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ĮŽANGA

ada priimame Kristų į savo širdį, mes esame išgelbėti 
ir perkelti iš tamsos valdžios į šviesos karalystę. Jei po 
to mirtumėm   patektumėm tiesiai į dangų ir būtumėm 
su Viešpačiu. Nukryžiuotajam šalia Kristaus užteko 

ištarti kelis tikėjimo žodžius, kad gautų amžiną gyvenimą, kurį 
Jėzus suteikė paskutiniąją jo gyvenimo akimirką. Nors tas 
žmogus buvo nusikaltėlis ir visą laiką pragyveno nuodėmingai, 
tikėjimas į Jėzų gyvenimo pabaigoje jam garantavo 
išgelbėjimą. Tai yra tikras išgelbėjimo užtikrintumas, kada be 
darbų, bet vien tik tikėjimu priimdami amžinojo gyvenimo 
dovaną, mes iškart turime susitaikymą ir ramybę su Dievu bei 
esame užtikrinti išgelbėjimu. Nėra nieko, ką galėtumėm 
pridėti, padaryti, nusipelnyti ar ištobulinti. Tai yra dovana, 
gaunama iškart ir be trūkumų. 

Tačiau, kodėl Viešpats iškart nepasiima mūsų į dangų, bet 
palieka gyventi pasaulyje, kur yra piktojo valdžia, sunkumai, 
pagundimai ir pavojai suklysti, kur reikia išsaugoti meilę ir 
kovoti tikėjimo kovą? Kokia prasmė toliau gyventi žemėje, jei 
esame tobulai išgelbėti?

Biblijoje skaitome apie Dievo tarnus, kurie gyveno sunkiose ir 
lengvose aplinkybėse, vieni buvo pasiturintys, o kiti gyveno 
nepritekliuje, vieni gyveno ilgai, kiti – trumpai, vieni daug 
keliavo – kiti buvo sėslūs, vieni buvo griežti, o kiti  švelnaus 
charakterio. Tačiau visų jų gyvenimai turėjo vieną panašumą: 
nepriklausomai nuo aplinkybių, jie subrandino amžinuosius 
vaisius. Jėzus Evangelijoje neakcentavo, kokios aplinkybės turi 
lydėti tikrą krikščionį. Lygindami savo ir kitų krikščionių 
gyvenimus, aplinkybes ir sąlygas, kuriose jie augo, mes galime 
suklupti ir pasipiktinti. Aplinkybės yra tik “trąša” mūsų 
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gyvenime, kuri tarnauja vaisių augimui. Jėzus, prieš grįždamas 
pas Tėvą, pasakė savo mokiniams, kad palieka juos pasaulyje, 
idant jų gyvenimai būtų vaisingi. 

Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir 
paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų 
vaisiai išliktų, ... (Jono 15:16)

Gyvenimo šioje žemėje tikslas nėra vien tik pabėgimas iš 
pragaro ir bilieto į dangų gavimas. Tokiu atveju, po atsivertimo 
Viešpats mus iškart pasiimtų pas save. Gyvenimas šioje 
žemėje turi daug didingesnį ir platesnį horizontą nei tik 
išgelbėjimas. Viešpats trokšta padaryti mus vaisingais, nes tik 
taip yra pašlovinamas Dievo vardas. 

Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad duosite gausių 
vaisių ir būsite mano mokiniai. (Jono 15:8)

Mokydamas apie sėjėją, žmogaus gyvenimą Jėzus palygino su 
keturių rūšių dirva. Dievui visos dirvos yra blogos, išskyrus tą, 
kuri duoda vaisių. Kokį sunkų ar lengvą, skurdų ar pasiturintį, 
laimingą ar prispaustą gyvenimą nugyventum, jei jo metu 
nebus užauginti amžini vaisiai, toks gyvenimas bus beprasmis.

Tačiau, 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? 
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Žvelgiant žmogiškomis akimis, mes labai skirtingai ir dažnai 
neteisingai vertiname kitų, o ypač savo, gyvenimo vaisius. Ką 
tik atsivertęs krikščionis pradeda sparčiai augti ir keistis. Tada, 
mūsų akimis, jis tampa labai “perspektyviu”. Tačiau, kai 
Viešpats, jį sustiprinęs, pradeda auginti šaknis ir stiprinti jo 
gyvenimo kamieną, tada jį “nurašome”, nematydami greitų 
pasikeitimų ar aktyvios krikščioniškos veiklos jo gyvenime. 
Dažniausiai mes vertiname matomus darbus, tarnavimą, 
emocijas ir “dvasinę būseną”, tačiau Viešpats mato širdį ir 
žvelgia į jos gelmes.  

Trokšdami būti vaisingi, dažnai nukreipiame savo žvilgsnį į 
vaisių “gaminimą”, bet ne į sąlygas, kuriose augame. Gerais 
darbais, užimtumu ir kita naudinga veikla bandome pagaminti 
ir užkabinti ant savo gyvenimo medžio vaisius. Tačiau, tokie 
vaisiai neišlieka. Jie atrodo tokie nenatūralūs ir dirbtiniai, 
tarytum, atsiradę staiga, kaip žaisliukai ant eglutės. Praėjus 
šventinei nuotaikai, palaiminimo būsenai bei, papūtus stipriam 
vėjui, jie greitai nukrenta, o mes vėl atrodome, kaip medžiai be 
vaisių. Tada nerimaujame ir ieškome būdų, kaip gi mums tapti 
vaisingais, kur gauti tų vaisių, apie kuriuos kalba Dievo žodis? 

Darbai ir veikla atsiranda greitai, jiems subręsti nereikia laiko, 
nes jie sudygsta, “kaip grybai po lietaus”. Tačiau tikriems 
vaisiams išauginti ir subręsti reikia laiko. Vaisiai neatsiranda 
staiga. Jie yra augimo rezultatas. 

Jėzus, kalbėdamas apie dangaus karalystę, mūsų žvilgsnį 
stengiasi atkreipti ne į vaisius, bet į augimą. Daugelyje 
palyginimų apie dangaus karalystę jis naudojo sėklos, sėjos ir 
pjūties įvaizdžius. Jis, tarytum, užmiršdavo vaisius, trumpai 
paminėdamas juos tik palyginimų pabaigoje, tačiau visą 
dėmesį sutelkdavo į augimo procesą. Jėzus troško uždegti 
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mokinių širdis noru būti vaisingais ir apsaugoti nuo kliūčių, 
užkertančių kelią tikram vaisingumui. Tik augimo procesas 
garantuoja, kad medis neš daug vaisiaus. Jie nesusiformuoja 
atsitiktinai ar kažkokio stebuklo metu. Vaisiai yra AUGIMO 
pasekmė. Tiek, kiek medis neš vaisiaus, lemia ne darbai, bet 
augimas.

Skaitydami apaštalo Pauliaus laiškus, matome, kad jo 
pagrindinis širdies troškimas buvo tai, kad kiekvienas 
krikščionis dvasiškai augtų ir, tuo būdu, neštų vaisių Dievo 
gyriui ir šlovei. Augimas yra pagrindinis sodininko tikslas. 
Viskas, ką jis daro, nukreipta į tai, kad pasėta sėkla sudygtų, 
išaugtų į medį ir subrandintų gausų derlių. Medis be vaisių, 
kad ir koks jis gražus būtų, nedžiugina sodininko širdies. 
Todėl, ir Viešpaties širdis džiaugiasi, kai Jo rankų darbą 
vainikuoja gausiais vaisiais aplipęs mūsų gyvenimo medis. 

Tačiau, kas yra dvasinis augimas ir, kaip mums kuo greičiau 
užaugti? Dvasinis augimas nėra gerų darbų rinkimas į krepšelį, 
Biblijos citavimas ar stebuklų skaičius, įvykęs mūsų gyvenime. 
Ženklai, stebuklai ir Šventosios Dvasios dovanos neatspindi 
mūsų dvasinio augimo. Jėzaus mokiniai, dar būdami silpni, 
kūniški, besiginčijantys ir besipykstantys, pavydūs ir išdidūs, 
jau gydė ligonius ir išvarinėjo demonus. Taip pat Evangelijoje 
skaitome, kad teismo dieną daugeliui žmonių, pranašavusių 
Jėzaus vardu, išvarinėjusių demonus ir gydžiusių ligonius, 
Jėzus pasakys, kad nepažįsta jų, nepaisant, kad pastarieji 
naudojo Šventosios Dvasios jėgą ir dovanas tarnavime. 

Dovanos, jėga, ženklai ir stebuklai tarnauja Evangelijos žiniai, 
bet ne mūsų dvasiniam augimui. Pranašavimo dovana, 
stebuklų darymas ir išgydymai negali padaryti mūsų šventais, 
nepadeda atleisti kitiems, būti nuolankiems, mylintiems ir 
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kantriems. Jie tik nukreipia mūsų žvilgsnius į Jėzų, kad, 
žvelgdami į Jį, mes taptumėm tokie, kaip Jis. Tai ir yra 
dvasinis augimas – augti Kristaus pažinimu, t.y. būti 
keičiamiems į Jo atvaizdą. 

Kartais mes suprantame augimą Kristaus pažinimu, kaip 
kartojimą ir darymą tų pačių darbų, kokius darė Kristus. 
Tačiau  tai yra tas pats, kas kalbėti apie vaisius, bet ne apie 
medį, kuris juos subrandina. Jėzaus darbai buvo Jame esančio 
gyvenimo pasekmė. Todėl, mes pašaukti sekti ne Jo darbais, 
bet Kristaus gyvenimu, iš kurio ir tekėjo darbai.

Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo 
Jėzaus Kristaus pažinimu. (2 Petro 3:18)

Pagrindinė Evangelijos žinia tiems, kurie jau priėmė Jėzų, kaip 
savo asmeninį gelbėtoją, yra – AUGTI Jo pažinimu ir, to 
pasėkoje, nešti amžinuosius vaisius. Todėl, šioje knygoje ir bus 
kalbama apie tai, kaip Viešpats mus augina, kas vyksta mūsų 
gyvenime įvairiais dvasinio augimo sezonais, kas būtina ir 
svarbiausia, kad šis procesas nesustotų. 

Dvasinis augimas buvo viena iš kertinių Jėzaus mokymo dalių, 
todėl Jis kalbėjo pačiais paprasčiausiais palyginimais, kuriuos 
galėtų suprasti kiekvienas. Dvasinis augimas yra labai panašus 
į natūralų, vykstantį gamtoje. Todėl, Viešpats naudojo 
palyginimus apie sėklą, sėją, augimą ir brendimą. Krikščionio 
gyvenimas žemėje pereina tas pačias augimo stadijas, kaip ir 
gamtoje. 
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Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė 
derlių: vieni trisdešimteriopą, kiti šešiasdešimteriopą, 
treti šimteriopą”. (Marko 4:8)

Šiame palyginime matome, kad dvasinis augimas turi sėjos, 
dygimo, augimo ir brendimo sezonus. Kaip natūraliame, taip ir 
dvasiniame augime, yra tam tikra įvykių, aplinkybių, patyrimo, 
mokymo ir pažinimo seka. Nors sėjos, dygimo ir augimo 
periodai dar nėra vaisingi ir dažnai atrodo nepatrauklūs, tačiau 
jie veda į vaisingumą. Svarbu nesustoti ir pasilikti tame, kame 
Viešpats tave augina iki tol, kol vaisiai subręs ir pašlovins 
Viešpaties vardą. 



I DALIS

Dievo sėklos parengimas
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1 SKYRIUS
Amžinoji sėkla

iekvienas vaisius išauga iš sėklos. Koks išaugs vaisius 
lemia ne dirva, jos laistymas, tręšimas, priežiūra ir kiti 
darbai, bet vien tik sėklos rūšis. Darbai ir priežiūra 
padeda išaugti vaisiams, bet jie nesusiję su tuo, kokios 

rūšies vaisius užaugs. Dievas taip sukūrė pasaulį, kad 
kiekvienas žemės vaisius išauga tik iš tam tikros rūšies sėklos.

Žemė išaugino žolę, augalus, duodančius sėklą pagal 
jų rūšį, ir medžius, nešančius vaisius pagal jų rūšį, 
kuriuose yra jų sėkla. (Pradžios 1:12)

Jei sėsi pomidoro sėklą, išaugs pomidoras, jei sėsi kviečio 
grūdą – išaugs kviečiai. Nepaisant, kaip stipriai tikėsi ir norėsi, 
kad užaugtų kviečiai, kiek daug dirbsi ir prižiūrėsi dirvą, ją 
laistysi ir puoselėsi, jei tu pasėjai pomidoro sėklą, sulauksi 
pomidorų, bet ne kviečių. Tau reikia turėti tos rūšies sėklą, 
kokio nori sulaukti vaisiaus. 

Amžiniems vaisiams užauginti reikalinga specialios rūšies 
sėkla – amžinoji sėkla. Tu negali sėti žmogiškumą, savo 
pastangas, darbus, humanizmą, gerumą ir pjauti dieviškumą 
bei amžinąjį gyvenimą. Iš žemiškos sėklos neišaugs dangiškas 
vaisius. Todėl, nei vienas žmogus, kokius gerus darbus 
bedarytų, negali užauginti amžinų vaisių. Viskas, kas išdygsta 
iš žmogaus, yra laikina, žmogiška ir pasmerkta numirti. Todėl, 
tau reikalinga amžinoji sėkla, kurią gali duoti tik sėjėjas. Tu 
negali tos sėklos pasigaminti ar susikurti. Ją gali parūpinti tik 
amžinasis Dievas.

K
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Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos 
valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins 
jūsų teisumo vaisius. (2 Korintiečiams 9:10)

Tačiau, kaip Dievas parengė ir parūpino mums amžinosios 
sėklos? Prieš suprasdamas, kokią sėklą Viešpats sėja tavo 
gyvenime, pažiūrėk, kaip ši sėkla buvo paruošta.

Dievas viską kuria savo žodžiu. Nėra nieko, kas būtų atsiradę 
kitaip, kaip tik per Jo ištartą Žodį. Dievas niekada nėra palikęs 
savo sosto, išėjęs pasivaikščioti, ruoštis kūrimui ar darbuotis. 
Jis turi tik vieną būdą kurti. Tai vyksta, Jam ištariant Žodį. 
Kada Jis ištaria Žodį, tada nuskamba garsas (balsas), turintis 
didžiulę jėgą. Tai yra Šventoji Dvasia. Šventoji Trejybė viską 
kuria kartu. Tėvas nusprendžia, ką kurti ir naudoja tam Žodį. 
Žodžiui išėjus iš Tėvo lūpų, Jis nuskamba su jėga, nes Šventoji 
Dvasia pagauna šį Žodį ir Jį įgyvendina, paversdama tai tiesa ir 
realybe.

Šiuo Žodžiu buvo sukurtas pirmasis žmogus Adomas. Adomo 
gyvybės šaltinis buvo ištartas Dievo žodis. 

Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir 
Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. 
Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra 
atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir gyvybė buvo žmonių 
šviesa. (Jono 1:1-4)

Adomas tapo gyva siela. Dievo tikslas buvo padaryti jį amžina 
dvasia, kad gyvybės Žodis neliktų tik išorėje, bet įeitų į Adomo 
vidų ir pasiliktų amžinai. Tačiau prieš tai, Dievas turėjo 
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suteikti žmogui galimybę pasakyti “ne”. Viešpats nesukūrė 
kompiuterinio žmogaus, kuris, paspaudus mygtuką, pasako 
“Aš tave myliu”, bet sukūrė jį su laisva valia, kas reiškia turėti 
galimybę pasakyti Dievo žodžiui “ne”. Todėl, Edeno sode 
buvo pasodintas  gėrio ir blogio pažinimo medis, kad žmogus 
turėtų laisvę pasirinkti: priimti Dievo žodį į savo vidų ir taip 
tapti dvasia arba atmesti Jį ir taip prarasti galimybę amžinai 
bendrauti ir būti su Dievu. Žmogui buvo suteikta pasirinkimo 
laisvė priimti dievišką prigimtį ir Jo žodį į savo VIDŲ.

Adomas su Ieva Edeno sode susidūrė su pasirinkimo galimybe, 
kada velnias pasiūlė jiems gyventi, remiantis ne Dievo žodžiu, 
bet regėjimu, jausmais ir protu.

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)

Jei Adomas su Ieva būtų pasirinkę gyventi, remiantis ištartu 
Dievo žodžiu, t.y. tuo, ką pasakė jiems Dievas (Jis pasakė: 
“nevalgyk nuo to medžio”), jie būtų tapę dvasiomis, nes 
gyvybės žodis būtų įėjęs į jų vidų. Tai būtų buvęs jų laisvas 
pasirinkimas. Tačiau jie pasirinko gyventi savarankiškai, 
remdamiesi tuo, ką mato (pamatė), jaučia (patrauklūs, malonūs 
vaisiai) ir supranta (proto išmintis ir išdidumas). Nuo šio 
momento žmogiškas DNR arba prigimtis įsileido į save ne 
amžiną gyvybės žodį, bet nuodėmę, t.y. norą ir troškimą kuo 
daugiau pamatyti, pajausti ir kažką atlikti svarbaus, kas 
suteiktų savigarbą ir išdidumą. Šių norų ir troškimų amplitudė 
per visą žmonijos istoriją reiškiasi ir veikia įvairiais 
pogeidžiais ir nuodėmėmis. Tie troškimai tokie stiprūs, kad jų 



Amžinoji sėkla

18

neįmanoma suvaldyti, nugalėti, net ir suprantant jų atnešamą 
blogį. Juos galima tik pridengti ir paslėpti.

nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių 
geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet 
iš pasaulio. (1 Jono 2:16)

Žmonės pradėjo slėpti savo tikrąją prigimtį po gerais darbais. 
Jų išorė (elgesys) ir vidus (širdis) pradėjo skirtis, kaip diena 
nuo nakties. Tai, ką matome, yra tik dangalas, kuris slepia 
mūsų tikrąją sugedusią prigimtį. Gal todėl žmonės su siaubu 
pagalvoja, kas būtų, jei kas nors skaitytų jų širdies mintis. 
Tačiau yra Tas, kuris skaito ir pažįsta jos gelmes. 

Apsidengęs išoriniu “padoriu” elgesiu ir gerais darbais, 
žmogus nesupranta savo tikros būsenos, t.y. jis tapo aklu, 
nežinančiu, kur eina ir nematančiu savo viduje esančios 
sugedusios ir nuodėmingos prigimties. Toks žmogus 
nesupranta ir nemato, kad jam reikia gelbėtojo, kad jo padėtis 
apgailėtina. Todėl, Dievas davė Įstatymą (mums žinomą, kaip 
dešimt Dievo įstatymų), kad žmogus pamatytų savo 
nuodėmingumą. Įstatymo tikslas nebuvo padaryti žmogų teisų, 
laisvą ir paversti jį dvasia, bet parodyti jam tikrą ir sugedusią 
žmogišką prigimtį, kuri slepiama po gerais darbais ir išoriniu 
elgesiu. Per įstatymą mes pamatome, kas slypi mūsų viduje. 
Įstatymas yra kaip prožektorius, kuris parodo, kas paslėpta, bet 
prožektoriaus šviesa lieka išorėje. Ji pakeisti mūsų negali. 

nes įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas 
nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame 
nuodėmę. (Romiečiams 3:20)
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Krikščionys, kurie visą dėmesį nukreipia į įstatymą ir stengiasi 
jį įvykdyti, t.y. pasiteisinti bei “pasipuošti” gerais darbais ir 
taip įtikti Dievui, visą gyvenimą naršo su išoriniu 
prožektoriumi po savo širdį ir atranda vis daugiau 
nuodėmingumo, silpnumo ir trūkumų. Jie pastoviai save taiso, 
analizuoja ir tobulina, bet niekados negali pasiekti tobulumo, 
nes prožektoriaus šviesa lieka išorėje. 

