki šiol velnias stengiasi piešti krikščionių širdyse iškreiptą 

Dievo paveikslą, kad galėtų vogti ir žudyti. Kodėl net tarp 

krikščionių dažnai sakoma - „Dievas neleido, paėmė, nedavė, 

baudžia, reikalauja, nemyli, pyksta“. Velnias priverčia 

krikščionį žiūrėti į aplinkybes, jausmus ar savo rankų darbo 

vaisius (žmogaus iniciatyva sukurtus tarnavimus, projektus ir 

gerus darbus), kad įtikinęs bloga mums linkinčio Dievo 

įvaizdžiu, galėtų per baimę mumis manipuliuoti. 

    

Dievas draudė kurti ir žiūrėti į Jo atvaizdą iki to momento, kada 

Jėzus atėjo į žemę ir apreiškė visiems, koks gi, iš tiesų, yra 

Dievas. Vienas iš pagrindinių Jėzaus atėjimo į žemę tikslų buvo 

parodyti visiems aiškiai ir tiksliai, koks yra Dievas, apie kurį 

tiek daug šnekama, kalbama ir spėliojama. Dabar visiems atvirai 



Pagrindinis mūšis 

166 

 

Jėzus parodė, koks yra Tėvas. Dievas, ilgai draudęs žvelgti į 

pagamintus Jo atvaizdus, leido žiūrėti ir grožėtis Kristumi. Jėzus 

yra Dievo atvaizdas, į kurį žiūrėti ne tik galima, bet būtina. 

 

Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus 

atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats 

nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės 

dešinėje aukštybėse, (Žydams 1:3) 

 

Kaip matyti tikslų Dievo atvaizdą? Kodėl yra taip svarbu 

matyti tikslų ir tikrą Dievo atvaizdą? Biblijoje aprašyta viena 

dvasinė tiesa, kad žmogaus charakteris keičiasi ir priklauso nuo 

to, į ką jis žiūri. Atvaizdas, į kurį žiūri žmogus, persikelia ir 

pradeda veikti jo gyvenime. Jei žmogus žiūri į piktą ir nesaugų 

Dievą, - jis gelbėjasi pats ir stengiasi apsisaugoti pats. 

Palaipsniui - toks žmogus tampa suirzęs, nesaugus, pykstantis ir 

nervingas. Žiūrėdami į kiekvieno krikščionio gyvenimą, galime 

pasakyti, kokį Dievą jis nešioja savo širdyje. Jei jo širdyje yra 

nupieštas nepatikimas ir silpnas Dievas, tada krikščionis yra 

nesaugus, nepatenkintas, pavergtas įvairiausių baimių ir įpročių, 

o santykius su Dievu supranta kaip formalumus, kurie nieko 

nekeičia.   

 

Apaštalas Paulius laiške korintiečiams rašo, kad Naujosios 

sandoros tarnystės esmė yra dvasios tarnavimu nupiešti 

krikščionio širdies plokštėse tikslų Kristaus paveikslą, kad 

krikščionis taptų tikru Dievo atspindžiu.  

 

Jūs pasirodote esą Kristaus laiškas, mūsų tarnavimu 

parašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo Dvasia, ne 

akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. (2 

korintiečiams 3:3) 
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Kodėl nemažai krikščionių, bandydami įvairiais darbais ir 

pastangomis pasikeisti ir ištobulinti save,  niekaip to negali 

padaryti? Apaštalas Paulius atskleidžia, kad ne mes keičiame 

patys save, bet esame keičiami kito asmens. Jis mus keičia tik 

tada, kada žiūrime į Kristaus atvaizdą. Tik pakėlę drąsiai akis į 

Kristaus atvaizdą ir nenuleisdami jų iš gėdos ar baimės, mes 

esame keičiami be jokių pastangų, vien tik dėka teisingo vaizdo, 

kurį piešia ir pristato mums Šventoji Dvasia. 

 

Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami 

Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš 

šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia. 

(2 korintiečiams 3:18) 

 

Nenuostabu, kad pagrindinis velnio ginklas prieš krikščionį yra 

bandymas užstoti ir nukreipti jo žvilgsnį į bet ką, tik ne į Kristų. 

Krikščionis gundomas žiūrėti į savo darbus, tarnavimą, 

rezultatus, krikščioniško pasaulio žvaigždes, palaiminimus ir 

savo paties susikurtas svajones, idant jo žvilgsnis nenukryptų į 

tikėjimo autorių Jėzų Kristų, kuris vienintelis gali ištobulinti 

mūsų tikėjimą ir padaryti mus panašius į save. Vienintelė sąlyga 

– žiūrėti į Jį.  

 

Kodėl Petras ėjo vandeniu? Nes jis matė Jėzų einantį vandeniu. 

Kodėl Jėzus darė ženklus ir stebuklus? Ne Jis matė Tėvą darantį 

tą patį. Abraomas matė miestą, todėl ėjo. Jie matė, NES 

ŽIŪRĖJO teisinga kryptimi. 

 

Todėl, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo 

dalininkai, įsižiūrėkite mūsų išpažinimo Apaštalą ir 

vyriausiąjį Kunigą Jėzų Kristų, (Žydams 3:1) 
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Pavogtas žiūrėjimo principas. Biblijoje aprašytas ir daugelio 

Dievo vyrų naudotas žiūrėjimo principas yra vienas iš 

svarbiausių krikščionio gyvenimui skirtų palaiminimų. Šį 

principą Dievas apreiškė Jokūbui sapne, norėdamas apsaugoti jį 

nuo Labano apgaulės. Jokūbas į lovius, iš kurių gėrė avys, įdėjo 

dryžuotas lazdeles, kad avys poravimosi metu nuolat žiūrėtų į 

išlupinėtas lazdeles. Dėl šios priežasties visos avys gimdavo 

dėmėtos. Šis principas rodo, kad į tai, į ką tu žiūri, tokiu tu ir 

tampi. 

 

Ir avys poruodavosi, žiūrėdamos į lazdeles; ir jos 

vesdavo dryžuotus, dėmėtus ir lopiniuotus ėriukus. 

(Pradžios 30:39) 

 

Kodėl Dievas apreiškė šį principą ir detaliai jį aprašė Biblijoje? 

Ar jam rūpėjo tik Jokūbo gerovė, ar šis principas kažką reiškia 

ir šių dienų krikščionims? Velnias negali atšaukti šio principo, 

tačiau jį iškreipia ir taip pavagia vieną iš didžiausių krikščionių 

palaiminimų. Viešpats per įvairius savo tarnus vėl grąžino 

žiūrėjimo principą į bažnyčią, parodydamas, kaip širdimi matyti 

tai, ką rodo tau Dievas. Tačiau tuo pačiu metu velnias stengiasi 

iškreipti šią tiesą. Jis nesiginčija, kad yra svarbu žiūrėti, tačiau 

siūlo nukreipti širdies akių žvilgsnį kitur. Krikščionis 

skatinamas žiūrėti į mašinas, butus, savo susikurtas svajones, 

palaiminimus ir taip su Dievo pagalba gauti tai, ko nori. Ir tai 

veikia. Krikščionis gauna tai, į ką žiūri, tačiau nepastebimai jo 

širdis taip pat keičiasi ir panašėja į tuos daiktus, kuriuos jis 

gauna. Kai krikščionis žiūri į taip trokštamą mašiną, jis tampa 

godus (dažnai tai vadinama „palaiminimu“), kai žiūri į savo 

svajonių sąrašą, tampa savanaudžiu, kai žiūri į minias, 

plūstančias paklausyti jo pamokslavimo ir pažiūrėti, kaip 

Dievas veikia per jį, tampa išdidus.  
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Tačiau žiūrėjimo principas buvo skirtas Kristui. Mūsų širdies 

akys buvo sukurtos tam, kad žvelgtų į Viešpatį. Laiške galatams 

apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius žvelgti į Kristų 

nukryžiuotą, nes žiūrint į Jį, mumyse pradeda veikti Jo mirtis ir 

Jo prisikėlimo jėga. Tada šis palaiminimas realiai ateina į mūsų 

gyvenimą. 

  

O neprotingi galatai! Kas jus, kuriems akivaizdžiai 

buvo nupieštas Jėzus Kristus tarsi pas jus 

nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? 

(Galatams 3:1) 

 

Koks esi tu AR koks esi tu Jame? Yra didelis skirtumas tarp 

to, kada mes žiūrime vien tik į save ir stengiamės matyti save 

geresniais, gražesniais ir stipresniais, ir kai  žiūrime į Kristų ir 

iš pradžių matome tik Jį, o po to ir save, tobulai sukurtais ir 

patalpintais Jame. Taigi - yra du savęs matymo ir supratimo 

būdai: 

 

1. koks esi tu? 

2. koks esi tu Jame?  

 

Kartais bažnyčiose pradedamos naudoti psichologinės 

priemonės, kada krikščionis skatinamas žiūrėti ir matyti save 

tokiu, kokiu jis nori. Tai paremta įvairiais savitaigos metodais, 

įkalbinėjimais ir krikščioniška terminologija vadinamais 

„išpažinimais“. Jei krikščionis sumaišo Dievo nustatytą seką ir 

pradeda iš pradžių žiūrėti tik į save, nežvelgdamas į Kristų, tada 

jis bando įvairiomis savitaigos priemonėmis keisti save, matyti 

save geresniu, gražesniu ir galingesniu, pvz.,: „Aš galiu, aš 

stiprus, aš gražus, aš tobulas, aš turiu draugų, aš turiu mašiną, aš 

paimsiu, pasieksiu, sugebėsiu ir t.t.“ Toks savęs matymas ir 

supratimas labai panašus į pasaulyje taip paplitusią 
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„populiariąją psichologiją“, kurios pagalba žmonės stengiasi 

įteigti sau tai, kokiais jie nori būti. Šis savęs supratimas neretai 

prasiskverbia į krikščionybę, o bažnyčiose yra nesvetimas 

populiariosios psichologijos priemonių naudojimas, 

pavadinimu „Matyk save tokį, kokiu nori būti, matyk tai, ko 

nori, ir tai įvyks“. Kai šie principai pradedami naudoti 

krikščioniškame gyvenime, tada krikščionis bando pakeisti save 

ir deda milžiniškas pastangas, trokšdamas matyti save gerą, 

tobulą ir gražų, tačiau nuo tokio savitaigos metodo niekas 

nesikeičia, o krikščionis patenka į iliuzijų pinkles, kurios 

palaipsniui veda į nusivylimą. Tačiau iš tikrųjų mes esame 

pašaukti ne įteigti sau tai, ko norime, bet žvelgti į Kristaus 

atvaizdą ir Jame matyti save. Kai mūsų širdies akys stebi Kristų, 

tada Šventoji Dvasia rodo mums, kokie mes esame sukurti 

Jame. Vietoje nepasitenkinimo savimi ir noro keisti save mes 

užpildomi dėkingumu Dievui už tai, ką Jis padarė ir kokiais 

gražiais Jis mus sukūrė Kristuje.   

 

Naujajame Testamente Jėzus labai dažnai skatino savo 

mokinius pasilikti Jame, o apaštalų laiškuose sutinkame tokius, 

atrodo, nesuprantamus ir teorinius posakius, kaip „Jame“, 

„Kristuje“, „kartu su Juo“ ir t.t. Kodėl Šventoji Dvasia visur 

akcentuoja būtinybę pasilikti Jame ir žvelgti tik į Jį? Ką tai 

reiškia? Kada savo širdies troškimus ir įsivaizdavimus mes 

nukreipiame į Kristų, ir atsisakome susikoncentruoti į save, po 

kurio laiko Dievas mums pradeda atskleisti, kokie mes esame 

Kristuje. Tačiau iš pradžių mes matome tik Kristų.  Naujajame 

Testamente Šventoji Dvasia kviečia kiekvieną krikščionį 

susitapatinti su Kristumi, t.y. su Jo mirtimi, palaidojimu, 

prisikėlimu, karaliavimu dangaus srityse ir t.t. Mes esame 

neatskiriami nuo Kristaus, todėl, jei žvelgsi į Jį, pradėsi matyti 

ir save Jame. Niekada nežiūrėk į save atskirai nuo Kristaus. 
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Tada tu matysi iškreiptą savo atvaizdą ir būsi velnio gundomas 

pasileisti į savęs tobulinimo maratoną. 

 

Kodėl krikščionis kartais neranda savo pašaukimo ir nemato 

Dievo plano ir veikimo savo gyvenime? Labai dažnai priežastis 

yra ta, kad krikščionis bando atrasti ir pamatyti savo pašaukimą,  

nežvelgdamas į Kristų, bet analizuodamas savo gyvenimą. 

Šventoji Dvasia iš pradžių nukreipia mūsų širdies akis į Kristaus 

asmenį ir kviečia analizuoti, grožėtis ir stebėti Jį. Tada, 

nenuleisdami akių nuo savo tikėjimo pradininko, palaipsniui 

pastebime ir save, nuostabiai sukurtus Jame, turinčius tam tikrą 

funkciją, planą, pašaukimą ir ateitį. Iš pradžių, kada skaitome 

Dievo žodį, mes matome tik Kristų, bet vėliau Dievo žodis taip 

užpildo mus, kad skaitydami apie Viešpatį, skaitome tarytum 

apie save. Tada Dievo žodyje pradedame matyti save, kaip 

neatskiriamą Jo dalį, o mumyse pradeda ryškėti pašaukimas bei 

paskirtis Kristaus kūne.  

 

Pagrindinė priešprieša. Kodėl taip svarbu, į ką tu žiūri ir ką 

analizuoji? Kodėl vyksta tokia stipri dvasinė kova už tavo 

širdies žvilgsnį? Velnias visą tavo likusį gyvenimą stengsis 

nukreipti dvasines akis nuo Jėzaus prie kitų objektų, pavyzdžiui 

tarnavimo, stebuklų, pašaukimo, gerų darbų, palaiminimų, 

aprūpinimo, rūpesčių, malonumų, bei visais įmanomais būdais 

bandys nustelbti ir uždengti tau Šventosios Dvasios rodomą 

Kristaus dvasinį atvaizdą.  

 

Kova dėl tavo akių žvilgsnio vyksta ne tik krikščionio viduje, 

bet ir išorėje. Skaitydami Naująjį Testamentą matome, kad 

pagrindinė priešprieša buvo ne tarp netikinčių ir tikinčių, bet 

tarp krikščionių. Taip yra ir šiandien, kad aršiausi ginčai, 

priešprieša ir kovos vyksta tarp krikščionių, o šių kovų, 

nesutarimų ir pykčio priežastimi dažniausiai yra skirtingas savęs 
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matymas. Pagrindinė kova vyksta tarp tų, kurie žvelgia ir 

analizuoja save atskirai nuo Jėzaus bei yra nepatenkinti savimi 

ir todėl stengiasi pasikeisti ir tapti geresniais, ir tų, kurie mato, 

kokie jie JAU YRA KRISTUJE. Tu būsi persekiojamas ir 

nekenčiamas ne dėl to, ką padarei, bet dėl to, kas esi. Jei tu 

susitapatinsi su Kristumi ir matysi save, kaip neatskiriamą Jo 

dalį, tada būsi persekiojamas dėl Kristaus. 

 

Jėzus nuo pat gimimo iki mirties buvo persekiojamas, vejamas 

ir be priežasties nekenčiamas, nors niekas negalėjo rasti Jame 

kaltės ar apkaltinti padarius blogą darbą. Jėzus buvo 

persekiojamas ne dėl to, ką jis padarė ar mokino, bet už tai, kas 

Jis yra. 

 

Žydai Jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmėtysime 

Tave akmenimis, bet už piktžodžiavimą ir kad Tu, 

būdamas žmogus, dediesi Dievu“. (Jono 10:33) 

 

Kada velnias gundė Jėzų dykumoje, iš pradžių jis stengėsi 

atnešti abejones ir neužtikrintumą Jėzui, kad Jis yra Dievo 

Sūnus. Velnias nesiūlė nusidėti Jėzui ar padaryti blogą darbą, 

bet suabejoti, kas Jis yra.   

 

Prie Jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei Tu Dievo 

Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“. 

(Mato 4:3) 

 

Jėzus buvo nuteistas mirtimi ne dėl to, ką padarė, bet dėl to, kas 

Jis yra. Nei rašto aiškintojai ir vyresnieji, nei Pilotas negalėjo 

Jėzuje rasti jokios kaltės ir blogo darbo, tačiau vis tiek nuteisė 

Jį mirties bausme. Už ką? Pagrindinė Jėzaus mirties priežastis 

buvo Jo identitetas. Žydų kunigai pasmerkė Jėzų myriop už tai, 

kad Jis yra Dievo Sūnus.  
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Bet Jėzus tylėjo. Tuomet vyriausiasis kunigas Jam 

tarė: „Prisaikdinu Tave gyvuoju Dievu, kad mums 

pasakytum, ar Tu esi Kristus, Dievo Sūnus?!“ 

Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai. Bet Aš jums 

sakau: nuo šiol jūs matysite Žmogaus Sūnų, sėdintį 

Galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse!“ 

Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir 

sušuko: „Jis piktžodžiauja! Kam dar mums 

liudytojai?! Štai girdėjote Jo piktžodžiavimą. Kaip 

jums atrodo?“ Jie atsakė: „Vertas mirties!“ (Mato 

23:63-66) 

 

O pasaulietinė valdžia su Pilotu priešakyje nuteisė Jėzų mirties 

bausme už tai, kad Jis yra karalius. 

 

Pilotas Jį paklausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ 

Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. Pilotas tarė 

aukštiesiems kunigams ir miniai: „Aš nerandu 

šitame žmoguje jokios kaltės“. (Luko 23:3-4)  

 

Taigi, neapykantos Jėzui priežastis buvo Jo identitetas. Velnias 

nekenčia to, kad Jėzus yra Dievo Sūnus ir Karalius. Jėzų nuteisė 

ir išdavė religingiausi žydų tautos atstovai, kurie siekė, 

remdamiesi įstatymu, tapti kitokiais. Jie savyje nešiojo tą patį 

nepaaiškinamą nepasitenkinimą, pyktį, pagiežą ir priešiškumą 

Jėzui, kokį turi velnias. Kodėl? Velnias krito ir buvo išmestas iš 

dangaus todėl, kad siekė kažkuo tapti. Jis nežiūrėjo į Dievą, 

kuriame galima būti tobulu ir laimingu, bet siekė tapti tokiu, 

kaip Dievas.  

 

Tu sakei savo širdyje: ‘Aš pakilsiu į dangų, iškelsiu 

savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu 
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dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. Aš pakilsiu 

aukščiau debesų, būsiu lygus Aukščiausiajam!’ 

(Izaijo 14:13-14) 

 

Iki šiol velnias savyje laiko nuoskaudą ir pagiežą, kad nėra toks. 

Jis nekenčia Kristaus už tai, koks Jis yra, todėl ir nepaklusnumo 

sūnūs, kuriuos įkvepia velnias, yra nepatenkinti savimi ir 

piktinasi tais, kurie žino, kas jie yra. Jie negali pakęsti tų, kurie 

žino, kas esą Kristuje. 

 

Taigi, iki šiol didžiausias konfliktas vyksta tarp religinių 

krikščionių, kurie tobulina save ir stengiasi savo pastangomis 

tapti panašūs į Kristų, ir tų, kurie žvelgią į Viešpatį ir mato, 

kokie jie jau yra Kristuje. Šią priešpriešą matome ir apaštalo 

Pauliaus gyvenime, kuris buvo persekiojamas ir nekenčiamas ne 

bedievių pagonių, bet religingiausių ir uoliausiai Dievo 

ieškančių žydų tautos atstovų. Paulius buvo nekenčiamas dėl to, 

kad susitapatino su Kristumi ir save suvokė, kaip neatskiriamą 

Jo dalį, todėl ta pati neapykanta, kuri buvo rodoma Kristui, teko 

ir Pauliui.  

 

Po įtikėjimo kiekvieno krikščionio gyvenime yra galimi du 

procesai. Jei krikščionis leidžia Šventajai Dvasiai nukreipti akis 

į Jėzų, jo gyvenime prasideda Kristaus pažinimo procesas, 

tačiau jei jis nukreips savo žvilgsnį į save, tada jo gyvenime 

prasidės savęs tobulinimo procesas. Štai kodėl velnias taip 

stengiasi, kad tavo žvilgsnis pasuktų kita linkme, nes nuo to 

priklausys visas tavo krikščioniškas gyvenimas. Todėl nenustok 

žvelgti ir įsižiūrėti į Jėzų, nes tik taip tu gali matyti save tobulai 

laimingu ir gyventi kitokį gyvenimą. 
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X SKYRIUS 

MĄSTYMAS  

 

ievo žodis atskleidžia paslaptį, kad visi regimi dalykai 

atsiranda iš nematomų. Prieš pasaulio sukūrimą ir 

žmogaus išgelbėjimą Dievas visa tai jau turėjo savo 

viduje. Atėjus laikui, Jis tiesiog ištarė žodį ir iš 

neregimų dalykų, paslėptų Dievo viduje, atsirado 

regimi. Jie atsirado per ištartą Dievo Žodį. 

 

Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti 

Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado 

regima. (Žydams 11:3) 

 

Tai, kad nematomi dalykai yra regimų dalykų atsiradimo 

priežastis ir šaltinis, galime stebėti ir gamtoje, kada žiūrėdami į 

medį mes nematome jo sėklos ir šaknų, bet regime išaugusias 

plačias šakas, kamieną ir vaisius. Taip pat yra ir su žmogumi. 

Išorinis elgesys ir gyvenimas atspindi nematomą žmogaus dalį, 

t.y. jo vidų. Skaitydami apie pirmųjų krikščionių ir apaštalų 

gyvenimą, matome jų darbus, pasiaukojimą ir Dievo jėgą, bet 

nematome paslėptos dalies, iš kur tai atsirado. Visas Jėzaus 

mokinių regimas elgesys, darbai ir Dievo jėgos pasireiškimas 

buvo jų vidinio gyvenimo pasekmė ir matoma išraiška. Todėl 

svarbiausias dalykas krikščioniui yra siekti ir žiūrėti į tai, kas 

nematoma bei įsitvirtinti neregimuose dalykuose, iš kurių ir 

atsiranda regimybė.  

 

Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, 

kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas 

neregima – amžina. (2 korintiečiams 4:18) 

 

D 



Mąstymas 

176 

 

Mąstymas – paslėpta laboratorija, kurioje gaminama 

regimybė. Vienas iš pagrindinių ir nematomų dieviško 

gyvenimo statybos instrumentų yra mūsų protas. Tu matai, kaip 

elgiasi žmogus, bet nematai jo minčių. Tačiau būtent mąstymas 

stipriausiai įtakoja išorinį elgesį. Dažnai krikščionys pagrindinį 

dėmesį skiria matomai gyvenimo daliai ir stengiasi keisti savo 

išorinį elgesį bei didinti gerų darbų kiekį, tačiau Dievo 

gyvenimo nuo to nedaugėja. To priežastis, kad yra ignoruojama 

viena iš pamatinių ir svarbiausių paslėptų  bei nematomų mūsų 

gyvenimo sričių - mąstymas. Mūsų mąstymas yra tarytum 

šaknys, kurių pagalba Dievo jėga, ramybė, Jo valia ir 

antgamtinis gyvenimas pasiekia mūsų vidų ir įvairiomis 

formomis pasireiškia išorėje. Mąstymas, atvertas Dievo žodžiui, 

atneša į mūsų gyvenimą dieviškas maistines medžiagas, kurios 

įtakoja ir keičia išorinį gyvenimą.  

 

Protas yra kanalas, per kurį į mūsų gyvenimą ateina Dievo jėga, 

pažinimas ir valia. Protas nėra Dievo jėgos šaltinis, bet tik 

kanalas. Tačiau, jei šis kanalas bus užkimštas arba nukreiptas 

neteisinga kryptimi, Dievo gyvenimas negalės tekėti, pasireikšti 

ir išsiveržti į išorę. Proto atnaujinimui ir mąstymo pakeitimui 

Naujajame Testamente skiriama daug dėmesio. Taip yra todėl, 

kad mąstymas veikia mūsų jausmus, o jausmai – įtakoja 

sprendimus. Taigi visi mūsų sprendimai, kurie formuoja 

gyvenimo kryptį, yra paremti mąstymu ir atėjusiomis mintimis, 

kuriomis mes maitiname savo širdį.   

 

Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo, kad tuščias mąstymas 

paklaidina žmogų. Neatnaujintas protas yra tamsa. Tamsa 

prasideda ne nuo blogų darbų, bet nuo tuščio mąstymo, kuris 

užpildomas šlamštu. Įsileisdamas tuščias mintis, žmogus 

pradeda jausti visą amplitudę geidulių, o išsidarkę jausmai 

priverčia daryti kvailus sprendimus. Todėl, atidavęs protą 
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tuščioms mintims, kiekvienas žmogus bus suklaidintas ir 

nuvestas tolyn nuo Dievo.  

 

Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam 

nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir 

neišmani jų širdis aptemo. (Romiečiams 1:21) 

 

Kiekvienas krikščionis trokšta būti dvasiniu žmogumi, 

patiriančiu savo gyvenime Dievo jėgą ir  Kristaus charakterį. 

Tačiau, jei kanalas, kuriuo turi tekėti dieviška gyvybė bus 

užkimštas ir naudojamas ne pagal paskirtį, tada švarus vanduo, 

kurio tiek daug yra krikščionio dvasioje, tiesiog tyvuliuos prie 

užkimšto kanalo. Taip yra ir su dvasiniu gyvenimu. Ne dvasiniai 

darbai artina mus prie Dievo, bet dvasinis mąstymas, iškeliantis 

iš dvasios į paviršių Kristaus charakterį ir Jo jėgą. 

 

Kūniškas mąstymas  tai mirtis, o dvasiškas  

gyvenimas ir ramybė. (Romiečiams 8:6)  

 

Proto paskirtis – būti pagalbininku suprantant Dievo valią. 