ĮSTATYMAS – šviesa išorėje

Nevok
Nepaleistuvauk

Negeisk 
svetimo turto

Pageidimai
Egoizmas

Pastangos 
pasikeisti
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Įstatymas yra užrašytas Dievo žodis, t.y. raidė. Čia tu negirdi 
Dievo balso. Tau jo ir nereikia, nes turi vykdyti tai, kas 
parašyta. Dievas leidžia tau pačiam pabandyti tai atlikti, nes 
žmonija per Adomą pasirinko savarankišką gyvenimą. Raidė 
neturi savyje jėgos, todėl tau neįmanoma išpildyti Dievo 
įstatymo. Tik ištartame Dievo žodyje yra balsas, t.y. jėga, 
galinti atlikti tai, ką Dievas kalba. 

Bet Jėzus atsakė: “Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena 
duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo 
lūpų’”. (Mato 4:4)

Krikščionys, kurie stengiasi gerai elgtis ir vykdyti įstatymą, 
negirdi Dievo balso ir nėra vedami Jo Dvasios, bet vaikščioja 
skaitydami raidę ir vedami komandų: “daryk”, “nedaryk”. Jei 
Bibliją skaitai, kaip užrašytą žodį, bet negirdi balso, išeinančio 
iš Dievo lūpų ir kalbančio tau asmeniškai,  tavo gyvenimas 
nesikeis, nes negausi jėgos, galinčios pakeisti tave. Turėsi tik 
pamaldumo formą, bet ne turinį.

Įstatymas nebuvo nukreiptas į žmogaus vidų, nes visos 
komandos buvo skirtos išoriniam žmogaus elgesiui. Todėl, 
įstatyminis teisumas, paremtas darbais, bejėgiškai sustoja ties 
širdies durimis, nes negali jos pakeisti. Jis rodo į sugedusią 
širdį, bet yra bejėgis prieš žmogišką prigimtį. 

Tai kokia prasmė vykdyti įstatymą ir koks yra jo galas? 
Vienintelė išvada, nusivylus savo pastangomis ir pamačius 
savo širdies nuodėmingumą, t.y. sužinojus savo tikrą ir realią 
padėtį, yra supratimas, kad tau reikia Gelbėtojo, t.y. Dieviškos 
sėklos, kuri subrandintų tavyje dieviškus vaisius.
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Nes įstatymo pabaiga  Kristus, išteisinimui 
kiekvieno, kuris tiki. (Romiečiams 10:4)

Kristus

Įstatymas

Šviesa iš išorės per 
Kristų perkelta į 
vidų. 

Mus valdo ne 
komandos, bet meilė 
Kristui.
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2 SKYRIUS
Jėzus – gyvoji ir amžinoji Dievo sėkla

ievas “nenurašė” žmogaus, nepaisant jo sugedusios 
prigimties. Jis savo išmintimi rado būdą, kaip 
amžinosios gyvybės žodį, per kurį buvo sukurtas 
Adomas ir kurio jis atsisakė, įdėti į žmogaus vidų, kad 

mes gyventumėm amžinai. 

Tą vienintelį Žodį, kuriuo Tėvas viską sukūrė, ir kuris nuolatos 
gyveno Tėvo lūpose, Jis sumažino iki sėklos dydžio, suteikė 
šiai sėklai žmogaus kūną ir pasiuntė į žemę. Taip Dievo Žodis 
tapo kūnu ir atėjo į žemę. Gyvybės šaltinis ir Žodis tapo 
Jėzumi Kristumi. Ši dieviška sėkla vaikščiojo tarp žmonių. 

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes 
regėjome Jo šlovę  šlovę Tėvo viengimio, pilno 
malonės ir tiesos. (Jono 1:14)

Dievo tikslas buvo pasėti šią dangišką sėklą į žemę, kad iš jos 
išdygtų amžinas gyvenimas kiekviename, kuris priima šią 
sėklą. Amžinas gyvenimas gali užaugti tik iš amžino 
gyvenimo, t.y. tos pačios rūšies sėklos. 

Jėzus buvo tobula dangiška sėkla. Izraelio tauta laukė vaisiaus 
ir visaip stengėsi padaryti Jėzų Izraelio karaliumi. Jie 
nesuprato, kad Dievas išėjo į sėją, bet ne į pjūtį, kad Jėzus 
atėjo į žemę ne karaliauti, bet mirti – kristi, kaip kviečio grūdas 
į žemę. 

D
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Išorinis Jėzus niekuo tau padėti negali, nes jei vaikščiotum tik 
su išoriniu Jėzumi, tu vis tiek liktum silpnas su žmogiška ir 
nuodėminga prigimtimi. Todėl, buvo būtina, kad ši nuostabi 
sėkla Jėzus Kristus kristų į žemę ir per savo mirtį sudaigintų 
daug Dievo sūnų. 

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečio grūdas nekris į 
žemę ir nenumirs, jis pasiliks vienas, o jei numirs, jis 
duos gausių vaisių. (Jono 12:24)

Jonas Krikštytojas buvo pasiųstas į Izraelį paruošti Jėzui kelią. 
Minios plūdo pasiklausyti jo ir atgailauti. Tačiau Jonas 
Krikštytojas pasakė, kad Jėzus yra galingesnis už jį. Kodėl? Ar 
tai buvo susiję su didesniais stebuklais, kuriuos darė Jėzus?

Jis skelbė: “Po manęs ateina galingesnis už maneaš 
nevertas nusilenkęs atrišti Jo sandalų dirželio. (Marko 
1:7)

Jonas Krikštytojas skelbė atgailą, kad Izraelio tauta pamatytų 
savo tikrąją būseną ir pripažintų, kad jiems reikia gelbėtojo. 
Jonas Krikštytojas per atgailą galėjo pakeisti tik žmogaus 
išorinį elgesį, bet jo valdžia, jėga ir autoritetas sustodavo ties 
žmogaus širdimi – pakeisti jos jis neturėjo jėgų. Tačiau Jėzus 
yra galingesnis, nes Jis atėjo, kaip sėkla, kad būtų pasėta mūsų 
širdyje ir duotų mums naują dievišką prigimtį, kuri 
nepatobulina ar suremontuoja Adomą, bet duoda naują 
dievišką prigimtį. Jėzus nepakeičia Adomo,  Jis jį išrauna su 
šaknimis ir pats, kaip sėkla, krenta į mūsų širdį.
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Štai kirvis jau prie medžių šaknų. Kiekvienas medis, 
kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir 
įmetamas į ugnį”. (Luko 3:9)

Fariziejai, kurie nepripažino, kad jų išorinis elgesys nesutampa 
su vidumi, liko akli, nes nepamatė savo realios padėties ir, 
todėl nepamatė Jėzuje gelbėtojo, nes jiems jo ir nereikėjo. 

Norint, kad iš amžinosios sėklos 
užaugtų amžinieji vaisiai, sėkla turėjo 
kristi į žemę ir numirti. Tik sėklos 
mirtis iš savęs išsprogdina gyvybę. 
Todėl ir Jėzus, mirė ant kryžiaus už 
mūsų nuodėmes, kad Jame esanti 
gyvybė, pro sulaužytą jo kūną 
išsilietų į paviršių. Viešpaties kūnas 
buvo suplėšytas, kaip sėkla, suskilusi 
pusiau, tačiau išleidžianti gyvą 
želmenį.

Po Jėzaus mirties Jo gyvybė išsiliejo. Jei tu skaitytum Bibliją 
(Senąjį Testamentą) prieš Jėzaus mirtį, tu negirdėtum iš ten 
jokio balso. Tačiau po Jėzaus mirties viskas pasikeitė. Biblija 
tavo rankose dabar nėra raidė ar, tiesiog, Dievo knyga. Tai yra 
asmuo. Už išspausdintų raidžių slypi gyva Kristaus dvasia, 
šnekanti ir pažįstanti tave asmeniškai. Todėl dabar, 
skaitydamas Dievo žodį, tu išgirsti asmeniškai tau skirtą balsą, 
kuris kalba tiesiai į tavo širdį. Šis balsas atneša realią jėgą, 
keičia tave ir daro panašų į Kristų.

Jėzaus mirtis

Mes
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Štai dabar žmonėms suteikta tikroji amžinoji sėkla, iš kurios 
gali išaugti amžinasis gyvenimas. Dabar, iš tiesų, prasidėjo 
sėja, nes sėjėjas jau turi geros sėklos. Nuo šio momento tavo 
gyvenimas gali iš esmės pasikeisti, jei leisi sėjėjui sėti gerą 
sėklą. Galbūt, tu iki šiol stengeisi ir sėjai kitą sėklą (darbus, 
įvairias religijas, moralę, humaniškumą, gerumą), bet dabar tu 
gali priimti tikrą sėklą.

Kaip ir Edeno sode, mes stovime vėl prieš pasirinkimą. Ar leisi 
dieviškai sėklai įeiti į tavo vidų: ne paliesti ir pakeisti išorinį 
tavo elgesį, bet įeiti į pačią širdį, kad taptum nauju žmogumi. 
Dievas, kaip ir anksčiau, nori, kad gyvybės žodis būtų ne 
išorėje, bet VIDUJE. Kaip ir Adomui, Jis tau siūlo gyventi ne 
regėjimu, jausmais ir protu, bet Dievo žodžiu per tikėjimą į 
Jėzų Kristų.

Didžioji sėja tavo gyvenime prasidėjo ...
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3 SKYRIUS
Sėjos pradžia

ievas parūpino mums gerą sėklą, todėl dabar 
pagrindinis dalykas yra, kad ta sėkla būtų pasėta tavo 
VIDUJE. Tai yra Dievo troškimas, kad amžinas 
gyvybės žodis liktų ne išorėje, bet per tavo kūną ir 

sielą nusileistų į pačias gelmes – į tavo dvasią. Kas ir kaip gali 
patalpinti šią sėklą taip giliai ir saugiai, kad jos niekas 
nepavogtų ir, kad ji pasiliktų amžinai?

Daugelis krikščionių su entuziazmu puola sėti gyvąją sėklą, bet 
po kiek laiko susiduria su tuo, kad žmogiškomis pastangomis 
sėja raidę. Per visą krikščionybės istoriją yra prikurta ir 
išvystyta daug žmogiškų pastangų ir metodų, kaip Dievo žodį 
iš išorės perkelti ir patalpinti į žmogaus vidų. Šios pastangos 
susiję su bandymais patiems pakeisti išorinį elgesį ir tapti 
išoriškai gerais krikščionimis, psichologiniais metodais Dievo 
žodį perkelti į jausmus, piešti mintyse įvairius įsivaizdavimus 
ir svajones, idant Dievo žodis patektų į vidų. Kiti bando protą 
užpildyti mintimis ir jas kontroliuoti, kalbėti įvairius 
“tikėjimo” išpažinimus ir įtikinti save bei priversti laikytis 
įvairių taisyklių ir Dievo įsakymų. Tačiau visos šios pastangos 
bevaisės, jos tik paliečia žmogaus paviršių, bet nepakeičia jo 
širdies.  Žmogiški metodai ir pastangos, kokios jos nuoširdžios 
ir didelės bebūtų, nepadeda gyvai ir amžinai Dievo sėklai 
patekti ten, kur yra jos vieta – į mūsų dvasią. Po tokių 
nusivylimų mums vėl tenka pripažinti, kad tą darbą gali atlikti 
tik Dievas. Tik sėjėjas sėja sėklą. 

“Sėjėjas išėjo sėti savo sėklos. (Luko 8:5)

D
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Mes esame dirva, bet ne sėjėjas. Dirva turi atsiverti sėklai ir 
laukti, kol sėjėjas ją pasės. Todėl Dievas ir pasiuntė Šventąją 
Dvasią į žemę, kad Ji paimtų Dievo sėklą ir pasėtų mūsų 
širdyse. Tai yra, išimtinai, tik Šventosios Dvasios tarnystė. Tik 
Ji gali paimti gyvybės žodį ir pasėti jį į mūsų dvasią. 

Gyvybės žodis Kristus yra dvasia, todėl tik dvasia gali paimti 
šią sėklą ir pasėti. Mes savo žmogiškomis pastangomis, protu, 
jausmais ir valia negalime to atlikti. Mums reikia pasiduoti 
sėjėjui.

O kaip sėjėjas sėja žodį? Šventoji Dvasia sėja žodį 
kalbėdama, t.y. tau girdint Jos balsą. Tik išgirstas žodis gali 
būti pasėtas, nes išgirstas žodis yra dvasia. Neišgirstas žodis 
yra raidė, kuri užmuša ir įkalina po įsakymu nenuodėmiauti. 
Todėl, pats svarbiausias dalykas kiekvienam krikščioniui yra 
išgirsti Šventosios Dvasios balsą, nes tas balsas taria žodį – 
gyvąjį Kristų. 

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

 
Šventoji Dvasia nieko nekalba iš savęs, Ji kalba tik Kristų. 
Klausyti ir IŠGIRSTI Dievo žodį yra pats svarbiausias dalykas 
krikščionio gyvenime. Jėzus įspėjo mus, kad labai svarbu, kaip 
mes klausomės Dievo žodžio, nes nuo to priklauso, kiek 
vaisiaus nešime.
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Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus 
duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi 
turįs”. (Luko 8:18)

Todėl, ne tiek svarbu, kaip ilgai ir daug tu skaitai Bibliją, bet, 
kaip atidžiai klausaisi, ką Šventoji Dvasia kalba per Dievo 
žodį.
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4 SKYRIUS
Kas svarbiausia sėjos metu?

ėjos procesas yra pirmas ir pats svarbiausias veiksmas, 
nulemiantis, ar mūsų gyvenimas bus vaisingas. Todėl ir 
Jėzus sėjai skyrė pagrindinį dėmesį savo mokyme. 
Palyginimą apie sėjėją Jis pavadino pačiu svarbiausiu 

palyginimu ir kertine Jo mokymo dalimi. Jei mes suprantame 
palyginimą apie sėjėją, suprasime ir kitus, nes šis palyginimas 
moko, kaip klausytis ir priimti Dievo žodį. 

Ir Jis paklausė: “Nejaugi nesuprantate šito 
palyginimo? Tai kaip suprasite visus kitus 
palyginimus? (Marko 4:13)

Sėjos pagrindas yra Dievo žodis, kuris yra tikroji sėkla. Todėl 
taip svarbu, kad tavo širdis būtų atvira balsui, kalbančiam 
Dievo žodį asmeniškai. Velnias stengiasi, kad tu kuo mažiau 
rastum laiko klausyti, ką Šventoji Dvasia kalba. Jis stengiasi, 
kad tavo vidus būtų užpildytas kitos rūšies sėkla: apkalbomis, 
krikščioniškomis diskusijomis, ginčais dėl mokymo, 
šlovinimo, maldų, pasikalbėjimais ir “papletkavojimais”, 
aptarimais apie kitus krikščionis, bet tik ne ausies palenkimu, 
idant išgirstum Dievo žodį su Šventosios Dvasios balsu. 
Velniui tu nepavojingas tol, kol savyje nepradedi nešioti 
gyvojo Dievo žodžio, gyvosios sėklos, nes tada jis žino, kad tu 
gali subrandinti galingą vaisių. Jis gali tave užversti gerais 
darbais, veikla, ginčais, pagalba kitiems ir viskuo, kas trukdo 
tikrai sėklai patekti į tavo vidų.
 
Marija buvo nepavojinga velniui iki to momento, kol tikėjimu 
priėmė Dievo žodžio sėklą ir tapo “nėščia” juo. Nuo to 
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momento priešas persekiojo ją. Velniui buvo svarbi ne Marija, 
bet sėkla, kuri buvo jos viduje. Tas pats vyksta ir su mumis. 
Tol kol savyje neturime gyvojo Dievo žodžio sėklos, mes 
neįdomūs velniui. Tada galime gyventi patogiai ir gerai. Bet, 
kai tik palenkiame savo ausį, kad išgirstumėm Dievo žodžio 
balsą, o ne raidę, tada tampame potencialiai pavojingi velniui. 
Todėl, labai svarbu, kad mūsų širdis būtų atvira gerai sėklai ir 
nepriimtų kitos rūšies sėklos.

Paradoksalu, bet krikščionys labiausiai jaudinasi dėl sėklos 
kokybės, nei dėl sėklos rūšies. Kiek nerimo ir baimės kyla, kai 
mąstome, ar tikrai iš pasėto Dievo žodžio išaugs tai, apie ką 
Dievas kalba? Ar tikrai toje sėkloje yra šventumas, 
nuolankumas, kantrybė, Dievo jėga, pasišventimas, tyrumas, 
Dievo darbai, ženklai ir stebuklai? Ar tikrai yra viskas tvarkoje 
su sėkla, ar ten pakankamai jėgos subrandinti šimteriopą 
derlių? Tačiau Jėzus apie pačią sėklą mažai šnekėjo, 
paminėdamas tik tiek, kad sėkla yra Dievo žodis. Sėkla savyje 
talpina viską, ko mums reikia, ji 
yra amžina ir tobula. Mums 
nereikia jaudintis, kas išdygs iš 
Dievo žodžio. Svarbiausia 
priimti šią sėklą, nes ji savyje 
talpina viską, ko reikia. Sėkla iš 
savęs be mūsų pastangų išaugins 
tos pačios rūšies vaisių – 
Kristaus charakterį ir Jo 
gyvenimą.

Tobula ir gera sėkla paruošta, sėjėjas Šventoji Dvasia, kuris 
žino, kaip prabilti ir pasėti sėklą, atsiųstas į žemę. Dabar yra 
svarbiausia vieta, kur nukris sėkla. Jėzus palyginime apie 
sėjėją pagrindinį dėmesį skyrė dirvai arba vietai, kur turi 

šventumas 
tyrumas 

nuolankumas 
meilė 

paklusnumas

Dieviškoji sėkla
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patekti Dievo žodis. Nuo to, kaip mes klausomės, priklauso, 
kur bus pasėta sėkla. Yra vienintelė teisinga ir tinkama vieta 
Dievo žodžiui sudygti, užaugti ir subręsti. Tai mūsų dvasia. 
Pagrindinis sėjėjo tikslas, kad Dievo žodis, praėjęs per mūsų 
kūniškas ausis, protą, jausmus ir valią, pasiektų mūsų dvasią, 
kuri yra vienintelė tinkama dirva. Dievo žodis, užstrigęs ir 
sustojęs anksčiau (prote, jausmuose ir valioje), neneša vaisiaus. 

Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet 
kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat 
sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų 
smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus. 
(Žydams 4:12)
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5 SKYRIUS
Dievo žodžio kelias į mūsų dvasią

augelis ką tik įtikėjusių krikščionių iškart puola dirbti 
dėl Jėzaus. Palaipsniui Dievo žodžio klausymas 
išstumiamas ir pakeičiamas gerais darbais. Noras būti 
naudojamu ir pasitarnauti Dievui suklaidina daugelį 

krikščionių, kurie galvoja, kad po išgelbėjimo Dievo žodis 
nebėra svarbus. Tačiau, jei nori būti vaisingas, turi kuo atidžiau 
klausytis ir daugiau kreipti dėmesį į tai, ką girdi, nei į tai, ką 
darai. Geri darbai nesubrandina amžino vaisiaus, nes jie nėra 
sėkla. Tik iš Dievo žodžio sėklos gali išaugti gausus derlius. 
Todėl Biblija, per kurią Šventoji Dvasia sėja sėklą ir ją augina, 
yra pagrindinis vaisingumo šaltinis. 

Dievo žodis, pirmiausia pasiekia mūsų fizines ausis. Kai kurie 
krikščionys priekaištauja, kad Dievas jiems nieko nešneka, 
tačiau sužinojus, kiek laiko jie skiria Dievo žodžio klausymui, 
tampa aišku, kad jų gyvenime, tiesiog, nevyksta sėja. Nei 
angelas, nei geros aplinkybės, nei darbai, pasninkai ir maldos 
neatstos ir nepakeis Dievo žodžio klausymo svarbos. Norint, 
kad Viešpats tau šnekėtų, surask laiko atsiversti Bibliją ir leisk 
Šventajai Dvasiai kalbėti. Ji žino, kaip ir ką pasakyti. Ne 
Biblijos skaitymas, bet klausymas iš ten ateinančio Šventosios 
Dvasios balso, beria į tavo širdį sėklą ir ją augina.

Dievo žodis ir protas. Klausantis Dievo žodžio, pirmiausia, jis 
patenka į mūsų protą. Tai pirmoji vieta, kurią po kūniškų ausų 
paliečia Dievo žodis. Viešpats palyginime apie sėjėją ir dirvas 
parodė, kad labai svarbu suprasti, ką sako Dievo žodis. Kai 
kurie “super dvasingi” krikščionys ignoruoja protą, kaip 
nesvarbų įrankį, galvodami, kad, jei Šventoji Dvasia norės, Ji 
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apreikš Dievo žodį tiesiai, aplenkdama protą. Tačiau Jėzus 
aiškiai pasakė, kad tas, kuris nesupranta Dievo žodžio, tas būna 
apvogtas. 

Pas kiekvieną, kuris girdi karalystės žodį ir 
nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo 
pasėta jo širdyje. Tai yra pasėlis prie kelio. (Mato 
13:19)

Todėl svarbu, kad bažnyčioje būtų mokoma Dievo žodžio, kad 
tikintieji užpildytų juo savo mintis ir leistų jam skverbtis gilyn. 
Tie, kurie ignoruoja protą ir nori, kad Dievo žodis tiesiai 
patektų į dvasią, apgauna save. Jėzus didžiąją savo tarnavimo 
dalį skyrė, būtent, mokymui. Po to sekė pamokslavimas ir 
išgydymai. 

Ypač “dvasingi” krikščionys ignoruoja Dievo žodį, sakydami, 
kad Šventoji Dvasia jiems kalba tiesiogiai. Tačiau tai yra 
paklydimas, nes Šventajai Dvasiai nieko nėra svarbiau, kaip 
kalbėti Dievo žodį. Tokiems krikščionims Biblija nereikalinga. 
Jiems užtenka tik kelių eilučių: “mylėk, daryk gera kitiems, 
liudyk Jėzų, tarnauk, evangelizuok, viską daryk dėl Jėzaus. 
Amen”. Jei žinai šiuos žodžius, gali padėti Bibliją į šalį arba 
atsiversti ją tik dėl “bendro išprusimo”. Tačiau, tokiu būdu yra 
užveriamas kelias Šventajai Dvasiai kalbėti Dievo žodį į širdį, 
o tokie “super dvasingi” krikščionys greitai pasiklysta vidinių 
balsų, aplinkybių, emocijų ir gerų darbų labirinte. 

Dievo žodžio supratimas atveria jam kelią skverbtis gilyn. Vis 
dėlto, protas nėra ta dirva arba vieta, kur Dievo žodis neša 
vaisių. Jis užpildo protą, bet nori skverbtis giliau. Tie 
krikščionys, kurie sulaiko Dievo žodį prote ir neleidžia jam 
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skverbtis link dvasios, tampa išprususiais rašto aiškintojais, 
viską žinančiais apie Bibliją, galinčiais greitai surasti ir 
pacituoti bet kokią rašto vietą. Jie turi visus atsakymus, gali 
atsakyti teisingai į bet kokį klausimą. Tačiau jų gyvenimai nėra 
vaisingi. Dievo žodis, palietęs jų protą, visam laikui įsikuria 
čia.

Dievo žodis ir jausmai. Viešpats nori, kad Dievo žodžio sėkla 
skverbtųsi gilyn. Antra dirva arba vieta, kurią paliečia Dievo 
žodis, yra mūsų emocijos. Emocijos tiesiogiai priklauso nuo 
proto. Apie ką tu mąstai, po kiek laiko taip ir jautiesi. Jei tavo 
galvoje pastoviai sukasi mintys, koks tu nevykęs ir 
nelaimingas, po kurio laiko tavo emocijos taip pat reaguos į 
šias mintis. Tu pradėsi jaustis nelaimingu. Tas pats ir su Dievo 
žodžiu. Kai tu mąstai apie Jėzų, Jo charakterį ir ką Jis padarė, 
po kurio laiko pradedi jaustis dvasiškai stiprus ir palaimintas. 

Kada mes suprantame Dievo žodį, jis paliečia mūsų emocijas. 
Jos, kaip liepsna, užsidega karšta meile Jėzui. Mums norisi 
bėgti, lėkti ir tarnauti Viešpačiui, mylėti visus, atsiduot ir sekti 
paskui Jėzų, kur tik Jis eitų.

Emocijos yra labai negili dirva. Tokioje dirvoje viskas labai 
greitai sudygsta. Dievo žodis čia akimirksniu išleidžia šaknis, 
mes esam pripildyti pačių geriausių jausmų. Tačiau šioje 
dirvoje greitai sudygsta ir erškėčiai – rūpesčiai ir pasaulio 
malonumai. Emocijos ir jausmai yra apgaulinga ir nepatikima 
dirva, nes joje viskas greitai ir efektyviai sudygsta: tiek, 
erškėčiai, tiek ir Dievo žodis. Tačiau, kodėl Jėzus sakė, kad ši 
dirva netinkama Dievo žodžiui? Juk mums taip gerai, kai 
jaučiame Jo palaiminimą, meilę, nes tada mums lengviau 
aukotis ir mylėti.
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Šį dirva yra labai negili. Emocingo krikščionio gyvenimas yra 
paviršutiniškas. Jis eina ten, kur gerai jaučiasi, seka paskui 
Jėzų tik tada, kada gerai jaučiasi. Tačiau palyginime apie sėjėją 
Jėzus pasakė, kad atėjus išbandymams ir persekiojimams dėl 
žodžio, toks krikščionis pasipiktina. Pasipiktina kuo? Jis 
pasipiktina ne blogu kaimynų elgesiu, paleistuvavimu ar kita 
nuodėme, bet pasipiktina Dievo žodžiu.

Tačiau jis be šaknų  nepastovus žmogus. Kilus 
kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jis tuoj 
pat pasipiktina. (Mato 13:21)

Kiekvieno krikščionio gyvenime ateina momentas, kada Dievo 
žodžio sėkla nori skverbtis giliau nei emocijos. Tada sėkla nori 
palikti emocijas ir eiti link dvasios. Tokiu momentu jausmai 
dingsta ir mes pradedame piktintis: “Kodėl neveikia Dievo 
žodis, kurį neseniai taip aiškiai girdėjau ir jaučiau, man buvo 
taip gera, aš galvojau, kad tai buvo tiesa. Dievas pamiršo mane 
ir užpyko, aš nieko nebejaučiu. Dievo žodis neveikia mano 
gyvenime”. Tokie ir panašūs teiginiai mus užklumpa tada, kai 
Dievo žodis nori skverbtis giliau. Jei mes nepasipiktiname ir 
vis tiek išlaikome šią sėklą tikėjimu, tada ji skverbiasi gilyn 
link dvasios. 

Krikščionis, kuris savo gyvenime vadovaujasi tik protu ir 
jausmais, panašus į jūros bangą, kuri iškyla aukštai, kai yra 
palaiminimas, ir nusileidžia žemai, kai to nebejaučia. Vieną 
dieną jis toks entuziastingas ir degantis, liudijantis visiems, 
kaip Dievas jį mylį, o kitą dieną  jis jau kaltina ir smerkia 
save, galvodamas, kad Dievas jo nemyli ir, kad jis yra niekam 
nereikalingas. Toks krikščionis vis kyla ir leidžiasi 
“linksmaisiais kalneliais”, kol jį pradeda pykinti, o emocijos 
bei dvasinis gyvenimas yra ištampomi. Tada jis nuvargsta ir 
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nusivilia Dievo žodžiu, nes Dievo žodis neranda geros dirvos 
sudygti ir nešti vaisių. 

Todėl neišsigąsk ir nepanikuok, jei kartais nustosi jausti tai, 
prie ko buvai prisirišęs. Negalvok, kad tokiu momentu Dievas 
pamiršo tave ir persigalvojo. Jo žodis yra nepajudinamas ir 
neatšaukiamas. Leisk Šventajai Dvasiai jį nunešti į tavo dvasią.

Dievo žodis ir valia. Prieš patekdamas į mūsų dvasią, Dievo 
žodis turi peržengti paskutinį barjerą arba uždangą. Tai yra 
mūsų valia. Kol Dievo žodžio sėkla nepasiekia šios ribos, mes 
darome, ką norime ir naudojame savo pastangas, t.y. valią. Tai 
nereiškia, kad nuodėmiaujame, bet mes patys renkamės, ką 
skaityti Dievo žodyje, kur eiti, ką daryti, kaip tarnauti. Viską 
darome nuoširdžiai, bet pagrindinis variklis yra mūsų valia. 
Tačiau ateina laikas, kada Dievo žodis pasibeldžia prie mūsų 
dvasios, kviesdamas patraukti nuo dvasios uždangą, t.y. mūsų 
valią, ir ištarti: “Tebūnie Tavo, bet ne mano valia”. 

Kokie nuoširdūs ir entuziastingi mes bebūtumėm, mūsų valia 
yra netinkama Dievo darbui. Todėl, Viešpats savo žodžiu 
stengiasi patraukti ją į šoną, kad atsivertų kelias į mūsų dvasią, 
kurioje Dievo žodis sudygtų ir galėtų augti bei bręsti. Tol, kol 
tu darai, ką nori, tol sėkla sukasi uždarame rate tarp proto, 
jausmų ir tavo valios. Bet, kai išgirsti Jo kvietimą praleisti šią 
sėklą giliau į dvasią, ištark tikėjimu “ Tebūnie Tavo valia”. 
Tavo supratimas, jausmai ir valia gali sakyti priešingai, bet 
tikėjimas visada eina per bangas ir prieš vėją. Nebijok, tik 
tikėk.
Dievo žodis ir dvasia. Štai dabar Dievo žodis patenka į tą 
vietą, kurioje jis ir skirtas būti. Tai tavo dvasia. Iš šios vietos 
niekas negali sėklos pavogti. Priešas neturi priėjimo prie tavo 
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dvasios. Jis gali įtakoti tavo protą, jausmus, daryti spaudimą 
tavo valiai, bet, kai tik sėkla įkrenta į dvasią, jis yra bejėgis. 
Štai, kodėl tu susiduri su kova, kada girdi, mąstai ir leidi Dievo 
žodžiui skverbtis gilyn. Tada tu kovoji, tarytum, gindamasis, 
tačiau, kai Dievo žodis pasiekia tavo dvasią, tavo kova 
pasikeičia. Tu kovoji puldamas, nes Dievo žodis iš dvasios 
pradeda skverbtis į paviršių. Tada tavo dvasia laiko Dievo 
žodžio kardą. Jei šį kardą laiko protas, jausmai ar tavo 
pastangos, priešas tokio kardo nebijo. Bet, vos tik šis kardas 
patenka į tavo dvasios rankas, velnias bėga nuo jo.

protas

jausmai

dvasia

valia

Nepaisant, kad protas 
ir jausmai nėra 
tinkama dirva Dievo 
žodžio sėklai, tačiau, 
norint, kad sėkla 
patektų į dvasią, 
protas  ir jausmai turi 
būti užpildyti Dievo 
žodžiu.
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6 SKYRIUS
Dievo žodžio klausymas

ievo žodžio sėklai patekus į mūsų dvasią, ji pradeda 
dygti. Pagrindinis dygimo tikslas  prasimušti daigui į 
žemės paviršių ir išleisti šaknis, t.y. įsitvirtinti 
tikėjime. Apaštalas Paulius, paskelbęs Evangeliją 

mažojoje Azijoje, po kiek laiko vėl aplankė juos, tvirtindamas 
ir ragindamas pasilikti bei įsišaknyti tikėjime. 

įsišakniję bei statydindamiesi Jame ir įsitvirtinę 
tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. 
(Kolosiečiams 2:7)

Tačiau, ką reiškia įsitvirtinti ir įsišaknyti tikėjime? Ar tai yra 
įsišaknyti geruose darbuose? Pagrindinis tikėjimo šaltinis yra 
Dievo žodžio KLAUSYMAS. Tikėjimas auga ne nuo Dievo 
žodžio, bet nuo jo klausymo. Tik išgirdus kalbant Dievo 
Dvasią asmeniškai, tu gauni tikėjimą. Neįmanoma tikėti, 
neišgirdus balso. O iš kur ateina Šventosios Dvasios balsas? Jis 
ateina iš Dievo žodžio. Todėl tarp Dievo žodžio ir tikėjimo yra 
klausymas. Ne veltui Jėzus visur pabrėždavo: “Kas turi ausis 
klausyti, teklauso”.

Taigi tikėjimas  iš klausymo, klausymas  iš Dievo 
žodžio. (Romiečiams 10:17)

Tu gali daugelį metų skaityti Dievo žodį ir nesiklausyti, ką 
kalba Šventoji Dvasia. Tada tu neturėsi tikro tikėjimo, bet tik 
informaciją ir žinias savo prote. Tačiau Šventoji Dvasia, 
skaitant Dievo žodį, pradės tau asmeniškai kalbėti. Išgirdęs jos 

D



Dievo žodžio klausymas

46

balsą, tu įgysi tikėjimą, kuris sudaigins Dievo žodžio sėklą 
tavo gyvenime ir įtvirtins ją giliai širdyje.  Tu gali įsitvirtinti ir 
įsišaknyti tikėjime tik klausydamas Dievo žodyje esančio 
balso. Todėl, sėklos dygimui ir įsišaknijimui svarbiausia yra 
Dievo žodžio klausymas. 

Kai kurie krikščionys skundžiasi, kad Dievas jiems nieko 
nešneka ir, kad yra, be galo, sunku girdėti Dievo balsą. Tačiau 
Dievas trokšta su tavimi kalbėtis daug daugiau, nei tu 
pasiruošęs klausytis. Jis trokšta išmokyti tave atpažinti ir 
išgirsti Jo balsą, nes tai yra esminis dvasinio augimo variklis.

Mes labai greitai norime išvysti daigą žemės paviršiuje, o dar 
greičiau – iškart sumedėjusį, žalią ir vaisiais aplipusį medį. 
Tačiau, kol daigas pasiekia žemės paviršių ir prasiveržia pro 
suartą dirvą, praeina dvasinės kovos ir tylos metas. Niekas 
nemato, kaip daigas braunasi link žemės paviršiaus, nugali 
pasipriešinimą ir, galop, prasiveržia į šviesą. Mūsų kūniškoms 
akims dygimas atrodo, kaip nerezultatyvi tyla. Įtikėję, mes 
iškart norime būti matomi, turėti įspūdingą “tarnavimą”, 
girdėti Dievo balsą tiksliai ir aiškiai, gauti iš Jo tokias 
instrukcijas, kokias išgirsdavo pranašas Elijas, ir matyti savo 
gyvenime tikėjimo stebuklus. Tačiau iki regimybės, praeina 
įdėmaus klausymo metas, kada Viešpats moko klausytis ir 
atskirti Jo balsą. 

Senajame Testamente rašoma, kad Šebos karalienė išgirdo apie 
Izraelio karaliaus Saliamono turtus ir šlovę. Ji nusprendė 
investuoti savo laiką, lėšas ir gyvenimą, kad pamatytų tai, ką 
išgirdo. Ji išsiruošė į ilgą kelionę, paliko įprastą ir patogią 
aplinką, remdamasi vien tik tuo, ką išgirdo. Ji troško įsitikinti, 
kad tai, ką išgirdo, yra tiesa. Todėl ir tu, išgirdęs, kad Dievas 
realiai šneka per savo žodį, investuok savo laiką ir širdį, kad 



6 SKYRIUS

47

išmoktum klausytis ir girdėti Jo balsą asmeniškai ir būtum 
nuvestas ten, kur išgirstas žodis taptų regimas. Po ilgos 
kelionės Šebos karalienė savo akimis įsitikino, kad tai, ką ji 
girdėjo apie Saliamoną, buvo tiesa ir net viršijo jos lūkesčius. 
Tu nebūsi apviltas, jei palenksi savo ausį prie Dievo žodžio, 
kad išgirstum nors vieną sakinį iš Jo lūpų. Išgirstas žodis 
augins tavyje tikėjimą ir darys tave panašų į patį žodį – Jėzų 
Kristų. Tada savo akimis įsitikinsi, ką gali padaryti tavo 
gyvenime išgirstas žodis.

Aš netikėjau žodžiais, kol neatvykau ir savo akimis 
nepamačiau. Iš tikrųjų nė pusės apie tavo išmintį 
man nebuvo papasakota. Tu viršiji tai, ką apie tave 
girdėjau. (1 Kronikų 9:6)
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7 SKYRIUS
Parengimas girdėti Dievo balsą

ėklos dygimas ir veržimasis į dirvos paviršių   tai mūsų 
širdies artėjimas prie Dievo. Tik būnant šalia Jo, galima 
aiškiai ir užtikrintai girdėti Jo balsą. Viešpats nekalba iš 
visatos tolių, Jis šnibžda per Šventąją Dvasią iš tavo 

širdies. Šventosios Dvasios balsas yra tylus ir ramus. Jis 
nešaukia griausmingu balsu, bet tyliai šnibžda į ausį. Šį 
šnibždesį tu gali girdėti tik būdamas arti Jo. 

Žemės drebėjimui praėjus, pakilo liepsnos, bet ir 
liepsnose Viešpaties nebuvo. Tada pasigirdo tylus 
ramus balsas. (1 Karalių 19:12)

Tačiau žmogiška širdis yra netinkama ir nepasiruošusi 
klausytis, nes mes įpratę girdėti šaukiantį savo sielos “aš” 
balsą. Viešpats nori kalbėti daug ir aiškiai, bet žino, kad tavo 
širdis nesugeba klausytis. Todėl nenustebk, jei Jis iš pradžių 
nutildys garsiai šaukiantį tavojo “aš” balsą, kad galėtų tyliai 
šnibždėti savo širdies paslaptis. 

Žmogus, iš tikrųjų, nenori ir bijo girdėti Dievo balsą. Kai į 
Adomo prigimtį įėjo nuodėmė, jis pabėgo ir pasislėpė.  

O tas atsiliepė: “Išgirdau Tavo balsą ir, išsigandęs, 
kad esu nuogas, pasislėpiau”. (Pradžios 3:10)

Kodėl? Girdėti Dievo balsą galima tik esant arti Jo.  Tačiau po 
Adomo nuopuolio artėjimas prie Dievo žmogui sukelia mirties 
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baimę, todėl jis visais būdais vengia, bėga ir slepiasi nuo 
Viešpaties. Nuodėmė, įėjusi į žmogaus prigimtį, bėga nuo 
mirties nuosprendžio ir verčia mus slėptis. Iki Kristaus mirties 
už mūsų nuodėmes, Dievo balsas žmonėms sukeldavo baimę ir 
siaubą. Izraelitai, išgirdę Dievo balsą dykumoje, maldavo 
Mozę, kad Viešpats nešnekėtų jiems tiesiai, idant jie nemirtų. 
Žmogaus kūne esanti nuodėmė bijojo ir bėgo nuo Dievo balso.

Jie sakė Mozei: “Tu kalbėk su mumis! Mes 
klausysime. Tačiau tenekalba su mumis Dievas, kad 
nemirtume!” (Išėjimo 20:19)

Tačiau po Jėzaus mirties, mūsų nuodėmės buvo nukryžiuotos 
kartu su Juo. Mums nebereikia bijoti mirties, nes ją už mus 
paragavo Jėzus. Būdami Jo krauju sutaikinti su Dievu, mes 
galime drąsiai artintis prie Jo dvasia. Kuo mes labiau artėjame 
prie Dievo, tuo aiškiau girdime Jo balsą. 

Todėl, kiekvienas krikščionis, trokštantis būti šalia Viešpaties 
ir klausytis Jo balso, praeina kelią, kurio metu jo širdis 
parengiama ne Dievo žodžio skaitymui, bet jo klausymui. Šio 
proceso metu Šventoji Dvasia nutildo mūsų sielos balsą ”aš”, 
kad nurimusi širdis būtų gabi išgirsti Viešpaties kuždesį. 
Tačiau tai ne viskas. Šios kelionės ir stiebimosi link Viešpaties 
metu, Šventoji Dvasia apreiškia mumyse Kristaus mirtį ir taip 
pakeičia mūsų širdį, kad mes nebegyvename sau, bet Kristui. 
Mūsų kūniškasis “aš” su begale balsų, pogeidžių ir troškimų 
yra nukryžiuojamas, kad priartėję prie Jo, mes būtumėm tušti ir 
pasiruošę priimti švelnų vėjo dvelkimą, apreiškiantį Jo širdies 
balsą.  



7 SKYRIUS

51

Geriau tu prisiartink ir klausyk, ką Viešpats, mūsų 
Dievas, sakys, o po to pranešk mums, ir mes 
klausysime ir tai vykdysime’. (Pakartotino įstatymo 
5:27)

Tačiau, kaip Dievas nutildo mūsų sielos balsą? Kaip 
neatrodytų keista, Jis nutildo jį tylėdamas. Kiekvienas 
krikščionis, kuris trokšta girdėti Dievo balsą, būna pravedamas 
per dvasinį tylos sezoną. Tai laikas, kada tu nematai 
dygstančio daigo, bet susiduri su spengiančia tyla. Tuo metu tu 
girdi tik savo sielos balsą, šaukiantį Dievui, trokštantį Jį 
girdėti, besipiktinantį ir nusivylusį, sumišusį ir silpnėjantį. 
Tylos metu mūsų kūno balsas (pogeidžiai) bei sielos 
(troškimai, mintys ir valios pastangos) balsas silpsta. Dievas 
trokšta įvesti tave į tylą ir ramybę. Mūsų širdies norai, mintys 
ir troškimai yra, lyg uždanga, skirianti nuo Dievo balso. 
Viešpats trokšta pašalinti ir nuimti šį dangalą, kad galėtų 
tiesiai, be kliūčių ir tarpininkų kalbėti su tavimi.

Mozė keturiasdešimt metų gyveno faraono namuose, kur buvo 
stiprinamas jo sielos balsas kūniška išmintimi bei žiniomis. 
Mozė buvo galingas iškalba ir darbais. Pagal to meto 
standartus jis buvo vienas iš labiausiai išsilavinusių žmonių 
pasaulyje. Tačiau tam, kad aiškiai girdėtų Dievo balsą, jis 
turėjo praleisti keturiasdešimt metų dykumoje ir mokytis tylos. 
Dievas nieko nešnekėjo jam dykumoje, bet silpnino jo sielos 
balsą, kuris šaukė “aš, aš, aš…”. Po tiek metų, praleistų 
dykumos tyloje, Egipto aidas buvo nutildytas, o jo asmeninis 
balsas “aš” sumažintas ir susilpnintas iki tokio lygio, kad 
Mozė, pirmą kartą išgirdęs Dievo balsą, pasakė: “Kas aš 
toks…”. Tas Mozės “aš” tapo mažu ir nereikšmingu. Dabar 
Mozė buvo paruoštas kitus keturiasdešimt metų taip aiškiai 
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girdėti Dievo balsą, kad galėjo perduoti Izraelitams Dievo 
instrukcijas, regėjimus ir komandas. 

Dvasinės tylos sezono metu įvyksta dar vienas dalykas. Per 
Jėzaus Kristaus mirties apreiškimą mes, iš tiesų, mirštame sau. 
Šventoji Dvasia apreiškia mumyse Jėzaus mirtį ir panaikina bet 
kokią baimę ir nuogąstavimus artintis prie Dievo. Mozė, po 
tiek metų praleistų dykumoje, jau nebijojo artintis prie 
degančio erškėčio krūmo, iš kurio pasigirdo Dievo balsas. Jis 
nebeturėjo savo planų ir nuomonės, kaip išgelbėti Izraelį, 
nebebuvo reikšmingas ir dvasiškai perspektyvus. Jis buvo 
parengtas mirti sau ir gyventi dėl kažko. Tas “kažkas” dabar 
kalbėjo iš degančio erškėčio krūmo. Mozės kūnas ėjo į mirtį, 
bet širdis – į gyvenimą. 

Taip esame rengiami ir mes. Viskas atlikta Jėzuje Kristuje, 
tačiau Šventoji Dvasia įveda mus į pilną tiesos pažinimą 
palaipsniui. Jėzaus mirtis tampa mūsų mirtimi. Šiame siaurame 
ir neišvaizdžiame kelyje mes prarandame save, bet atrandame 
asmeniškai kalbantį Viešpatį.

Jei tavo gyvenime ateina dvasinis tylos sezonas, žinok, kad tai 
yra kvietimas ir parengimas girdėti Jo balsą. Dievo tyla 
numarina mumyse kūniškus pogeidžius, sielos bangas, 
troškimus ir maištingumą, o mūsų valią paslepia Kristaus 
mirtyje. Mozė keturiasdešimt metų mokėsi tylos, kad kitus 
keturiasdešimt metų girdėtų Dievo balsą. Viskam yra savas 
laikas, todėl nenustebk, ką Viešpats daro tavo gyvenime. Yra 
laikas tylėti ir yra laikas kalbėti. 

Yra laikas perplėšti ir susiūti; laikas tylėti ir kalbėti. 
(Eklesiasto 3:7)
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ievas kalba tik tam tikroje vietoje. Senajame 
Testamente skaitome, kad Dievas atvedė Mozę iki 
degančio erškėčio krūmo. Viešpats išvedė Izraelio 
tautą iš Egipto ir atvedė į specialią vietą (prie Sinajaus 

kalno), kur kalbėjo ir davė jiems įstatymą. Taip pat ir pranašas 
Elijas, keturiasdešimt dienų keliavo iki Horebo kalno, kur 
išgirdo švelnų vėjo dvelkimą, kuriame buvo Viešpaties balsas. 
Mozė buvo užvestas ant Sinajaus kalno viršūnės, kad ten 
pamatytų Dievo šlovę ir išgirstų balsą debesies stulpo viduje. 

Šiais Senojo Testamento įvaizdžiais Dievas rodo, kad Jo balsą 
galima išgirsti tik tam tikroje vietoje, į kurią Jis atveda. Tiek 
Mozei, tiek visai Izraelio tautai bei pranašams, reikėjo praeiti 
kelią iki tam tikros vietos. Atėję iki ten, kur kalba Dievas, jie 
būdavo jau kitokie. Kelionės metu Viešpats juos pakeisdavo ir 
padarydavo gabius išgirsti Jo balsą.

Ši speciali vieta yra mūsų širdis ir jos būsena, į kurią Dievas 
veda. Jis trokšta, kad mūsų širdis ateitų į sudužimo, savęs 
išsižadėjimo, pasidavimo, nuolankumo vietą. Šventoji Dvasia 
mus užveda ant pilno pasitikėjimo Dievu ir gyvenimo ne dėl 
savęs, bet dėl Kristaus, kalno viršūnės. Šioje specialioje vietoje 
mūsų širdis yra parengta ir gabi išgirsti Jo balsą taip aiškiai, 
kad nekyla nei menkiausios abejonės. 

Po to Jozuė tarė izraelitams: “Ateikite arčiau ir 
klausykite Viešpaties, jūsų Dievo, žodžių. (Jozuės 
3:9)

D
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Neįmanoma aiškiai girdėti Dievo balso su neparuošta širdimi. 
Kodėl? Todėl, kad Viešpats kalba visada per širdį. Kito kanalo 
Jis nenaudoja. Jis nesiunčia informacijos, žinių ar duomenų. Jis 
kalba savimi, nes balsas yra ASMUO. Tai ne aidas, žodžiai ar 
pašto perlaida, tai – konkretus ir gyvas asmuo, turintis širdį ir 
norintis kalbėti. 

Todėl, Šventosios Dvasios tikslas yra atvesti tave iki tos vietos, 
kur tu girdėtum Jo balsą aiškiai. Ji iš anksto parengia šią vietą 
ir veda tave. Ji paruošia tavo širdies sudužimo, pasidavimo ir 
savęs išsižadėjimo vietą ir atveda čia. Todėl nenustebk, jei tavo 
gyvenime vyksta kažkas keisto, tarytum, širdis būtų minkoma 
ir lipdoma. Tai Šventoji Dvasia rengia pasimatymo vietą, 
kurioje tu išgirsi Jos balsą. 

Tačiau dažniausiai mes nenorime eiti į tokias vietas ir 
piktinamės bei nesuprantame Šventosios Dvasios vedimo: 
“Kodėl neveikia Dievo žodis, kodėl aš negirdžiu Jo balso, 
kodėl girdžiu prieštaringus ir keistus vedimus bei balsus, kodėl 
nepasitvirtina tai, ką girdžiu?” Jei ne Šventosios Dvasios 
vedimas, mes niekada nenorėtumėme ir neitume ten, kur šneka 
Dievas.

Dažnai mes priešinamės ir sukylame, nesuprasdami Šventosios 
Dvasios vedimo, ir abejojame, ar Ji nori mums šnekėti. To 
priežastis, kad nesuprantame Šventosios Dvasios kelių. Mes 
žinome, kur Ji veda, bet nesuprantame kelio iki tos vietos. 
Dažnai negirdime Dievo balso ne dėl to, kad Jis nenori mums 
šnekėti, bet dėl to, kad esame nepasiruošę klausytis. Todėl Jis 
ir rengia mūsų širdį. Tai užtrunka ir kainuoja, nes mums reikia 
praeiti kelią iki specialios vietos, iki ten, kur ne tik aiškiai 
girdime Dievo balsą, bet TAMPAME Jo balsu. Žinok, kad, iš 
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tiesų, verta eiti ir sekti iki ten. Šventoji Dvasia žino, kaip ir kur 
tave vesti. Pasikliauk Ja. 

Dievas trokšta daug daugiau, nei tu įsivaizduoji. Jis trokšta ne 
tik, kad tu girdėtum Jo balsą, bet, kad taptum Jo balsu. Jonas 
Krikštytojas praleido ilgą laiką tyloje dykumoje. Apie jo 
gyvenimą iki pasirodymo Izraelio tautai mes nieko nežinome. 
Tuo metu jis buvo rengiamas ir vedamas iki tos vietos, kur ne 
tik išgirdo Dievo balsą, bet tapo Jo balsu. Kai Izraelitai klausė 
jo, kas jis toks, Jonas Krikštytojas nesakė, kad, tiesiog, išgirdo 
Dievo balsą, liepiantį jam pamokslauti. Per tuos metus 
Viešpats pakeitė Joną Krikštytoją, padarydamas jį savo balsu. 
Jonas Krikštytojas negirdėjo Dievo balso, jis TAPO juo.

Jis tarė: “Aš  ‘dykumoje šaukiančiojo balsas: 
Ištiesinkite Viešpačiui kelią!’, kaip yra pasakęs 
pranašas Izaijas”. (Jono 1:23)
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aigi, Šventoji Dvasia veda mus taip, kad, artėdami prie 
Jo, mes ne tik girdėtumėm Jo balsą, bet taptumėm juo. 
Iš Dievo žodžio sėklos mes tampame medžiu. Tada 
Viešpats kalba ne tik žodžiais per mūsų lūpas, bet realiu 

Jėzaus gyvenimu, tarytum, sumedėjusiu, žaliuojančiu ir 
nešančiu vaisių medžiu. 

Vedamas iki vietos, kurioje tampi Jo balsu, tu pereisi 
skirtingus dvasinius sezonus, kurių metų Šventoji Dvasia 
lipdys ir ruoš tavo širdį. Šių sezonų metu Šventoji Dvasia 
mokins ir kalbės tau įvairiais būdais. Tai priklauso nuo tikslo, 
kurį nori pasiekti Šventoji Dvasia konkrečiu tavo gyvenimo 
periodu. Kartais Jos balsas skambės retai ir labai abstrakčiai, o 
kartais tu girdėsi konkrečius pamokymus ir nurodymus. 
Kartais Ji kalbės ir mokins tave daug, o kartais  tylės ir, 
tiesiog, ves į priekį.

Dažnai mes ignoruojam Šventosios Dvasios mokymą, vedimą 
ir balsą, galvodami, kad Ji kalba labai sudėtingus ir konkrečius 
dalykus. Tačiau Jos balsas apima labai plačią sritį. Kalbėdama, 
Ji gali mus guosti ir drąsinti bendrais ir paprastais žodžiais, kai 
mes susiduriame su sunkumais ir keistomis aplinkybėmis, kitu 
metu  Ji, tiesiog, švelniai pataisys ar sudraus mus, siekdama 
apsaugoti nuo kelyje esančių duobių ar klystkelių. Ji pati 
pasirenka būdą prabilti ir parengia tavo širdį, idant pasiektum 
kalno viršūnę, kur visas tavo gyvenimas taps Jo balsu.

Tapimas Jo balsu nereiškia informacijos priėmimą prote, Jo 
minčių supratimą ar išsakymą tam tikrų instrukcijų, komandų 

T
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ir nurodymų. Tapimas Jo balsu reiškia, kad tavo širdis tampa 
tokia, kaip Jo. Tu kalbi ne žodžius, bet gyvenimą. Tavo širdis 
tampa, kaip Jo, tu mąstai ir jauti, kaip Jis. Žodis tavyje tampa 
ne skambančia raide, bet Jo širdies apreiškimu, išeinančiu iš 
tavo lūpų.

Taigi, kaip mes tampame Jo balsu? Šiame kelyje Dievo žodis 
mumyse atlieka tam tikrą darbą, kurio metu mes pereiname 
skirtingas pakopas arba dvasinius sezonus. Dievo žodis 
palaipsniui keičia mus, tapdamas mūsų gyvenime duona, 
šviesa, Dievo būvimu, Jo jėga ir balsu, kol, galop, paverčia 
mus Dievo balsu, kalbančiu į žmonių širdis. Taigi, kaip viskas 
vyksta?

1. Dievo žodis tampa duona

Pirmas susidūrimas su Dievo žodžiu mūsų gyvenime įvyksta 
tada, kai išgirstame Evangeliją, t.y. gerąją naujieną apie tai, 
kad Jėzuje Kristuje yra nuodėmių atleidimas, išgelbėjimas ir 
amžinasis gyvenimas. Priėmę šį žodį, mes pradedame savo 
kelionę link tos vietos, kurioje Dievas nori mus padaryti savo 
balsu. Išvesti iš Egipto (pasaulio) vergijos, mes iškart 
patenkame į dykumą, kurioje Viešpats moko mus ir maitina 
dangiška mana. Kiekvieną dieną Jis šaukia tave atsiversti Jo 
žodį ir klausytis. Mūsų dvasinis gyvenimas priklauso nuo 
Dievo žodžio. Mes negalime augti, stiprėti ir įsišaknyti Jėzuje 
Kristuje, jei ignoruojame kasdieninį Dievo žodžio klausymą. 
Tačiau, jei palenkiame savo ausį, kad išgirstumėm Jo balsą, 
tada po kiekvieno prisilietimo su Jo žodžiu, mes stiprėjame ir 
augame, nesuprasdami, kaip tai vyksta.  
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Dykumoje, kasdien valgydami dangišką maną, mes kartais 
jaučiamės, tarytum, niekur neitumėm, lyg stovėtumėm vietoje. 
Kasdien atsiversdami Dievo žodį, galime pradėti piktintis, kad 
nieko ypatingo nerandame, kad Dievas mums per Bibliją 
nešneka. Tačiau Viešpats nori išmėginti tave, kaip rimtai tu 
trokšti girdėti Jo balsą. Nenuleisk rankų ir nenumesk Jo 
žodžio, jei iš pradžių Jis neprabyla dideliais apreiškimais. 

Senajame Testamente skaitome, kaip Izraelis ėjo tris dienas be 
vandens ir maisto bei pradėjo murmėti. Viešpats norėjo 
parodyti, kad gyvybė priklauso ne nuo to, ar jie suras 
dykumoje vandens, bet nuo išgirsto Jo žodžio. Kiekvieną kartą, 
kai Dievas ištardavo Mozei savo žodį, atsirasdavo, ir vandens, 
ir maisto. Todėl dykumoje Viešpats ruošia tavo širdį, kad Jo 
žodis taptų kasdienine duona tavo dvasiniam augimui. 

Bet Jėzus atsakė: “Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena 
duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų’ 
”. (Mato 4:4)

Jei nepasipiktini tokia “nerezultatyvia” pradžia ir kasdien 
ateini pas Jį pasiimti tau skirtos manos porcijos, Jo žodis 
pradeda maitinti tave. Jis tampa tavo gyvenimo duona. Tu 
pastebi, kad ateini prie Jo žodžio ne tam, kad atsižymėtum, 
perskaitytum pora psalmių ar ištraukų iš Evangelijos, 
sužinotum kažką naujo, ar pasigirtum prieš kitus, bet, kad iš 
tiesų, negali išgyventi be pastiprinimo, kuris yra Jo žodyje. 