Nemažai krikščionių, išlaisvinti iš įvairių nuodėmių bei 

nenaudingų įpročių, patyrę Dievo jėgą, gerumą, meilę, 

apreiškimus ir malonę, po kurio laiko vėl grįžta prie seno 

gyvenimo būdo, nusivilia, pavargsta ir būna užpildyti 

rūpesčiais, darbais, veikla ir „normaliu“ pasaulietiniu 

gyvenimu. Tai įvyksta ne staiga, bet palaipsniui.  Kada po Dievo 

jėgos patyrimo bei širdies apvalymo krikščionis savo mąstymą 

palieka dreifuoti ir būti pasyviu stebėtoju, į jo mintis pradeda 

veržtis ne Dievo mintys, bet pasaulio. Protas, paliktas be 

priežiūros, visada automatiškai užsipildys šlamštu. Todėl labai 

svarbu, kad mūsų mąstymas būtų aktyvus ir ieškantis Dievo. 

Tada Šventoji Dvasia užpildys mūsų vidų Dievo valios 

supratimu bei Jo kelių pažinimu, ir dėl šios priežasties keisis 
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mūsų jausmai ir sprendimai. Tokiu keliu Kristaus gyvenimas, 

glūdintis mūsų dvasioje, palaipsniui kils į paviršių ir reikšis 

matomais sprendimais ir įvykiais. Daugelio krikščionių 

nesėkmių priežastis yra ne gerų darbų trūkumas, bet mąstymas, 

paliktas būti pasyviu Dievo atžvilgiu. 

 

Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra 

Viešpaties valia. (Efeziečiams 5:17) 

 

Šventoji Dvasia skatina mus ieškoti ir aktyviai naudoti protą, 

stengiantis pažinti Dievo valią. Labai dažnai Ji kalba tarytum 

kaip pro aprūkusį stiklą, pateikdama Dievo valią mažais 

gabalėliais ar užuominomis, idant mūsų protas pasileistų 

bėgti paskui Jėzų, stengdamasis suprasti Jo valią. Apaštalų 

darbuose skaitome apie tai, kaip Petras išvydo regėjimą, 

kurio metu jis pamatė iš dangaus ant paklodės nuleidžiamus 

įvairius  gyvius bei išgirdo balsą, liepiantį jam pjauti ir 

valgyti. Tai pasikartojo tris kartus iš eilės. 

 

„Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir Dvasios 

pagavoje mačiau regėjimą. Kažkoks indas, tarsi 

didžiulė marška, už keturių kampų leidžiama iš 

dangaus, nusileido prie manęs.  Atidžiai įsižiūrėjęs, 

pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių 

žvėrių, roplių ir padangės paukščių. Ir išgirdau 

balsą, kuris man sakė: ‘Kelkis, Petrai, pjauk ir 

valgyk!’ (Apaštalų darbai 11:5-7) 

 

Kodėl Šventajai Dvasiai reikėjo net tris kartus prakalbėti 

Petrui tokiu būdu? Vėliau apaštalų darbuose skaitome, kad 

taip Dievas norėjo Petrui parodyti, kad jis nebijotų ir 

nedvejotų skelbti Evangeliją pagonims. Kodėl Šventoji 

Dvasia negalėjo tiesiai, konkrečiai ir aiškiai pasakyti Petrui, 
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kad jis nebijotų skelbti Evangelijos pagonims, bet pateikė 

jam neaiškų regėjimą, kuris kvietė jį mąstyti ir stengtis 

suprasti, ką gi Dievas nori pasakyti? Kodėl dažnai Dievas 

mums kalba ne taip aiškiai, kaip mes norėtume? 

 

Petras pradėjo mąstyti ir stengėsi suprasti Dievo valią. Būtent 

tada, kai jis pradėjo naudoti savo mąstymą Dievo valios 

pažinimui, Viešpats davė Petrui supratimą. 

 

Petrui tebesvarstant, ką galėtų reikšti matytas 

regėjimas, štai Kornelijaus pasiuntiniai, 

išklausinėję, kur Simono namai, sustojo prie vartų. 

(Apaštalų darbai 10:17) 

 

Labai dažnai krikščionis tikisi išgirsti aiškų Dievo balsą, 

pamatyti ir sužinoti detaliai kiekvieną Dievo žingsnį, ir dėl šios 

priežasties pražiopso Dievo kvietimą ir nuleistą iš dangaus 

„siūlo galą“, kad galėtų jį vynioti ir naudoti savo mąstymą, 

siekiant suprasti, kokia yra Dievo valia, širdis ir keliai. Dievas 

visada kviečia mus leisti gilyn nematomas mąstymo šaknis į 

Dievo žodį ir Jo valios pažinimą. Viešpats trokšta atkreipti mūsų 

dėmesį į Jo žodį, kad mes ne paviršutiniškai, tarytum greito 

maisto restorane, paskaitytume Dievo žodį, bet, kad 

stengtumėmės suprasti ir pažinti Jo valią, širdį ir charakterį. 

Šventoji Dvasia visada mums pagelbės ir ves Jo pažinimo keliu, 

jei mes įteiksime savo protą kaip instrumentą į Jo rankas. Kada 

mūsų mąstymas aktyvus, tada Šventoji Dvasia duoda mums 

supratimą. Dievas trokšta ne informuoti mus apie savo valią, bet 

užpildyti ja, kad mums mąstant ir leidžiant gilyn šaknis į Dievo 

žodį, būtų keičiamas mūsų mąstymas, širdis ir gyvenimas. 

Dievui yra svarbiau mūsų mąstymo pakeitimas nei 

informavimas ir greitos bei paprastos informacijos apie save 

pateikimas. Todėl nenustebk, jei Viešpats pradės tau kalbėti 
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tarytum kaip pro rūką ir neapipils smulkiomis detalėmis apie 

save. Jis kvies tave paimti „siūlo galą“ ir pradėti jį vynioti. To 

proceso metu tavo mąstymas bus keičiamas, o tu būsi 

atnaujinamas ir daromas panašiu į Kristų. 

 

Proto atnaujinimas Dievo žodžiu. Dievas ne informuoja mus 

apie savo valią, bet kviečia ją suprasti. Todėl, kad suprastume 

Jo valią, mums būtina atnaujinti mąstymą, taikant vienintelį 

proto atnaujinimo instrumentą – Dievo žodį. Mūsų senos 

mintys, samprotavimai, argumentai, įsitikinimai turi būti 

sugriauti ir pakeisti visiškai kitais įsitikinimais bei mąstymo 

nuostatomis. Apaštalas Paulius laiške romiečiams kviečia 

krikščionis atnaujinti savo protą, idant jie galėtų pažinti Dievo 

valią. Be mąstymo pakeitimo neįmanoma teisingai suprasti 

Dievo valios. 

 

Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti 

savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią 

auką,tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir 

neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, 

atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, 

kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. 

(Romiečiams 12:1-2) 

 

Viena iš pagrindinių priežasčių, paklaidinančių nuoširdžius ir 

tarnauti Dievui trokštančius krikščionis, yra įsitikinimas, kad 

Dievo valios pažinimui užtenka nuoširdžios, trokštančios Dievo 

ir atsidavusios širdies. Nuoširdumas nėra Dievo valios pažinimo 

pagrindas, bet tik viena iš sąlygų. To nesuprasdami, nemažai 

nuoširdžių ir trokštančių Dievo krikščionių nuklysta į „super 

dvasingumą“, būna atskiriami nuo bendruomenių ir ilgą laiką 

dreifuoja tikėjimo vandenyse, klaidžiodami ir ieškodami uosto, 

prie kurio galėtų prisišvartuoti. Pagrindinė tokio paklydimo 
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priežastis yra lengvabūdiškumas ir atsainus požiūris į būtinybę 

atnaujinti mąstymą Dievo žodžiu, ir savo krikščioniško 

gyvenimo statymas ant nepatikimo bei nestabilaus pagrindo, 

pavadinimu „Aš esu nuoširdus“. Tačiau Dievo žodis mums 

atskleidžia, kad nuoširdumo ir pasišventimo neužtenka tam, kad 

galėtume pažinti Dievo valią. Biblijoje matome daug pavyzdžių, 

kada pasišventę ir atsidavę Dievui, tačiau neatnaujinę savo 

mąstymo Dievo žodžiu tikėjimo vyrai padarydavo grubių 

klaidų, nepaisant, kad prieš tai gaudavo įspūdingus apreiškimus 

iš Dievo.  

 

Evangelijoje pagal Matą skaitome, kad apaštalas Petras gavo 

tikrą ir galingą apreiškimą iš Dievo, kad Jėzus yra Mesijas, 

gyvojo Dievo Sūnus. Pats Jėzus pripažino, kad šį apreiškimą 

Petras gavo ne vadovaudamasis savo loginiu mąstymu ar 

išvadomis, bet Dievo duotu apreiškimu. 

  

Jėzus jam atsakė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos 

sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano 

Tėvas, kuris yra danguje. (Mato 16:17) 

 

Petras buvo nuoširdus, ieškantis Dievo, Jį mylintis ir 

pasišventęs, t.y. viską palikęs dėl Jėzaus. Tačiau neatnaujintas 

mąstymas gautą apreiškimą suprato kitaip, todėl Petras kvietė 

Jėzų išsaugoti savo gyvybę ir neiti kryžiaus keliu. Matome, kad 

nuoširdumo, atsidavimo, pasišventimo ir net teisingo Dievo 

apreiškimo neužtenka, kad galėtume teisingai suprasti Dievo 

valią. Dievo valia Jėzui buvo eiti ant kryžiaus ir mirti už visų 

žmonių nuodėmes. Dievo kelias Jėzui buvo prarasti save. 

Apreiškimas be atnaujinto mąstymo paklaidina daugelį 

krikščionių, kurie skuba įgyvendinti ir vadovautis gautais 

apreiškimais, tačiau naudoja neatnaujintą ir žmogiškomis 
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nuostatomis paremtą mąstymą. Nenuostabu, kad toks mąstymas 

Petrą skatino žengti priešinga kryptimi nei Jėzus.  

 

Tada Petras, pasivadinęs Jį į šalį, ėmė drausti: 

„Jokiu būdu, Viešpatie, Tau neturi taip atsitikti!“Bet 

Jis atsisukęs pasakė Petrui: „Eik šalin, šėtone! Tu 

man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas 

Dievo, o kas žmonių“. (Mato 16:22-23) 

 

Labai dažnai krikščionis siekia tiksliai girdėti Dievo balsą bei  

būti vedamas detalių komandų ir nurodymų, tačiau 

nesuformuotas ir neatnaujintas mąstymas tokį krikščionį gali 

nuvesti visiškai priešinga kryptimi, nepaisant jo nuoširdumo ar 

gautų apreiškimų. Kodėl, nepaisant kaip stipriai esame atsidavę 

ir pasirengę sekti paskui Jėzų, dažnai nesuprantame, ko Jis nori 

ir kokia yra Jo valia konkrečioje situacijoje? Tada, 

vadovaudamiesi savo patirtimi ir senu mąstymu, pradedame 

lipdyti Dievo valią iš įvairių sutapimų, žmogiškų išvadų, 

nuojautų ir padrikų komandų galvoje. Tokioje košėje labai suku 

išskirti, kokios mintis, pojūčiai ar sutapimai yra iš Dievo.  

 

Kad galėtume girdėti Dievo balsą aiškiai ir konkrečiai, iš 

pradžių turi būti suformuotas teisingas ir tvirtas mąstymas, t.y 

paruoštas švarus kanalas, kuriuo ateitų Dievo valios supratimas 

ir išaiškinimas. Todėl Viešpats, prieš siųsdamas savo mokinius 

tarnauti, skyrė jiems laiko, mokydamas ir aiškindamas Dievo 

karalystės paslaptis, idant mokinių mąstymas būtų atnaujintas ir 

parengtas tarnavimui. Jėzus iš pradžių parengia naujus 

vynmaišius ir tik po to pila naują vyną. Tačiau dažnai 

krikščionis daro priešingai: naują lopą, t.y. Dievo balsą, bando 

lipdyti ant seno drabužio, t.y. seno mąstymo. Dėl šios priežasties 

gautas apreiškimas ne tik, kad nepadeda, bet dar labiau suplėšo 

gyvenimą. Bažnyčiose gausu pavyzdžių, kada krikščionis, 
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gavęs tikrą apreiškimą iš Dievo, pradeda jį įgyvendinti 

vadovaudamasis nuojautomis, žmogiškomis gerumo išvadomis 

ir suskaldo ne tik šeimas, bet ir ištisas bendruomenes. Kiti 

stebisi, kaip toks atsidavęs, viską paaukojęs ir nuoširdus 

krikščionis gali padaryti tokių stambių klaidų? Kodėl Dievas 

leidžia tam įvykti, juk toks krikščionis yra nuoširdus ir ieškantis 

Dievo? Dievas labai rimtai žiūri į savo žodį ir neturi jokių 

numylėtinių. Jei krikščionio mąstymas paliekamas Dievo 

žodžio užribyje, jis yra pavojingoje zonoje ir dar nėra tinkamas 

tarnavimui.  

 

Ne išimtis ir galingi Dievo vyrai, apie kurių klaidas mes 

skaitome Biblijoje. Dievo žodyje parašyta, kad, sulaukęs 

keturiasdešimties metų, Mozė nutarė susitapatinti su savo tauta 

ir pasirinko verčiau kentėti Kristaus kančias nei džiaugtis 

laikinais Egipto malonumais. Jis viską paliko, pasišventė ir 

nutarė paaukoti savo gyvenimą Dievui. Šis pasišventimas buvo 

tikras ir nuoširdus.  

 

Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti sunkumus 

negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. 

(Žydams 11:25) 

 

Tačiau Mozės pasišventimui ir nuoširdumui trūko atnaujinto 

mąstymo, nes jis klaidingai suprato Dievo valią ir Jo kelius, 

nepaisant kad turėjo apreiškimą apie savo pašaukimą. Mozė 

tikėjosi, kad toks pasišventimas ir atsidavimas išprovokuos 

Dievą pradėti veikti, o tauta supras tai kaip Dievo ženklą. Tačiau 

jis skaudžiai apsiriko, todėl jam prireikė kitų keturiasdešimties 

metų suderinti savo mąstymą su Dievo mintimis ir keliais.  
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Mozė tikėjosi, kad jo broliai suprasią, jog Dievas jo 

ranka suteiks jiems išgelbėjimą, bet jie šito 

nesuprato. (Apaštalų darbai 7:25) 

 

Taigi, prieš Dievo valios supratimą, konkretumą ir aiškumą, 

Šventoji Dvasia formuoja mumyse naują mąstymo būdą ir valo 

kanalą, kad Dievo valios pažinimas galėtu be kliūčių atitekėti ir 

išpildyti gautus apreiškimus, kurie taptų ne susiskaldymo, bet 

palaiminimo ir statydinimo įrankiu. Todėl, apaštalas Petras 

pirmuosius krikščionis ragino apsijuosti proto strėnas ir leisti 

protui ganytis Dievo žodžio ganyklose, idant jis nebūtų kaip 

palaidas arklys, besileidžiantis valgyti į bet kurią vietą. Taigi, po 

sprendimo sekti paskui Jėzų, pasišventimo ir nuoširdaus 

tikėjimo, mūsų protas turi būti atnaujintas Dievo žodžiu. Nors 

tu gali būti nuoširdus krikščionis, tačiau neatnaujintas protas 

neleis teisingai suprasti, o tuo pačiu ir gyventi Dievo valioje.  

  

Todėl, susijuosę savo proto strėnas, būkite blaivūs 

ir visiškai pasitikėkite malone, kuri bus jums 

suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus (1 Petro 1:13). 

 

Mąstymo ir samprotavimų tvirtovės. Kada priimame Kristų į 

savo širdį, mūsų dvasia atgimsta ir tampa panaši į Jėzų, tačiau 

mūsų mąstymas dar lieka senas. Todėl krikščioniško gyvenimo 

pradžioje prasideda mūsų mąstymo atnaujinimas. Apaštalas 

Paulius laiške korintiečiams rašo, kad mūsų tikėjimo kovos 

ginklai skirti griauti tvirtovėms. 

 

Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve 

griauti tvirtoves. Jais mes nugalime 

samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla 

prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn 
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kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui, (2 

Korintiečiams 10:4-5) 

 

Kas gi yra tos tvirtovės? Kaip jos atsiranda? Šios tvirtovės - tai 

yra mąstymo būdas, susidedantis iš įvairių argumentų, 

samprotavimų ir minčių, kurios pastatomos, sulipdomos ir 

įtvirtinamos mūsų gyvenime. Krikščionišką gyvenimą mes 

pradedame su atnaujinta dvasia, bet atsinešame iš seno 

gyvenimo būdo įvairių prote pastatytų tvirtovių, t.y. mąstymą, 

kuris priešingas Dievo karalystės supratimui. Todėl iš pradžių, 

mūsų viduje vyksta kova, kurios metu, veikiant Šventajai 

Dvasiai, yra griaunamos senos tvirtovės, klaidingi įsitikinimai ir 

įsivaizdavimai.   

 

Įvairūs patyrimai, nuoskaudos ir senas gyvenimo būdas 

kiekviename žmoguje suformuoja atitinkamą argumentų ir 

mąstymo sistemą, kuriai sugriauti neužtenka vieno pamokslo ar 

maldos, bet reikia nuolatinio Dievo žodžio girdėjimo. 

Pavyzdžiui, jei iki įtikėjimo sūnus šeimoje nepatyrė tėvo meilės 

ir dėmesio, bet buvo skaudinamas ir gniuždomas, jo prote 

velnias suformuoja klaidingą sūnaus ir tėvo santykių supratimą, 

kurį po įtikėjimo nevalingai krikščionis taiko santykiuose su 

dangiškuoju Tėvu. Tada krikščionis dangišką Tėvą suvokia kaip 

tolimą, nepatikimą, galintį įžeisti, palikti ir nubausti. Tokiam 

krikščioniui Šventoji Dvasia iš pradžių apreiškia Dievą kaip 

Tėvą ir maitina jį teisingu Dievo žodžiu. Dėl šios priežasties, 

plyta po plytos senos proto tvirtovės yra sugriaunamos ir jų 

vietoje pradedamas statyti dieviškas mąstymas.  

 

Pasaulyje mąstymas yra nukreiptas siekti kitų dėmesio, 

pripažinimo, naudingumo, saviraiškos ir šlovės. Jei toks 

mąstymas nėra pakeičiamas Dievo žodžiu, krikščionis stengiasi 

tarnauti Dievui ir praturtėti Dievo dovanomis, kad galėtų būti 



Mąstymas 

186 

 

naudingas ir priimtas, siekia dėmesio ir pripažinimo iš žmonių, 

nori visada jaustis pilnaverčiu. Labai dažnai krikščionys, kurių 

„nepilnavertiškumo kompleksas“ nėra sugriautas ir kurie 

santykiuose su kitais yra patyrę atstūmimą, vienatvę ir 

nepripažinimą, neatnaujintas mąstymas juos nustumia į „super 

dvasingumą“. Tada krikščionis stengiasi „atsigriebti“ už 

prarastus metus, puola tarnauti ir daryti gerus darbus, siekdamas 

jaustis priimtu ir pilnaverčiu. Darbai, tarnavimas ir pastangos 

nukreiptos į saviraišką, bet ne į Viešpatį, neapreiškia Kristaus 

asmens, bet tik žmogišką gerumą. Tokiais atvejais norisi 

pasiekti ypatingų dvasinių rezultatų ir aukštumų, kad, pagaliau, 

tapti visų priimtu, pripažintu ir naudingu.  

 

Krikščionis, kuris praeityje buvo nesaugus, bijojo bendravimo 

ar buvo neteisingai įžeistas, stengiasi apsisaugoti nuo tokių 

įžeidimų bažnyčioje kontroliuodamas kitus arba siekdamas 

pastoviai išlaikyti ir apginti savo poziciją. Pamokslininkas 

stengiasi neprarasti minios dėmesio, pranašas siekia surasti 

žodį, kuris tiktų aplinkiniams ir nori padaryti juos priklausomus 

nuo „savo“ pranašysčių ir t.t.  Taip vyksta dėl to, kad, nepaisant 

atgimimo iš aukšto ir viduje esančios Kristaus dvasios, 

neatnaujintas mąstymas priverčia krikščionį elgtis ir gyventi ne 

Dievo gyvenimą, bet savo. Tarnavimas su praeityje 

pastatytomis tvirtovėmis padaro daugiau žalos, nei naudos. 

 

Neteisingos mąstymo tvirtovės gali būti statomos ir 

krikščioniško gyvenimo periodu. Tai dažniausiai susiję su 

mąstymu ir samprotavimais, paremtais tradicijomis ir tam 

tikromis nusistovėjusiomis tikėjimo išraiškos formomis. Šios 

tvirtovės pradedamos statyti nuo pavienių plytų, t.y. neteisingų 

minčių, ateinančių į mūsų protą. Jei krikščionis neatskiria ir 

priima į savo vidų Dievo žodžiui prieštaraujančias mintis, 

pastarosios pradeda formuoti atitinkamus argumentus, 
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įsitikinimus ir samprotavimus, kurie jau darosi panašūs į darniai 

sujungtą tvirtovę. Todėl atsitinka taip, kad nuoširdus, atsivertęs 

ir mylintis Dievą krikščionis po kurio laiko tampa religiniu 

fanatiku, galinčiu „dėl Dievo“ įžeisti, neatleisti, atsiskirti, o 

vėliau net ir nužudyti savo brolį. Kaip įmanomas toks kardinalus 

pasikeitimas? Tai neatsitinka staiga. Tvirtovių statymas mūsų 

prote vyksta palaipsniui. Jei mes atsainiai žiūrime į tai, apie ką 

mąstome, ilgainiui nepastebime, kaip mumyse suformuojama 

mąstymo sistema, paremta įvairiausiais argumentais ir 

samprotavimais, vedančiais priešinga kryptimi nei Dievo žodis. 

 

Todėl Šventoji Dvasia nuo pat įtikėjimo pradžios kviečia 

kiekvieną krikščionį atidžiai palenkti savo ausį prie Dievo 

žodžio, idant šis žodis galėtų sugriauti senas tvirtoves ir nutiesti 

bėgius prote, kuriais atvažiuotų Dievo palaiminimų ir pažinimo 

traukinys. Iš pradžių bėgių tiesimas atrodo nerezultatyvus 

procesas, bet vėliau nutiesti bėgiai tarnaus ilgą laiką, o Dievo 

apreiškimai nesustos riedėti šiuo keliu. 

 

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, 

garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,apie visa, 

kas dora ir šlovinga. (Filipiečiams 4:8) 

 

Krikščionis yra panašus į Jeruzalės miestą, kurio centre yra 

Dievo šventykla. Tačiau Jeruzalė turi būti apsaugota gynybine 

siena, idant į miestą galėtų patekti tik tie, kurie jį saugo ir 

maitina. Biblijoje skaitome apie kelis kartus sugriautą ir 

atstatytą Jeruzalės miestą ir šventyklą. Atstačius šventyklą, 

toliau būdavo atstatomos miesto sienos. Jos yra labai svarbios. 

Jei šventykla nebus apsaugota, tada ji greitai bus suniokota. Tas 

pats yra ir su krikščionimis. Jeruzalės sienos panašios į mūsų 

mąstymą, kuris turi apsaugoti mūsų viduje esančią dvasią nuo iš 

išorės velnio siūlomų minčių bei argumentų, kurie galėtų 
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sugriauti šventyklą. Todėl vien atgimimo iš aukšto ir krikšto 

Šventąja Dvasia neužtenka, kad būtų per mus apreiškiamas 

Kristaus gyvenimas. Taip pat turi būti suformuotos mąstymo 

sienos, kurios neįsileidžia priešo minčių, bet visada atviros 

Dievo žodžiui. 

 

Senajame Testamente skaitome, kad  pagrindinis Dievo 

nurodymas Jozuei prieš užkariaujant Pažadėtąją Žemę, buvo 

užpildyti savo protą Dievo žodžiu. Jozuė buvo ruošiamas 

didelėms pergalėms, kurios neįmanomos be nuolatinio 

pasilikimo ir „pamerkimo“ savo minčių į Dievo žodį.  

 

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, 

bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai 

vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką 

bedarytum, klestės ir visur tau seksis. (Jozuės 1:8) 
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XI SKYRIUS 

KAIP UŽGĘSTA KRIKŠČIONIS? 

 

kaitant apie proto atnaujinimo būtinybę ir mąstymo 

svarbą, gali kilti klausimas, kodėl rašto žinovai ir 

aiškintojai, kurie skyrė tiek daug dėmesio, kad galėtų 

suprasti Šventuosius Raštus, nagrinėjo juos ir nuolat apie 

tai mąstė, vis dėlto nepažino Jėzaus, o, galiausiai, Jį 

išdavė? Kodėl ir šių dienų krikščionybėje yra tiek daug žmonių, 

kurie studijuoja Bibliją, baigia po kelias Biblijos mokyklas, 

mąsto apie Dievo žodį, bet yra užgesę? Viena iš priežasčių, 

kodėl proto ir mąstymo naudojimas Dievo žodžiui gali virsti 

paklydimu yra ta, kad savarankiškas mąstymas patenkina 

žmogišką smalsumą ir ugdo išdidumą, bet nestatydina dvasios. 

Jei krikščionis galvoja, kad protas yra Dievo jėgos ir išminties 

šaltinis, tai jis klysta. Protas yra tik kanalas ir instrumentas, kuris 

turi būti naudojamas kartu su dvasiniais troškimais. Mąstymas, 

veikiantis atskirai ir savarankiškai nuo dvasinių troškimų, iš 

tiesų paklaidina ir iš krikščionio padaro religinį rašto aiškintoją, 

kurio vidinis gyvenimas skiriasi nuo Dievo žodžio realybės. 

Todėl labai svarbu suprasti, kaip reikia naudoti atnaujintą protą, 

kad jis nebūtų tuščias, bet naudingas Dievo pažinimo 

instrumentas.  

 

Mąstymas ir troškimai. Žmogaus mąstymas iš prigimties yra 

nukreiptas į troškimus, kurie yra jo viduje. Tuos troškimus 

žmogus paveldi iš savo tėvų, kurie tai paveldi iš senelių, o 

pastarieji - iš savo protėvių. Taip galime ateiti iki Ievos ir 

Adomo, iš kurių ir paveldėjome mūsų viduje slypinčius 

žmogiškus troškimus. Šie troškimai ieško, kaip patenkinti kūno 

malonumus, akių geismą, siekia patirti kuo daugiau įvairių 

pojūčių bei įgyti žmogiškos išminties, kuri siekia pasididžiuoti 

savimi. Šiuos troškimus į žmogaus vidų pasėjo velnias. Pirmųjų 

S 
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žmonių, Ievos ir Adomo viduje šių troškimų iš pradžių nebuvo,  

tačiau kada Ieva vaikščiojo Edeno sode, velnias nukreipė jos 

mintis į medį, kurio vaisius Dievas buvo uždraudęs valgyti, ir 

pasiūlė troškimus, kurie tuo metu buvo ne žmogaus viduje, bet 

išorėje. 

 

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. (Pradžios 3:6) 

 

Kada Ieva ir Adomas priėmė velnio pasiūlymą ir paragavo 

uždrausto medžio vaisių, šis troškimų paketas įėjo į žmogaus 

vidų. Jį sudaro kūno geismai, akių geismai ir gyvenimo 

išdidumas, t.y. žmogaus pasipuikavimas tuo, kas jis yra arba ką 

turi.  

 

nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių 

geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, 

bet iš pasaulio. (1 Jono 2:16) 

 

Nuo to laiko kiekvienas žmogus gimsta su jo viduje esančiais iš 

Ievos ir Adomo paveldėtais kūniškais troškimais, į kuriuos yra 

nukreiptos žmogaus mintys ir mąstymas. Netikintis žmogus, 

neturintis Kristaus dvasios, yra kaip kalinys, kuris neturi jokio 

pasirinkimo. Nepaisant kaip jis stengtųsi, vis tiek jo mintys 

grįžta prie troškimų, glūdinčių jo viduje. Todėl, kaip netikintis 

besistengtų gyventi Dievo gyvenimą, jam tai yra neįmanoma, 

nes kūniški troškimai nugali ir priverčia jį mąstyti ir įvairiomis 

formomis tenkinti jo viduje esančius kūniškus troškimus. 

 

Tačiau, kada žmogus kreipiasi į Viešpatį ir pakviečia Jį į savo 

vidų, žmoguje atgimsta dvasia ir į jo vidų ateina kiti 
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antgamtiniai troškimai. Tai dvasios troškimai, kurie ateina iš 

dangaus ir yra priešingi bei nebūdingi žmogiškai prigimčiai. Tai 

troškimas pažinti ir mylėti Kristų, aukotis ir gyventi dėl Jo, 

pasitikėti Juo, mylėti šia meile kitus, išsižadėti savęs dėl Jėzaus 

ir kiti. Po atsivertimo krikščionio viduje atsiranda konkurentas 

kūniškiems troškimams ir dabar krikščionis nebėra kalinys, 

kurio viduje gyvena monopolistas, tačiau šalia kūniškų 

troškimų, paveldėtų iš tėvų, jis gauna dvasios troškimus, 

paveldėtus iš Kristaus. Dabar atsiranda galimybė rinktis: 

gyventi pagal kūną arba gyventi pagal dvasią.  

 

Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia – 

kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite 

daryti visko, ko norėtumėte. (Galatams 5:17) 

 

Taigi, po įtikėjimo krikščionis savo viduje turi du troškimų 

paketus, kurie vienas kitam priešinasi. Būtent šioje vietoje 

mąstymas vaidina labai svarbų vaidmenį. Mąstymas, nukreiptas 

į dvasinius troškimus, ištraukia iš mūsų vidaus Dievo gyvenimą, 

o mąstymas, nukreiptas į kūniškus troškimus, gesina dvasią ir 

gali grąžinti krikščionį prie seno gyvenimo būdo. Todėl dažnai 

atsitinka taip, kad įtikėjęs, apvalytas ir degantis krikščionis po 

kurio laiko užgęsta ir grįžta prie seno gyvenimo būdo, nepaisant, 

kad yra krikštytas Šventąją Dvasia ir atgimęs iš aukšto. Kaip tai 

įmanoma? Apaštalas Paulius laiške romiečiams paaiškina, kad 

kiekvienas krikščionis gali gyventi pagal dvasią ir pagal kūną. 

Kurį gyvenimą jis pasirinks gyventi apsprendžia mąstymo 

būdas.  

 

Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie 

gyvena pagal Dvasią – dvasiškai. (Romiečiams 8:5) 
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Mūsų protas yra tarytum lokatorius, galintis prisijungti ir siurbti 

energiją iš dviejų šaltinių, t.y. kūno arba dvasios troškimų. Jei 

mūsų mąstymas yra nukreiptas į dvasinius troškimus, tada 

Dievo gyvenimas pradeda reikštis mumyse, tačiau kai šį 

lokatorių mes nukreipiame į kūniškus troškimus, tada senos 

nuodėmės ir gyvenimo būdas vėl grįžta. Vienu metu mūsų 

protas negali būti nukreiptas į abu šaltinius. 

 

Apaštalas Paulius rašo, kad jei mes mąstysime ir nukreipsime 

savo protą į dvasinius troškimus, tada automatiškai mūsų 

kūniški troškimai nebus patenkinti. Jei krikščionis galvoja apie 

Kristaus meilę, jėgą ir gerumą, jame gimsta meilės atsakas ir 

pradeda reikštis Kristaus charakteris. Tačiau, jei krikščionis 

nukreipia savo mąstymą į senas nuodėmes, prisiminimus, 

atranda ir pastebi savyje esančius pageidimus, tada jo dvasia 

silpsta ir į paviršių pradeda lįsti senas charakteris, o krikščionis 

palaipsniui grįžta prie seno gyvenimo būdo. Kuo ilgiau jis žiūri 

ir mąsto apie kūniškus troškimus, tuo labiau jie reiškiasi.  

 

Religinis mąstymas lygiai taip pat yra nukreiptas į kūniškus 

troškimus, tik jis siekia ne patenkinti juos, bet suvaldyti. Tačiau 

rezultatas vis tiek yra tas pats – Kristaus gyvenimas lieka 

uždarytas dvasioje ir negali reikštis. Ir vienu, ir kitu atveju 

reiškiasi sena žmogiška prigimtis, tik pirmu atveju į paviršių 

grįžta senos nuodėmės, o kitu – reiškiasi senoji prigimtis, tik 

kenčianti, suvaržyta, bet vis tiek pasiliekanti dėmesio centre. 

Dvasinio mąstymo centras turi būti ne tu ir tavo pastangos save 

pakeisti, bet Kristus ir dvasios troškimai, skirti išreikšti meilę ir 

tikėjimą savo Viešpačiu. 

 

Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno 

geismų. (Galatams 5:16) 
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Todėl, jei krikščionis nukreipia savo mintis į dvasinius 

troškimus, jis nebegalvoja, kaip save suvaldyti, patobulinti ar 

kažko neleisti daryti. Jam nebėra laiko apie tai galvoti. 

Pagrindinis jo minčių objektas yra Kristus. Toks mąstymas 

atneša gyvenimą ir ramybę. Todėl, kai krikščionis pradeda 

mąstyti apie Jėzaus meilę, gerumą ir malonę, į jo gyvenimą 

ateina ramybė ir užtikrintumas. Nejaugi viskas taip paprasta? 

Dievo žodis sako, kad taip. Pakeisk savo mąstymą ir nukreipk jį 

į tavo viduje esančius dvasinius troškimus, ir tu pastebėsi, kad 

vos po kelių minučių Dievo ramybės tavyje padaugės, 

pagundymas pasitrauks, o užtikrintumas Jo meile užpildys tavo 

vidų. 

 

Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – 

gyvenimas ir ramybė. (Romiečiams 8:6) 

 

Dvasios troškimams būtinas maistas. Po atgimimo iš aukšto 

mūsų viduje atsiranda neišsemiami dvasios troškimai, tačiau iš 

pradžių mes jų nesuprantame. Dvasios troškimai turi būti 

maitinami, idant mes juos galėtume suprasti ir išreikšti. 

Dvasiniai kūdikiai labai dažnai negali paaiškinti žodžiais, kaip 

jiems gera, nežino, kaip naudoti, nukreipti ir maitinti dvasinius 

troškimus. Dvasios troškimus reikia suprasti. Todėl mums 

reikalingas protas, kuris žvelgtų į dvasios troškimus ir per Dievo 

žodį suprastų juos. Taigi, mąstymas yra tarpininkas tarp Dievo 

žodžio ir troškimų. 

 

Viena iš priežasčių, kodėl karšti krikščionys yra paklaidinami 

arba užgęsta, yra gyvenimas su nepamaitintu ar nesuprastu 

dvasiniu troškimu. Ilgai be priežiūros paliktas dvasinis 

troškimas, palaipsniui, gali užgesti, todėl jį būtina prižiūrėti ir 

maitinti. Pagrindinis dvasinio troškimo maistas yra Dievo 

žodis. Kada atgimstame iš aukšto, mes gauname neišsemiamą 
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Dievo pažinimo troškulį, tačiau nežinome, kaip jį patenkinti ir 

išreikšti. Jei krikščionis nesupranta, kad šis nepaaiškinamas 

troškimas veda jį link Dievo žodžio, kad būtų pamaitintas ir 

suprastas, jis pradeda vaikytis jausmų, potyrių ir pojūčių, kad 

išlaikytų tą būseną ir troškimą. Jei toks krikščionis nenukreipia 

ir nesujungia troškimo su Dievo žodžiu, jis gali nuklysti į „super 

dvasingumą“, pradėti vaikytis pergyvenimų, regėjimų, vizijų, 

„paėmimo į dangų“, angelų aplankymo ir viską vertinti pagal 

viduje esančius pojūčius, kurie kaip chameleonas keičiasi ir 

veda į neprognozuojamą elgesį. Tačiau Dievas, suteikdamas 

mums Jo pažinimo troškulį, veda mus link Dievo žodžio, kad, 

mąstydami apie jį, mes leistumėm Šventajai Dvasiai paaiškinti 

dvasios troškimus ir nukreipti juos teisinga kryptimi. 

 

lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad 

nuo jo augtumėte išgelbėjimui, (1 Petro 2:2) 

 

Dvasiniam troškimui yra būtinas maistas, t.y. Dievo žodis. 

Troškimas maitinamas klausant Dievo žodį, bet ne atliekant 

darbą. Darbai yra jau pavalgiusio krikščionio rezultatas. Taip 

auga mūsų dvasinis žmogus.  

 

Kaip dingsta troškimas? Yra du būdai, kuriais velnias 

stengiasi užgesinti krikščionį. Vienas iš jų, tai degančio 

krikščionio atskyrimas nuo Dievo žodžio. Niekas taip nenuvilia 

žmogaus, kaip neatsakyti ir nepaaiškinti troškimai. Todėl, jei 

krikščionis ignoruoja būtinybę atnaujinti mąstymą Dievo žodžiu 

ir per tai maitinti dvasios troškimus, tada jo troškimai išsigimsta 

arba, kurį laiką degę, jie užgęsta. Kada krikščionis trokšta, bet 

tas troškimas neatsakomas, tada jį keičia nusivylimas, kritika ir 

apatija. Nesuprastas dvasinis troškimas = neatsakytas 

dvasinis troškimas. 
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Kita krikščionio užgesimo priežastis yra, kai tarp mūsų proto ir 

dvasios atsiranda pertvara (plėvelė). Toks dvasinių troškimų 

uždarymas, iš tiesų, reiškia sugebėjimo priimti praradimą. Todėl 

nenuostabu, kad rašto aiškintojai ir tie krikščionys, kurių 

gyvenime širdis ir protas yra atskirti nematomos sienos, 

sunkiausiai priima Dievo žodį, Jo malonę ir pagalbą. Tada žodis 

nemaitina, bet patenkina žmogišką smalsumą ir suteikia žinių.  

 

Apsipjaustykite Viešpačiui ir pašalinkite nuo savo 

širdžių plėvelę, Judo žmonės ir Jeruzalės 

gyventojai, kad neišsiveržtų kaip ugnis mano 

rūstybė ir neužsidegtų neužgesinamai dėl jūsų piktų 

darbų. (Jeremija 4:4) 

 

Troškimo praradimas - tai sugebėjimo priimti praradimas. 
Kada tarp mūsų dvasinių troškimų ir proto atsiranda pertvara, 

tada degantis krikščionis virsta rašto žinovu ir fariziejumi, o  

Dievo žodis, patekęs į protą, atsimuša į plėvelę, atsiradusią tarp 

proto ir širdies. Tokiu atveju Dievo žodis patenkina žmogišką 

smalsumą, suteikia teisingas žinias ir informaciją, bet nekeičia 

gyvenimo ir neapreiškia Kristaus charakterio. Pagrindinės 

priežastys, dėl kurių tarp proto ir širdies atsiranda plėvelė, yra 

neatleidimas, įsiskaudinimas, savasis teisumas, rūpesčiai, turtų 

apgaulė ir gyvenimo malonumai. 

 

Velnias bažnyčiose bijo ne teisingai skelbiamo Dievo žodžio, 

bet šiam žodžiui atviros širdies. Dėl šios priežasties, jis stengiasi 

paskleisti apkalbas, įsiskaudinimus, įžeidimus, savąjį teisumą ir 

rūpesčius, kad krikščionis klausytų Dievo žodžio su uždaryta 

širdimi. Tada girdimas Dievo žodis atsimuša į širdies plėvelę ir, 

užstrigęs prote, turtina krikščionį teisingomis žiniomis, bet 

nekeičia gyvenimo.  
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Velnias stengiasi užkietinti ir sužeisti krikščionių širdis, kad 

Dievo žodis prarastų tikrą ir teisingą poveikį. Galima lankyti 

bažnyčią, maldos surinkimus, girdėti pačius geriausius 

pamokslus ar aukoti pinigus, bet jei širdis yra atskirta nuo proto 

neatleidimu, kartėliu ar kitomis nuoskaudomis, tai šios ant 

širdies uždėtos plėvelės sulaikys Dievo žodį ir padarys jį 

neveiksniu. Tada krikščionybė yra nuobodi, o Dievo realumas – 

tik tolima pasaka. Bet vos tik nuo širdies bus pašalinta plėvelė, 

tas pats ir daug kartų girdėtas Dievo žodis taip palies širdį, kad 

užteks vos kelių žodžių, kad krikščionis vėl galėtų bėgti paskui 

Jėzų ir džiaugtis Viešpačiu. 

 

 

 

 

 

 

Protas 

turtėja 

žiniomis 

Neatleidimas, 

kartėlis, nuoskaudos 
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XII SKYRIUS 

MOKINYSTĖ  

 

ikras krikščioniškas gyvenimas prasideda nuo Jėzaus 

žodžių, ištartų tau asmeniškai – „Sek paskui mane“. Tai 

yra tavo gyvenimo pagrindinis pašaukimas ir raktas į 

vaisingumą Dievo karalystėje. Tačiau labai dažnai ką tik 

įtikėję krikščionys naujo gyvenimo pagrindą pradeda 

statyti ant troškimų būti apaštalais, pranašais, evangelistais ir 

žymiais tarnautojais, kurie darytų įtaką visam pasauliui ir turėtų 

šlovingą tarnavimą. Dėl šios priežasties galima pražiopsoti 

siaurą, tačiau tikrą kelią, t.y. Jėzaus parodytą gyvenimo pavyzdį, 

pagal kurį tu esi kviečiamas gyventi. Nuo žodžių „Sek paskui 

mane“ prasideda mokinystė, kuri tęsiasi visą gyvenimą. 

Šventoji Dvasia mus veda ir mokina tokio gyvenimo, kokį 

žemėje gyveno Jėzus. Todėl tavo krikščioniško gyvenimo 

pagrindas nėra ženklai, stebuklai ar šlovingas tarnavimas, bet 

mokinystė. Tik mokiniai, įtakojami ir mokinami Jėzaus, tapo 

tarnais, o paskui ir apaštalais, pranašais ir kitais Kristaus kūno 

funkcijas atliekančiais nariais. Bet visų pirma jie buvo ir visą 

gyvenimą išliko Jėzaus mokiniais. Jų gyvenimo pradžioje 

Jėzaus ištarti žodžiai „Sek paskui mane“ skambėjo jiems visą 

likusį gyvenimą ir tapo sėkmingos mokinystės pagrindu.  

Ką reiškia Jėzaus žodžiai „Sek paskui mane“? Ką reiškia 

šiandien gyvenančiam krikščioniui, kuris nematė prieš du 

tūkstančius metų gyvenusio Jėzaus, šie žodžiai? Jėzus yra 

dvasia ir Jis ištaria šiuos žodžius kiekvienam, kuris trokšta 

pažintį Dievą šiandien. Šie žodžiai tai yra kvietimas būti Jo 

mokiniu. Jėzus parodė pavyzdį, koks, iš tiesų, gyvenimas 

nuveda pas Tėvą. Taip gyventi be Šventosios Dvasios 

neįmanoma, tačiau Jėzus atsiuntė į žemę Šventąją Dvasią, kuri 

įgalina kiekvieną krikščionį gyventi pagal tą pavyzdį, kokį 

T 
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parodė Jėzus. Tai reiškia, kad Šventoji Dvasia ves ir formuos 

mūsų gyvenimą taip, kad mumyse atsiskleistų pasiaukojanti 

meilė Jėzui, nuolankumas, nusižeminimas, romumas, 

džiaugsmas ir kitos Kristaus charakterio savybės.  

Krikščionis nėra pašauktas būti tikinčiuoju ar minios dalimi, 

keliaujančia arba retkarčiais ateinančia pas Jėzų. Aplink Jėzų 

būriavosi įvairių tipų žmonės, kurie troško matyti Dievo šlovę, 

būti išgydyti, pamaitinti, išlaisvinti ar tiesiog stebėti, kokius 

stebuklus daro Jėzus. Jėzaus mokymą priėmę žmonės tapdavo 

tikinčiaisiais, tačiau ne visada pasilikdavo su Juo. Įtikėjusiems 

žydams Jėzus siūlydavo tapti Jo mokiniais, tačiau daugelis iš jų, 

išgirdę Jėzaus žodžius, pasipiktindavo ir palikdavo Jį, arba, kurį 

laiką vaikščioję ir tikėję, pasitraukdavo. 

 

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems Jį žydams: „Jei jūs 

pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano 

mokiniai; (Jono 8:31) 

 

Taip pat su Jėzumi dažnai keliaudavo ir minia, kurioje būdavo 

daug pavargusių, ištroškusių ir su didelėmis reikmėmis žmonių. 

Jie ateidavo su savo problemomis pas Jėzų arba keliaudavo su 

Juo, tikėdami ir laukdami išgydymų, stebuklų ir atgaivos. 

Tačiau minia nepasilikdavo su Jėzumi. Gavę atsakymus ir 

išgydymus, daugelis pasitraukdavo ir grįždavo toliau gyventi 

savo gyvenimo. Taip dažnai atsitinka ir šių dienų krikščionims. 

Viskas, kas juos laiko prie Jėzaus, tai jų poreikiai ir neišspręstos 

problemos. Vos tik ateina atsakymai arba išsprendžiama 

gyvenimo kritinė situacija, Jėzus paliekamas toliau su mokiniais 

klajoti po dykumą, o krikščionis grįžta ir pasineria į kasdieninį 

ir „normalų“ asmeninį gyvenimą. 
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Tik nedaugelis, iš tiesų, atsiliepdavo į kvietimą sekti paskui Jėzų 

ir tapti Jo mokiniais. Nors jų skaičius buvo nedidelis, tačiau jie 

nuolat būdavo su Jėzumi, stebėjo ir mokėsi naujo gyvenimo, 

žavėjosi ir piktindavosi, klysdavo ir džiaugdavosi sėkme, 

klupdavo ir keldavosi, tačiau visada likdavo su savo mokytoju. 

Mes nesame pašaukti būti dideliais Dievo vyrais ir žymiais Jo 

tarnais. Taip pat ir ženklai, stebuklai bei išgydymai nėra 

pagrindinis krikščionio pašaukimas. Mes pašaukti sekti ne 

paskui Jėzaus darbus, bet paskui Jėzaus gyvenimą. 

Didžiausias šių dienų krikščionybės deficitas yra ne ženklai ir 

stebuklai, bet autentiškas Kristaus gyvenimas, kokį mums 

parodė pats Jėzus. Todėl autentiška mokinystė ir tapimas Jo 

mokiniu yra didžiausias deficitas ir brangiausiai kainuojantis 

pasiūlymas. Mes nepašaukti sekti paskui ženklus ir stebuklus. 

Priešingai, Dievo žodyje yra rašoma, kad ženklai ir stebuklai 

lydės krikščionis. Todėl pagrindinis klausimas yra „Paskui ką 

sekame mes?“ Mums nereikia vaikytis ženklų ir stebuklų, 

kuriuos daro Dievas. Jie patys persekios ir lydės kiekvieną, kuris 

seka paskui Kristaus gyvenimą. Todėl pagrindinis mūsų 

pašaukimas yra sekti paskui Jėzų, o ženklai ir stebuklai ateis iš 

paskos, jei Jėzaus gyvenimas, paskui kurį mes sekame, bus 

mumyse. 

 

Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai: mano vardu jie 

išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims 

plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirtinų 

nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, 

ir tie pasveiks”. (Morkaus 16:17-18) 

 

Kviesdamas tapti Jo mokiniais ir sekti paskui, Jėzus norėjo 

pasakyti, kad, jei tu leisi Šventajai Dvasiai vesti tave ir formuoti 

tavo gyvenime Kristaus charakterį, o Jo gyvenimo pavyzdys 
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taps pagrindiniu tavo tikslu, tada Jėzaus darbai ir ženklai taip pat 

lydės tavo gyvenimą. Todėl tik mokinystė atveria duris Dievo 

jėgai ir darbams bei išlaisvina tavyje Jėzaus gyvenimą. 

 

Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų 

tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir 

Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis 

visko, ką tik esu jums įsakęs. (Mato 28:19-20) 

 

Mokinystės pradžia 

 

Mokinystė prasideda ne nuo tavo susižavėjimo Dievo darbais, 

stebuklais ir dvasine perspektyva tapti kažkuo, bet nuo širdyje 

išgirstų Jėzaus žodžių „Sek paskui mane“. To užtenka, kad visas 

tavo gyvenimas būtų pajungtas Dievo malonei. Daugeliui 

Jėzaus mokinių užteko šių žodžių, kad jie išsiruoštų į viso 

gyvenimo kelionę. Jiems nereikėjo Jėzaus maldavimų, 

įtikinėjimų, įrodymų, ženklų ir stebuklų. Jėzus „neprakaitavo“ 

ir nevertė jų sekti paskui save. Jis tiesiog ištardavo šiuos 

paprastus žodžius ir jų užtekdavo, kad tikrieji mokiniai nusektų 

paskui Jį. Šiandien, norint padaryti tikinčiuosius Jėzaus 

mokiniais, atrodytų, nebeužtenka tokių žodžių. Priešingai, 

stengiamasi privilioti žmones gražia aplinka, pažadais ir 

socialinėmis ir kitomis skatinančiomis priemonėmis, 

stengiantis, kaip nors juos „privilioti“, o paskui ir išlaikyti 

bažnyčioje. Tada aplink juos šokinėjama ir tarnaujama jų 

įgeidžiams ir norams patenkinti, žadant išspręsti visas 

problemas, patenkinti visas svajones ir išpildyti visus troškimus, 

Jėzaus vardu. Tada stebimasi, kodėl reikia tiek „prakaituoti“, 

kad padaryti Jėzaus mokiniu nors vieną įtikėjusį. Tada jis tampa 

ne Jėzaus mokiniu, bet mūsų mokiniu, kuris siekia naudotis 

Jėzumi, pildant savo svajonių sąrašą. 
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Tačiau, tapti Jėzaus mokiniu gali tik tas, kuris yra pašaukiamas 

paties Viešpaties. Tu negali priversti tapti Jo mokiniu to, kuris 

neišgirdo asmeniškai Viešpaties kvietimo sekti paskui Jėzų. 

Tokiu atveju tai bus tik bergždžios pastangos savo rankomis 

nulipdyti mokinį ir priversti jį sekti paskui tą, kurio šaukimo jis 

neišgirdo. Jis nesupras, ko iš jo reikalaujama, ką daryti ir paskui 

ką sekti. Viską, ką jis galės daryti, tai kopijuoti tave ir sekti 

paskui tave, pritrauktas įvairių programų, labdaringų projektų ar 

saviraiškos galimybių. Todėl pats svarbiausias dalykas yra savo 

širdyje ieškoti ir išgirsti asmeninį kvietimą sekti paskui 

nematomą asmenį, kuris nori būti aktyvus ir mokinti tave tokio 

gyvenimo, kurį pats viešai parodė Evangelijoje. 

 

Dievo žodis rodo, kad pas Dievą nėra specialių numylėtinių ar 

žmonių, pasižyminčių ypatingomis savybėmis. Žiūrėdami į 

Jėzaus mokinių gyvenimo pradžią arba bandydami suprasti, 

kodėl Jėzus juos pašaukė, mes nerandame jokių išskirtinių jų 

savybių, kurios padarytų juos geresniais už mus. Priešingai, 

žiūrėdami į pirmuosius Jėzaus mokinių žingsnius, mes 

pastebime juose išdidumą, savanaudiškumą, o jų klaidos ir 

kritimai atvirai aprašyti Evangelijose. Tokiu būdu Šventoji 

Dvasia norėjo parodyti, kad pagrindu tapti Jo mokiniu nėra 

mūsų praeitis, gabumai ar charakterio savybės. Dievas pats mus 

ištobulina ir padaro vertais Dievo karalystės. Jo mokiniu gali 

tapti kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, patirties, 

išsilavinimo, lyties ar charakterio savybių. Tai yra Dievo darbas. 

Tačiau mokinystė prasideda nuo paprasto sprendimo ir tavo 

reakcijos į išgirstą asmeninį kvietimą sekti paskui Jį. Šiame 

kelyje bus visko: kritimų, pakilimų, džiaugsmo, nusivylimo, 

kovos ir pergalių. Tačiau kelionės ir mokinystės metu Viešpats 

padarys tave panašų į save. 
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Mokinio bruožai 

Kristaus mokiniai skiriasi nuo kitų įtikėjusių, keliaujančių su 

minia arba ateinančių pas Jį dėl poreikių. Pagrindinis Kristaus 

mokinių bruožas yra noras mokytis. Jų gyvenimas yra 

orientuotas ne į tai, ką gauti, ko išprašyti, kokius darbus daryti, 

bet į tai, ko išmokti. Evangelijoje pagal Luką skaitome apie 

Mortą ir Mariją, kurių namuose svečiavosi Jėzus. Mortos 

gyvenimas buvo nukreiptas į tai, kaip kuo daugiau patarnauti 

Jėzui. Žmogaus akimis tai yra labai geras ir gražus gyvenimas. 