Kasdien ištikimai ateidami pasiimti teikiamos manos, mes 
nepastebimai esame keičiami ir ruošiami tam, kad 
įsišaknytume ir suprastume, jog Dievo žodis, iš tiesų, yra 
MAISTAS. Šio dvasinio sezono metu, mūsų protas yra 
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atnaujinamas Dievo žodžiu ir mes išmokstame Šventosios 
Dvasios žodynėlį. Šiuo metu, lyg, ir nėra ypatingų apreiškimų, 
stulbinančių savo jėga ir didybe, tačiau kažkas mūsų širdyje 
pasikeičia. Mes prisirišame prie Jo žodžio. Ir tai yra, būtent, ką 
nori atlikti Šventoji Dvasia. Ji nori, kad Jo žodis taptų ne 
ritualu, bet būtinybe, ne pramoga, bet tikru dvasiniu maistu, 
kuris leidžia tau išgyventi bet kokiomis sąlygomis. 

Šiuo laikotarpiu, lyg tyčia, tavo gyvenime vyrauja dykumos 
aplinkybės ir sausra. Tu, galbūt, pakliūni į situacijas, kurios 
tave spaudžia. Tada bandai jas pašalinti ir kovoti, tačiau Dievo 
Dvasia mokina ne keisti aplinkybes, bet išgyventi šiose 
sąlygose, maitinantis Jo žodžiu. Šio dvasinio sezono pabaigoje 
Dievo žodis, iš tiesų, tampa duona, maitinančia ir stiprinančia 
tave kiekvieną dieną.

2. Dievo žodis tampa šviesa

Jei tu nepasipiktini, kad Dievas tau neduoda ypatingų 
apreiškimų ir nenumeti Jo žodžio į šalį, Jis atsako į tavo 
ištikimybę ir perkelia į kitą dvasinį sezoną. Jo metu Dievo 
žodis tampa šviesa tavo gyvenime. 

Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano 
takui. (Psalmės 119:105)

Skaitydamas ir klausydamas Dievo žodžio, staiga be jokių 
pastangų tu pradedi matyti kelią, kuriuo veda Šventoji Dvasia. 
Tu dar negali suprasti, kur ir kaip esi vedamas, bei negirdi 
aiškiai Jo balso, tačiau pastebi, kad tavo gyvenimas keičiasi ir 
kažkur juda, tarytum, nematoma ranka vestų tave. Tarp tavęs ir 
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Jo žodžio užsimezga draugystė ir gyvas ryšys. Nieko 
nesuprasdamas, dar be jokių apreiškimų ir paaiškinimų, tu 
džiaugiesi, matydamas, kaip Jo žodis juda tavo gyvenime.

Senajame Testamente skaitome, kad Izraelitai dykumoje sekė 
paskui debesies stulpą dieną ir ugnies stulpą naktį. Taip pat ir 
tu, skaitydamas ir klausydamas Dievo žodžio, pradedi atpažinti 
savo gyvenime debesies stulpą, einantį priekyje. Tau atrodo, 
kad šis stulpas juda per lėtai ir ne taip dažnai, kaip norėtųsi, 
tačiau džiaugiesi, kad tavo gyvenimas pradeda keistis ir judėti 
tuo pačiu ritmu, kaip ir debesies stulpas. 

Šio dvasinio sezono pabaigoje Šventoji Dvasia suderina tavo 
gyvenimo ritmą su debesies stulpu. Kada juda debesies stulpas, 
tada keičiasi ir tavo gyvenimas. Dievo žodis, lyg šviesa, veda 
tave. Tu dar negirdi aiškiai Jo balso, bet jau seki paskui.

3. Dievo žodis tampa Jo būvimu

Jei lieki ištikimas ir neatsitrauki nuo Dievo žodžio, Jis atsako į 
tavo ištikimybę ir savo žodyje pradeda apreikšti, kokia yra 
Jėzaus širdis. Be pastangų, skaitant ir klausantis Jo žodžio, tu 
pradedi pažinti Jo širdį. Tavo gyvenime dar nėra didelių ženklų 
ir stebuklų, tačiau Šventoji Dvasia atveria vieną iš didžiausių ir 
nuostabiausių Dievo žodžio kambarių   Jo širdies pažinimą. 

Dabar tu pradedi atpažinti ne debesies stulpą, einantį priekyje, 
bet Jo artumą ir būvimą šalia. Tik pažįstant Jo širdį, įmanoma 
pastebėti Jo būvimą. Tačiau Jo būvimas ir realumas dabar nėra 
kažkur priekyje, bet ant tavo pečių. Dabar Dievo žodis tampa 
realiu asmeniu, kuris veda ir kažką daro tavo gyvenime. 
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Senajame Testamente skaitome, kad, prieš išeidami iš 
dykumos, Izraelitai sekė ne paskui debesies stulpą, bet paskui 
sandoros skrynią, kurią ant pečių nešė kunigai. 

ir įsakė žmonėms: “Kai pamatysite Viešpaties, jūsų 
Dievo, Sandoros skrynią ir kunigus levitus, ją 
nešančius, pradėkite žygiuoti paskui ją. (Jozuės 3:3)

Ankstesnių sezonų metų, priglusdamas prie Jo žodžio, tu 
įgavai stiprybės nešti ant savo pečių sandoros skrynią, kuri 
Senajame Testamente simbolizavo Dievo būvimą. Šią stiprybę 
tau suteikė kasdieninis manos rinkimas. Kada savo gyvenime 
pradedi atpažinti Dievo būvimą, tada dykumos peizažas 
baigiasi ir tu priartėji prie Jordano upės. Jau nebe mana ar 
debesies stulpas veda tave, bet tu pats neši ant savo pečių 
Dievo būvimą – sandoros skrynią. Tu dar negirdi aiškiai Dievo 
balso, bet atpažįsti Jo būvimą ir seki paskui. Tu, tiesiog, žinai, 
kad žinai, kad žinai... Negali to paaiškinti, nupasakoti ar 
išmokti, tačiau atpažįsti Jo būvimą. Tu neišmokai to, 
taikydamas kažkokius tikėjimo principus ar peržiūrėjęs 
pamokslą. Tai mana ir debesies stulpas, virtę tavo gyvenime 
sandoros skrynia. 

Ką daro Dievo būvimas tavo gyvenime? Jis veda tave link 
Jordano upės, kad pereitum į kitą pusę, kur pradėsi girdėti Jo 
balsą aiškiai ir tiksliai. Šio dvasinio sezono pabaigoje tu 
susiduri su neįveikiama kliūtimi – Jordano upe. Jos peržengti 
savo jėgomis negali. Tačiau Jo būvimas, kuris yra ant tavo 
pečių, skatina tave palikti seną dvasinį sezoną su visais 
palaiminimais ir pažinimu bei žengti tikėjimu tiesiai į Jordano 
upę. 
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Taip ir mūsų gyvenime, tokiu metu atsiranda aplinkybės ir 
iššūkiai, kurie išstumia mus iš dykumos ir skatina žengti ten, 
kur patys nenorime arba bijome. Kartais būna skaudu, kai, 
prisirišę prie buvusių palaiminimų, komfortabilios aplinkos, 
esame skatinami palikti tai ir nebijoti eiti į kitą Jordano pusę. 
Tačiau, tai, kas tavęs laukia, yra neįkainojama, palyginus su 
tuo, ką palieki.

Pereiti per Jordaną mums padeda Dievo žodis, kuris tampa 
Dievo būvimu. Mes esame užpildyti Dievo Dvasia ir padarome 
pačius nelogiškiausius sprendimus, tačiau tai yra Dievo 
padiktuoti tikėjimo sprendimai. Juos įmanoma priimti, tik 
būnant užpildytam Šventosios Dvasios. O iš kur ateina 
Šventosios Dvasios užpildymas? Tai Dievo būvimas, kurį 
pradedame atpažinti savo gyvenime dėka to, kad Dievo žodis 
pradėjo apreikšti mums Viešpaties širdį. 

Tokiu metu kai kurie krikščionys klausia, kaip įmanoma 
priimti tokius sprendimus, dar negirdint aiškaus Dievo balso ar 
komandos? Tu negali paaiškinti to, bet vis tiek seki paskui 
Dievo būvimą. Tai tapo įmanoma tik todėl, kad neatsitraukei 
nuo kasdieninio manos rinkimo, nepasipiktinai retai judančiu 
debesies stulpu, ir, nežvelgdamas į nieką, likai ištikimas Dievo 
žodžio klausymui. 

Kada Jėzaus, kaip staliaus, gyvenimo laikotarpis baigėsi, Jis 
paliko savo namus ir išėjo prie Jordano upės pas Joną 
Krikštytoją. Būtent, prie Jordano ir pasigirdo Tėvo balsas: “Tu 
esi mano mylimiausias sūnus”. Kitoje Jordano upės pusėje 
tavęs taip pat laukia aiškus Dievo balsas.
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Šio dvasinio sezono metu tu pervedamas į kitą Jordano pusę, 
kur pradėsi girdėti Dievo balsą. Bet prieš tai, Dievo žodis 
tavyje taps Dievo jėga.

4. Dievo žodis tampa Jo jėga

Po šlovingo perėjimo per Jordano upę, Izraelitų laukė pats 
netikėčiausias vaizdas ir įvykis. Kitoje Jordano pusėje jie buvo 
apipjaustyti savo priešų akivaizdoje  – tiesiai prieš stipriausio 
miesto Jericho sienas. Šio dvasinio sezono metu Dievo žodis 
yra išbandomas, kad taptų Dievo jėga. Tik išbandytas Dievo 
žodis įgauna realią jėgą. Tu, tarytum, papuoli į aplinką, kur 
viskas atsisuka prieš tave. Savo akimis matai neįveikiamas 
aplinkybes ir situacijas, tokias galingas ir įtvirtintas, kaip 
Jericho miesto sienos. Priešingai, pats jautiesi silpnas ir 
pavargęs, nes tavo širdies apipjaustymas šioje Jordano pusėje 
sukelia skausmą ir silpnumą. Viskas, kuo gali remtis dabar, yra 
Jo žodis, kurį sudėjai į savo širdį mažomis porcijomis 
dykumoje. Šiuo metu supranti, kaip svarbu buvo rinkti maną 
kiekvieną dieną, sekti paskui debesies stulpą ir nešti ant pečių 
sandoros skrynią. Tik dėl sukaupto Dievo žodžio širdyje, dabar 
gali išgyventi ir sulaukti to momento, kada prisiartinsi prie 
Jericho miesto sienų su Dievo jėga. Tavo silpnume Šventoji 
Dvasia apreiškia, koks galingas ir stiprus yra Dievo žodis.

Taip buvo ir su Jėzumi. Užpildytas Dievo Dvasia, Jis buvo 
nuvestas ne į tarnavimą, bet į dykumą, kad Dievo žodis būtų 
išbandytas ir užantspauduotas su jėga. Dievo žodžio 
išbandymas reikalingas tam, kad Jis virstų tavyje Dievo jėga. 
Evangelijoje skaitome, kad išbandytas Dievo žodis iš dykumos 
grįžo su Dvasios jėga. 
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Su Dvasios jėga Jėzus grįžo į Galilėją, ir visame 
krašte pasklido apie Jį garsas. (Luko 4:14)

Šiuo dvasiniu sezonu, skaitydamas ir klausydamas Dievo 
žodžio, tu prisipildai Jo jėgos išstovėti sunkiausiose 
aplinkybėse, nugalėti didžiausias kliūtis bei tiesiai žvelgti į 
neįveikiamas situacijas. Išbandytas Dievo žodis tampa 
tavyje Dievo jėga, galinčia įveikti didžiausius sunkumus. Tu 
nustembi ir nesupranti, iš kur ši jėga, tačiau tvirtai įsikabini 
į Jo žodį. Staiga ir be pastangų įgauni neįtikėtinos drąsos ir 
tikėjimo. Iš kur visa tai? Tai Jo žodis, tapęs tavyje Dievo 
jėga. Jis veda tave tiesiai prie Jericho miesto sienų, prie 
neįveikiamos kliūties. Tačiau tavyje jau subrandintas tvirtas 
tikėjimas, kad tos sienos sugrius.

5. Dievo žodis tampa Jo balsu

Priėjus prie Jericho miesto sienų, tu, pagaliau, pradedi aiškiai 
girdėti Dievo balsą. Tas balsas panašus į trimito garsą, 
skambantį tavo dvasinėse ausyse kiekvieną dieną. Senajame 
Testamente skaitome, kad Izraelitai ėjo aplink Jericho miesto 
sienas tylėdami septynias dienas. Jie neištarė nei vieno žodžio. 
Viskas, ką jie tuo metu girdėjo, buvo kunigų trimito garsai.

Ginkluotieji žygiavo priekyje kunigų, kurie pūtė 
trimitus, o likusieji ėjo paskui skrynią. (Jozuės 6:9)

Kada tavo širdis parengta ir tavo sielos balsas “aš” nutildytas, 
tu eini aplink priešo tvirtoves ir problemas savo gyvenime 
tylėdamas: be priekaištų, maištavimo, murmėjimo ir 
pasipiktinimo, bet su tvirtu tikėjimu. Tavo širdyje yra ramybė 
ir tyla. Tačiau tuo pačiu metu pats nuostabiausias dalykas 
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vyksta tavo gyvenime. Šioje tyloje tu girdi aiškiai Dievo balsą, 
kuris per Jo žodį liejasi į tavo širdį apreiškimais. Šie 
apreiškimai aiškūs ir stiprūs, kaip trimito garsas. Tavo širdis 
prisipildo Dievo žodžio apreiškimu. 

Nors tu kiekvieną dieną girdi Jo balsą ir širdimi priimi Jo 
žodžio apreiškimą, tačiau Šventoji Dvasia neskatina ir neliepia 
tau imtis jokių veiksmų. Viešpats nori išmokyti tave 
paklusnumo ir padaryti visiškai priklausomą nuo Jo apreikšto 
žodžio. Iš pradžių tau labai keista ir nesuprantama, kodėl 
Viešpats neskatina tavęs imtis jokių veiksmų ir tarnavimo, kai 
taip aiškiai girdi Jo balsą, tačiau, prisiminęs Jo pamokas 
dykumoje bei šlovingą perėjimą per Jordano upę, tu toliau 
pasilieki prie Jo žodžio klausymo.

Tuo metu tu gali girdėti, kaip daugelis krikščionių skatina tave 
imtis veiklos, tarnavimo ir gerų darbų, tačiau Šventoji Dvasia 
nieko nedaro, išskyrus, lieja į tavo širdį Dievo žodį. Šiame 
žodyje dabar tu girdi aiškų balsą. 

Tu ir pats nesupranti, kodėl dabar, kada po tiek laiko, pagaliau, 
girdi Dievo balsą, o tavo širdis mėgaujasi apreikštu Jo žodžiu, 
Šventoji Dvasia neskatina tavęs jokiam veiksmui ar veiklai. 
Priešas po kelių tavo tokio žygiavimo, Dievo balso klausymo ir 
tylėjimo dienų, pradeda juoktis ir tyčiotis iš tavęs: “Ką tu čia 
darai, eidamas aplink ir tik tylėdamas? Daryk ką nors, kovok”. 
Tačiau Šventoji Dvasia kantriai veda tave ir visą laiką kalba. 
Tau jau nesvarbu, nei priešo garsai, nei nustebusių krikščionių 
paraginimai kažką daryti. Dabar svarbiausia yra kasdien girdėti 
trimito garsą. Tavo širdis pildosi, kaip ąsotis vandeniu, o 
Šventoji Dvasia, tarytum, laukia, kol būsi užpildytas sklidinai 
ir nebeturėsi jėgų visko išlaikyti.
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Tai yra vienas iš svarbiausių dvasinių sezonų, kada tu išmoksti 
paklusnumo ir pasitikėjimo Šventąja Dvasia. Kai kurie 
krikščionys, gavę Dievo žodžio apreiškimus, puola į mūšį, bet 
neleidžia, kad apreiškimas užpildytų visą širdį, įsigertų į 
gyvenimą ir pakeistų tave. Jei pirmą, antrą ar net šeštą dieną, tu 
pultum Jericho miesto sienas, būtum priešo išjuoktas ir 
spruktum pralaimėjęs. Tai įvyksta daugelio iš mūsų gyvenime. 

Šiuo dvasiniu sezonu, Viešpats neliepia ir neskatina tavęs bėgti 
ir imtis konkrečių veiksmų, tačiau nori, kad tu išlauktum Jo 
laiko, kai Jo žodis tavyje taps Jo balsu. Neišlaukęs šio 
momento, tu ištarsi priešui tik žodį, kuriame nebus Dievo 
balso. Tas žodis atsimuš į Jericho miesto sienas ir nukris. Tada 
tu gali pulti į sumišimą, dvejones ir pasitraukti iš pagrindinio 
savo gyvenimo mūšio. Nesubrendęs ir neįsišaknijęs 
apreiškimas būna pavogtas. Tačiau neleisk, kad tave apgautų 
aplink skatinantys balsai ar priešo patyčios, kuo greičiau veikti, 
nesulaukus Dievo nustatyto laiko. 

Šiuo dvasiniu sezonu Viešpats augina tavo kantrybę ir 
paklusnumą. Jis lieja savo žodžio apreiškimus ir laiko juos 
tavyje iki to momento, kada tu išgirsi ilgąjį trimito garsą. 
Senajame Testamente parašyta, kad Dievas liepė žygiuoti 
Izraelitams aplink Jericho miesto sienas, tylint ir klausantis 
kunigų trimitų septynias dienas. Viešpats įsakė sulaukti ilgojo 
trimito garso ir tik tada atverti burną ir sušukti iš visų jėgų. 
Nuo to garso ir šūksnio Jericho miesto sienos turėjo sugriūti.

Išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai 
šaukti. Tada sugrius miesto sienos, ir kiekvienas galės 
įsiveržti į miestą ten, kur stovi. (Jozuės 6:5)
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Keista, kad girdėdamas ir išgyvendamas  tokį palaiminimą, turi 
eiti tylėdamas, pasikliaudamas Dievu ir laukdamas, kol išgirsi 
ilgą trimito garsą. Šio gyvenimo laikotarpio tikslas  sugerti ir 
išgirsi viską, ką tau kalba ir moko Šventoji Dvasia. Tai, ką tu 
širdimi girdi šiuo metu, kalbėsi ir šauksi sekančiame 
dvasiniame sezone. Dabar, tiesiog, gerk ir klausyk tik tai, ką 
kalba Šventoji Dvasia. Tai apreiškimų ir paprastų Dievo 
žodžio tiesų mokymo metas.

Kita šio dvasinio sezono pamoka, tai atsirinkti ir klausyti tik 
tai, kas svarbu, ir tik tai, ką kalba Šventoji Dvasia per Dievo 
žodį. Ignoruok apkalbas, ginčus, pletkus ir kitas kalbas, kurios 
nestatydina, bet, veikiau, vagia Dievo žodį. Neleisk priešui 
kalbėti tau neatleidimą, senas nuoskaudas ir žaizdas. Viešpats 
tave mokina paklusnumo, kad klausytum tik Jo balso ir būtum 
kantrus iki to momento, kada Jo apreikštas ir išgirstas žodis 
užpildys tavo širdį sklidinai ir virs Dievo balsu tavo lūpose. 
Lauk, kol išgirstas žodis tavo širdyje pasidarys toks garsus, 
kaip ilgojo trimito garsas. Tik nesustok klausytis…

6. Mes tampame Jo balsu

Senajame Testamente skaitome, kad septynias dienas Izraelitai 
ėjo aplink Jericho miesto sienas, tylėdami ir klausydami 
kunigų trimito garsų. Tačiau septintosios dienos pabaigoje jie 
išgirdo ilgąjį trimito garsą. Tai buvo Dievo paskirtas laikas 
šaukti visu balsu. Tada kunigų trimito garsai susiliejo su 
Izraelitų šauksmu ir miesto sienos sugriuvo be jokių pastangų.