Tačiau, Dievo akyse yra geresnė dalis, t.y. gyvenimas 

nukreiptas į norą kažko išmokti iš Jėzaus, klausantis Jo žodžių. 

Jėzus pasakė, kad Marija pati išsirinko geresnę dalį, kuri nebus 

iš jos atimta. Tarnavimai ir darbai praeina, bet Kristaus 

charakteris, suformuotas klausantis ir praktiškai taikant Jo žodį, 

pasiliks su mumis per amžius. Todėl Jėzaus mokinių pagrindinė 

savybė yra troškimas nuolat mokytis iš savo mokytojo. Kada 

Marija pamatė prisikėlusį Jėzų, pirmas žodis, kuris jai išsprūdo 

tą akimirką, buvo „Rabuni!“, tai reiškia: „Mokytojau“.   

O Morta rūpinosi visokiu patarnavimu ir stabtelėjusi 

pasiskundė: “Viešpatie, Tau nerūpi, kad sesuo palieka 

mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man 

padėtų”.Tačiau Viešpats atsakė: “Morta, Morta, tu 

rūpiniesi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tereikia 

vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus 

iš jos atimta”. (Luko 10:40) 

 

Kita kertinė Jėzaus mokinių savybė yra Dievo žodžio troškulys 

ir noras jį taikyti praktikoje. Kristaus mokiniai buvo ištroškę 

girdėti Dievo žodį. Šis troškimas nebuvo žmogiškas smalsumas, 

bet realus poreikis mokytis ir gyventi taip, kaip kalba Jėzus. 

Labai dažnai krikščionis skaito Dievo žodį tik su noru sužinoti 
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apie Jėzų arba siekdamas patenkinti savo intelektą ar smalsumą. 

Tada Dievo žodis lieka uždaras ir krikščionis negali suprasti 

dvasinės Dievo žodžio prasmės. Dvasinis Dievo žodžio turinys 

yra atskleidžiamas tik taikant jį praktikoje. Evangelijose 

skaitome, kad didelės minios susirinkdavo pasiklausyti Jėzaus. 

Jėzus jiems kalbėdavo palyginimais, o mokiniams išaiškindavo. 

Kodėl? 

Be palyginimų Jis jiems nekalbėdavo, bet kai 

pasilikdavo vienas su savo mokiniais, viską jiems 

išaiškindavo. (Morkaus 4:34) 

 

Minia ateidavo pas Jėzų ne vedama troškulio mokytis, bet 

siekdama išspręsti savo problemas. Tačiau, mokiniai trokšdavo 

gyventi Dievo žodžiu. Evangelijose mes galime stebėti Jėzaus 

mokinių klaidas ir sėkmę, taikant praktiškai Jėzaus žodžius 

gyvenime. Kodėl Jėzus išsirinko Petrą tapti bažnyčios stulpu? 

Petras buvo labai aktyvus ir iškart bandydavo taikyti Dievo žodį 

savo gyvenime. Kada mokinių valtis daužėsi audrose, Petras 

pirmas paprašė Jėzaus ištarti žodį „Ateik“, kad galėtų eiti 

vandeniu. Petras pirmas gavo apreiškimą, kad Jėzus yra Kristus, 

tačiau pirmas ir „nusišnekėjo“, siekdamas apsaugoti Jėzų nuo 

mirties. Jį pirmą Jėzus paminėjo, kalbėdamas apie bažnyčios 

statybą, bet ir pirmą pavadino „šėtonu“, matydamas Petro 

atvirumą velnio pasėtoms idėjoms. Petras pirmas bandė sekti 

Jėzų savo jėgomis prieš Jo nukryžiavimą, bet pirmas ir 

išsižadėjo Jo tris kartus. Lygindami Jėzaus mokinius su minia, 

mes pastebime, kad Jėzaus mokiniai iškart bandydavo gyventi 

Dievo žodžiu, troško mokytis ir taikyti Dievo žodį asmeniškai, 

nors dažnai klysdavo, nesuprasdavo arba neteisingai jį 

taikydavo. Viešpats jų už tai nesmerkė, bet priešingai, stengėsi 

išaiškinti, apreikšti ir parodyti Dievo žodžio tikrą reikšmę. Tik 

trokštantiems gyventi Jo žodžiu Dievo žodis tampa prieinamas, 
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suprantamas ir keičiantis gyvenimą. Tik praktiškai taikomas 

Dievo žodis mokinius daro panašiais į Mokytoją. Todėl labai 

svarbu, kaip krikščionis skaito Dievo žodį: ar su troškuliu 

mokytis ir priimti jį asmeniškai, ar tik su noru kažką sužinoti, 

išlavinti savo intelektą, pritaikyti jį savo kaimynui ar surasti 

papildomą argumentą savęs pateisinimui?  

Dar viena Jėzaus mokinių savybė, išskirianti juos iš minios ir 

kitų tikinčiųjų, yra troškimas išmokti melstis, t.y. bendrauti su 

dangiškuoju Tėvu. Jėzus niekada nevertė savo mokinių melstis, 

bet laukė jų širdies troškimo išmokti melstis ir noro bendrauti su 

Dievu. Mokiniai, stebėję Jėzaus gyvenimą, patys prašė savo 

Mokytojo išmokyti juos melstis. 

 

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus 

melstis, vienas iš Jo mokinių paprašė: „Viešpatie, 

išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savo 

mokinius“. (Luko 11:1) 

 

Krikščionybėje niekada nebuvo problema įtikinimas, kad reikia 

melstis. Ir pats Jėzus nesistengė įrodinėti, kad reikia melstis. 

Skaitydami apie Jono Krikštytojo ir fariziejų mokinius, matome, 

kad jie ilgai melsdavosi. Pagrindinis Jėzaus mokinių ir fariziejų 

skirtumas maldos gyvenime buvo ne tai, kad vieni ilgai, o kiti 

trumpai melsdavosi, bet poreikis išmokti melstis. Svarbiausias 

klausimas yra ne tai, ar tu meldiesi, bet KAIP meldiesi? Dabar 

yra didžiulis deficitas ne troškimo melstis, bet troškimo išmokti 

melstis. Kai krikščionis nenori mokytis melstis, bet 

susikoncentruoja  į maldos laiką, jo maldos tampa varginančiu 

ritualu ir slaptu murmėjimu. Tačiau malda yra skirta ne 

„išsimelsti“ ar kažką „išmelsti“ iš Dievo, bet realiai bendrauti su 

Dievu, t.y. gauti atsakymus, jėgą, malonę ir apreiškimus. Malda 

keičia ne Dievą, bet tave. Tai nėra manipuliacinė priemonė 
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įtikinti, sugraudinti ar ko nors išmelsti Dievą, bet kanalas 

bendrauti su Tėvu, kuris keičia ir daro mus panašius į savo sūnų 

Jėzų. Todėl Jėzaus mokinių gyvenimas visada yra pilnas 

troškimo mokytis melstis, t.y. pažinti Dievo valią, ieškoti Jo 

valdžios ir karalystės. 

Gebėjimas mokytis  

Kasdieniniame gyvenime mokykloje yra daug mokinių, bet 

kažkodėl, girdėdami tą patį, būdami toje pačioje klasėje ir 

turėdami tą patį mokytoją, vieni mokiniai sugeba išmokti, o kiti 

– ne. Taip pat yra ir dvasiniame gyvenime. Nepaisant, kad visi 

turi tą pačią Šventąją Dvasią, tą pačią Bibliją ir yra nuplauti tuo 

pačiu Jėzaus krauju, tačiau vieni geba mokytis ir jų gyvenime 

ryškėja Kristaus charakteris, o kiti – metų metus lieka tokie 

patys ir, nepaisant didelio noro mokytis, nesugeba pažinti tiesos.   

 

Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir pavergia 

silpnas moterėles, pilnas nuodėmių, geidulių 

vedžiojamas, nuolat besimokančias ir vis 

nesugebančias pasiekti tiesos pažinimo. (2 

Timotiejui 3:6) 

 

Nuo ko priklauso gebėjimas mokytis arba įsisavinti Kristaus 

charakterį ir kitas dvasines tiesas? Nuo ko priklauso gebėjimas 

gyventi Jėzaus gyvenimą ir sekti paskui Jį? Evangelijoje pagal 

Luką Jėzus sako, kad daugelis bandys sekti paskui Jį, tačiau 

neįstengs arba neturės sugebėjimo tai daryti. Kodėl? 

 

 „Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, 

daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. (Luko 13:24) 
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Kada Jėzų sekė didelė minia, Jis įspėjo ją, kad, norint pradėti 

mokytis, reikia kažką pasiimti į kelionę, be ko mokymasis yra 

neįmanomas. Kai kurie krikščionys įsivaizduoja, kad Jėzus savo 

mokinius ves į stadionus pamokslauti tūkstantinėms minioms, 

daryti galingus ženklus ir stebuklus ir būti pripažintiems 

galingais Dievo vyrais, tačiau Jis įspėja, kad kelias, kuriuo Jis 

eis ir kuriuo Jis kviečia sekti mus, nebus toks, kokiu mes 

įsivaizduojame. Šis kelias ves ten, kur mes ne visada norėsime 

eiti, šiame kelyje mes galime daug ko netekti, patirti ne tik 

šlovingų, bet ir nemalonių dalykų. Šiame kelyje tu nebūsi savo 

gyvenimo šeimininkas, bet kažkas kitas ves tave. Kai kur šis 

kelias bus toks status, kad visas tavo vidus priešinsis jam. Tokiu 

keliu norinčių eiti nėra, todėl Jėzus siūlo vieną instrumentą, be 

kurio neįmanoma keliauti. Jis siūlo pasiimti kryžių, t.y. 

instrumentą, kuris tavo interesus, nuomonę ir sugebėjimus 

pastato į mirties poziciją, idant Dievo gyvenimas galėtų lietis 

per tave. 

 

Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali 

būti mano mokinys. (Luko 14:27) 

 

Jei nepasiimi į kelionę kryžiaus, tu neturėsi sugebėjimo kažko 

išmokti iš Jėzaus. Tai paprasčiausiai neįmanoma, nes tada 

mokinystės kelionė tęsis iki pirmo posūkio ar kliūties. Tačiau, 

žvelgdami į Jėzų, kuris savo tarnavimo žemėje metu nešė 

nematomą vidinį kryžių, t.y. sprendimą visiškai priklausyti nuo 

Dievo ir nieko nedaryti iš savęs, mes galime eiti toliau, nei mūsų 

galimybės, norai ir supratimas. Kada kelionės metu kertasi tavo 

ir Dievo valia, nešdamas kryžių, t.y. sprendimą atmesti savo 

interesus vardan siūlomos išmokti pamokos, tu gali eiti toliau. 

Kryžius - tai yra laisvės simbolis. Jis išlaisvina mus ne tik iš 

nuodėmių, bet ir nuo nuodėmės šaltinio, t.y. pačių savęs. Ši 

laisvė įmanoma tik nešant kryžių, t.y. naštą, kuri yra lengva ir 
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švelni. Jėzus, eidamas priekyje mūsų, išlaisvina mus nuo įvairių 

įpročių, prisirišimų, jausmų ir žaizdų. Mūsų vidinis žmogus 

išsilaisvina ir tampa aktyvus Dievui. Kryžius padeda pakilti po 

klaidų ir žengti toliau. Apaštalo Petro gyvenime buvo daug 

skaudžių bei stambių klaidų, tačiau tikėjimas Jėzaus atleidimu, 

meile ir Jo auka suteikdavo jam jėgų pakilti ir peržengti 

nesėkmę ir klaidas. Jėzaus kryžius yra stipresnis už tave, tavo 

trūkumus ir klaidas.  

Mokinys yra keleivis ir piligrimas  

Mokinystė yra procesas, kuris tęsiasi visą mūsų gyvenimą. Tai 

nėra vienkartinis mygtuko paspaudimas arba atsakymas į karštą 

maldą. Jėzaus mokinys savo viduje yra nuolatinis keleivis, 

pasirengęs mokytis ir eiti iš vienos klasės į kitą. Kai kurie 

krikščionys po keleto bandymų tapti galingais Dievo vyrais 

nusivilia krikščionybe ir palieka bažnyčią. Kada vienkartinis 

bandymas tapti panašiu į Jėzų baigiasi nesėkme, o žadėti 

palaiminimai neateina po rankų uždėjimo ar galingo 

pamokslininko „pūstelėjimo“, tada krikščionis grįžta prie „savo 

reikalų“ piktindamasis Jėzumi, kad šis, lyg koks kavos aparatas, 

po teisingos mygtukų paspaudimo kombinacijos nepagamino 

žadėtos dvasinės dovanos ar kito palaiminimo.  

Evangelijose skaitome, kad Jėzus davė savo mokiniams 

nurodymą padaryti visų tautų žmones savo mokiniais. Jėzus 

nepašaukė padaryti žmones tikinčiaisiais. Pagrindinis Jo 

pašaukimas yra mokinystė. Tačiau, kuo gi skiriasi tikintysis nuo 

mokinio? Su mokiniais reikia gyventi, tikinčiuosius - tik 

atversti. Tikintieji retkarčiais ateidavo pas Jėzų, kada būdavo 

įdomesnių stebuklų arba kada juos prispausdavo bėda, tačiau 

Jėzaus mokiniai nuolat keliavo kartu su Jėzumi. Jėzus 

nepriekaištavo jiems dėl per lėto dvasinio augimo, kvailų ir 
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grubių klaidų, bet kantriai juos vedė ir mokino. Taip pat ir 

apaštalo Pauliaus laiškuose mes matome, kad jis nesiekė tik 

evangelizuoti žmones, bet troško, kad jie taptų Jėzaus 

mokiniais, t.y. tais, su kuriais ryšiai atsiranda visam gyvenimui. 

Todėl laiške korintiečiams apaštalas Paulius parodo, kaip 

stipriai mokinystė sujungia krikščionis.  

Tai sakau, ne norėdamas jus smerkti. Nes jau esu 

sakęs, jog esate mūsų širdyse, kad kartu mirtume ir 

kartu gyventume. (2 korintiečiams 7:3) 
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XIII SKYRIUS 

VIEŠPATIES IEŠKOJIMAS 

 

ada priimame Jėzų į savo širdį, mūsų gyvenimas įgauna 

prasmę. Pats svarbiausias ir pagrindinis kiekvieno 

krikščionio gyvenimo tikslas, kurio siekdami esame 

statydinami į dvasinius namus, yra pažinti mūsų 

Viešpatį Jėzų Kristų. Krikščioniško kelio pradžioje 

Šventoji Dvasia nukreipia mūsų širdies motyvus, žvilgsnį ir 

pastangas į vieną tašką – Jėzaus Kristaus asmenį. Žiūrėdami į šį 

tikslą, mes pradedame bėgti lenktynėse. Jei nepametame šio 

tikslo ir neiškeičiame jį į mažiau svarbesnius dalykus, tada mūsų 

dvasinis gyvenimas auga ir išlaiko visas audras ir vėjus, o šių 

lenktynių pabaigoje mes gauname prizą, kuriuo yra pats 

Viešpats Jėzus ir kurio charakterį, savybes ir šlovę mes 

paveldėsime ir nešiosime visą amžinybę. Dvasinė statyba, kuri 

remiasi ir siekia Jėzaus Kristaus asmens pažinimo, niekada 

nesugriūna ir nenuvilia. Jėzus yra dvasinės statybos kertinis 

akmuo ant kurio remiasi visas mūsų gyvenimas.   

 

Skaitydami apaštalo Pauliaus laiškus matome, kad pagrindinis 

jo tikslas nebuvo evangelizuoti visą pasaulį ar tapti galingu 

Dievo vyru ir apaštalu. Visas jo gyvenimas, tikėjimo kovos ir 

pastangos buvo nukreiptos į vienintelį tikslą, vertą viso 

gyvenimo ir praradimų, t.y. į Jėzaus Kristaus pažinimo didybę. 

 

O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl 

Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo 

didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau 

sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų (Filipiečiams 3:8-

9) 

 

K 
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Tačiau, kodėl krikščionis, nepaisant didelių pastangų ir uolumo, 

dažnai neauga Jėzaus Kristaus pažinimu, yra suvedžiojamas 

klaidingų mokymų ir doktrinų, sugundomas arba 

užkonservuojamas dvasinėje kūdikystėje? Pagrindinė to 

priežastis yra nukrypimas nuo teisingo tikslo. Nepaisant, kiek 

jėgų tu išeikvoji, koks nuoširdus ir valingas esi, jei visa tai 

nukreipta neteisinga kryptimi, tada ir rezultatas bus neteisingas. 

Todėl velnias nuoširdų ir atsidavusį krikščionį stengiasi 

sugundyti ne pasiūlydamas nuodėmes, malonumus ar žmogišką 

šlovę, bet nukreipdamas jo žvilgsnį į antraeilius dalykus. Tai 

įvyksta tada, kai krikščionis dvasinio augimo priemones, skirtas 

Jėzaus Kristaus pažinimui, paverčia tikslais. Tada malda tampa 

tikslu, o krikščionis deda didžiules pastangas, kad taptų maldos 

žmogumi, ilgina maldos laiką ir siekia „išsimelsti“. Tačiau 

malda yra tik priemonė bendrauti su Viešpačiu, kurios pagalba 

mes augame Jėzaus Kristaus pažinimu. Taip pat ir Dievo žodžio 

skaitymas gali tapti tikslu ir nustumti Jėzaus Kristaus asmenį į 

antraeilę vietą. Tačiau mes pašaukti Dievo žodyje ieškoti 

Kristaus asmens, o ne siekti praturtėti žiniomis ir informacija 

apie Dievą. 

 

Taip pat labai dažnai krikščionis prabudimą, ženklus, stebuklus, 

tarnavimą, Dievo balsą ir Šventosios Dvasios vedimą padaro 

pagrindiniais tikslais ir dėl šios priežasties iš lėto dreifuoja tolyn 

nuo realaus Jėzaus asmens. Tada krikščionis silpsta ir darosi 

neatsparus klaidingiems mokymams ir doktrinoms, nes 

vienintelė saugi krikščionio širdies vieta yra Jėzaus asmuo. 

Šventosios Dvasios vedimas ir Dievo balsas nėra mūsų tikslas. 

Tai yra tik Dievo duotos priemonės, vedančios link Jėzaus.  

 

Viena iš dažniausiai sutinkamų klaidų tarp krikščionių, 

kuriomis ilgainiui gali pasinaudoti velnias, yra prisirišimas 

prie rezultatų. Jei krikščionio gyvenimo tikslas tampa 
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rezultatai, tada yra tik laiko klausimas, kada į jo gyvenimą 

pasibels „didysis nusivylimas“. Kai skaitome Bibliją, matome, 

kad visi Dievo tarnai pergyveno nesėkmes ir, žmogaus akimis 

žiūrint, didelių ir reikšmingų žemiškų rezultatų nepasiekė. Po 

keturiasdešimties tarnavimo metų Mozė ne tik, kad neįėjo į 

Pažadėtąją Žemę, bet didžiąją savo tarnavimo laiko dalį matė 

Izraelio tautos sukilimą, neištikimybę Dievui, o iš visų išvestų 

iš Egipto kartos žmonių tik du liko gyvi ir pasirengę įeiti į 

Pažadėtąją Žemę. Taip pat ir mūsų Viešpats po trijų su puse 

metų šlovingo tarnavimo liko su dvylika mokinių, iš kurių 

vienas Jį išdavė, o  kitas viešai išsižadėjo. Priešingai, minia, kuri 

siekė rezultatų, sekė paskui Jėzų, tačiau tik tol, kol Jis darė 

stebuklus ir buvo sėkmingas tarnautojas. Vos tik Jis 

atsisakydavo padaryti stebuklą ar pradėdavo kalbėti apie 

kryžiaus nešimą ir savęs išsižadėjimą, minia sparčiai 

išsiskirstydavo arba pakeisdavo nuomonę ir reikalaudavo Jį 

nukryžiuoti.  

 

Nuo to laiko daug Jo mokinių pasitraukė ir daugiau 

su Juo nebevaikščiojo. (Jono 6:66) 

 

Nei vienas iš Dievo patvirtintų tikėjimo vyrų nepadarė rezultatų 

siekimo pagrindiniu dalyku. Priešingai, Biblijoje skaitome, kad 

Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir kiti tikėjimo vyrai tarytum daug 

laiko iššvaistė veltui ir neišnaudojo jo efektingai. Jie praleido 

savo laiką Dievo ieškojimui, bet ne rezultatams. Rezultatus 

dovanojo Dievas, kurio jie ieškojo tikėjimu. 

 

Jėzus yra dešimtukas taikinyje. Jei tu visas savo jėgas ir dėmesį 

nukreipi šiek tiek į šalį, ne į dešimtuką, bet į devintuką, tada po 

kurio laiko tu nukreipsi savo žvilgsnį į aštuntuką, vėliau – į 

septintuką, kol, galop, šausi pro šalį ir nepataikysi į tikslą. Toks 

gyvenimo šūvis yra nesėkmingas. Mums duotas tik vienas šūvis, 
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kuriuo esame kviečiami pataikyti į taikinio centrą – Jėzų Kristų. 

Jei tavo gyvenimo tikslas ir jėgos nuo Jėzaus Kristaus 

nukreipiamos truputėlį į šalį (į prabudimą, maldą, rezultatus, 

išgelbėtus žmones), nepaisant, kad šie dalykai yra iš Dievo ir 

yra geri, tačiau - jie yra antraeiliai ir tarnauja bei supa patį 

pagrindinį tikslą Jėzų Kristų. Niekada neleisk, kad kas nors kitas 

uždengtų ir nukreiptų tavo širdies žvilgsnį nuo Jėzaus, nepaisant 

kaip didingai ir gražiai tai atrodytų tavo ar kitų žmonių akyse. 

 

Tikslo siekiama ieškojimu. Taigi, tu gavai iš Dievo tikrą ir 

amžiną tikslą. Kaip praktiškai šio tikslo siekiama? Biblijoje 

skaitome, kad prie šio tikslo artinamasi ir Jo siekiama ieškojimu. 

Mes visi esame pašaukti ieškoti Kristaus asmens. Kai kuriems 

krikščionims Dievo ieškojimas yra nesuprantamas. Kam ieškoti 

Dievo, jei aš jau žinau, kad Jis yra? Dažnai galima išgirsti tarp 

tikinčiųjų nusistebėjimą: „Kam man reikia ieškoti Kristaus? Aš 

Jį jau priėmiau į savo širdį, dabar reikia džiaugtis Jo 

palaiminimais ir gyventi“. 

 

Tačiau Biblija pilna pavyzdžių ir kvietimo nuolat ieškoti 

Viešpaties. Tai ne patvirtinimų ar įrodymų, kad Dievas yra, 

ieškojimas. Tai ne išgelbėjimo ieškojimas. Kada tu priimi Kristų 

į savo širdį, tada esi pilnai išgelbėtas ir tau nereikia dar kartą būti 

išgelbėtu ar iš naujo ieškoti išgelbėjimo. Taip pat ir Dievas 

nežaidžia su mumis „katės ir pelės“, nesislepia ar bėgioja nuo 

mūsų. Jis trokšte trokšta apreikšti save ir dalintis savo šlove su 

mumis. Tai kodėl gi mums reikia nuolat ieškoti Viešpaties?  

 

Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Ieškokite nuolat Jo 

veido. (1 Kronikų 16:11) 

 

Viešpaties ieškojimas - tai nuolatinis dėmesys ir širdies 

žvilgsnis į Jėzų Kristų. Viešpats eina priekyje ir nuolat kažką 
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daro mūsų gyvenime. Jis nėra negyvas paminklas ar tradicija. 

Pats Jėzus savo tarnavimo žemėje metu pabrėžė, kad mes 

ieškotume Dievo karalystės, o kalbėdamas apie maldos 

gyvenimą skatino mus melstis prašymo, ieškojimo ir beldimo 

maldomis. Tik ieškant Viešpaties asmens, galima Jį sutikti, 

bendrauti ir sekti paskui. Be nuolatinio Jo ieškojimo neįmanoma 

sekti paskui judantį ir einantį priekyje asmenį. Jei tu žiūri į 

vakarykštį Jėzų, ten Jo jau nėra. Jis jau kažkur priekyje tavęs. 

 

Ieškojimo priemonės. Kiekvienas krikščionis susiduria su 

klausimu, kaip praktiškai ieškoti Viešpaties? Labai dažnai, 

skaitydami Senąjį Testamentą, mes Viešpaties pradedame 

ieškoti fiziniais ir matomais metodais, kurie Naujajame 

Testamente neveikia. Tokiais atvejais Viešpaties ieškojimą 

krikščionis supranta, kaip senų nuotraukų deginimą, daiktų, 

primenančių praeitį, išmetimą, praeities nuodėmių pakartotiną 

ir gilesnį išpažinimą, atsiskyrimą nuo bendravimo su 

netikinčiais arba kūniškais krikščionimis, gyvenamos vietos 

pakeitimą, kažkokio ritualo atlikimą, tam tikro maisto 

atsisakymą ir t.t. Tačiau Naujajame Testamente yra 

atskleidžiama, kad Viešpats yra garbinamas dvasia ir tiesa, todėl 

ir Jo ieškojimas yra dvasinis. Noras fiziškai pamatyti Jėzų, 

siekimas fizinių ir emocinių patyrimų ir antgamtinių 

pasireiškimų matomame pasaulyje, nemažai krikščionių 

suklaidino ir atitolino nuo realaus Kristaus asmens, kuris yra 

dvasia. Todėl labai svarbu suprasti, kaip gi iš tikrųjų reikia 

ieškoti Viešpaties, kuris yra dvasia. 

 

Kiekvienam tikslui pasiekti ar darbui atlikti reikalingas 

specialus instrumentas arba įrankis. Jei kasi šulinį, tau, 

veikiausiai, prireiks kastuvo ar kito instrumento, kuriuo galėtum 

kasti žemę. Tas pats galioja ir dvasiniame pasaulyje. Viešpaties 

ieškojimui reikalingas specialus dvasinis instrumentas, kurio 
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tau negalės pasiūlyti joks žmogus, tradicija ar pastangos. 

Apaštalas Paulius laiške efeziečiams rašo, kad vos tik išgirdo 

apie jų tikėjimą ir meilę, jis nenustoja prašyti jiems labai 

svarbaus dalyko, kurio pagalba jie galės pažinti Dievą. Tai yra 

išminties ir apreiškimo dvasia. 

 

Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu 

Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, 

nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo 

maldose, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir 

apreiškimo dvasią Jo pažinimui. (Efeziečiams 

1:15-17) 

 

Čia apaštalas Paulius atskleidžia paslaptį, kad nors krikščionis 

gali turėti nuoširdų tikėjimą ir veikiančią meilę, jam būtinas 

dvasinis instrumentas, įgalinantis pažinti Viešpatį. Dievas yra 

dvasia, todėl ir priemonė turi būti dvasinė. Kiekvienam 

krikščioniui reikalinga dvasinė išmintis ir apreiškimas, kurių 

pagalba galima augti Viešpaties pažinimu. Jei to nėra, 

krikščioniška veikla gali pavirsti tradicija, ritualais, prievole ir 

religine veikla, neturinčia savyje realaus Jėzaus asmens. 

 

Apaštalas Paulius laiške efeziečiams rašo, kad apreiškimo ir 

išminties dvasios jis prašo jiems nuolat. Tačiau, kodėl neužtenka 

paprašyti vieną kartą arba „tikėjimu“ priimti tai vienu veiksmu? 

Kodėl Paulius nuolat to prašo tikintiesiems, ir ne silpniems ar 

besidominčiais Dievu krikščionims, bet įtikėjusiems, 

mylintiems ir krikštytiems Šventąja Dvasia? Ar tai reiškia, kad 

efeziečiai gavo nepilną Šventosios Dvasios dovaną? O gal jiems 

reikia prašyti dar vienos dvasios? Nesuprasdami šio nuolatinio 

prašymo svarbos, krikščionys ignoruoja patį svarbiausia įrankį, 

kuriuo įmanoma augti Jėzaus pažinimu. 
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Kada priimame Šventosios Dvasios dovaną, į mūsų širdį įsilieja 

vienintelė ir pilnavertė, be jokių trūkumų Šventoji Dvasia. 

Mums nereikia prašyti kitos Šventosios Dvasios. Tai panašu į 

mūsų viduje esantį šulinį, pilną neišsenkančio vandens, tačiau 

kasdieniniam gyvenimui mums reikalinga kaskart pasemti šio 

vandens ir atsigaivinti, kad galėtume gyventi Kristaus 

gyvenimą. Vandens pasėmimui reikalingas specialus įrankis, 

t.y. kaušas, kad iš mumyse esančios dvasios šulinio į mūsų 

gyvenimą ateitų realus Dievo pažinimas, kad tas pažinimas 

nebūtų popierinis arba tiesiog žinios prote, bet pasireikštų, kaip 

reali dvasinio gyvenimo praktika.  

 

Išmintis yra kaušas, o 

vanduo jame yra 

apreiškimas, ateinantis 

iš gilaus dvasios šulinio. 

Tik dvasinis Kristaus 

apreiškimas, kuris iš 

mūsų vidaus yra 

iškeliamas į paviršių  ir 

virsta praktiniu Kristaus 

patyrimu, yra tikrasis 

Dievo pažinimas. Be 

apreiškimo neįmanoma 

realiai pažinti ir praktiškai 

gyventi Jėzumi. Todėl apaštalas 

Paulius rašo laiške korintiečiams, kad tik Dievo dvasia apreiškia 

mums Dievą. Apreiškimas - tai realus dvasinis patyrimas ir 

Dievo asmens pergyvenimas, kuriuo mes pažįstame Viešpatį. 

 

Dievas mums tai apreiškė per savo Dvasią, nes 

Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. (1 

Korintiečiams 2:10) 

Kristaus pažinimo turtai, 
slypintys giliai mūsų dvasioje 

Išmintis 

Ąsotyje esantis vanduo 
– išmintimi pasemtas 

apreiškimas 
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Kiekvieno krikščionio dvasioje yra neišsenkantis Kristaus 

apreiškimo šulinys, kuris nesibaigs ir neišseks visą amžinybę. 

Tačiau jis gali gulėti giliausioje mūsų širdies vietoje, taip ir 

nepasireikšdamas ir nepakildamas į mūsų gyvenimo paviršių. 

Todėl apreiškimui įsisavinti ir pradėti juo gyventi mums 

lygiagrečiai reikalinga dvasinė išmintis.  

 

Kodėl apaštalas Paulius susiejo apreiškimą ir išmintį? Ir kodėl 

be išminties apreiškimas negali pakilti į mūsų gyvenimo 

paviršių ir tapti praktiniu Jėzaus asmens patyrimu? Atsakymą 

apaštalas Paulius duoda tame pačiame laiške efeziečiams, 

apibūdindamas išmintį. 

 

Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad 

nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, 

branginantys laiką, nes dienos yra piktos. 

Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra 

Viešpaties valia. (Efeziečiams 5:15-17) 

 

Išmintis - tai yra mūsų požiūris į laiką. Šiame laiške išmintis ir 

laikas yra susiejami. Kai kurie krikščionys galvoja, kad 

apreiškimai ateina staiga ir bet kada, tačiau Paulius rašo ką kita. 

Neįmanoma gauti apreiškimo, jei neskiriamas laikas jo 

ieškojimui. Todėl, kai krikščionis elgiasi išmintingai ir 

investuoja savo laiką į Viešpaties asmens pažinimą, iš jo vidaus 

pradeda kilti giliai paslėpti Kristaus asmens lobiai, kuriuos 

krikščionis pradeda suprasti dvasiškai ir įgauna sugebėjimą 

praktiškai tuo gyventi.  

 

Laiške korintiečiams rašoma, kad Dievo dvasia mums apreiškia 

Dievo gelmes ir Jo asmenį bei parodoma, kaip Šventoji Dvasia 

tai daro. Apreiškimas ateina per ištyrimą, t.y. per dėmesingą ir 

ilgą ieškojimą.  
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Dievas mums tai apreiškė per savo Dvasią, nes 

Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. (1 

Korintiečiams 2:10) 

 

Ištyrimas nėra vienkartinis veiksmas ar gavimas. Tai nuolatinis 

skverbimasis gilyn į Dievo asmenį, skiriant tam savo laiką. 

Todėl visų pirma mums reikalinga išmintis, mokanti tvarkyti 

savo laiką ir nustatyti gyvenimo prioritetus. Krikščionis, kuris 

po pirmo paviršutiniško perskaitymo nenumeta Dievo žodžio 

kaip žaislo, bet skverbiasi ir naudoja laiką, kad savo vidumi 

pažintų Kristų ir gyventų Juo, iš tiesų turi savo rankose kaušą, 

kuriuo pradeda semti vandenį iš savyje patalpinto antgamtinio 

šulinio. Ištyrimas ir ieškojimas atveria kelią apreiškimo 

gavimui. Be išminties neįmanoma gauti apreiškimo, nes 

apreiškimas ateina tada, kai mes praleidžiame laiką su Dievu, 

kada Jo ieškome, norėdami suprasti Jo valią. O tam reikalingas 

laikas. Taigi, mūsų dėmesys ir praleistas laikas Viešpaties 

ieškojimui yra tiesiogiai proporcingas apreiškimo gyliui ir 

kiekiui. Todėl apaštalas Paulius ir ragina Efezo bažnyčios 

tikinčiuosius išmintingai naudoti laiką, kad ieškodami savo 

dvasia Viešpaties, jie pažintų ir realiai patirtų Jėzų savo 

kasdieniniame gyvenime.  

 

Ieškojimo kaina. Kristaus pažinimas yra didžiausia vertybė 

krikščionio gyvenime, o vertingi dalykai nėra pigūs. Tai 

nereiškia, kad mes galime Kristaus pažinimą, Jo apreiškimą ir 

išmintį nusipirkti, tačiau norint, kad tai praktiškai veiktų mūsų 

gyvenime, turime tikėjimu parodyti, kokia šių dalykų vertė yra 

asmeniškai mums. Materialiame pasaulyje prie nemokamų ir 

pigių daiktų parduotuvių visada pilna žmonių. Jei parduotuvėje 

yra paskelbiama akcija, nuolaidos ar išpardavimas, tada prie jų 

būriuojasi žmonės, tačiau prie aukso, brangakmenių ir briliantų 

parduotuvių ateina vos keletas žmonių, nes norint įsigyti 
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vertingus daiktus, reikia mokėti aukštą kainą. Taip pat yra ir su 

dvasiniais dalykais. Daugelis krikščionių Dievo stebuklus, 

ženklus, išgydymus, Dievo Dvasios pasireiškimus vertina 

labiau nei patį Kristų ir Jo pažinimą. Todėl pamokslai apie 

Dvasios dovanas, patepimą, Dievo balsą, stebuklus, išgydymus, 

pasaulio pabaigą ir kitus antgamtinius dalykus sutraukia būrį 

tikinčiųjų. Į tokius surinkimus ir konferencijas suplaukia šimtai 

krikščionių, kuriems žadama už dyką visi Dievo stebuklai, 

dvigubas patepimas, evangelisto ir apaštalo tarnystės, 

pranašystės, finansinė sėkmė ir įvairūs palaiminimai. Už tai 

nereikia mokėti, o Dievo veikimas tampa pigia ir nemokama 

preke, prie kurios būriuojasi eilės. Tačiau Kristaus asmens 

pažinimas, Jo apreiškimas ir išmintis sulaukia tik nedaugelio 

krikščionių dėmesio, nes ten kalbama apie savęs išsižadėjimą, 

sekimą paskui Jėzų nešant kryžių ir didelę kainą. Kristaus vertė 

yra beribė. Todėl krikščionis, kuris pamato neįkainojamą 

Kristaus vertę, pasiruošęs mokėti Jo pažinimo kainą. Šie 

pamokslai nesulaukia didelio dėmesio ir kalbami asmeniškai, 

vienas kitam, kaip ir apaštalas Paulius, kuris ėjo iš namų į namus 

ir mokė Kristaus pažinimo paslapčių. Taip pat ir Kristus daugelį 

kartų pabrėždavo kiekvienam, besidominčiam ir norinčiam sekti 

paskui Jį, vartodamas žodžius „vertas ar nevertas manęs“. 

 

Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas 

nevertas manęs. (Mato 10:38) 

 

Taigi, kaip augti Jėzaus Kristaus pažinimu ir kaip įsigyti 

išminties ir apreiškimo? Biblijoje yra pilna patarimų ir raginimų 

įsigyti išminties. Įsigijimas visada susijęs su norimo daikto 

paieška ir kaina. Pirmiausia yra ieškoma, o suradus – mokama 

kaina, kuri parodo, kaip aukštai tu vertini daiktą, kurį radai. 
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Neapleisk išminties, ir ji globos tave; mylėk ją, ir ji 

saugos tave.  Svarbiausia yra išmintis; įsigyk 

išmintį ir už visą savo turtą įsigyk supratimą. 

(Patarlių 4:6-7)   

 

Taip pat yra ir su Jėzaus Kristaus pažinimu. Mes pradedame Jo 

ieškoti ir ieškojimo metu susiduriame su kaina, kurią nustatome 

mes patys. Kiek Kristus vertas man? Kaip stipriai aš noriu Jį 

pažinti?    

 

Viena iš valiutų, su kokia mes mokame kainą, yra laikas. 

Kiekvienas turi laiką. Todėl, nėra žemėje krikščionio, kuris būtų 

turtingesnis ar turėtų mažiau galimybių surasti laiką ir augti 

Viešpaties pažinimu. Kiekvienas turi tas pačias dvidešimt 

keturias valandas. Kiek daug šios valiutos mes norėsime išleisti, 

trokšdami surasti ir įsigyti išminties ir apreikšimo, tiek daug mes 

būsime pripildyti Jėzaus Kristaus pažinimu.  Laikas, praleistas 

ieškant asmeninio ir bendruomeninio bendravimo su Kristumi, 

parodo, kokio dydžio yra mūsų išminties kaušas, kuriuo į mūsų 

gyvenimą ateina Kristaus asmens apreiškimas ir realus Jo 

pasireiškimas kasdieniniame mūsų gyvenime.  

 

Evangelijoje pagal Matą Jėzus dangaus karalystę palygina su 

dirvoje paslėptu lobiu, kurio ieško žmogus. Tam, kad realiai 

galėtų naudotis šiuo lobiu, žmogus pirmiausia jo ieško, o 

suradęs, nustato kainą ir galiausiai perka, t.y. realiai pradeda juo 

naudotis. 

 

„Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. 

Atradęs jį, žmogus tai nuslepia; iš to džiaugsmo 

eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą. 

(Mato 13:44) 

 



Viešpaties ieškojimas 

220 

 

Kiekvienas krikščionis, priimdamas į savo širdį Jėzų iš tiesų 

suranda lobį, kurį paslepia savo širdyje. Tai lobis mūsų viduje, 

kurį mes radome ir turime, tačiau realiai jis dar neapsireiškia 

mūsų gyvenime, t.y. mes realiai juo naudotis negalime, kol 

nenustatome, kokia jo vertė yra mums. Po to krikščionis nustato 

šio lobio vertę parduodamas tai, ką turi. Vienas iš dalykų, kurį 

turi kiekvienas krikščionis, yra laikas. Nustatęs, kiek laiko, savo 

širdies ir dėmesio jis skirs, siekdamas nusipirkti ne lobį, bet 

dirvą, kuriame yra lobis, krikščionis parodo to lobio vertę.  

 

Po įtikėjimo mes pradedame prarasti savo laiką ir iškeisti 

nesvarbius, mažiau svarbius dalykus, kuriems švaistėme laiką, į 

laiką, praleistą ieškant bendravimo su Viešpačiu. Iš pradžių 

krikščioniui gali pasirodyti, kad jis švaisto laiką niekams, 

mąstydamas, širdimi ieškodamas ir praleisdamas laiką 

ieškojimui asmens, kurio nemato. Iš pradžių mes nematome 

greitų ir apčiuopiamų rezultatų, tik nuolatines laiko išlaidas. 

Tačiau praėjus tam tikram laikui, nugalėjus nusivylimą, 

rezultatų nebuvimo baimę, mes sukaupiame pakankamai laiko, 

kada galime pirkti dirvą. Taip ir krikščionio gyvenime. Laikas, 

praleistas ieškant Viešpaties vėliau atsiperka ir mes 

nustembame, kada Jo pažinimas keičia mūsų elgesį, o 

apreiškimas iš vidaus pradeda plūsti į išorę ir pasireiškia mūsų 

gyvenime. Todėl niekada nenusivilk, jei praleistos dešimt 

minučių ieškant Viešpaties pažinimo neatneša iškart trokštamų 

rezultatų. Taip pat nenusivilk ir nepamesk tikslo, jei jau kelis 

mėnesius ar metus tu praleidi laiką ieškodamas Jo realumo ir 

išreikšdamas troškimą pažinti Jį. Tu nustebsi, kada netikėtai ir 

staiga tavo gyvenimas pradės nešti Jo pažinimo vaisius. Nors 

kitų akyse visa tai bus „staiga“, tačiau tu prisiminsi kainą, kurią 

mokėjai parduodamas laiką, ir kuri nebuvo „staiga“. 
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O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas 

artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir 

kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina. (Žydams 

11:6) 

 

Taip pat buvo ir su Jėzumi. Jis trisdešimt metų augo Dievo 

malone, kol atėjo metas, kada Dievo pažinimas pradėjo reikštis 

išorėje. Tada daugelis stebėjosi ir klausinėjo, iš kur Jėzus visa 

tai gavo. Jiems tas lobis pasirodė staiga, tačiau Jėzui tai nebuvo 

netikėtas dalykas. Jis tuo augo ir stiprėjo. Nemažai krikščionių 

vis dar tiki loterijos Dievu, kuris jiems yra staigus prabudimas, 

staigus Jo pažinimas, staigus vienos maldos atsakymas, staigus 

patepimas, staigus vienas pamokslas ar tikėjimo principas, 

išsprendžiantis visas problemas ir aprengiantis visais dvasiniais 

vaisiais. Tačiau, jei tu nuolat Jo ieškai, tau nebus tai staigus 

įvykis. 

 

Atėjus sabatui, Jis pradėjo mokyti sinagogoje. 

Daugelis girdėdami stebėjosi: „Iš kur Jam tai? Kas 

per išmintis Jam suteikta, kad net tokie stebuklai 

daromi Jo rankomis? (Morkaus 6:2) 

 

Kliūtys Viešpaties ieškojimui. Kiekvienas krikščionis savo 

gyvenime susiduria su kliūtimis ir velnio parengtomis 

schemomis, kurios nukreiptos į tai, kad sustabdyti jį nuo 

Viešpaties ieškojimo ir įvelti į šalutinius dalykus. Velnias žino, 

kokius neišsemiamus turtus ir lobius turi atgimęs krikščionis, 

kokia didžiulė Dievo jėga, išmintis ir charakteris yra paslėpti jo 

dvasioje. Todėl jis visomis išgalėmis stengiasi nukreipti 

krikščionio dėmesį ir laiką nuo Viešpaties ieškojimo į kitus 

dalykus, idant didžiulis Kristaus pažinimo lobis taip ir liktų 

gulėti nenaudojamas giliai viduje.  
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Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų 

veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio 

mumyse Kristuje Jėzuje. (Filemonui 1:6) 

 

Velnias stengiasi Viešpaties ieškojimą pakeisti įvairiais 

„krikščioniškais“ papildais, kurie, ilgai juos vartojant, ne tik, 

kad nebeaugina dvasios, bet pradeda vogti laiką. Nemažai 

krikščionių ištisas valandas praleidžia sėdėdami prie 

kompiuterio ir žvelgdami į anapus ekrane vykstantį prabudimą, 

žiūrėdami krikščioniškus filmus ir liudijimus, be perstojo 

kalbėdami prie puodelio kavos „krikščioniškomis“ temomis, 

aptardami vykstančius tarnavimus ir bažnyčios naujienas. Kiti 

gi, pasineria į visą laiką suryjančius tarnavimus, projektus, 

darbus, labdaros akcijas, pokalbius ir visą dieną bėga gerų darbų 

karuselėje.  

 

Laikas, skirtas Viešpaties ieškojimui tarp krikščionių dažnai 

vertinamas kaip laikas praleistas veltui, nes pasaulio dvasia 

spaudžia krikščionį visada būti užimtu ir naudingu. Tarnavimas 

Dievui be Šventosios Dvasios patepimo bei gerų darbų karuselė 

iš lėto išstumia taip brangų ir svarbų laiką, skirtą Viešpaties 

ieškojimui. Dėl šios priežasties krikščionis nesupranta, kaip 

reikia ieškoti Viešpaties ir pirmas klausimas, kuris ateina jam į 

galvą, išgirdus paraginimą ieškoti Viešpaties, yra „Kokius 

darbus man daryti?“. Tačiau iš tiesų Viešpaties ieškojimas yra 

laikas, asmeniškai praleistas su Jo žodžiu, siekiant pažintį Jį ir 

būti mokomu ne savo, bet Jo sąlygomis ir būdais. Todėl šiais 

laikais ieškoti Viešpaties dešimt minučių yra žymiai sunkiau, 

nei tris valandas bendrauti internete ar žiūrėti gerą pamokslą. 

Net pasaulyje žmogus negali išbūti dešimt minučių tyloje be 

muzikos, televizoriaus ar interneto fono. Laikas vienumoje daug 

kam kelia baimę ir suprantamas, kaip laikas, praleistas 

nenaudingai. Tačiau Viešpaties ieškojimas yra būtent toks, kada 



Dievo statyba 

223 

 

„išjungiama“ šurmuliuojanti aplinka, į šalį atidedami maldų 

sąrašai ir prašymai, išankstinė nuomonė ir savojo „aš“ 

triukšmingas balsas su savo norais, rūpesčiais ir planais. Tada 

pagrindinis širdies dėmesys yra nukreipiamas į Jėzaus Kristaus 

asmenį.   

 

Viešpaties ieškojimas nėra vienkartinė malda ar problemos 

išsprendimas. Tai nuolatinis Kristaus asmens pažinimas, kuris 

veikia per Jo asmens ieškojimą. Šventoji Dvasia per Dievo žodį 

ragina nuolat Jo ieškoti.  

 

Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Nuolatos ieškokite Jo 

veido. (Psalmės 105:4) 

 

Nuolatinis Viešpaties ieškojimas yra būtinybė, norint sekti 

paskui Jėzų ir būti vaisingu. Krikščionys, kurie ignoruoja šią 

tiesą, labai dažnai yra velnio apgaunami ir įsitvirtina 

vakarykščiuose apreiškimuose ar vakarykščiame prabudime.  

Sekti paskui Jėzų įmanoma tik nuolat Jo ieškant. Velnias, 

priešingai, nori įkurti mus vakarykščiame apreiškime ir 

judėjime. Jis visada naudoja tai, ką Dievas darė vakar. Jis negali 

kurti, todėl visada kopijuoja. Jis siūlo sustoti ten, kur Dievas 

buvo vakar. Tada krikščionys įsitvirtina vakar apreikštoje 

tiesoje ir paverčia tai tradicija. Dėl šios priežasties įsitvirtinama 

raidėje, kurioje nėra Dvasios. Tada gimsta doktrina,  kur 

jaučiamas tik vakarykštis dvasios kvapas. Jėzus niekada nėra 

mūsų užnugaryje, Jis visada eina priekyje. Todėl, jei Jėzaus 

ieškai ten, kuri Jis buvo vakar, tai Jo ten jau nėra. Gyvenimas 

vakarykščiais prisiminimais, stebuklais, apreiškimais ir 

šlovingomis istorijomis iš tiesų įkalina krikščionį dykumoje ir 

prisiminimuose apie prieš keturiasdešimt metų įvykusį 

prabudimą ir prasivėrusią Raudonąją  jūrą. 
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Kai nustojame ieškoti Viešpaties, pradedame gyventi 

vakarykščiu maistu. Daugelis įvykusių galingų prabudimų ir 

Dievo dvasios judėjimų užgeso vien dėl to, kad buvo sustota ir 

įsitvirtinta tiesoje, kurią prabudimo metu išryškino Šventoji 

Dvasia. Bandymas pakartoti, naudoti tas pačias priemones ir 

būdus baigdavosi naujos denominacijos sukūrimu arba 

stabmeldyste. Senajame Testamente skaitome apie varinę 

gyvatę, kurią Mozei padaryti liepė Dievas, idant nuodingos 

gyvatės įgelti izraelitai, pažvelgę į varinę gyvatę, gautų 

išgydymą. Šį apreiškimą Mozei davė Dievas. Tai buvo  tikras ir 

galingai veikiantis Dievo apreiškimas. Tačiau, vėliau Biblijoje 

skaitome, kad ta pati varinė gyvatė, kurią Dievas naudojo kaip 

simbolį išgydyti izraelitus, tapo stabmeldystės ir atitolimo nuo 

Dievo priežastimi. 

 

Ezekijas panaikino aukštumas, sudaužė atvaizdus, 

iškirto giraites, į gabalus sudaužė varinę gyvatę, kurią 

padarė Mozė. Nes iki to laiko izraelitai dar tebesmilkė 

jai ir vadino ją Nehuštanu. (2 Karalių 18:4) 

 

Taip dažnai įvyksta ir krikščionio gyvenime, kada jis kopijuoja 

vakarykščius prabudimus ir naudoja tas pačias priemones, 

kurias Dievas naudojo vakar. Tada prisirišama prie formos, bet 

pametamas turinys. Dėl šios priežasties daugelis praėjusių 

prabudimų metu naudotų priemonių virto naujų denominacijų 

įkūrimo priežastimi. 

 

Taigi, Viešpaties ieškojimas nėra vienkartinis veiksmas. Jei 

Viešpats veikia ir daro kažką šiandien, tai nereiškia, kad Jis 

darys taip visada. Nei vienas Evangelijoje aprašytas išgydymas 

nebuvo vienodas. Kai kuriems akliesiems Viešpats uždėdavo 

rankas, kitiems ant akių užtepdavo purvą, sumaišytą su seilėmis, 

o dar  kitiems  - nykščiais paliesdavo tuščias akiduobes. Tačiau 
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rezultatas būdavo tas pats – jie visi praregėdavo. Prisirišimas 

prie Dievo veikimo formos galėjo būti svaria priežastimi 

įkuriant denominaciją, kuri visas ligas gydytų purvo voniomis. 

Naujajame Testamente Šventoji Dvasia rodo, kad Viešpaties 

ieškojimas yra nuolatinis ir kasdieninis procesas. Tai 

bendravimas su gyvu asmeniu, kuris juda, kalba ir turi savo valią 

tavo gyvenimui. Todėl tikras saugumas ir užtikrintumas yra 

nuolatiniame Jo veido ieškojime. Tik taip yra augama 

Viešpaties pažinimu ir sekama paskui Jį. Tegul tavęs nesustabdo 

vakarykščiai apreiškimai, šlovingi patyrimai ar patirtos 

nesėkmės. Viešpats šiandien tau turi naują maną, kuri suteiks 

jėgų gyventi Jo gyvenimą šiandien. 

 

Kai Tu pasakei: „Ieškokite mano veido!“, mano širdis 

Tau atsakė: „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškosiu“. 

(Psalmės 27:8) 
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XIV SKYRIUS 

KRISTAUS MIRTIS IR GYVENIMAS MUMYSE 
 

ada atgimstame iš aukšto, t.y. priimame į savo vidų 

Šventąją Dvasią, mūsų gyvenime pradeda veikti du 

esminiai dvasiniai apreiškimai. Tai Kristaus mirtis ir 

Kristaus gyvenimas. Tai patys svarbiausi apreiškimai, į 

kuriuos mus veda Šventoji Dvasia. Jei krikščionio 

gyvenime pradeda veikti Kristaus mirtis ir Kristaus gyvenimas, 

tai rodo, kad jis maitinamas pilnaverčiu dvasiniu maistu. Be 

Šventosios Dvasios patirti Kristaus mirtį ir Kristaus gyvenimą 

neįmanoma, nes tai tampa realu tik būnant veikiamam Dievo 

Dvasios. 

 

Visada nešiojame savo kūne Viešpaties Jėzaus 

mirtį, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. 