Pučiant trimitams, tauta pradėjo garsiai šaukti, ir 
sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė miestą. 
(Jozuės 6:20)
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Šiuo dvasiniu sezonu apreikštas Dievo žodis taip užpildo tavo 
širdį ir visą gyvenimą, kad pradeda lietis per kraštus. 
Susijungus apreikštam Dievo žodžiui ir tavo gyvenimui, 
ištartas žodis tampa balsu, turinčiu tokią jėgą, prieš kurią 
niekas negali atsilaikyti. 

Visos kelionės metu Dievo žodis keitė tavo širdį, tapdamas 
duona, šviesa, jėga ir balsu, kol atvedė iki vietos, kurioje visas 
tavo gyvenimas užpildomas Jo žodžiu sklidinai, taip, kad jūs 
TAMPATE viena: tavo gyvenimas ir Dievo žodis nesiskiria. 
Tu gyveni apreikštu Dievo žodžiu, neturėdamas, ką slėpti. 
Tavo išorė ir vidus sutampa, tai, ką kalbi ir kaip gyveni, 
nesiskiria. Visa tai yra Dievo žodžio klausymo pasekmė ir 
rezultatas. 

Kiekvieną kartą, kada išgirsti Dievo žodį, tau pridedama 
daugiau. Kai išgirsdavai, kad Dievo žodis yra duona ir maistas, 
Viešpats tau pridėdavo ir atverdavo, kad Dievo žodis yra ir 
šviesa. Kai išgirsdavai, kad Dievo žodis yra šviesa, Viešpats 
pridėdavo prie to, ką turi, ir apreikšdavo, kad Jo žodis yra ir Jo 
būvimas bei jėga. Tokiu būdu, išgirstas Dievo žodis, prie 
turimo pažinimo pridėdavo daugiau.

Jis sakė jiems: “Įsidėmėkite, ką girdite: kokiu saiku 
seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta, ir jums, kurie 
girdite, bus dar pridėta. (Morkaus 4:24)

Velnias labiausiai bijo, kada tu Šventosios Dvasios jėga tampi 
Dievo balsu, nes prieš Dievo balsą negali atsilaikyti jokios 
tvirtovės, kokios didelės ar stiprios jos bebūtų. Jis visaip bando 
sulaikyti krikščionis ir sustabdyti šiame kelyje, kad tik jie 
nepasiektų tos vietos, kur tampa Dievo balsu. 
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Šio dvasinio sezono metu ateina laikas išgirsti ilgąjį trimito 
garsą, kada Viešpats pats kalba savo žodį tavo lūpose. Todėl, 
drąsiai atverk burną ir šauk: kalbėk ir pamokslauk, ragink ir 
mokyk, nes tame kelyje tu pametei savo sielos balsą, pradėjai 
girdėti Dievo balsą ir, galop, tapai Jo balsu. 

Kada Jėzus grįžo iš dykumos į Galilėją su Dvasios jėga, ir, 
įėjęs į sinagogą, atsivertė rašto vietą bei pradėjo skaityti, tada 
Jo gyvenimas ir pateptas žodis sutapo su tuo, ką Jis skaitė. 
Žodis buvo su jėga, o Jėzus – Tėvo balsas, kalbantis 
sinagogoje. Iki tos dienos, Jėzus trisdešimt metų kiekvieną 
šabo dieną užeidavo į tą pačią sinagogą, klausėsi ir kalbėjo, 
tačiau šį kartą viskas buvo kitaip. Visi, iki tol matę ir pažinę 
Jėzų, stebėjosi tokiu pasikeitimu, klausdami savęs: “Iš kur ta 
jėga, išmintis ir žodis?” Tačiau tuo metu Jėzus buvo Tėvo 
balsas, kviečiantis visus į dangaus karalystę.

Visi Jam pritarė ir stebėjosi maloniais žodžiais, 
sklindančiais iš Jo lūpų. (Luko 4:22)

Šis kelias nuo pirmą kartą išgirsto Dievo žodžio iki vietos, kur 
tu esi pilnai pakeistas ir tampi Jo balsu, yra nuostabus Jėzaus 
pažinimo kelias. Kiekviena praeita atkarpa yra, kaip medžio 
rievė, žyminti mūsų dvasinį amžių. Kiekvienas dvasinis 
sezonas prideda Jėzaus pažinimo rievę tavo gyvenime, 
darančia tave tvirtesnį, atsparesnį audroms ir ruošiamą išlaikyti 
ant savo gyvenimo medžio šakų gausius vaisius. 
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ėzaus pažinimo kelias, kuriuo einame nuo to momento, 
kada pirmą kartą išgirstame Dievo žodį iki tol, kol 
tampame Jo balsu, atspindi mūsų dvasinį amžių. Dvasinis 
amžius ir branda priklauso ne nuo gerų darbų ar stebuklų 

skaičiaus, bet nuo Jo apreikšto žodžio mūsų širdyje. Koks tavo 
santykis su apreikštu ir išgirstu Dievo žodžiu, toks yra ir tavo 
dvasinis amžius. Kiek tu išgirsti Jo žodžio, tiek ir augi. 

Kiekviename dvasiniame amžiuje tavo santykis su Jo žodžiu 
keičiasi. Tai panašu į sūnaus ir tėvo bendravimą. Su kūdikiu 
tėvas kalbasi vienaip, su vaiku ar paaugliu kitaip, o su 
suaugusiu ir subrendusiu vyru – dar kitaip. Kiekviename 
amžiuje tėvas kalbasi ir bendrauja su sūnumi skirtingai. Tai tas 
pats tėvas ir tas pats sūnus, tačiau tėvo kalba, augant sūnui, 
keičiasi. Panašus santykis ir bendravimas yra ir su dangiškuoju 
Tėvu. 

Skaitydami ir klausydamiesi Jo žodžio įvairiais dvasiniais 
sezonais, mes girdime Jo žodį skirtingai. Ta pati Šventojo 
Rašto vieta vaikystėje ir paauglystėje sužimba skirtingomis 
spalvomis, tarytum, mums augant, Tėvas norėtų pasakyti kažką 
daugiau. Todėl, nenustebk, jei neseniai išgirstas žodis, po kiek 
laiko sušvis ryškiau ir plačiau, o tu, nustebęs, sušuksi: “Kaip aš 
anksčiau to nepastebėjau”. Tu, tiesiog, išgirsi Viešpaties balsą, 
kuris tas pačias Dievo žodžio eilutes ištars kitaip. Svarbiausia, 
klausyk ir išgirsk. 

Viešpats mums kalba pagal dvasinį amžių, nes mūsų 
sugebėjimas klausytis ir išgirsti Dievo žodį priklauso nuo 

J
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dvasinės brandos. Dvasinis kūdikis nesupranta ir dažnai 
pasipiktina tuo, ką Dievo žodyje išgirsta dvasinis jaunuolis. 
Kūdikiui tai per daug sudėtinga, jis nori visko iškart, lengvai ir 
paprastai, nes negali priimti ir “kramtyti” tvirto maisto. 
Kūdikiui tinka tyras pienas, kurį perdirba jo dvasiniai tėvai, 
tarytum, motinos, maitinančios iš savo krūtų. Kūdikiai patys 
dvasinio maisto neieško, nesigilina ir neskiria tam laiko, nes jie 
viską gauna iš dvasinių tėvų, kurie “kramto” Dievo žodį, kol jų 
dvasinis skrandis “suvirškina” apreiškimą, ir “pieno pavidalu” 
perteikia jį dvasiniams kūdikiams. 

Dvasiškai augant, maistas taip pat skiriasi. Jei iš pradžių tu 
klausaisi pamokslų ir gauni dvasinį maistą per kitus, tai vėliau 
Viešpats ragina ir mokina tave pačiam valgyti apreikštą Dievo 
žodį. Jis pratins tave prie tvirtesnio maisto. Tvirtas dvasinis 
maistas nėra kažkokie ypatingi apreiškimai, niekam negirdėta 
informacija apie dvasinį pasaulį ar sudėtinga Dievo žodžio 
interpretacija. Tai maistas, kurio iškart negali nuryti, bet iš 
pradžių turi sukramtyti. Dvasinis “kramtymas”  tai laikas, 
praleistas gilinantis, apmąstant ir ieškant Dievo žodžio tiesų, 
kurios apreiškiamos per Šventąją Dvasią tavo širdyje. Kol 
tvirtas maistas pakliūna į skrandį, jis turi būti apmąstytas, 
suskaldytas į dalis ir mažais kąsniais patalpintas į širdį. Todėl 
Viešpats ir skatina tave išskirti laiko Dievo žodžio 
apmąstymui, atidžiam klausymuisi ir ieškojimui, idant tavo 
sugebėjimas klausytis ir išgirsti Dievo žodį, augtų, o Viešpats 
galėtų šnekėtis su tavimi, kaip su subrendusiu vyru. 

Neišsigąsk ir nepasipiktink savo dvasiniu amžiumi bei 
nesistenk peršokti ir staigiai “užaugti”. Tik Dievas augina ir 
renkasi, ką tau šnekėti. Taip pat nepaniekink ir neatstumk tų, 
kurie yra kelio pradžioje, jei tavo dvasinis amžius kitoks. 
Neprimesk jiems savo pažinimo ir nereikalauk iš jų staigiai 
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užaugti. Dievas pats šneka kiekvienam pagal jų dvasinę brandą 
ir pats augina. Dievo šeimoje yra, ir kūdikių, ir jaunuolių, ir 
paauglių, ir subrendusių vyrų. Visi jie sudaro vieną šeimą. 
Todėl, neleisk, kad tavo pažinimas sugadintų santykius Dievo 
šeimoje. Apaštalas Paulius ragindavo nesiginčyti, neprimesti ir 
nereikalauti vienas iš kito pasiekti tą patį pažinimo lygį, nes 
užauginti ir subrandinti gali tik Viešpats. 

Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime. O 
jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir 
tai apreikš. (Filipiečiams 3:15)

Tėvas nori, kad jo sūnus užaugtų ir galėtų su juo bendrauti, 
kaip vyras su vyru. Taip pat ir Viešpats, trokšta, kad mes 
pasiektumėm tokį dvasinį amžių, idant galėtumėm valgyti 
tvirtą maistą ir bendrauti su Jėzumi, kaip subrendę vyrai, 
galėdami išgirsti, suprasti ir gyventi Dievo žodžiu, kalbančiu 
mums, kaip suaugusiems. 

Todėl, tavo dvasinio augimo laikotarpiu, išgirstas Dievo žodis 
tave stiprins, augins ir rengs, kad būtum gabus priimti tvirtą 
maistą. Taigi, kada mes galime valgyti tvirtą dvasinį maistą? 
Laiške žydams apaštalas Paulius rašo, kad tvirtas maistas 
tinkamas tiems, kurie yra išlavinę savo pojūčius.

Tik subrendusiems dera stiprus maistas  tiems, kurie 
pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gera 
nuo blogo. (Žydams 5:14)

Čia nekalbama apie jausmus. Kai kurie krikščionys galvoja, 
kad tvirtas maistas tinkamas tiems, kurie išjaučia įvairius 
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balsus, apreiškimus ir pradeda “jausti” Dievo Dvasios vedimą. 
Paprastai, jie nuklysta į “super dvasingumą” ir pasiklysta 
besikeičiančių jausmų labirinte. Tačiau, čia apaštalas Paulius 
kalbėjo apie žmogaus pojūčius, kurie būdingi subrendusiam 
vyrui. Tai klausa, regėjimas, gebėjimas vaikščioti ir kalba. 

Kaip kūniškas, taip ir dvasinis žmogus, turi pojūčius. Kūdikio 
klausa, regėjimas, vaikščiojimas ir kalba yra neišlavinti. Iš 
pradžių jis negali, nei girdėti, nei matyti, o tuo labiau vaikščioti 
ir kalbėti. Geriant pieną ir augant, jo pojūčiai tobulėja. Jis 
pradeda aiškiau girdėti ir šiek tiek matyti. Dar vėliau   kalbėti 
nerišlius žodžius bei šliaužioti. Tol, kol jis išmoksta gerai 
girdėti, kalbėti, matyti ir vaikščioti, praeina nemažai laiko. 

Taip pat vyksta ir dvasinio žmogaus gyvenime. Dvasinio 
žmogaus dieta ir pojūčiai yra susiję. Kuo labiau išlavinti 
pojūčiai, tuo tvirtesnį maistą jis gali valgyti. Ir atvirkščiai: kuo 
tvirtesnį maistą jis valgo, tuo labiau tobulėja pojūčiai.  
Viešpats trokšta, kad mes aiškiai girdėtumėm Jo balsą, 
matytumėm Jį dvasinėmis akimis, vaikščiotumėm pergalingai 
dvasioje ir savo lūpose naudotumėm dvasios kardą, t.y. Dievo 
žodį. Tačiau, kol mes tobulai įvaldome šiuos pojūčius, praeina 
dvasinio dygimo, augimo ir brendimo sezonai. Taigi, kas yra 
dvasinio žmogaus klausa, regėjimas, vaikščiojimas ir kalba?

Klausa. Tai pats svarbiausias dvasinio žmogaus pojūtis, nuo 
kurio prasideda augimas. Mūsų dvasinis amžius apsprendžia 
tai, ką galime išgirsti. Todėl Viešpats kalba tiek, kiek mes 
galime pakelti ir suprasti. Jis neužverčia mūsų nesuprantamais 
dalykais ar didžiuliu srautu duomenų. Jis kalba tiek, kiek 
sugebame išgirsti. 
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Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė jiems žodį, 
kiek jie sugebėjo suprasti. (Marko 4:33)

Kada klausomės Dievo žodžio, labai svarbu jį suprasti, nes 
nesuprastas žodis yra neišgirstas. Nesuprastą žodį mes girdime 
fizinėmis ausimis, bet jis nepatenka pro mūsų dvasines ausis, 
kol jo nesuprantame. 

Sušaukęs minią, Jis kalbėjo: “Klausykite ir 
supraskite! (Mato 15:10)

Tik nuo supratimo priklausys, ar mes gausime tikėjimą ir, 
kokia bus mūsų regėjimo kokybė. Išgirstas žodis atneša 
tikėjimą, o tikėjimas atveria akis. Daugelis krikščionių, 
ignoruodami Dievo žodžio apmąstymą ir supratimą, ilgą laiką 
vaikščioja, kaip neregiai, nežinodami, kur juos veda Viešpats 
ir, ką Jis daro jų gyvenime. 

Regėjimas. Po klausos tai yra antras svarbiausias dvasinis 
pojūtis, kuris tiesiogiai priklauso nuo klausos. Mes negalime 
praregėti tol, kol neišgirstame Viešpaties žodžio. Evangelijose 
skaitome, kad visi aklieji praregėjo tik po to, kai išgirsdavo iš 
Jėzaus jiems skirtą žodį. Nors buvo aplinkui daug neregių ir 
daug iš jų girdėdavo Jėzų pamokslaujant, tačiau tik tie, kurie 
išgirsdavo asmeniškai kalbant Jėzų, praregėdavo. 

Dvasinis regėjimas atsiranda tada, kai mes, ne tik išgirstame Jo 
žodį, bet jį suprantame. Nesuprastas žodis neatveria akių. Kuo 
tu daugiau girdi ir supranti Jo žodžio, tuo daugiau žodžio 
Dievas parodo ir apreiškia. 



Dievo žodis ir dvasinis amžius

76

Dvasinis regėjimas yra mūsų tikėjimas. Jis atsiranda iš išgirsto 
Dievo žodžio ir atveria mums akis – mes pradedame matyti, ką 
Jėzus daro mūsų gyvenime. 

Nes Tėvas myli Sūnų ir rodo Jam visa, ką pats 
daro. Ir Jam parodys dalykų, dar didesnių už šituos, 
kad jūs stebėsitės. (Jono 5:20)

Dvasinis regėjimas nėra atviros vizijos, regėjimai ar transo 
būsena, bet, veikiau, dvasinės tikėjimo akys, reginčios išgirstą 
žodį. Minėti Šventosios Dvasios pasireiškimai yra dovanos, o 
dvasinis regėjimas – kiekvieno dvasinio žmogaus neatskiriama 
dalis. Tikėjimo akimis mes galime pamatyti dvasinius dalykus, 
kurių nematome fizinėmis akimis. 

Kada mes ištikimai klausomės Dievo žodžio ir pradedame Jį 
suprasti, tada Viešpats atveria mūsų akis ir leidžia matyti 
išgirsto žodžio viziją. Senajame Testamente skaitome, kad 
Dievas liepė Jozuei mąstyti apie Jo žodį dieną ir naktį. Dievo 
žodis taip įsigėrė į Jozuės širdį, kad Dievas galėjo jam ištarti: 
“Žiūrėk”. Žodis atvėrė Jozuei akis, kad jis pamatytų pergalę 
dvasiniame pasaulyje ir nebijotų žengti tikėjimo žingsnio.

Viešpats tarė Jozuei: “Žiūrėk, Aš atidaviau į tavo 
rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus. 
(Jozuės 6:2)

Taigi, dvasinis regėjimas veda prie trečio pojūčio – 
vaikščiojimo. Turėdami tikėjimą, mes pradedame gyventi 
išgirstu Dievo žodžiu.
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Vaikščiojimas. Regėjimas pagimdo tikėjimo veiksmą. 
Atvertos ir matančios akys nebijo eiti į priekį. Mūsų 
vaikščiojimas su Dievu prasideda tik tada, kai per išgirstą 
Dievo žodį gauname tikėjimą ir paleidžiame jį į apyvartą. 
Mūsų sprendimai, pasirinkimai, gyvenimas ir darbai yra 
padiktuoti tikėjimo, kuris mato, kur eina. Tada mes gyvename 
tikėjimu, tarytum, atvertomis akimis eidami į priekį. 

Nojus, išgirdęs Dievo žodį apie artėjantį tvaną, gavo tikėjimą ir 
pradėjo statyti arką. Jis gyveno reginiu, kurį pamatė tikėjimo 
akimis, nors aplinkui gyvenimas nesikeitė ir niekas neįtarė apie 
artėjantį tvaną.

Taip ir mes, netikinčių akimis, atrodome keistai, nes mūsų 
sprendimai ir gyvenimas yra kitokie. Jie remiasi apreikštu 
Dievo žodžiu, kuriuo praktiškai gyvename. Išmokę vaikščioti, 
mes pradedame kalbėti.