(2 Korintiečiams 4:10) 

 

Tačiau kaip įmanoma, kad tokie tarytum priešingi ir 

nesuderinami apreiškimai veiktų tame pačiame krikščionyje 

vienu metu? Nesuprasdami to, kai kurie krikščionys metasi į 

kraštutinumus ir visą dėmesį nukreipia tik į Kristaus mirtį arba 

tik į Kristaus prisikėlimą. Pirmieji akcentuoja savęs 

išsižadėjimą, sunkumus, nusižeminimą, pasiaukojimą, kryžiaus 

nešimą, praradimus ir persekiojimus, kiti gi - karaliavimą su 

Kristumi, Jo prisikėlimo jėgą, valdžią, užkariavimą ir gyvenimą. 

Tačiau šios dvasinės tiesos ir apreiškimai yra nedalomi. Jų 

neįmanoma atskirti, nes be Kristaus mirties nėra ir prisikėlimo, 

o prisikėlimo jėga veiks visur, kur yra autentiška Kristaus mirtis. 

Todėl, kai bandome šias tiesas atskirti ir padaryti jas 

savarankiškomis, tada pasiliekame tik su teisingomis žiniomis, 

bet be dvasinio turinio ir Dievo jėgos.  Kad suprasti, kaip šios 

kertinės tiesos vienu metu gali veikti tame pačiame žmoguje, 

K 



Kristaus mirtis ir gyvenimas mumyse 

228 

 

svarbu pamatyti, kokią gyvybę mes nešiojame savo viduje ir 

kaip ji veikia. 

 

Sielos gyvenimas. Žemėje yra įvairių gyvybės formų, kurios 

skiriasi viena nuo kitos savo savybėmis ir kokybe. Gamtoje 

galime stebėti įvairias gyvybės formas, pradedant mažomis 

bakterijomis, pirmuonimis ir baigiant įvairiais gyvūnais. Šalia 

šių gyvybės formų yra dar viena ypatinga gyvybė – tai žmogaus 

siela.  

 

Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir 

įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus 

tapo gyva siela. (Pradžios 2:7) 

 

Po to, kada nuodėmė atskyrė Adomo ir Ievos sielą nuo Dievo 

gyvenimo, sielos gyvenimas tapo vienintele ir dominuojančia 

žmogaus egzistencijos jėga, kurios pagrindinis motyvas ir 

šaltinis yra „aš‘. Sielos gyvenimo kertinis akcentas yra 

gyvenimas nukreiptas į save. Viskas, kas vyksta, ko siekiama, 

bijoma, rūpinamasi ar išreiškiama, yra susiję su mumis pačiais. 

Tai ego-centrinis, savarankiškas ir savanaudiškas gyvenimas. 

Šis gyvenimas nebūtinai reiškiasi stambiomis ir didelėmis pagal 

žmogaus supratimą nuodėmėmis. Tai gali būti žmogaus 

saviraiška, siekiant būti naudingu, parodyti ir pristatyti save, 

kaip mylintį, nuoširdų ir gerą asmenį. Todėl tiek atviras 

nuodėmingas gyvenimas, tiek geri darbai ir religinė praktika yra 

to paties gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisiai, kuriuos Dievas 

buvo uždraudęs valgyti Ievai ir Adomui. Tai, kad ragauji gerus 

vaisius, nereiškia, kad medis yra kitas. Tai tas pats gėrio ir 

blogio pažinimo medis, kurio vaisius valgo tiek žmogžudys, 

paleistuvis ir vagis, tiek ir padoriai atrodantis bei gerus darbus 

darantis bei susilaikantis nuo stambių ir atvirų nuodėmių 

žmogus. Tačiau abiejų gyvenimai sukasi aplink tą pačią ašį, 
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pavadinimu „aš“. Tai tas pats sielos gyvenimo medis, kurio 

pagrindinis tikslas - patenkinti ir išreikšti save. Sielos 

gyvenimui būdingas išdidumas, savo vertės iškėlimas, 

savarankiškumas, užtikrintumas savimi ir įvairių saviraiškos 

formų paieška, siekiant tapti kažkuo arba turėti kažką. 

 

Dvasios gyvenimas. Tačiau yra kažkas daugiau nei sielos 

gyvenimas. Kiekvieno žmogaus širdyje yra įdėtas kitokio 

gyvenimo troškulys. Bandydami numalšinti, užspausti ir 

patenkinti šį troškulį, žmonės leidžiasi į kalnus, puola daryti 

gerus darbus, malšina tuštumą alkoholiu ir narkotikais, bando 

surasti meilę seksualiniuose santykiuose ar įprasminti save 

įvairia ir naudinga veikla, tačiau vienintelis atsakymas į šį 

troškulį yra Jėzus Kristus. Jėzus yra Dievo dovana, kurioje slypi 

kitos rūšies gyvenimas, kurio trokšta žmogus. Kristuje paslėptas 

Dievo gyvenimas. 

 

Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo dovana – 

amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų 

Viešpatį. (Romiečiams 6:23) 

 

Šį gyvenimą Dievas dovanoja kiekvienam, kuris priima į savo 

širdį Jėzų. Tai ne sielos gyvenimas, bet dvasios. Kaip sielos 

gyvenimui yra būdingos tam tikros savybės, taip ir dvasios 

gyvenimas veikia ir reiškiasi tam tikru būdu. Dvasios 

gyvenimas sukasi ne aplink ašį, pavadinimu „aš“, bet aplink 

asmenį Jėzų Kristų. Šis gyvenimas veikia Kristaus asmenyje ir 

reiškiasi Jo nuolankumu, besąlygine meile, atsidavimu, 

džiaugsmu, ramybe, tikėjimu ir Dievo šlovės ieškojimu. Tai ne 

mūsų asmeninis pasireiškimas, bet leidimas gyventi kitam 

asmeniui mumyse.  
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Laiške korintiečiams apaštalas Paulius rašo, kad Jėzus Kristus, 

kaip paskutinysis Adomas, per prisikėlimą iš mirusiųjų (Jis 

mirė, kaip paskutinysis Adomas) tapo gyvybe teikiančia 

dvasia, t.y. kitokio gyvenimo davėju. Priimdamas Kristų, tu 

priimi į savo vidų kitokį gyvenimą, t.y. dvasinį gyvenimą. Todėl 

Dievas kiekvienam, kuris priima Jo Sūnų Jėzų, suteikia Šventąją 

Dvasią, kad jam būtų įmanoma gyventi dvasinį gyvenimą. Kaip 

be kūno neįmanoma gyventi kūniško gyvenimo, taip ir be 

dvasios neįmanoma gyventi dvasinio. 

 

Taip ir parašyta: “Pirmasis žmogus Adomas tapo 

gyva siela”; paskutinysis Adomas gyvybę 

teikiančia dvasia. (1 Korintiečiams 15:45) 

 

Biblija atskleidžia, kad po Kristaus mirties ir prisikėlimo 

žmogus gali savyje talpinti dviejų tipų gyvenimus: sielos ir 

dvasios. Netikintis, arba Kristaus aukos už nuodėmę ir 

Šventosios Dvasios dovanos nepriėmęs žmogus gyvena tik 

sielos gyvenimą. Nepaisant, kad savo kalboje ar mintyse jis gali 

naudoti dvasinę terminologiją ir samprotauti apie religiją ir 

gerus darbus, jis nesugebės gyventi Dievo gyvenimo. Dievo 

gyvenimas, kuris yra Jėzuje Kristuje, įmanomas tik tada, jei 

žmogus priima į savo širdį Šventąją Dvasią, kaip Kristaus 

gyvenimo nešėją.  

 

Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal Dvasią, 

jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi 

Kristaus Dvasios, tas nėra Jo. (Romiečiams 8:9) 

 

Žmogus yra panašus į konteinerį, užpildytą tam tikru turiniu. 

Netikinčio žmogaus konteineris užpildytas sielos gyvenimu, o 

krikščionio, kuris priėmė Kristų į savo širdį, konteineryje yra 
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dvi talpos: viena dalis užpildyta sielos gyvenimu, o kita – 

dvasios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sielos gyvenimo šeimininkavimą mumyse išstumia Kristaus 

mirtis. Vienas iš klaidingų supratimų apie atgimimą iš aukšto ir 

dvasinį gyvenimą yra įsitikinimas, kad, priimdami Šventąją 

Dvasią, mes prarandame sielos gyvenimą. Tačiau taip nėra. Iš 

tikrųjų į savo vidų mes priimame sielos gyvenimo konkurentą, 

t.y dvasios gyvenimą. Šalia sielos gyvenimo, paveldėto iš tėvų, 

mes gauname dvasios gyvenimą, paveldėtą iš Kristaus. Nuo 

atsivertimo krikščionio viduje prasideda didžiulė kova ir 

konkurencija. Jei iki įtikėjimo žmogus neturėjo pasirinkimo 

laisvės, kokį gyvenimą jam gyventi ir savyje turėjo 

„monopolistą“, t.y. sielos gyvenimą, tai įtikėjęs, jis turi 

galimybę gyventi pagal kūną arba pagal dvasią. Nuo įtikėjimo 

momento prasideda pasirinkimas ir kova tarp dviejų gyvenimų 

mūsų viduje. Šie gyvenimai konkuruoja tarpusavyje ir priešinasi 

vienas kitam.  

 

Sielos 
gyvenimas 

Netikintis 

Sielos 
gyvenimas 

Dvasios 
gyvenimas 

Atgimęs 
krikščionis 
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Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia – 

kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite 

daryti visko, ko norėtumėte. (Galatams 5:17) 

 

Todėl labai dažnai krikščionis nustemba, kad po įtikėjimo jo 

viduje prasideda vidinis konfliktas ir priešprieša, kurios 

ankščiau nebuvo. Taigi, mes negalime gyventi dviejų 

gyvenimų, todėl vieną iš jų turime prarasti. Jėzus įspėjo, kad 

norint gyventi Jo gyvenimą, reikia prarasti savo. Tai ne 

vienkartinis įvykis ar sprendimas, bet kelias, todėl Jėzus apie 

save ir sakė, kad Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Krikščionybė 

prasideda nuo mūsų sielos gyvenimo nuolatinio ištuštinimo bei 

praradimo ir į tuščią vietą atitekančio Kristaus gyvenimo. Tai 

yra nuolatinis procesas, kuris veda į tikrą dvasinį gyvenimą.  

 

Nes, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o 

kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. 

(Mato 16:25) 

 

Taigi, Dievo gyvenimas auga, didėja ir pildo mūsų vidų dėka 

mažėjančio, besitraukiančio ir užleidžiančio vietą sielos 

gyvenimo. Kad Kristaus gyvenimas realiai reikštųsi per mus, 

mes nuolat prarandame save. Tai yra procesas, inicijuojamas ir 

palaikomas išimtinai tik Šventosios Dvasios, kuri pataria ir 

įtikina mus laisva valia ir iš meilės užleisti vietą Kristui. Tai 

laisvas sprendimas, ištariant paprastus žodžius „Tebūnie ne 

mano, bet Tavo valia.“  

 

Tačiau, kaip sielos gyvenimas užleidžia vietą dvasiniam? 

Kodėl, atrodytų, kartais taip sunku išsižadėti savęs ir pasirinkti 

Kristų? Kodėl kartais taip intuityviai norisi būti įsikabinus į savo 

gyvenimą trokštant jį išsaugoti? Atsakymas yra tai, kad sieliško 

gyvenimo sukeitimas su dvasiniu įmanomas tik per Kristaus 
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mirties apreiškimą mūsų viduje. Jokios kitos priemonės, geri 

norai ir valios pastangos nepadeda. Tik Kristaus mirtis gali 

įtakoti mūsų sielišką gyvenimą ir įtikinti mus laisva valia 

užleisti vietą dvasiniam. Dievas niekada nesiveržia ir 

neužkariauja mūsų širdies. Jis visada yra kviečiamas ir ateina 

ten, kur Jam paruošta vieta. Todėl vienas iš pirmųjų Šventosios 

Dvasios apreiškimų, į kuriuos Ji mus veda, yra Kristaus mirties 

apreiškimas. Kristaus mirties apreiškimas veikia mūsų sielišką 

gyvenimą ir skatina jį prarasti, iškeičiant tai į kažką geresnį.  

 

Apaštalas Paulius buvo išmokytas Šventosios Dvasios, kaip 

laimėti Kristų, idant Dievo gyvenimas tekėtų per jį. Laiške 

filipiečiams jis atskleidė Kristaus gyvenimo realumo paslaptį. 

Paulius nuolat buvo veikiamas Šventosios Dvasios ir 

praradinėjo savo paties gyvenimą. Dėl šios priežasties Dievo 

gyvenimas įgaudavo daugiau vietos ir erdvės reikštis per jį. 

 

O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl 

Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo 

didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau 

sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų (Filipiečiams 

3:8) 

 

Kaip veikia Kristaus mirtis mumyse? Kristaus mirtis - tai 

gyvenimas dėl Dievo. Jėzus patyrė savo vardo žeminimą, 

susilaikymą nuo savo paties planų ir saviraiškos. Jis galėjo 

reikštis, bet nieko nedarė iš savęs. Jis nebuvo blogas ar netikęs, 

kad Jam reikėtų gėdytis ir užspausti save. Tačiau Jis nešiojo 

žmogišką prigimtį, todėl Jam reikėjo nešioti ir žmogiškos 

prigimties mirtį bei ieškoti Tėvo šlovės, kad Tėvas būtų 

pašlovintas ir apreikštas kitiems. Jėzus nieko nedarė iš savęs ir 

ne kartą yra sakęs, kad pats iš savęs Jis nieko negali. Kristus 

tarnavimo metu kasdien išsižadėdavo savo sprendimų, valios ir 
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norų, nors jie nebuvo blogi. Jėzus buvo grūdas, vaikščiojantis 

žeme ir krintantis į žemę kaip nematomas ir paslėptas amžino 

gyvenimo šaltinis, kad per Jį Tėvas išaugintų daug vaisių. Todėl 

ir mūsų gyvenime Šventoji Dvasia pirmiausia veiks ir įtakos 

mūsų konteineryje esantį sielišką gyvenimą, kad jis per Kristaus 

mirtį būtų stumiamas į šalį, o jo vietoje atsirastų laisva vieta kito 

asmens gyvenimui. 

 

Kristaus mirties apreiškimas yra antgamtinis Šventosios 

Dvasios veikimas, mums girdint žodį apie Jėzaus kryžių ir mirtį. 

Girdint šį žodį, mes esame veikiami antgamtinės Dievo jėgos ir 

įgauname jėgų susitapatinti su Kristumi Jo mirtyje. Kristaus 

mirties apreiškimas prasideda ne nuo gerų ar savęs išsižadėjimo 

darbų, bet nuo Dievo žodžio klausymo, veikiant Šventajai 

Dvasiai. Nesuprasdami to, kai kurie krikščionys pasineria į 

savęs baudžiamąsias akcijas, išsižadėdami materialių dalykų, 

žemindami save, atsiskirdami nuo bendravimo su netikinčiais ir 

pasinerdami į kitus religinius darbus, kurie žmogaus akimis 

atrodo tokie patrauklūs ir asketiški. Tačiau tai yra bandymas 

žmogaus pastangomis numirti kaip Kristus. Tokie krikščionys 

sukeičia Dievo žodį ir Šventosios Dvasios jėgą su savo 

pastangomis, darbais ir noru numirti, kaip Kristus, bet atsisako 

būti jau esančioje Kristaus mirtyje kartu su Juo. Tik veikiant 

Šventajai Dvasiai įmanoma susitapatinti su Kristumi ir dėl šios 

priežasties pradėti gyventi Dievo gyvenimą. 

 

Dvasinį gyvenimą į sceną atveda Kristaus prisikėlimas. Kada 

girdime žodį apie Kristaus mirtį, Šventoji Dvasia apreiškia 

mums Dievo meilę ir besąlyginį Jo gerumą, kurį Jis išreiškė per 

Kristaus mirtį. Šis apreiškimas mumyse gamina vienintelį 

teisingą ir tikrą motyvą, ateinantį iš Šventosios Dvasios. Tai 

meilės atsakymas į meilę. Tada vien tik iš meilės ir laisva valia, 

įtikinti Šventosios Dvasios, mes žengiame į Kristaus mirtį, 
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susitapatindami kartu su Juo ne iš prievartos, baimės ar noro, 

kad mus Dievas galingai naudotų, bet iš meilės, kuri atsako į 

meilę. Šis motyvas į mūsų gyvenimą atveda Kristaus 

prisikėlimo jėgą, kaip tikėjimą, veikiantį meile. Tai tikėjimas į 

Kristaus auką ir meilę, vedamas to pačio motyvo, t.y. meilės.  

 

Nes Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei 

vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. (2 

Korintiečiams 5:14) 

 

Norint, kad Kristaus prisikėlimo jėga veiktų mūsų gyvenime, 

reikia, kad mūsų pačių gyvenimas būtų patrauktas į šalį per 

Kristaus mirtį. Dievas niekada per prievartą to nedarys ir 

nemanipuliuos mumis. Jis niekada nepatrauks mūsų iš 

gyvenimo scenos, jei mes patys nepasitrauksime. O pasitraukti 

iš savo gyvenimo scenos ir užleisti vietą kitam asmeniui 

įmanoma, tik meile atsakant į Dievo meilę. Tai laisvos valios ir 

iš Šventosios Dvasios įtikinimo žengtas žingsnis, kuris vėliau 

virsta antru, trečiu žingsniu, kol galiausiai tampa keliu... Čia 

neveikia nei dvasinės ambicijos, nei stipri valia, nei noras 

tarnauti, nei nuoširdumas, nei joks žmogiškumas. Vienintelis 

veikiantis motyvas yra Dievo meilė, o ją gauti įmanoma tik 

įsižiūrėjus į Kristų nukryžiuotą, kuris, tave mylėdamas, atidavė 

save ir užleido savo gyvenimo sceną Tėvo šlovei, įsileisdamas į 

šia šlovę ir tave.  

 

Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš 

gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, 

gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, 

kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. 

(Galatams 2:20) 
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Kristaus prisikėlimo jėga ir Dievo gyvenimas atiteka į tuščią 

vietą, kurioje prieš tai buvome mes. Dievo jėga ieško ir prikelia 

tai, kas mirę Kristuje. Mirtyje, kuri išeina už Kristaus ribų, nėra 

prisikėlimo, todėl bet kokios pastangos išsižadėti savęs, kurių 

neinicijuoja Šventoji Dvasia rodydama į Kristų nukryžiuotą, 

nesusilaukia Dievo pritarimo ir patvirtinimo. Nenuostabu, kad 

aplink tiek daug „super dvasingų“ krikščionių, kurie galvoja, 

kad jų didvyriški tikėjimo žygdarbiai pritrauks Dievo jėgą. 

Tačiau tik tuščia vieta pritraukia antgamtinę Dievo jėgą. Kas yra 

tuščia vieta? Tai mūsų gyvenimo ištekinimas veikiant Šventajai 

Dvasiai per Kristaus mirties apreiškimą ir į šią tuštumą 

atitekantis Dievo gyvenimas, kada kitas asmuo užpildo ir 

pakeičia mūsų interesus, planus, norus ir charakterį. Tai veikia 

tik per meilės santykius, tokiu pačiu būdu, kaip veikė tarp Jėzaus 

ir Tėvo. Mes pašaukti tokiems patiems santykiams, kada iš 

meilės, kurią gauname per Kristaus mirtį, mes susitapatiname su 

Juo ir gyvename dėl Jo. 

 

Biblija pilna pavyzdžių, pranašaujančių ir liudijančių apie 

gyvenimą, kurį duoda Dievas, reaguodamas į kažkieno mirtį. 

Tai Kristaus mirtis, kuri iš Abromo padaro Abraomą, iš Simono 

– Petrą, iš Sauliaus – Paulių, iš Jokūbo – Izraelį, iš nusidėjėlių – 

bažnyčią. Nauji vardai Biblijoje rodo į naują asmenį ir naują 

gyvenimą. Todėl daugelis Dievo vyrų Biblijoje turi du vardus. 

Antrą vardą jie gavo kaip naują paveldėtą gyvenimą dėl tikėjimo 

į Kristų. Bet prieš tai jie buvo vedami taip, kad jų pačių 

gyvenimas buvo „išbarstytas“. 

 

Kodėl Dievo gyvenimas kartais neveikia? Daugelis 

krikščionių skaitydami apie Dievo pažadus, Jo darbus ir 

dovanas, gūžčioja pečiais, klausdami, kodėl šių darbų ir dovanų 

realumas kartais yra tik „ant popieriaus“. Laiške efeziečiams 

apaštalas Paulius rašo, kad Dievas Kristuje palaimino mus visais 
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dvasiniais palaiminimais, o apaštalas Petras užtikrintai tvirtina, 

kad Dievas mums dovanojo viską, ko reikia gyvenimui ir 

dievotumui. 

 

Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia 

gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą To, kuris 

pašaukė mus šlove ir dorybe. (2 Petro 1:3) 

 

Taigi, Dievo žodis aiškiai ir nedviprasmiškai rodo, kad Dievas 

nieko nepagailėjo ir dovanojo mums viską. Tačiau kodėl mūsų 

krikščioniškas gyvenimas labai dažnai būna skurdus Dievo 

palaiminimais, o  Dievo dovanos taip sunkiai skinasi kelią? 

 

Kada mes įtikėjome ir priėmėme Kristų į savo širdį, šalia 

sieliško gyvenimo talpos mes gavome dvasinio gyvenimo talpą. 

Jis yra pilnas dvasinių palaiminių, dovanų ir jėgos. Tačiau tol 

kol neatsilaisvins nors kiek tuščios vietos mūsų sieliško 

gyvenimo konteineryje, tie palaiminimai ir dovanos taip ir liks 

gulėti „ant popieriaus“. Naujasis Testamentas kalba apie 

apsikeitimą, o ne apie priėmimą. Mes išliejame ir atiduodame 

Kristui savo gyvenimą, Jis - savo, mes atiduodame ligas, 

rūpesčius, o Jis  - sveikatą ir ramybę, mes atiduodame savo 

silpnumą, negarbę, suspaudimus, o Jis – padrąsinimą, paguodą, 

sutvirtinimą. Naujasis Testamentas ištisai kalba apie 

apsikeitimą ir sėją, kada mes sėjame ir prarandame tai, ką 

turime, nepaisant, kad tai yra labai mažai, o vietoje to gauname 

nepalyginamai daugiau. Sėkla iš pradžių atrodo labai maža, 

lyginant su būsimu derliumi.   

 

Tačiau kodėl taip sunku prarasti arba paleisti savo gyvenimą, 

nepaisant, kad jis nėra jau toks patrauklus? Mūsų sena prigimtis 

yra tokia, kad mes bet kokiomis aplinkybėmis būname įsikabinę 

ir stengiamės iš visų jėgų išlaikyti savo gyvenimą. Dėl šios 
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priežasties mes bijome ateities, rūpinamės ir pergyvename dėl 

savęs. Mūsų sieliškas gyvenimas sutinka su viskuo, kad tik jam 

nereikėtų pasitraukti ir atiduoti valdymą į dvasios rankas. Sielos 

gyvenimas pasirengęs daug melstis, pasninkauti, aukoti ir 

aukotis, dirbti ir tarnauti, daryti bet ką ir bet kiek, kad tik 

nereikėtų pasitraukti ir nulipti nuo gyvenimo scenos. Jis nori 

būti matomas, reikštis ir gyvuoti. Todėl, jei mes neprarandame 

ir neužleidžiame vietos Dievui bei nepasiduodame Šventosios 

Dvasios vedimui ir procesui, per kurį Ji apreiškia Kristaus mirtį 

ir veda į Jo prisikėlimą, mes apsirengiame religiniais rūbais ir 

darbais, siekdami išsaugoti tai, kas sena ir pritaikyti tai naujiems 

dalykams. Tada tai tampa dvasinio gyvenimo imitacija ir kopija. 

 

Toks krikščionis savo viduje turi dvasią ir visus palaiminimus 

bei Dievo dovanas, bet bijodamas paleisti savo gyvenimą, 

stengiasi imituoti dvasinį gyvenimą ir prilipdyti prie senų rūbų 

naują lopą, apkabinėti save dvasine praktika, kuri sielos 

gyvenimui yra per sunki, nesuprantama ir neįkandama. Toks 

krikščionis labai dažnai pavargsta tarnauti, murma ir yra 

nepatenkintas ir abejojantis Dievo meile, dūsauja, kad jo niekas 

nemyli, nesupranta ir atstumia, kad bažnyčia bloga ir kūniška ir 

t.t. Jis labai nori tarnauti ir būti kažkuo bei siekia save išreikšti 

gerais darbais, tačiau labai dažnai jaučia vidinį diskomfortą ir 

kaltina save veidmainyste, suprasdamas, kad religinė praktika 

nesutampa su jo vidumi. Kai kurie toliau auga savo teisume, o 

kiti pasineria į savęs kaltinimą, depresiją arba grįžta į senas 

nuodėmes. Vienintelė tokių nesėkmių arba dirbtinio dvasinio 

augimo priežastis yra nesupratimas ir atsisakymas pasiduoti 

Šventosios Dvasios veikimui, kuri padeda prarasti savo 

gyvenimą per Kristaus mirties apreiškimą ir atrasti naują 

dvasios gyvenimą. 
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Jėzus dar pasakė jiems palyginimą: „Niekas 

neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesiuva jo ant 

seno. Nes ir naująjį jis suplėšytų, ir senajam netiktų 

lopas iš naujojo. (Luko 5:36) 

 

Šventosios Dvasios vedimas į silpnumą. Dievas pažįsta mūsų 

seną prigimtį ir žino, kad be pagalbos mes negalime paleisti 

savo gyvenimo. Kuo stipresnis žmogus ir jo valia, tuo sunkiau 

jis paleidžia savo gyvenimą. Laiške korintiečiams apaštalas 

Paulius rašo, kad mūsų gyvenimas sėjamas tada, kada jis 

silpnas. Kada mes ne tokie stiprūs ir pasitikintys savimi, tada 

paleisti save yra lengviau. Todėl Viešpats labai dažnai veda mus 

į silpnumą, kur mes jaučiamės neužtikrinti, klystantys, o mūsų 

pastangomis sukurti rezultatai sunyksta. Kada žmogus yra 

silpnas, jis lengviau paleidžia tai, į ką yra įsikabinęs. Kada 

bažnyčia auga, joje vyksta stebuklai, tada mes su pasitikėjimu 

laikomės įsikabinę ir sakome „tai mūsų bažnyčia“, bet kada ji 

pradeda mažėti, o tarnavimas tampa nuostolingas, nepatrauklus 

ir be rezultatų, tada mes nuolankiai ištariame – „Dieve, į Tavo 

rankas aš atiduodu šią kaimenę, Tu esi jos Viešpats, tai Tavo 

bažnyčia“. 