Dvasinis regėjimas visada seka paskui dvasinę klausą. Kai 
kurie krikščionys bando pirma “praregėti, o po to pritaikyti 
savo susikurtam reginiui Dievo žodį. To pasėkoje būna daug 
nusivylimo, klaidų ir kritimų. Dvasinis regėjimas nėra 
psichologinių priemonių taikymas, kada mes savo norus 
paverčiame svajonėmis ir įsivaizdavimais ir taip bandome 
“susikurti” tai, kas patinka. Iš tikrųjų, viskas vyksta priešingai. 
Neįmanoma regėti be dvasinės klausos. Visada pirmas ateina 
išgirstas Dievo žodis. Jei tu neišgirdai Dievo žodžio, tai negali 
ir matyti. Svajonės ir įsivaizdavimai be išgirsto Dievo žodžio 
yra “dvasinė saviveikla”. Viešpats yra tas, kuris prakalba ir, iš 
pradžių, siunčia žodį į mūsų širdį. Tai Jis, kuris inicijuoja ir 
valdo mūsų gyvenimą. Todėl, regėjimas arba tikėjimas visada 
seka paskui klausą, t.y. išgirstą Dievo žodį.
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Kalbėjimas. Rišli kalba yra pagrindinis dvasinės brandos 
požymis. Mes pradedame kalbėti dvasinius žodžius. Tai nėra 
ypatingi ar stebuklingi žodžiai. Veikiau, tai žodžiai, ateinantys 
iš to, ką regime. 

Jėzus taip pat sakė, kad jis mato veikiantį Tėvą ir apie tai 
kalba. Kada mūsų dvasinės ausys ir akys funkcionuoja 
pilnavertiškai, tada matome, ką mūsų gyvenime ir aplinkui 
daro Viešpats. Tada kalbame tai, ką matome dvasioje darantį 
Jėzų. Tokie žodžiai išeina su jėga ir autoritetu, nes mes 
nešnekame iš savęs, bet tik tai, ką matome. Todėl dvasinė 
kalba priklauso nuo regėjimo.

Aš kalbu, ką esu matęs pas savo Tėvą. O jūs 
darote, ką matėte pas savo tėvą”. (Jono 8:38)

Tų krikščionių gyvenimai, kurių dvasinė klausa ir regėjimas 
yra išvystyti, yra valdomi ištartu Dievo žodžiu. Jie kalba ir 
išpažįsta lūpomis tai, kas yra jų dvasioje: tai, ką jie išgirdo ir 
pamatė. Šie ištarti žodžiai pakeičia jų gyvenimą bei aplinką. 
Tai ne saviveikla, bet Viešpaties padiktuoti ir parodyti dalykai. 
Ištartas žodis atpalaiduoja palaiminimą, kuris apreiškiamas 
materialiame pasaulyje. 

Tai ne tas pats, kai tu cituoji Bibliją ar kalbi tikėjimo 
išpažinimus, bandydamas susikurti gyvenimą, kurio nori. 
Kryptis yra priešinga. Jėzus kalba ir rodo tau, ką Jis daro tavo 
gyvenime, o tu reaguoji į tai tikėjimu. Ne tu formuoji ir valdai 
savo gyvenimą, bet Viešpats. 
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Kiekviename dvasiniame amžiuje tu vis daugiau ir aiškiau 
girdėsi, tavo regėjimas stiprės, todėl kasdien matysi tiksliau ir 
toliau. Taip pat ir tavo gyvenimas keisis, nes dėl pagerėjusios 
regos ir klausos, tu pradėsi vaikščioti tikėjimu, kol visas 
gyvenimas užsipildys Dievo žodžiu. Tada pradėsi kalbėti 
dvasia raiškiau ir stipriau, kol tapsi subrendusiu vyru, galinčiu 
išgirsti, pamatyti, vaikščioti ir kalbėti, kaip Jėzus. 

Todėl maitinkis tuo maistu, kokį tau duoda šiandien Viešpats. 
Jis žino, ką tau duoti ir, kaip tave užauginti.
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11 SKYRIUS
Augimas Dievo pažinimu

o dygimo seka augimas. Tai dvasinis sezonas, kada 
mūsų gyvenimo kamienas tvirtėja, o šakos plečiasi ir 
storėja, ruošiamos išlaikyti dvasinius vaisius.  Tai metas, 
kada Viešpats rengia mus tarnavimui ir stiprina 

asmeninį bendravimą su Juo. Kartais augimas būna ryškus ir 
visiems matomas, o kartais – nepastebimas ir panašus į 
stovėjimą vietoje. Kai pradedame savo gyvenime matyti 
Viešpaties darbus ir džiaugtis, kai Jis mus naudoja, tada 
augimas atrodo ryškus ir pastebimas. Tačiau, kai niekas 
nesikeičia, o mes matome tą patį medį be jokių pasikeitimų, 
tada nusimename, galvodami, kad sustojome augti. Tačiau 
tokiu metu Viešpats stiprina medžio kamieną bei šaknis ir 
leidžia stipriam vėjui siūbuoti mūsų gyvenimo medį, kad 
tikėjimas būtų išgrynintas ir sustiprintas. 

Taigi, pagrindinis augimo tikslas – augti Jėzaus Kristaus 
pažinimu.

Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo 
Jėzaus Kristaus pažinimu. (2 Petro 3:18)

Tačiau, kaip mes augame Kristaus pažinimu? Viešpaties 
pažinimas visada prasideda nuo Dievo žodžio apreiškimo. 
Kada apreiškimas įsigeria į mūsų širdį, mes įgauname dvasinį 
supratimą. Dvasinis supratimas subrandina išmintį, kuri ir 
atveda mus prie Dievo pažinimo. Jei trūksta nors vienos iš šių 
grandžių, Dievo pažinimas yra nepilnas, todėl Šventoji Dvasia 
veda mus žingsnis po žingsnio, kad mes pažintumėm Kristų su 
visu dvasiniu supratimu ir išmintimi.

P
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Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, 
nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad jūs būtumėte 
pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir 
dvasiniu supratimu, (Kolosiečiams 1:9)

Taigi, Dievo pažinimas susideda iš apreiškimo, dvasinio 
supratimo ir išminties. Viskas prasideda nuo Dievo žodžio 
apreiškimo…

apreiškimas 

supratimas 

išmintis 

DIEVO PAŽINIMAS
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12 SKYRIUS
Apreiškimas

ievo žodžio apreiškimas yra svarbiausias, pirminis ir 
esminis mūsų dvasinio augimo pamatas. Mūsų 
tikėjimas remiasi ne išmąstyta informacija apie Jėzų, 
ne išmokta ir suprasta Biblija, bet asmeniniu Jėzaus 

Kristaus apreiškimu širdyje. Apreiškimas visada yra susijęs su 
Kristumi. Tai ne slapta informacija apie ateitį ar niekam 
nežinomus dvasinius dalykus, bet asmeninis Jėzaus Kristaus 
pažinimas per Šventosios Dvasios veikimą.

Daugelis krikščionių, kalbėdami apie apreiškimą, mistifikuoja, 
išpučia ir iškraipo šį terminą. Tačiau apreiškimas yra, 
išimtinai, susijęs su Dievo žodžiu, per kurį Šventoji Dvasia 
asmeniškai parodo Kristų ir padaro Jį realų mūsų gyvenime. 
Todėl, pažinti Kristų galima tik per Dievo žodį, virš kurio 
sklando Šventoji Dvasia, pasiruošusi apreikšti Kristų tiems, 
kurie trokšta ir ieško. Kristaus apreiškimas neateina tiesiai iš 
dvasinio pasaulio, bet visada patenka į mūsų dvasią per Dievo 
žodį.

Viešpats ir toliau pasirodydavo Šilojuje, kur 
apsireikšdavo Samueliui savo žodžiu. (1 Samuelio 
3:21)

Apreiškimas yra Šventosios Dvasios darbas, kurio metu Ji 
parodo, kas jau egzistuoja dvasiniame pasaulyje. Mes savo 
tikėjimo išpažinimais nieko nesukuriame ir “negaminame”. 
Šventoji Dvasia, nuimdama nuo mūsų dvasinių akių 
uždangalą, parodo, kas jau yra dvasiniame pasaulyje, t.y. koks 

D
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yra Kristus. Apreiškimas visada rodo į Kristų, todėl, jei 
apreiškime nėra Kristaus, tai yra melas.

Kodėl Dievo žodžio apreiškimas yra svarbus? Mes negalime 
tikėti kitaip, kaip tik remdamiesi asmeniškai apreikštu Dievo 
žodžiu. Tikėjimas, kuris remiasi žiniomis, patirtimi, kitų 
pasakojimais, istorija, bet ne Šventosios Dvasios asmeniškai 
apreikštu Dievo žodžiu, yra negyvas. Todėl, tik turėdami 
asmeninį Kristaus apreiškimą, mes galime tikėti ir ant jo statyti 
dvasinius namus. Kada Petras viešai pirmą kartą išpažino, kad 
Jėzus yra Kristus, Viešpats pasakė, kad tokio tikėjimo šaltinis 
yra Tėvo duotas apreiškimas Petrui.

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)

Taigi, ne mes renkamės, ką ir kada apreikšti sau, bet Viešpats 
per Šventąją Dvasią parodo mums, kas yra Kristus ir pats 
vadovauja šiam procesui. Todėl, apreiškimas yra, išimtinai, 
Dievo iniciatyva, kurio negalima perduoti rankų uždėjimu, bet 
įmanoma gauti tik tiesiai iš Viešpaties. Tai suverenus ir 
nepriklausomas Dievo veiksmas, kurio tu negali užsitarnauti, 
susikurti ar nusipelnyti.

Apreiškimas yra tik Dievo pažinimo pradžia. Šioje vietoje 
suklysta daugelis iš mūsų. Dažnai mes galvojame, kad 
apreiškimas yra viskas, ko mums reikia, todėl, gavę apreikštą 
Dievo žodį, mes iškart skubame jį įgyvendinti arba imtis tam 
tikrų veiksmų. Būtent, todėl dažnai krentame ir prarandame 
apreiškimus. Kodėl?
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Šventoji Dvasia kalba apreikštą Dievo žodį tiesiai į mūsų 
dvasią. Tačiau tai yra tik pradžia. Dievas trokšta, kad 
apreiškimas būtų suprastas, t.y. iš mūsų dvasios patektų į sielą 
(užpildytų protą, jausmus ir pajungtų valią). Nesuprastas ir 
neįsišaknijęs apreiškimas, dingsta ir yra pavagiamas. Gal todėl 
tarp krikščionių yra tiek daug apreiškimų, bet tiek mažai Dievo 
pažinimo. 

Apreiškimas yra Dievo pažinimo pradžia. Jis apreiškia mums, 
kokia yra Jo širdis. Dažnai šioje vietoje mes sustojame ir 
puolame dalintis bei mėtyti apreiškimus, nelaukdami, kol mūsų 
širdis taps tokia, kaip Jo. Būtent, toks yra apreiškimo tikslas, 
kad apreikštas Dievo žodis taptų tiesa mumyse, o mūsų širdis – 
tokia, kaip Jėzaus. Tam reikalinga, kad apreiškimas nesustotų 
kunkuliavęs mūsų viduje ir nebūtų išbarstytas. Kelias link 
Dievo pažinimo prasideda nuo apreiškimo, bet eina toliau. Jis 
turi subrandinti mumyse dvasinį supratimą.

Neteisingai pritaikytas ir neišnešiotas apreiškimas yra 
iškraipomas, pavagiamas ir virsta ne palaiminimu, bet našta. 
Senajame Testamente skaitome, kad Abraomas gavo 
apreiškimą apie savo palikuonį, kuris paveldės žemę ir taps 
palaiminimu visoms tautoms. Jis iškart puolė įgyvendinti šį 
apreiškimą. Todėl, vietoje Izaoko gimė žmogaus pastangomis, 
bet remiantis apreikštu Dievo žodžiu, gimęs Izmaelis.

Taip pat ir Naujajame Testamente skaitome, kad po to, kai 
Petras gavo apreiškimą, kad Jėzus yra Kristus, jis tuojau ėmėsi 
veiksmų, stengdamasis apsaugoti Jėzų nuo mirties. Tačiau už 
tai buvo Jėzaus sudraustas, nes, iš tiesų, naudodamas tikrą ir 
gerą Dievo žodžio apreiškimą, Petras pradėjo eiti priešinga 
kryptimi. Jis norėjo apsaugoti Viešpatį nuo mirties ir užkirsti 
kelią daugelio žmonių išgelbėjimui, nors vadovavosi Dievo 
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žodžio apreiškimu. Petro širdis buvo nepakeista, nes jis 
neturėjo dvasinio supratimo. Jo širdyje dar nebuvo savęs 
išsižadėjimo, nuolankumo ir paklusnumo, todėl be šių savybių 
Petras negalėjo suprasti apreikšto Dievo žodžio. Matome, kad 
neišnešiotas ir nesuprastas apreiškimas gali atnešti daugiau 
žalos nei naudos.

Daugelis krikščionių, gavę Dievo žodžio apreiškimus, pradeda 
aukštai mojuoti vėliavomis, skelbdami juos, ir tokiu būdu 
griaudami santykius tarp krikščionių. To pasekoje vyksta 
susiskaldymai, o, galiausiai, ir pats apreiškimas būna pavogtas. 
Taip sustojama eiti link Dievo pažinimo.

Taigi, kokį didelį ar gražų apreiškimą tu gautum, tai yra tik 
kelio iki Dievo pažinimo pradžia. Tai yra dvasios kvietimas 
sielai prisijungti prie apreiškimo ir subrandinti tas savybes, 
kurios leis įgauti dvasinį supratimą. 
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Dvasinis supratimas

esuprastas apreiškimas yra iššvaistomas ir pavagiamas. 
Todėl Šventoji Dvasia, apreiškusi Dievo žodį, veda 
tave taip, kad tu įgautum supratimą ir apreiškimas 
įsišaknytų tavo viduje. Dievo žodžio apreiškimas turi 

būti įtvirtintas.   

Namai statomi išmintimi ir įtvirtinami supratimu. 
(Patarlės 24:3)

Kada Šventoji Dvasia apreiškia Dievo žodį, Ji skatina mus 
mąstyti ir gerti šį apreiškimą, kad jis įsitvirtintų mūsų širdyje ir 
subrandintų vaisius. Senajame Testamente skaitome, kad, kai 
Eliziejus gavo apreiškimą, kad pranašas Elijas bus paimtas į 
dangų, jis nieko nepuolė daryti ir net nešnekėdavo apie tai, bet 
tylėdamas, sekė paskui Eliją iki tol, kol išgirstas žodis tapo 
realybe. Tos kelionės metu gautas apreiškimas keitė Eliziejaus 
širdį ir užpildė jį sklidinai. Jis turėjo daug progų sustoti, pradėti 
dalintis tuo apreiškimu ir taip pražiopsoti pačią esmę – paleisti 
iš akių Eliją. Jis neišbarstė gauto apreiškimo ir išnešiojo jį iki 
tol, kol suprato, pamatė bei įgavo išminties pritaikyti tai savo 
tarnavime. Tas apreiškimas atnešė realius vaisius. 

Pranašų mokiniai, kurie buvo Jeriche, atėję pas 
Eliziejų, klausė: “Ar žinai, kad šiandien Viešpats 
paims tavo valdovą nuo tavęs?” Tas atsakė: “Aš 
žinau, tylėkite!” (2 Karalių 2:5)

N
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Taip vyksta ir mūsų gyvenime. Kada Viešpats apreiškia savo 
žodį, tai yra tik kvietimas plačiau atverti savo širdį ir įleisti šį 
apreiškimą iš dvasios į sielą (protą, jausmus ir valią). Tik per 
pakeistą širdį ir įgautas Kristaus savybes, mes galime, iš tiesų, 
suprasti apreikštą Dievo žodį.

Neįmanoma suprasti Dievo žodžio be apreiškimo. Todėl 
supratimas visada seka paskui apreiškimą. Sumaišę šią seką, 
kai kurie nukrypsta į filosofiją, žmogišką išmintį arba tampa 
rašto aiškintojais. Be apreiškimo supratimas yra tik sausa 
šakelė, negalinti subrandinti vaisių. Toks supratimas yra 
žmogiškas. Tačiau Viešpats mums nori suteikti DVASINĮ 
supratimą. 

Taigi, kas yra dvasinis supratimas ir, kodėl jis turi būti 
dvasinis? Dvasinis supratimas neatskiriamas nuo širdies. Tai 
nėra tik sausas informacijos apdorojimas prote, bet, veikiau, 
proto ir širdies sąjunga. Jei nuo supratimo atskirsi širdį ir 
Dievo žodį bandysi suprasti tik protu, tada nieko, iš tiesų, 
nesuprasi. Dievo žodis gali būti suprastas tik per pakeistą širdį: 
per meilę, tikėjimą, kantrybę, nuolankumą, savęs išsižadėjimą 
ir kitas savybes. Tik tada, kai šios savybės susijungia su protu, 
įgaunamas dvasinis supratimas.

Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo 
ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, 
neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir 
neatsiverstų, ir Aš jų nepagydyčiau’. (Mato 13:15)

Jei bandai aplenkti šią Dievo pažinimo grandį ir apriboti ją tik 
protu, tada gali nuklysti į žmogišką išmintį. Pasaulio 
supratimas remiasi, išimtinai, protu. Tačiau dvasiniam 
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supratimui reikalinga proto ir širdies sąjunga. Vienas be kito 
jie negali. Todėl apreiškimas, patekęs į mūsų dvasią, nori 
subrandinti tas savybes, kurios leistų suprasti jį teisingai. 
Apreiškimo “išnešiojimo” laikotarpiu mes tylime, tačiau 
tylėdami, einame. Šio ėjimo metu mąstome apie apreikštą 
Dievo žodį, o mūsų širdis keičiasi. Žingsnis po žingsnio mes 
įgauname dvasinį supratimą, nes mąstymui į pagalba ateina 
nuolankumas, meilė, savęs išsižadėjimas, pasiaukojimas ir 
kitos Kristaus savybės. 

Gali du krikščionys gauti tą patį apreiškimą. Tas, kurio širdis 
pakeista, apreiškimą matys meilės, nuolankumo ir tikėjimo 
akimis. Tačiau, turintis kietą ir nepakeistą širdį, jį matys kitaip. 
Vienas iš jų, turės dvasinį apreiškimo supratimą, o kitas – 
žmogišką. Žmogiškas supratimas sustoja ir pasiklysta, tačiau 
dvasinis    pakviečia išmintį, kuri nuveda link Dievo 
pažinimo. Čia prieiname prie paskutinės grandies, atvedančios 
prie Dievo pažinimo. Tai išmintis.
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šmintis yra paskutinė grandis, vedanti į Dievo pažinimą. 
Tai apreikšto Dievo žodžio pritaikymas gyvenime. 
Išmintingas Dievo žodžio pritaikymas į mūsų gyvenimą 
atneša realų palaiminimą, kurį gali matyti visi. Tada ne tik 

mes esame palaiminti, bet per mus palaiminimas pasiekia ir 
aplink esančius žmones. 