 

Sėjamas negarbingas, prikeliamas šlovingas. 

Sėjamas silpnas, prikeliamas galingas. 

(Korintiečiams 15:43) 

 

Apaštalo Petro pavyzdys rodo, kad nepaisant pastangų, 

nuoširdumo ir atsidavimo Dievui, jis laikėsi įsikabinęs į savo 

gyvenimą, stengdamasis jį pritaikyti, suremontuoti ir imituoti 

kaip dvasinį. Nepaisant kad jis gavo teisingą apreiškimą, kad 

Jėzus yra Kristus, tačiau nesugebėjo gyventi ir suprasti, kad 

Jėzus eina į mirtį. Nepaisant Petro pastangų ir nuoširdumo sekti 

paskui Jėzų, jo įsikabinimas į savo pastangas ir sprendimus 
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baigėsi visiška nesėkme – jis net tris kartus viešai ir su 

keiksmažodžiais išsižadėjo Jėzaus. Petras po šių įvykių pamatė, 

kad nėra verta pasitikėti savimi. Tapęs silpnu, Petras priėmė 

Jėzaus atleidimą ir po Jo prisikėlimo paklusniai nusekė paskui 

Viešpatį, praradęs pagrindinį savo gyvenimo ramstį, t.y save. 

 

Taip pat ir tarnaujant, Dievas dažnai veda mus į silpnas 

aplinkybes, kad padėtų paleisti ir išstumti iš sielos konteinerio 

mus pačius ir padaryti tuščią vietą Dievo jėgai, kuri atiteka iš 

mums dovanoto dvasios konteinerio. Tai nėra vienkartinis 

sprendimas ir veiksmas, bet  nuolatiniai žingsniai, iš kurių ir 

susideda kelias. 

 

Šią paslaptį suprato apaštalas Paulius ir daugiau nebesipriešino 

Viešpačiui, kada prieš jo akis būdavo sunkumai ir aplinkybės, 

kurios tarytum vedė į silpnumą. Tai padėdavo Pauliui 

praradinėti save, kad Kristaus pažinimas pildytų jo gyvenimą. 

 

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. (2 

Korintiečiams 12:9) 

 

Tarnavimas be savęs praradimo. Viena iš dažniausiai tarp 

krikščionių paplitusių neteisingų dvasinio gyvenimo praktikų 

yra tarnavimas Dievui be savęs praradimo. Toks tarnavimas 

neleidžia kitiems ragauti dvasinių vaisių, neapreiškia Kristaus 

asmens, stiprina ir augina savąjį teisumą ir veda į dvasinio 

gyvenimo imitaciją. Atsisakymas pasiduoti Šventosios Dvasios 

vedimui ir bandymas tarnauti Dievui savarankiškai, semiant 

jėgas iš sielos konteinerio, yra pavojingas ir dažniausiai 

pagimdo fariziejus arba „super dvasinius“ krikščionius. Todėl 
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labai svarbu krikščioniško kelio pradžioje leisti Šventajai 

Dvasiai kalbėti, mokyti ir vesti link Kristaus mirties apreiškimo, 

idant Dievo jėga atitekėtų į mūsų vidų. Kai kurie krikščionys 

skuba tarnauti ir nenori „terliotis“ su Šventosios Dvasios 

pamokomis. Jie bijo prarasti laiką ir siekia būti visada matomai 

aktyvūs. Tačiau nereikia bijoti prarasti laiką, kurį Dievo Dvasia 

skiria Kristaus mirties ir prisikėlimo apreiškimams, nes be to 

tarnavimas Dievui gali tapti tik religine praktika. Neišsigąsk 

sėjos, kurios metu nieko nematai, tik nuolat stebi, kaip kaskart 

prarandi sėklą...  

 

Nieko nėra taip apgaunančio ir nuviliančio, kaip dvasinio 

gyvenimo imitacija, kurią taip noriai pasiruošęs vykdyti mūsų 

senasis „aš“. Tada religiniai darbai ne tik kad nepadeda prarasti 

savęs ir paruošti vietą Dievo jėgai, bet, priešingai, - stiprina ir 

puoselėja mūsų seną žmogų. Tada galima stipriai apsigauti, 

galvojant, kad gyvename dvasinį gyvenimą, kai tuo tarpu mūsų 

senasis „aš“ puošiasi savais gerais darbais. 

 

Tokios klaidos atsiranda tada, kada pamokslaujama ir girdima 

neišbalansuota žinia. Jei girdima tik apie karaliavimą, 

užkariavimą, jėgą, valdžią, palaiminimus ir antgamtiškumą, 

tada galima lengvai kristi veidu į žemę. Tarnavimas be savojo 

gyvenimo praradimo ankščiau ar vėliau pagimdys ir išryškins 

mumyse ne Kristų, bet išdidumą, savo pastangas bei prives prie 

žmogaus garbinimo ir žavėjimosi įvairiais Dievo tarnautojais. 

Nepaisant kaip gražiai ir galingai prasidėjo tarnystė, jei ji pro 

pirštus žiūri į savęs praradimą, ji baigiasi griuvimu. 

  

Žodis apie kryžių, savęs praradimą suteikia pusiausvyrą mūsų 

sekimui paskui Jėzų ir duoda Šventajai Dvasiai žodžio 

instrumentus apreikšti mumyse Kristaus mirtį ir Jo priskėlimą. 

Kryžius mums padeda išlaikyti pusiausvyrą, kad nenukristume 
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į išdidumą ir neaugintume savęs, kaip doro ir gero senojo 

žmogaus. Taip dažnai užkertamas kelias kito asmens, t.y. 

Kristaus gyvenimo pasireiškimui mumyse. Dangaus akyse geri 

darbai neturi prasmės, jei jie atlikti už Kristaus ribų. Pagrindinis 

klausimas yra ne kaip ir kiek tarnauti, bet KAS tarnauja. 

Tarnavimo esmė yra leisti Kristui užpildyti mus ir patarnauti 

kitiems. Tokiu būdu šalia esantis žmogus yra traukiamas prie 

Kristaus, ragauja nuo mūsų dvasios vaisius ir dėl šios priežasties 

dar labiau įsimyli į Jėzų.  Kada mes leidžiame Kristui per mus 

patarnauti kitiems, tada toks tarnavimas atneša tikrą 

palaiminimą. Tada mes statome ne savo karalystę, tarnavimą ir 

sėkmę, bet liekame paslėpti ir nematomi, leisdami Šventajai 

Dvasiai išryškinti mumyse ir kituose Kristų.  

 

Mano vaikeliai, dėl jūsų aš vėl gimdymo 

skausmuose, kol jumyse išryškės Kristus! 

(Galatams 4:19) 
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XV SKYRIUS 

GYVENIMAS KRISTAUS KŪNE 

 

abai dažnai nutinka, kad nepaisant asmeninio 

bendravimo su Viešpačiu, gilinimosi į Dievo žodį ir 

maldų, krikščionis jaučia vidinį diskomfortą ir kažkokį 

nepaaiškinamą Dievo gyvenimo stygių. Tada yra 

užduodami klausimai, kodėl Dievo gyvenimo aplink 

mane nėra daug, nepaisant kad aš turiu asmeninį bendravimą su 

Kristumi? Viena iš priežasčių, kodėl krikščionis gali jausti 

nepasitenkinimą ir Dievo gyvenimo trūkumą yra ta, kad 

Kristaus gyvenimas yra įmanomas tik kūne. Kaip žmogaus 

gyvenime žemėje yra neįmanomas be kūno, taip ir Dievo 

gyvenimas yra apreiškiamas ir įmanomas tik Kristaus kūne.  

 

Kiekvienas kūno narys turi savyje Dievo gyvenimą, tačiau 

atskirtas nuo kūno ir kitų Kristaus kūno narių, šis Dievo 

gyvenimas nepasireikš. Nepaisant kaip svarbus ir būtinas yra 

asmeninis bendravimas su Viešpačiu, jis pilnavertiškai veikia 

tik krikščioniui esant meilės saituose su visu Kristaus kūnu, t.y. 

su visais Jo kūno nariais. Tikras Dievo gyvenimas nesireiškia 

atskirtame naryje. Rankos pirštas turės savyje gyvybę ir pilnai 

funkcionuos tik būdamas rankoje, o ranka – kūne. Jei nors vieną 

iš šių narių atskirsime, tai gyvybė išliks tik trumpą laiką, nes 

pavieniui kūno narys gyvybės išlaikyti negali. Taip dažnai 

nutinka ir krikščionims, kurie atsiskiria ir nutaria pavieniui 

tobulėti ir augti Kristaus pažinimu. Kurį laiką Dievo gyvybė dar 

reiškiasi, tačiau išlaikyti tai ilgainiui tampa neįmanoma. Dėl šios 

priežasties nemažai nuoširdžių ir mylinčių Dievą krikščionių, 

pasitraukę ir atsiriboję nuo kitų netobulų Kristaus kūno narių, iš 

lėto gęsta arba Dievo gyvenimą juose pakeičia sielos 

gyvenimas, kuris pradeda reikštis įvairiais įsiskaudinimais, 

išdidumu, nekantrumu, neatleidimu, ambicijomis ir saviraiška. 

L 
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Tada krikščionis nuklysta arba į „super dvasingumą“, 

galvodamas apie save aukščiau nei apie kitus, arba palaipsniui 

užgęsta ir susitapatina su pasauliu. Pavieniui išlaikyti Kristaus 

gyvenimą neįmanoma. Dievo gyvenimo išlaikymui, augimui ir 

apreiškimui reikalingas visas Kristaus kūnas, t.y. visi Jo kūno 

nariai. Todėl tavo dvasiniam augimui ir Kristaus pažinimui bus 

nuolat reikalingi kiti krikščionys, nepaisant jų dvasinio 

pažinimo lygio, tikėjimo, meilės ar netobulumo. Tiek stiprūs, o 

tuo labiau ir silpnesni už tave Kristaus kūno nariai, bus būtini ir 

reikalingi, kad Dievo gyvenimas tavyje išsilaikytų ir augtų.  

 

Priešingai, tie kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, 

yra būtini. (1 Korintiečiams 12:22) 

 

Naujajame Testamente skaitome, kad paskutinės vakarienės 

metu Jėzus sudarė amžiną sandorą su Dievu, kaip Žmogaus 

Sūnus. Šios sandoros neįmanoma nutraukti ir sulaužyti, nes ji 

sudaryta tarp Jėzaus ir Tėvo. Tačiau į šią sandorą Jėzus įtraukė 

ir pakvietė savo mokinius. Jėzus nesudarė sandoros pavieniui su 

Petru, Jokūbu, Jonu ir kitais mokiniais, bet pakvietė juos 

dalyvauti šioje sandoroje visus kartu, kaip vieno kūno narius. 

Tuo būdu Jėzus parodė, kad šioje sandoroje Petro santykis su 

Jėzumi neįsivaizduojamas be Petro santykių su Jonu, 

Andriejumi, Jokūbu ir kitais apaštalais. Tai kolektyvinė 

sandora, kurioje pavienis asmuo nėra atskirtas, išskirtas arba 

kaip kitaip iškeltas. Paskutinės vakarienės metu įvyko amžinoji 

sandora, kurioje dalyvauja visas Kristaus kūnas. Šioje sandoroje 

įmanoma būti tik kartu. 

 

Po Kristaus mirties ir prisikėlimo prasidėjo šlovingas ir naujas 

periodas, kada Dievas pradėjo apreikšti savo pilnatvę ir šlovę 

per niekam iki tol negirdėtą, nesuprastą ir neįsivaizduojamą 

dalyką, t.y. per bažnyčią. Senajame Testamente Dievas 
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veikdavo per pavienius asmenis (karalius, teisėjus, pranašus), 

tačiau Naujojo Testamento metu Jėzus atskleidė, kad dabar 

ribotas Dievo veikimas per pavienius asmenis baigėsi ir 

prasideda neribotas Dievo šlovės apreiškimas ir PILNAS Jo 

veikimas per bažnyčią, t.y. per Kristaus kūną, kuriame 

pagrindinis akcentas yra santykiai tarp kūno narių. 

 

Nuo pat savo tarnavimo pradžios Jėzus keitė savo mokinių 

sąmonę, bandydamas ištrinti savarankiškumą ir individualizmą 

ir skiepydamas priklausomybę nuo Dievo ir kitų Jo kūno narių. 

Jėzus aplink save subūrė ir išlaikė tokias priešingas ir 

nesuderinamas asmenybes, kad jokia žemėje jėga ar 

psichologija to nebūtų galėjusi padaryti. Kristus pakeitė savo 

mokinius ir įskiepijo jiems Dievo meilę kaip naujo gyvenimo 

pagrindą, kuri veikia ir reiškiasi ne tik juose, bet ypač TARP jų.  

 

Nuo Kristaus tarnavimo žemėje pradžios ir ypač po Jo mirties ir 

prisikėlimo, pagrindinis Dievo dėmesys yra nukreiptas ne į 

pavienį krikščionį, bet į bažnyčią. Didžioji dalis apaštalų laiškų 

parašyta bažnyčiai, o ir tie asmeniniai laiškai Titui, Timotiejui 

ir kitiems parašyti, siekiant paaiškinti, kaip reikia elgtis 

bažnyčioje. Kodėl Naujojo Testamento pagrindinis akcentas ir 

dėmesys yra bažnyčia? 

 

Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš 

pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos 

nenugalės. (Mato 16:18) 

 

Evangelijoje pagal Matą skaitome, kad Jėzus išpranašavo, kad 

bažnyčia bus ta vieta, kurioje bus apreikšta ir įtvirtinta Kristaus 

pergalė prieš velnią ir pilnas bei galutinis visų blogio dvasinių 

jėgų sutriuškinimas. Taip pat laiške efeziečiams apaštalas 
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Paulius rašo, kad per bažnyčią Dievas apreikš visą savo 

pilnatvę, jėgą ir valdžią. 

 

ir visa paklojo po Jo kojomis, o Jį patį pastatė 

viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra Jo 

kūnas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo. 

(Efeziečiams 1:22 -23) 

 

Nenuostabu, kad pagrindinis velnio tikslas yra sustabdyti ne 

pavienius krikščionis, bet užkirsti kelią ir nors kiek sutaupyti 

laiko, siekiant, kad Dievo jėga, valdžia ir pergalė per bažnyčią 

būtų uždelsta. Todėl šiuo metu yra tiek daug kritikos, klaidingų 

mokymų, cinizmo, nesupratimo ir ignoravimo, susijusio su 

bažnyčia. Bažnyčia tapo ginčų, susiskaldymų ir nuodėmės 

sinonimu. Ypač tarp krikščionių mokymas apie bažnyčią, 

santykius ir Dievo šlovę patyrė daugiausia žalos. Priešingai, yra 

tiek daug mokymų ir pamokslų apie patepimą, individualias 

tikėjimo pergales, asmeninį tobulėjimą bei dvasinę karjerą, 

pasiekiamą įvairiais tikėjimo išpažinimais bei manipuliacija 

Šventąja Dvasia. Tačiau, kai pradedama kalbėti apie bažnyčią, 

kažkoks stiprus ir nepaaiškinamas pasipriešinimas bei siena 

pasitinka krikščionis jų mintyse ir jausmuose, kuriose iškyla 

kažkieno įskiepytas ir primetamas silpnos, besiginčijančios ir 

susiskaldžiusios bažnyčios stereotipas.   

 

Kodėl taip vyksta, kodėl pragaro jėgos ypač nepatenkintos, kada 

mokoma apie bažnyčią ir Dievo gyvenimą Kristaus kūne? 

Velnias žino, kad joks Dievo generolas ar pavienis dvasinis 

gigantas neatneš galutinės pergalės prieš jį, išskyrus bažnyčią. 

Velnias tiki Dievo žodžiu ir rimtai reaguoja į jį. Todėl jis yra 

geras taktikas ir strategas. Jis kaip šachmatų žaidėjas gali 

paaukoti tam tikrus dalykus, kad išsaugotų žaidimo partiją ir 

prailgintų laiką, nepaisant kad žino, jog yra pralaimėjęs. Jis gali 
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leisti tau pavieniui augti Dieve, tarnauti ir net išvaryti demonus 

ir gydyti ligonius. Baisiausia jam yra ne pavieniai įžymūs 

krikščionys ar prabudimo lyderiai, bet bažnyčia, įkvėpta, 

auginama ir pasidavusi Dievui. 

 

Taigi, pagrindinė velnio ataka yra ne prieš tavo sėkmę, dvasinę 

karjerą, tarnavimą ar net išgelbėjimą. Pagrindinė jo ataka visada 

buvo ir bus nukreipta prieš bažnyčią. Kokie pagrindiniai 

suklaidinimai, schemos yra nukreiptos prieš bažnyčią, 

siekiant atitolinti ir izoliuoti krikščionis nuo buvimo kartu? 

 

Pasaulio dvasia. Vienas iš būdų, kuriais velnias stengiasi 

sugundyti ir įtakoti Dievo siekiančius ir nuoširdžius krikščionis, 

yra pasaulio dvasia, kuri apsivilkusi krikščioniškais rūbais, 

prisistato ir siūlo save, kaip patarėją. Pasaulyje vyrauja 

asmenybių, šou žvaigždžių, įžymybių, sėkmės istorijų ir 

pasisekimo bei šlovės kultas. Ši dvasia nori prasiskverbti į 

bažnyčią per pavienius narius, kurie užsibrėžia asmeninio 

tobulėjimo tikslus, nori tapti įžymiais Dievo vyrais ir generolais, 

sėkmingais tarnautojais ir nesąmoningai bei to nesuprasdami 

siekia dėmesio, šlovės ir pripažinimo. Dėl šios priežasties 

bažnyčia tampa teatru, kurioje žiūrovai susirenka pasižiūrėti į 

krikščioniško pasaulio žvaigždes, o pastarosios siekia 

įvairiausiais būdais pritraukti ir išlaikyti tikinčiųjų dėmesį. Tada 

žiūrovai tampa išrankūs, siekia aukštesnių žinių ar didesnio 

emocinio užtaiso, kažko ypatingo, naujo ir nestandartinio 

bažnyčios tarnavimuose. Tarnautojams darosi vis sunkiau 

pritraukti žiūrovus, įtikti ir patenkinti juos. Pamokslininkai 

prakaituoja, bėgioja, juokauja, pasakoja linksmas istorijas, 

bando sugraudinti ir taiko nestandartinius metodus, siekdami, 

kad žiūrovas visada būtų patenkintas. Tada pagrindinis 

tarnautojo klausimas tampa „Kaip tau šiandien tarnavimas ir 

malda. Ar patiko?“. Išgirdęs atsakymą, kad nieko naujo ir 
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įdomaus pasakyta nebuvo, pamokslininkas meldžiasi, 

pasninkauja ir ieško būdų, kaip gi sudominti išrankų žiūrovą. 

Žiūrovas gi, neradęs jo protui ir jausmams pasitenkinimo, eina 

iš vienos bažnyčios į kitą ir murma, kritikuoja bei dalinasi savo 

ekspertinėmis žiniomis, sukauptomis migruojant per įvairias 

bendruomenes. Kiekviename krikščionyje tada auginamas 

noras tapti kažkuo, pasiekti tai savo prakaitu, kaip pasaulyje 

siekia žvaigždės. Kai kurie pradeda tikėti sėkme ir bando 

tikėjimo ir žiūrėjimo principais gauti taip trokštamą sėkmę. 

Šioje kovoje bažnyčia praranda laiką, vyksta daug 

susiskaldymų, kadangi viskas statoma ant pasaulietinės dvasios, 

kuri įslenka su krikščioniškais rūbais ir terminologija. 

Asmenybės ir šlovės (nepaisant, kad vartojamas terminas 

Dievo šlovė) kultas tampa kertiniais tarnavimo požymiais ir 

siekiais. Po siekimu matyti Dievo stebuklus ir ženklus dažnai 

slepiasi žmogiškas noras būti tos šlovės įrankiu. 

 

Internetinė arba virtuali krikščionybė. Kadangi augti Dieve 

reikalingas asmeninis ir kolektyvinis bendravimas, o tam dažnai 

reikalingi dvasios vaisiai (kantrybė, nuolankumas, romumas, 

ištvermė), todėl velnias siūlo kopijas, o ypač šiais technologijų 

laikais. Tikrus meilės, atsidavimo, kantrybės santykius velnias 

siūlo įforminti virtualia krikščionybe, kada bendravimas 

„užskaitomas“ per ekraną. Tada yra sukuriama tikrų santykių ir 

dvasinio gyvenimo iliuzija, o krikščionis gali savarankiškai, 

kada jam patinka ir kaip patinka, bendrauti, nutraukti santykius, 

prisijungti ir atsijungti. Jis yra pagrindinis santykių valdytojas. 

Kaip tyčia, virtualioje krikščionybėje daugiausia pasireiškia 

kūniškumas, kuris būtent ir skatinamas bei puoselėjimas. Iš 

pradžių, prisijungęs prie virtualių bažnyčių, tu jau po keleto 

savaičių tampi pilnas kritikos, neišvengi ginčų, pykčių, frakcijų 

formavimo. Dėl šios priežasties tavo sielos gyvenimas tampa 

patenkintas ir gauna progą pasireikšti. Čia sudarytos visos 
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sąlygos reikštis tavo senajam žmogui, kuris nori būti matomas, 

gerbiamas ir išklausomas. Kompiuteris tampa pagrindiniu 

bažnyčios nariu, o Jėzus - iš širdies persikelia anapus ekrano. 

Tokiam krikščioniui sunku būti be interneto, bet lengva be 

Jėzaus. Velnias iš lėto suformuoja ir sudaro jam iliuziją, kad jis 

auga dvasioje, spręsdamas diskusijomis ginčus internete, ir taip 

jam „užskaito“ tarnavimą. Bet vos tik kelias dienas dingsta 

internetinis ryšys, krikščionis pradeda jausti diskomfortą ir tikrą 

savo būseną, nesuprasdamas, kad Jėzus ilgisi realių santykių, 

kada tu ne internetu ir telefonu ateini į bažnyčią, bet esi vedamas 

į tikrus santykius. Internetiniams santykiams palaikyti 

nereikalinga kantrybė, meilė ir realumas. Čia nereikia mirti sau 

ir gyventi Dievui. Kodėl pirmoji bažnyčia, nepaisant, kad 

neturėjo nei interneto, nei transporto, nei telefono, sugebėjo 

apreikšti Kristų tokioje didelėje teritorijoje? Paslaptis tame, kad 

jie eidavo iš namų į namus ir rodydavo Kristų realiai savo 

gyvenimu per santykius bažnyčioje ir už jos ribų. 

 

Kiekvieną dieną šventykloje ir po namus jie 

nesiliovė mokyti bei skelbti Jėzų Kristumi. 

(Apaštalų darbai 5:42) 

 

Išvedimas iš kūno. Kiekvienas krikščionis ankščiau ar vėliau 

susiduria su vienu iš didžiausių velnio pagundymų, nukreiptų 

izoliuoti ir išvesti jį iš kūno ir tokiu būdų atskirti vieną kūno 

funkciją nuo kitos. Tai vyksta per velnio schemas, kada jis 

asmeninius apreiškimus ir pašaukimus, kurie yra tikri ir gauti iš 

Dievo, iškreipia ir iškelia aukščiau už bažnyčios pašaukimą. 

Kada krikščionis auga Kristaus kūne, jame pradeda reikštis tam 

tikra kūno funkcija ir dovanos. Šios dovanos būna tikros ir 

tokios ryškios, kad atsiranda pagundymas laisviau atsikvėpti ir 

tarnauti savarankiškai. Kiekvienai kūno funkcijai reikalingas ir 

tam tikras ribojimas arba saikas. Ranka ar koja negali daryti 
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visko ir būti viskuo, todėl jų tarnavimas turi tam tikras ribas. 

Todėl labai dažnai, kada pradeda veikti ryškiai Dievo dovana ir 

pašaukimas kūne, tuo pačiu metu kiekvienas krikščionis 

susiduria ir su tam tikru ribojimu, tarytum pasipriešinimu ar net 

nepritarimu jo tarnavimui bažnyčioje. Būtent šiuo tarnavimo 

pradžios ar sėkmės momentu velnias tyliai pradeda kuždėti į 

ausį ir siūlyti pasitraukti iš kūno ir pradėti savarankišką 

tarnavimą su turima Dievo dovana. Jei pradedi įsiklausyti į šį 

balsą, jis tampa labai logišku, nes tu pastebi, kad tavo 

tarnavimui tarytum trukdoma, todėl labai logiška būtų plačiai 

įkvėpti ir atsiskirti nuo nemalonių ir ribojančių, bet Kristaus 

charakterį auginančių santykių. Jei „užkimbama“ ant šio 

kabliuko, tada evangelistas atsiskiria nuo bažnyčios ir pradeda 

tarnauti laisvai vienas. Dievo dovana niekur nedingsta ir veikia, 

todėl išsigelbėja sielos, o evangelistas lieka patenkintas ir 

įsitikinęs, kad dabar be jokių apribojimų auga bažnyčia ir jis gali 

laisvai tarnauti. Tačiau realiai ši nauja bažnyčia būna pastatoma 

ant vienos evangelisto dovanos ir dėl šios priežasties ji būna 

atskirta nuo mokytojų, apaštalų ar administratorių dovanos. Šios 

bažnyčios augimas po kurio laiko sustoja, kyla 

nepasitenkinimas, susiskaldymas arba bažnyčia tampa viena 

vaikščiojančia koja.  

 

Velnias yra nemažai atskyręs stipriai veikiančias Dievo dovanas 

viena nuo kitos. Tokios bažnyčios išsilaiko, bet jos niekada 

nebūna pripildytos Dievo pilnatvės ir pergalės. Velnias gali 

leisti ir net pasiūlyti tau tarnauti, bet būtinai pasistengs išvesti 

tave iš bendruomenės, suskaldyti ir atskirti vieną dovaną ar 

funkciją nuo kitos. Kada krikščionio tikslas yra sėkmingas 

tarnavimas, bet ne Dievo šlovė ir pilnatvė, tada pasitenkinama 

pavienėmis susiskaldžiusiomis bendruomenėmis, kur yra 

pakankamai žmonių, kad galėtum tarnauti. Jei norėsi, tu tikrai 

rasi progų tarnauti, ir jei tai yra tavo tikslas, jis greitai bus 
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išpildytas. Tačiau, jei tavo tikslas yra Dievo šlovė, tada tau 

reikės perlipti per save ir palikti bet kokias savo ambicijas. 

 

Iškreiptas Dievo dvasios vedimas. Viena iš dažniausiai ir 

sunkiausiai atitaisomų klaidų, kurios padaromos nuoširdžių, bet 

nebrandžių krikščionių, yra piktnaudžiavimas asmeniniu Dievo 

dvasios vedimu. Velnias puikiai pažįsta ir žino mūsų seną 

prigimtį, todėl jis nuoširdžiam krikščioniui nesiūlys eiti vogti ar 

žiūrėti pornografijos. Jis pasiūlys kažką didingo ir panašaus į 

Dievo dvasios gyvenimą. Dažniausiai jis siūlo siekti asmeninio 

dvasinio vedimo. Tada krikščionio gyvenimo tikslas tampa ne 

Kristus, bet Dievo balsas ar Jo vedimas. Jei tavo tikslas nebėra 

Jėzus, bet tik Jo balsas ar vedimas, velnias lengvai gali tave 

suklaidinti, pasiūlydamas visą kolekciją balsų, sutapimų ar 

jausmų amplitudę. Susižavėjęs asmeniniu dvasios vedimu, 

krikščionis nebereaguoja ir nebegirdi Dievo vedimo ir balso 

kūne, bet yra uždaromas į savo asmeninę erdvę, kurioje taip pat 

pilna jausmų, sutapimų ir balsų. Toks žavėjimasis kaip taisyklė, 

anksčiau ar vėliau (jei nebus sustabdytas ir apšviestas Dievo 

žodžiu), pagimdys „super dvasingą“ ir neprognozuojamą 

krikščionį. Pagrindinis šio paklydimo bruožas bus išvedimas iš 

bažnyčios arba užkonservavimas uždarose panašaus mąstymo 

krikščionių grupelėse, kuriose plinta tikras sektantizmas, 

atbaidantis žmones nuo Kristaus.  

 

To priežastis dažniausiai būna neteisingas mokymas apie Dievo 

dvasios vedimą ir jo iškėlimas aukščiau Jėzaus. Jėzus prieš savo 

mirtį pažadėjo mokiniams atsiųsti Šventąją Dvasią, kuri įves 

juos į pilną tiesą. Jėzus nieko nekalbėjo apie asmeninį vedimą, 

bet pažadėjo, kad Šventoji Dvasia ves ne avį, bet bandą. Jėzus 

nesakė, kad Šventoji Dvasia įves Petrą ar Jokūbą į tiesą, bet 

pabrėžė, kad Ji įves JUS. Sveikas ir teisingas vedimas visada 

bus bandoje, t.y. Kristaus kūne.  
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Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. 

Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, 

kas dar turi įvykti. (Jono 16:13) 

 

Dievas nekalba vien tik asmeniškai, kad mums reikalingi būtų 

kiti Kristaus kūno nariai. Asmeninis vedimas turi būti 

vertinamas bandos kontekste bei pasitarnauti ne asmeniniam 

tobulėjimui, bet bažnyčiai. Jei Dievo dovanos, pašaukimas ir 

pasireiškimas yra išimtinai nukreiptas į pavienį asmenį bei 

skirtas jo dvasiniam augimui, tai greičiausiai toks vedimas jau 

yra išsigimęs. Dievo dvasios vedimas visada nukreiptas į 

santykius Kristaus kūne. Todėl yra labai pavojinga, būnant 

atsiskyrusiam, pasitikėti išimtinai Dievo Dvasios vedimu. Jis 

niekada neprieštaraus kaimenės vedimui ir bažnyčios tikslams, 

kuriuos Dievas iškėlė savo žodyje. Todėl apaštalas Paulius, 

kalbėdamas apie pranašystės dovanos veikimą kūne, pabrėžė, 

kad kiekviena pranašystė turi būti vertinama viso kūno.  

 

Ir pranašai tekalba du ar trys, o kiti teapsvarsto. (1 

Korintiečiams 14:29) 

 

Nuoskaudos, sužeidimai, neatleidimas. Jėzus pasakė, kad 

neįmanoma išvengti papiktinimų, t.y., aplink mus visada bus 

netikinčių ir krikščionių, kurie mus piktins, skaudins ar skatins 

nusidėti. Kada krikščionis ieško tobulos bažnyčios ir ištobulintų 

ant lėkštutės padėtų santykių, tada jis nusivilia ir dėl šios 

priežasties lengvai pasiduoda velnio pagundymui viską „mesti“ 

ir „trenkti durimis“. Neįmanoma bažnyčioje išvengti įžeidimų, 

nuoskaudų ir santykių, kurie iš pradžių nėra tobuli. Bet būtent 

Šventoji Dvasia ir įstato į kūną, kad Jame mes galėtume augti 

Kristaus charakteriu ir turėti progą ir galimybę mokytis 

atleidimo, kantrybės, nuolankumo bei paklusnumo vienas 

kitam.  
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Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai 

neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį 

papiktinimas ateina. (Mato 18:7) 

 

Šie dalykai nėra dovanos, jie yra vaisiai, kurie užauga per 

mokinystės procesą. Mylėti, atleisti ir paklusti reikia mokytis. 

Tai nėra užbaigtas produktas. Todėl kai kurie krikščionys, 

turėdami neteisingus lūkesčius ir samprotavimus apie tobulą 

bažnyčią, pasipiktina, klajoja ir ieško parengtos bažnyčios, taip 

praleisdami progą augti Kristaus charakteriu. Tobulumas yra 

išauginamas, bet ne surandamas. Kai krikščionis dėl įvairių 

papiktinimų išeina ir palieka Kristaus kūną, o ypač atsiriboja 

nuo silpno tikėjimo ir silpnų narių, iš pradžių jis gali jausti tam 

tikrą palengvėjimą, nes jam nebereikia kovoti dėl atleidimo savo 

viduje, o tas nemielas krikščionis nebesimaišo prieš jo akis. 

Tada daug lengviau įsijungti kompiuterį ir prisėsti prie negyvo 

teksto, kuriam nereikia nei atleisti, nei sukaupti visą kantrybę 

bei romumą, kad išlaikyti santykius.  

 

Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme 

pakęsdami vienas kitą meilėje, siekite išsaugoti 

Dvasios vienybę taikos ryšiais. (Efeziečiams 4:2) 

 

Apaštalas Paulius savo laiškuose ragino ne bėgti nuo iššūkių ir 

problemų bažnyčioje, bet jas spręsti ir taip augti Kristaus 

pažinimu. Kada skaitome laiškus bažnyčioms, labai dažnai 

matome ten netobulus ir su didelėmis problemomis krikščionis. 

Tačiau Paulius vis tiek su jais bendrauja, moko ir rodo į teisingą 

kelią. Taip pat ir Jėzus, apreiškimo knygoje penkioms iš 

septynių bažnyčių turi pastabų ir priekaištų, tačiau Jis vis tiek 

vaikšto tarp jų ir rūpinasi jomis. Net bažnyčiai, apie kurią Jis 

sako, kad ji yra mirusi, Jis neliepia kitiems „trenkti“ durimis“ ar 
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su panieka pradėti žiūrėti į ją. Jėzui bažnyčia yra Jo kūnas ir Jis 

juo rūpinasi ir puoselėja, nepalikdamas jo.  

 

Velnias naudojasi krikščionių nesugebėjimu atleisti, nugalėti 

nuoskaudas ir papiktinimus, todėl nemažai neteisingai 

įskaudintų, apkaltintų ar žaizdotų krikščionių palieka, atsiskiria 

ir užsidaro savyje. Tačiau dvasios tarnavimas yra skirtas ne 

daryti žaizdas, bet jas gydyti. Jei krikščionis stovi ant pagrindo 

ir supranta, kad Jėzui pagrindinis dalykas yra bažnyčia, tada jis 

nepabėgs, bet prašys jėgų atleisti ir išlaikyti santykius su 

nemielais krikščionimis. Tada jis gaus patepimą, jėgą ir pagalbą 

iš Dievo ir bus pripažintas Dievo akyse, nes stovės ant tvirto 

pagrindo, augs Kristaus charakteriu ir bus palaiminimu 

bažnyčioje. Kai kurie krikščionys neištveria tikėjimo 

išmėginimo santykiuose. Kiekvienas ryšys ir santykis yra 

išbandomas, kada ateina aplinkybės, emocijos ir vaizdiniai, 

skatinantys įsižeisti, palikti, sukilti ir būti išdidžiu. 

 

Juk pas jus turi būti atskalų, kad išaiškėtų tie, kurie 

yra patikimi. (1 Korintiečiams 11:19) 

 

Taigi, žinodami velnio schemas pažiūrėkime, kokios dvasinės 

tiesos padeda bažnyčiai įgauti valdžią, pergalę bei išpildyti 

pagrindinį pašaukimą. 

  

Tu esi Kristaus kūno narys. Dar vienas neteisingas 

įsivaizdavimas, kurį velnias stengiasi įtvirtinti krikščionyje, yra 

supratimas, kad krikščionis nešioja Kristaus pilnatvę. Tačiau 

taip nėra. Kada Kristus vaikščiojo ir tarnavo žemėje, Jis veikė 

visose dovanose ir turėjo patepimą be saiko, tačiau prieš savo 

mirtį ir prisikėlimą Jis sulaužė save ir padalino kiekvienam po 

gabaliuką savęs. Tai reiškia, kad pavienis narys niekada neturės 

Kristaus pilnatvės, visų dovanų ir viso pažinimo ar žinos pilną 
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ir detalų dvasios vedimą. Mes gauname tik dalį Kristaus 

tarnavimo ir patepimo, todėl apaštalas Paulius laiške 

korintiečiams rašo, kad mes visi esame Kristaus kūnas, tačiau 

pavieniui – tik nariai. Daugeliui krikščionių supratimas, kad jis 

nėra pilnatvė, bet turi saiką ir yra apribotas patepime, būna labai 

skaudus.   

 

Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. (1 

Korintiečiams 12:27) 

 

Pavieniui mes neturime ir negalime veikti Kristaus pilnatvėje. 

Tam, kad Kristus būtų apreikštas visoje tarnavimo šlovėje, 

būtina, kad Jo kūno nariai veiktų kartu. Pavieniui krikščionis 

gali būti užpildytas Dievo dvasia, bet tam, kad Dievas judėtų, 

būtini santykiai tarp krikščionių. Labai dažnai galime girdėti, 

kaip krikščionis giriasi, kad buvo savo kambarėlyje užpildytas 

dvasia, pergyveno didžiulius dalykus, gavo supratimą ir t.t. Tai 

panašu, kai tu pirštu palieti obuolį. Kaip tada mes norime, kad 

dar ir dar kartą mes galėtumėme pajausti šį prisilietimą. Tačiau 

tai yra tik pradžia, vedanti į bažnyčią ir santykius. Kristus gali 

vaikščioti ir judėti ne tada, kai Jis yra mumyse, bet kai Jis yra 

TARP mūsų. Užpildymas Dievo Dvasia yra būtinas, bet jis 

skirtas išreikšti Kristų, kuris yra tarp mūsų.  

 

Tu turi saiką. Kada pamokslaujama apie tikėjimą ir neribotas 

jo galimybes, dažnai cituojama rašto vieta, kurioje sakoma, kad 

viskas įmanoma tam, kuris tiki. Tačiau tikėjimas turi ribas, apie 

kurias vengiama kalbėti. Kiekvieno kūno nario tikėjimas turi 

ribas arba saiką. Išgelbėjimo tikėjimas neturi ribų, nes jis yra 

pilnas, t.y. tu esi išgelbėtas be ribų, tačiau tarnavime ir 

santykiuose bažnyčioje Dievas paskirsto ir duoda tikėjimo 

saiką.  
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Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų 

nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet 

manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo 

duotąjį tikėjimo saiką. Juk kaip viename kūne 

turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį 

uždavinį, (Romiečiams 12:3) 

 

Todėl prieš tarnaujant Viešpats mokina mus nuolankumo, 

idant mūsų mąstymas būtų atnaujintas teisingu požiūriu, 

sakančiu, kad mūsų tikėjimas ir jo išraiška bažnyčioje turi 

ribas. Ranka turi savo ribas ir funkciją, akis - savo. Kada 

atnaujiname mąstymą ir apsirengiame nuolankumu, tada 

būname įvedami į Dvasios tarnavimą. Kada Viešpats užpildo 

mus, mums atrodo, kad mūsų tarnavimas yra pats 

svarbiausias, kad mūsų gautas apreiškimas yra pats 

didingiausias ir geriausias. Taip yra todėl, kad viskas, ką 

apreiškia Dievo dvasia yra taip asmeniška ir realu, kad mums 

tai atrodo svarbiausia.  

 

Todėl dažnai bažnyčioje evangelistas sako, kad nieko nėra 

svarbiau už sielos išgelbėjimą, pastorius – kad svarbiausia 

rūpintis ir prižiūrėti mokinius, mokytojas – kad kiekvienas 

augtų Kristaus pažinimu, pranašas, kad kiekvienas girdėtų ir 

suprastų, ką kalba Dievas, šelpėjas, kad aukojimas ir 

gailestingumas yra svarbiausia. Tačiau kiekvienas 

tarnavimas yra svarbus, ir tam, kad kūnas veiktų 

harmoningai, Viešpats įskiepija kiekvienam požiūrį, kad jis 

yra ne visas kūnas, bet tik narys.  

 

Apaštalų laiškuose krikščionys skatinami mąstyti apie save ir 

savo tarnavimą nuolankiai ir blaiviai. Tai apsaugo Kristaus 

kūną nuo susiskaldymų, pavydo ir leidžia veikti visoms jo 

funkcijoms. Tada akis neuzurpuoja viso dėmesio ir 
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neprimeta kitiems būtinybės daryti tą patį, o koja nepuola į 

depresiją, kad negali kalbėti taip, kaip liežuvis, tačiau tyliai 

nuneša burną į jai skirtą vietą be murmėjimų ir išdidumo.  Šių 

dalykų moko Šventoji Dvasia, kada mes esame kūne ir 

leidžiame būti mokomi ir taisomi. Jų neįmanoma išmokti 

internetu ar perskaičius knygelę. Tai išmokstama tik esant 

praktiškai veikiančiame Kristaus kūne.   

 

Iš Jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas 

įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai 

daliai, auga, kad ugdytų save meilėje. (Efeziečiams 

4:16) 

 

Ryšiai Kristaus kūne. Jėzus savo tarnavimo žemėje metu 

pažadėjo pastatyti bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. 

Tai reiškia, kad šiuo metu vyksta statyba. Todėl, nenustebk, jei 

dar nerasi tobulai pastatytos bažnyčios. Dievo žodis sako, kad 

Jėzus ją STATO DABAR, t.y. šiuo metu vyksta statyba. Nors 

šioje Dievo statyboje yra daug svarbių statybos elementų, tačiau 

vienas iš svarbiausių yra ryšių ir santykių Šventojoje Dvasioje 

statymas tarp Kristaus kūno narių. Ši statyba yra sudėtinga ir 

įmanoma tik Šventajai Dvasiai. Jokia psichologija ar žmogaus 

valia čia nėra pagalbininkai. Tik Dievas pažįsta mus ir žino, kaip 

skirtingų praeičių, charakterių, socialinių sluoksnių, pažinimo ir 

kitų savybių žmones apvalyti, įstatyti į tinkamą vietą, išugdyti ir 

sutvirtinti, kad buvusių nusidėjėlių pilka masė per Dievo jėgą ir 

išmintį virstų nenugalima bažnyčia. Tokiam darbui ir iššūkiui 

niekas nėra tinkamas, tik Dievo Dvasia. Šis darbas nėra 

užbaigtas, jis vyksta šiuo metu.  

 

Taigi, ką Jėzus stato? Viešpats nestato įmonės, struktūros, 

reginio, socialinio klubo, bendrų interesų suburto būrelio, 

nuoširdžių žmonių labdaringos organizacijos ar pavienių 
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tikinčiųjų atsitiktinai susibūrusių į būrelį. Viešpats stato 

bažnyčią per ryšius ir santykius.  

 

Iš Jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas 

įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai 

daliai, auga, kad ugdytų save meilėje. (Efeziečiams 

4:16) 

 

Bažnyčioje Šventoji Dvasia ugdo dviejų tipų santykius tarp 

kūno narių. Tai priėmimo ir davimo santykiai. Evangelijoje 

pagal Matą skaitome, kad pagrindinis skirtumas, kurį Jėzus 

padarys teismo dieną tarp tikros ir įsivaizduojamos bažnyčios, 

bus tarpusavio santykiai. Tie krikščionys, kurie matė ir reagavo 

į vienas kito reikmes, bus pripažinti tinkamu statiniu, o tie, kurie 

ganė patys save ir nereagavo į kitų reikmes – nepavykusia 

statyba. Taigi, kokius santykiu stato Šventoji Dvasia? 

 

Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius kairėje.Tuomet 

Karalius tars stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano 

Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio 

sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes Aš buvau 

išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, 

ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte, 

buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir 

mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane’. 

(Mato 25:33-36) 

 

Kiekvienas Kristaus kūno narys bažnyčioje turi poreikį 

PRIIMTI. Nėra nei vieno nario, kuriam nereikėtų pagalbos arba 

kuris viską gautų iš Dievo tiesiogiai, apeinant kitus narius. 

Kartais krikščionis negali džiaugtis atsakymais į savo maldas 

todėl, kad yra atsiskyręs nuo Kristaus kūno ir nepriima pagalbos 

iš kitų narių. Sugebėjimo priimti praradimas užgesina tikėjimą. 
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Kai kurie „super dvasingi“ krikščionys pasiekia tokį lygį, kad 

jie nebepriima jokios pagalbos ir siekia tik duoti ir tarnauti. 

Pagalbos priėmimą jie pradeda suprasti kaip dvasingumo stoką. 

Toks požymis atsiranda dėl nepilnaverčių santykių. Velnias 

dažnai pasėja klaidingą supratimą, kad priimti yra gėdinga, o 

krikščionis visą laiką turi tik uždarbiauti ir krauti lobius danguje. 

Tokiam krikščioniu yra gėda ir nesuprantama, kaip galima 

priimti pagalbą iš kito nario. Tačiau Viešpats labai dažnai 

malonę teikia per mažus ir tau nereikšmingus narius. Todėl 

Dievo žodyje yra parašyta, kad jis teikia didesnę malonę 

nuolankiesiems.  

 

Bet Jis duoda dar didesnę malonę, ir todėl sako: 

„Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems 

teikia malonę“. (Jokūbo 4:6) 

 

Kitas, ne mažiau būtinas ir gyvybingas santykis, yra DAVIMO 

santykis, kada kūno narys yra jautrus Šventajai Dvasiai ir leidžia 

jai parodyti kitų narių poreikius. Tu esi pašauktas būti kažkam 

Dievo atsakymu ir dėkojimu. Dievas į visų mūsų reikmes atsako 

per savo kūno narius. Tu esi kojos, skirtos nunešti gerąją 

naujieną kitiems, tu esi rankos, skirtos padėti ir aprūpinti 

stokojančius, tu esi atsakymas į maldą, kuria kitas krikščionis 

meldėsi Dievui pagalbos. 

 

Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu ar liežuviu, bet 

darbu ir tiesa. (1 Jono 3:18) 

 

Todėl Šventoji Dvasia, statydama santykius Kristaus kūne, teka 

kiekviename naryje dvejomis kryptimis, mokindama, tiek 

priimti, tiek ir duoti. Tai yra pilnaverčiai santykiai bažnyčioje, 

kur kiekvienas Kristaus kūno narys vienodai rūpinasi ir priima 

pagalbą vienas iš kito.  
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kad kūne nebūtų susiskaldymų, bet patys nariai 

rūpintųsi vieni kitais. (1 Korintiečiams 12:25) 

 

Per tokius priėmimo ir davimo santykius Kristaus kūne pradeda 

tekėti gyvybė, nešanti palaiminimus, atsakymus ir kitą pagalbą 

iš Dievo. Tada kūne pradeda veikti ir atsiskleidžia įvairios 

Dievo dovanos ir tarnystės, kurias paskirsto ir iškelia Šventoji 

Dvasia taip, kaip Ji nori. Laiškuose bažnyčioms apaštalas 

Paulius rašo apie svarbą išlaikyti ryšius bažnyčioje. Į šiuos 

ryšius labiausiai taikosi velnias, siūlydamas sėkmę, dvasinės 

karjeros galimybes ar skatindamas supykti, neatleisti, daryti 

kažką iš ambicijų. Tačiau mes esame pašaukti išlaikyti vienybę 

per taikos ryšius. 

 

siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais. 

(Efeziečiams 4:3) 

 

Gyvenimas Kristaus kūne nėra lengvas. Jis įmanomas tik su 

Šventosios Dvasios pagalba. Tai kainuoja daug, nes norint, kad 

Kristaus gyvenimas tekėtų bažnyčioje, reikia būti pakrikštytam 

į Jo kūną. Tai kainuos visą tavo gyvenimą, visas pastangas, 

kurioms reikės visos kantrybės ir viso nuolankumo, kad galėtum 

ištverti. Krikštas visada rodo į mirtį. Apie kokią mirtį kalba 

krikštas į Kristaus kūną? Tai mirtis asmeniniams interesams, tai 

asmeninių apreiškimų iškeitimas į bendrą bažnyčios apreiškimą. 

Tu esi pašauktas būti Kristaus kūno nariu, todėl neleisk velniui 

per dvasines ambicijas izoliuoti tave. 

 

Nes viena Dvasia mes visi esame pakrikštyti į 

vieną kūną, – žydai ar graikai, vergai ar laisvieji; ir 

visi buvome pagirdyti viena Dvasia. (1 

Korintiečiams 12:13) 
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Be buvimo Kristaus kūne neįmanoma patirti tikros ir 

antgamtinės Dievo gyvybės. Dievo gyvenimas, kaip ir žmogaus, 

įmanomas tik kūne. O Dievo kūnas yra Kristus, kuriame ir tu 

turi savo dalį, nes esi Jo kūno narys. 
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EPILOGAS 

 

Kartais atrodo, kad Dievas stato per lėtai ir ne taip, kaip to 

norėtųsi mums. Viešpats nenaudoja žmogiškų metodų ir 

instrumentų. Jis ima Kristų, kaip statybinę medžiagą, ir per Jo 

atliktą žmonių atpirkimą ant kryžiaus, stato naujus dvasinius 

namus. Tai amžini ir šlovingi namai, kuriuose tu esi vienas iš 

dvasinių akmenų, darniai sujungtų su Kristumi, ir papuoštų Jo 

charakteriu bei dovanomis. Statyba iš brangių medžiagų 

užtrunka ilgiau ir nevyksta taip sparčiai. Dievo statyba 

kardinaliai skiriasi nuo žmogiškos. Žmogus skuba, bet Dievas 

laukia, žmogus veržiasi, o Dievas pasiduoda, žmogus siekia 

išsaugoti gyvybę, Dievas praranda, žmogus suklumpa, Dievas 

pakelia, žmogus griebia, Dievas duoda, žmogus stato garsiai, o 

Dievas tyliai, žmogus siekia šlovės, Dievas nuolankumo, 

žmogus nori didvyriškumo, o Dievas paklusnumo. Mes taip 

įpratę prie žmogiškos statybos, pastangų ir rezultatų siekimo, 

kad Dievo statyba mums atrodo per lėta, neefektinga, be 

blizgučių ir nešlovinga. Tačiau Dievas stato nuosekliai, kantriai 

ir tyliai, ir Jo statinys išliks per amžius.   

 

Jei iki šiol krikščionišką gyvenimą tu statei savo pastangomis ir 

naudojai žmogiškus metodus ir supratimą, pavesk save į Jo 

rankas ir pasitikėk Jo parengtu tavo gyvenimo projektu. Jei tu 

matai savo krikščioniško gyvenimo griuvėsius ir po ilgų statymo 

metų esi nusivylęs savo statyba, būdais ir metodais, leisk 

Šventajai Dvasiai atnaujinti tavo gyvenimo statybą. Tavo 

gyvenimas skirtas Kristui ir Jo šlovei. Todėl, kaip apaštalas 

Petras rašo, drąsiai ženk link Viešpaties ir leisk Jo rankoms tave 

lipdyti ir statyti į šlovingą statinį, t.y. Kristaus gyvenimą tavyje 

ir Jo kūne  bažnyčioje. 
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ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius 

namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir 

atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per 

Jėzų Kristų. (1 Petro 2:5) 

 

Jei tu nesi gyvasis akmuo, tačiau norėtum dalyvauti Dievo 

statyboje, tapk gyvuoju akmeniu, nes Jis stato tik iš gyvų 

akmenų. Gyvas akmuo yra tas, kuris atgyja priimdamas 

Viešpatį, kaip asmeninį gelbėtoją. Tada žmogus iš mirties 

pereina į gyvenimą bei iš negyvo akmens tampa gyvuoju. Jei tu 

nori, kad Viešpats įeitų į tavo gyvenimą ir atgaivintų tave, ištark 

Jam šiuos žodžius iš širdies. Jis pakeis tavo gyvenimą 

įgyvendindamas patį nuostabiausią ir antgamtiškiausią naujojo 

gyvenimo projektą, t.y. Kristaus gyvenimą tavyje. 

 

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. 

 

 

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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Bažnyčia EKLESIA.lt 

KRISTAUS surinkti GYVENIMUI 

 

 

 Internetinis puslapis: 

www.ekklesia.lt 

 

El. paštas: info@ekklesia.lt  

telefonas: +370 65086004 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekklesia.lt/
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Dievo statyba 

© 2014 Gerimantas Gaigalas 

Visos teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo šios knygos negalima 

perspausdinti ar kaip kitaip dauginti ir kopijuoti.  

 

 

 

ISBN 978-1-326-03632-4  

 

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  

 

 

 

 