Pavyzdžiui, kai krikščionis gauna Dievo žodžio apreiškimą, 
kad jam priklauso aprūpinimas, tada Šventoji Dvasia trokšta, 
kad tas apreiškimas jo širdyje būtų įtvirtintas dvasiniu 
supratimu. Ji subrandina tokiame krikščionyje dosnumą, 
gailestingumą, tikėjimą ir meilę ir, tokiu būdu, suteikia jam 
dvasinį supratimą apie Kristuje esantį aprūpinimą. Įsitvirtinęs 
apreiškimas, atveda išmintį ir toks krikščionis plačiai atveria 
savo širdį ir dalinasi viskuo su kitais. Jis dalinasi ne tik tuo, ką 
turi, bet ir savo širdimi. Tokia išmintis palaimina ne tik šį 
krikščionį, bet ir daugelį aplink esančių brolių ir seserų. 
Išmintis atveria jam akis ir parodo, kam ir kada duoti, nes 
davimas ir šelpimas tampa paremtas meile, gailestingumu, t.y. 
dvasiniu supratimu. Išmintis apsaugo tokį krikščionį nuo 
gobšumo ir išmoko rūpintis kitais. Tada, iš tiesų, matome, kad 
tikras Dievo pažinimas atneša realų palaiminimą, pažadėtą 
Dievo žodyje.

kai išmintis įeis į tavo širdį ir pažinimas bus 
malonus tavo sielai. (Patarlės 2:10)

Matydami apie Dievo žodyje užrašytus pažadus būti 
palaimintais įvairiose gyvenimo situacijose, dažnai nematome 

I
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ir realiai jų nepatiriame savo gyvenime tik dėl to, kad 
nepažįstame Dievo. Nors giriamės didžiuliais apreiškimais, bet 
labai dažnai iššvaistome juos naudodami žmogišką supratimą 
arba kūnišką išmintį. Be dvasinio supratimo ir dangiškos 
išminties, apreiškimas negali atpalaiduoti ir atnešti realaus 
palaiminimo. Todėl, labai svarbu klausyti ir pasiduoti 
Šventosios Dvasios vedimui nuo pradžios iki pabaigos, kol 
išmoksime pritaikyti apreiškimą savo gyvenime su visu 
dvasiniu supratimu ir išmintimi. 

Kaip ir supratimas, išmintis gali būti dangiška arba žmogiška. 
Krikščionis, kuris turi apreiškimą, bet kurio širdis nepakeista, 
pradės taikyti jį, naudodamas kūnišką išmintį. Dažnai matome, 
kaip apreiškimai naudojami tarpusavio santykiams aiškintis, 
bažnytinei konkurencijai, patepimui ir jėgai gauti, apginti save 
ir pasmerkti kitus, paguosti mums patinkančius brolius ir 
pažeminti tuos, kurių nemėgstame, įtvirtinti savo nuomonę, 
bažnyčią ir tarnavimą. Tokia išmintis yra žmogiška, turinti 
kūniškus motyvus.

Tai nėra išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet 
žemiška, sielinė ir demoniška. (Jokūbo 3:15)

Tačiau su dvasiniu supratimu Šventoji Dvasia atneša dangišką 
išmintį. Jei tavo širdis pilna meilės, užuojautos, tikėjimo, 
nuolankumo ir kitų Kristaus savybių, tada tu gausi išmintį, 
kaip naudoti Dievo žodžio apreiškimą gyvenime. Tada per 
Dievo žodį tavo lūpose kiti bus atstatomi, paguosti bei pakelti. 
Tu žinosi, kada ir ką sakyti, nes dangiška išmintis ves tave 
tinkamu laiku į tinkamą vietą. Tavo žodžiai ne griaus, bet 
statydins.
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Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, 
paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir 
gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška. (Jokūbo 
3:17)

Apreiškimas ir dvasinis supratimas yra nematomi, tuo tarpu 
išmintis, prasiveržia ir reiškiasi veiksmais bei įvairiais darbais. 
Išmintis parodo, kad tu pažįsti Dievą. Aplinkiniai iš tavo 
elgesio, galės suprasti, kad tai yra Šventosios Dvasios vedimo 
pasekmė, kada Ji nuo apreiškimo atvedė tave iki Dievo 
pažinimo su visokiu dvasiniu supratimu ir išmintimi.

Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo 
geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu. 
(Jokūbo 3:13)

Taigi, jei kartu su apreikštu Dievo žodžiu nepakviesi eiti 
dvasinio supratimo bei išminties, tu negalėsi nueiti iki Dievo 
pažinimo. Todėl, nenumesk į šoną apreikšto žodžio, bet, 
veikiau, saugok jį širdyje, kad užaugęs, jis palaimintų ne tik 
tave, bet ir kitus. 
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avo dvasinis augimas neįsivaizduojamas be Šventosios 
Dvasios vedimo. Neįmanoma nupasakoti ir apibūdinti 
išsamiai Jos vedimo, tačiau yra keletas kertinių tiesų, 
kurios lydės tave visą gyvenimą ir padės sekti paskui 

Šventąją Dvasią. 

1. Nenumaldomas poreikis būti vedamam Šventosios 
Dvasios. Jei tavo krikščioniškas gyvenimas normalus, tu lankai 
bažnyčią, meldiesi, pasninkauji ir darai daug gerų darbų, tada,  
galbūt, neturi poreikio būti vedamas Šventosios Dvasios. Tau 
atrodo, kad viskas yra gerai, tu žinai, ką darai, turi darbą ir esi 
įsitvirtinęs “krikščioniškame” gyvenime. Tokiame gyvenime 
Šventoji Dvasia nereikalinga, nes širdyje nėra  troškimo ir 
būtinybės būti vedamam. Tačiau Viešpats, iš tikrųjų, nori tave 
apakinti savo grožiu, šlove ir šviesa, kad tu nieko daugiau 
nebematytum, tik Jį. Tokioje akinančioje šviesoje būtina, kad 
kažkas tave paimtų už rankos ir vestų. Be vedimo tu, tiesiog, 
negali išgyventi. Būtent, į tokią dvasinę būseną mus nori 
patalpinti Šventoji Dvasia. Ji trokšta, kad tu ieškotum Jos 
vedimo, kaip vandens, kaip neišvengiamos būtinybės, be ko tu 
negali išgyventi. 

Taip atsitiko ir apaštalui Pauliui. Kada jis ėjo į Damaską 
suiminėti krikščionių, jam apsireiškė Jėzus akinančioje 
šviesoje. Nuo tos šviesos Paulius apako. Jis nebegalėjo pasiekti 
Damasko be kažkieno pagalbos. Jis, kaip mažas vaikas, buvo 
vedamas už rankos iki miesto. 

T
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Saulius atsikėlė nuo žemės, bet, atmerkęs akis, nieko 
nebematė. Laikydami už rankos, jie nuvedė jį į 
Damaską. (Apaštalų darbai 9:8)

Šią pamoką Paulius puikiai išmoko ir visą gyvenimą priklausė 
nuo Šventosios Dvasios vedimo. Todėl, jei trokšti būti 
vedamas Šventosios Dvasios, tu visą gyvenimą jausi, kad 
vienas negali, nemoki ir nežinai, kaip ir kur eiti. Tau visada 
reikės Šventosios Dvasios. Niekada nepamesk šio poreikio ir 
būtinybės.  

2. Pasitikėk. Tai pagrindinė sąlyga būti vedamam Šventosios 
Dvasios. Neįmanoma sekti paskui Šventąją Dvasią, jei 
nepasitiki Ja. Pasitikėjimas yra būtina sąlyga judviejų 
bendravimui. Nežiūrėk į savo sugebėjimus, klaidas, sunkumus, 
bet pasikliauk Ja visose situacijose. Senajame Testamente 
Izraelitai dykumoje sekė paskui debesies stulpą dieną ir ugnies 
stulpą naktį. Dievas neatsitiktinai pasirinko stulpo įvaizdį. 
Stulpas Biblijoje simbolizuoja kažką, kuo galima pasitikėti ir į 
ką galima atsiremti. Ne veltui apaštalai Petras, Jonas ir Jokūbas 
buvo vadinami bažnyčios stulpais.

Viešpats nori parodyti, kad galima pasitikėti ir remtis į 
Šventąją Dvasią. Ji pažįsta tave ir žino, kaip tau prabilti. Tik 
pasitikėdamas Ja, tu galėsi žengti paskui. Priešingai, baimė ir 
nepasitikėjimas sulaiko mus nuo ėjimo, sukelia abejones, 
įtarimus ir nerimą. Tokioje būsenoje, tau sunku eiti. Todėl, 
Šventoji Dvasia prieš kalbėdama ir vesdama, visada pašalins 
baimės ir nepasitikėjimo atmosferą, rodydama į save, kaip į 
patikimą stulpą, einantį priekyje.
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Debesies stulpas dykumoje ėjo visada priekyje, t.y. tarp 
Izraelitų ir debesies stulpo visada buvo tam tikras atstumas. 
Taip ir tavo gyvenime, tu visada matysi nors vieną žingsnį į 
priekį, kurį tau rodys Šventoji Dvasia. Tu, galbūt, nematysi 
viso kelio, kur tave Ji veda, bet vieną žingsnį į priekį, Ji visada 
parodys.

3. Neignoruok mažų pradžių. Dažnai mes sustojame sekti 
paskui Šventąją Dvasią, nes nesuprantame ir praleidžiame pro 
akis tuo mažus dalykus ir paraginimus, kuriuos Ji rodo. Mes 
nematome viso kelio ar pilno vaizdo, bet gauname tik vieną 
dalį, pažįstame tik iš dalies ir matome tik vieną žingsnį į priekį. 
Daugelis iš mūsų nesekame paskui Jėzų tik todėl, kad 
reikalaujame, kad Jis nupieštų ir papasakotų detaliai, kur ir 
kaip eiti. Tačiau Viešpats iš pradžių parodo tik mažus ir 
abstrakčius nurodymus, tarytum, laukdamas mūsų atsakymo. 
Jis neužverčia mūsų sudėtingomis instrukcijomis, 
neįmanomais reikalavimais ir skubėjimu. Jis pasako tiek, kad 
mes lengvai tai galėtumėm išpildyti. Gal todėl dažnai 
ignoruojame mažas pradžias. 
 
Viešpats nori pamatyti, kaip rimtai trokšti būti vedamas 
Šventosios Dvasios ir pasiruošęs paklusti. Kada Dievas 
pašaukė Abraomą palikti savo tėvų žemę ir eiti į kraštą, kurį 
parodys, Jis nedavė Abraomui detalių instrukcijų ir nepasakė, 
kas jo lauks toje žemėje. Tai buvo pats paprasčiausias 
kvietimas palikti savo įprastą aplinką ir išeiti, nežinant kur, bet 
vien tik pasitikint Jo vedimu. Abraomui einant toliau, Dievas 
atverdavo daugiau ir parodydavo sekantį žingsnį.   

Taip pat skaitome ir Evangelijoje apie žynius iš rytų. Iš pradžių 
jiems buvo apreikšta, kad gimė Izraelio karalius. Dievas norėjo 
pažiūrėti, ar jie, iš tikrųjų, trokšta surasti gimusį karalių, ar 
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pasiruošę eiti, tarytum, į nežinią. Viešpats jiems neparodė 
tikslios vietos ir nepasakė, kur eiti. Žyniai, vadovaudamiesi 
paprasta logika, nuėjo į Jeruzalę, tiesiai pas karalių Herodą, 
galvodami, kad jis tikrai žinos, kur gimė Izraelio karalius. 
Žyniai nukeliavo pas priešininką, kuris siekė nužudyti gimusį 
karalių. Tačiau Viešpats matė žynių troškimą išvysti tikrąjį 
karalių. Todėl, “lyg netyčia”, Herodas pakvietė rašto 
aiškintojus, kurie ir pasakė, kad žydų karalius turi gimti 
Beatliejuje. Jų lūpomis žyniai sužinojo, kur eiti toliau. Viešpats 
priešų lūpomis nukreipė juos teisinga linkme. 

Nuėję iki Beatliejaus, jie vėl atsidūrė aklavietėje, nes nežinojo, 
kur yra tas namas, kur gimė karalius. Viešpats žvaigždės 
pagalba atvedė juos iki tvartelio, nes protu, jie negalėjo 
sugalvoti, kad karalius gali gimti tvartelyje. Taip, žingsnis po 
žingsnio, jie buvo atvesti iki Jėzaus. Jų troškimas buvo tikras, 
nes jie nebijojo prarasti ir suklysti. Kodėl Dievas jiems iškart 
neparodė, kur eiti ir neatidengė aiškaus ir detalaus plano iki 
tvartelio? Argi tai Dievui sunku ar neįmanoma? Aišku, kad ne. 
Tačiau šios kelionės metu Viešpats daug ko išmokė išminčius, 
pakeitė jų širdis ir paruošė tikėjimui, kad jie, kūniškomis 
akimis matydami ėdžiose gulintį kūdikį, tikėjimu priimtų ir 
pagarbintų Jį. Su neparuoštomis širdimis ir be tikėjimo, jie 
neatpažintų tokiose sąlygose gimusio karaliaus.

Taip ir mūsų gyvenime, dažnai padarome klaidų, bet Viešpats 
jas paverčia į gerą. Kartais nesuprantame ir piktinamės: “Ar 
negalėjo Dievas kažką padaryti lengviau ir greičiau, kodėl 
prašvaistėme tiek laiko veltui, eidami link tikslo?”. Tačiau, 
eidami, mes buvome keičiami į Jėzaus atvaizdą, mūsų širdis 
keitėsi, o tikėjimas stiprėjo. Kokia didelė Dievo išmintis. Mes 
nematome ir nesuprantame, kaip augame tikėjimu, bet 
svarbiausia, kad AUGAME.
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4. Eik. Kita priežastis, kodėl kartais piktinamės, kad Šventoji 
Dvasia mūsų neveda, yra, kad mes, tiesiog, neiname. Norint 
sekti paskui Šventąją Dvasią, reikia žengti pirmą žingsnį. Ji 
dažnai rodo ir skatina mums, kur žengti pirmą žingsnį, bet mes 
bijome, nepasitikime ir nenorime eiti. Senajame Testamente, 
kalbant apie Dievo įsakymus, yra parašyta, kad tik einant, mes 
esame lydimi.

Tau einant, jie lydės tave, tau atsigulus, jie saugos 
tave, tau pabudus, jie kalbės su tavimi. (Patarlių 
6:22)

Kada žengi pirmuosius žingsnius paskui Šventąją Dvasią, 
staiga pradedi matyti, kur eiti. Jei žyniai iš rytų nebūtų 
iškeliavę į Jeruzalę po to, kai jiems buvo apreikšta, kad gimė 
Izraelio karalius, jie niekada nebūtų vedami Šventosios 
Dvasios ir sužinoję kitų žingsnių. Arba, jei Abraomas būtų 
džiaugsmingai dalinęsis su kitais apreikštu Dievo žodžiu ir 
pašaukimu palikti savo tėvų žemę, bet taip ir neišėjęs, jis 
niekuomet nebūtų tapęs tuo, kuo jį padarė Viešpats. 

Taip ir mūsų gyvenime, dažnai kažkas nevyksta, kadangi 
neatsakome į Šventosios Dvasios paraginimus ir, tiesiog, 
neiname. Galime praleisti daug laiko diskutuodami, kalbėdami, 
džiaugdamiesi, klausinėdami ir aiškindami Dievo žodį, bet, jei 
neišsiruošime į kelionę ir nežengsime pirmojo žingsnio, taip ir 
nenukeliausime į mums skirtą vietą. Jei lauksime, kol Šventoji 
Dvasia “privers”, parodys daugiau, paaiškins detaliau, tada 
galime visą gyvenimą praleisti, laukdami detalesnių 
instrukcijų. 

5. Neišsigąsk pamatęs pirmąją stotelę. Kiekvienas 
krikščionis, vedamas Šventosios Dvasios, savo gyvenime 
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susiduria su, taip vadinama “pirmąja stotele”. Tai nėra tikslas į 
kurį tave veda Šventoji Dvasia, bet tik tarpinė stotelė. Ji 
neatspindi ir neparodo, ar esi teisingai vedamas, bet parengia 
tave tolimesniam žingsniui. Daugelis krikščionių, pasiekę 
pirmąją stotelę, nusivilia, pradeda abejoti Šventosios Dvasios 
vedimu, kaltina save bei aplinkybes ir sustoja. Po kiek laiko jie 
atsisako eiti toliau, galvodami, kad pirmas tikėjimo žingsnis 
buvo klaida.

Taip galėjo pasielgti ir Abraomas. Kada jis atsakė į Viešpaties 
kvietimą palikti savo tėvų kraštą ir atėjo į Kanaano žemę, 
vaizdas, kurį jis išvydo, nebuvo drąsinantis, bet, veikiau, galėjo 
sukelti begalę klausimų ir abejonių. Abraomas atėjo į žemę, 
kurioje prasidėjo badas. Iš vieno labiausiai išsivysčiusių to 
meto regionų, Uro miesto, Abraomas atėjo į neišvaizdžią ir 
bado kamuojamą žemę. Kokia nesėkmė, koks apsigavimas, 
kokia klaida, turbūt, tai buvo ne Dievo balsas, o jeigu buvo 
Dievo, tai tikrai aš nuklydau nuo kurso ir pamečiau Šentąją 
Dvasią. Taip galėjo galvoti Abraomas. 

Nelabai drąsinantį vaizdą išvydo ir Jozuė, kada pamatė 
įtvirtintą Jericho miestą ir aplinkui stovinčius kitus galingus 
miestus. Taip pat ir Dovydas, kelyje į karaliaus pašaukimą, 
turėjo “stabtelėti”, slapstydamasis ilgą laiką kaip šuo nuo 
Sauliaus, arba apsimetinėti bepročiu Filistiniečių 
aukštuomenės akivaizdoje. Kodėl pirmosios stotelės yra tokios 
atbaidančios ir nesutampa su tuo, ko mes tikimės?

Tai yra kvietimas tikėti Dievu. Viešpats nori išauginti tavo 
tikėjimą, kad fizinėmis akimis, matydamas vieną vaizdą, 
tikėjimo akimis galėtum pamatyti kitą. Tokiose stotelėse 
Dievas, tiesiog, stiprina tavo regėjimą: “Ką tu matai?”
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Galbūt, po labai galingo apreiškimo, Viešpaties paskatinimo 
kažką daryti ar eiti, tu susiduri su kliūtimis, kurios, atrodo, 
neįveikiamos ir priešingos tam, kas buvo žadėta. Negalvok, 
kad Viešpats suklydo, pakeitė nuomonę ar, kad tu paklydai ir 
kažką ne taip padarei. Tai, viso labo, kvietimas augti tikėjimu. 
Tai nėra galutinė stotelė, bet tik tramplinas į kitą. Nesustok 
eiti, nepasipiktink ir neišsigąsk. Gal todėl Dievas, prieš Jozuei 
pamatant Kanaano vaizdą fizinėmis akimis, nuolat jį drąsino. 

Atmink, ką įsakiau, būk stiprus ir drąsus, 
nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, 
būsiu su tavimi, kur tik tu eisi”. (Jozuės 1:9)

6. Dievo žodis tebūna nuolatinis tavo kompasas. Šventoji 
Dvasia savo jėga rodys, kur šiaurė, o kur pietūs ir ves tave, bet 
Ji visada naudos kompasą, t.y. Dievo žodį. Kai mes pradedame 
džiaugtis Šventosios Dvasios vedimu, ir galvoti, kad viską 
žinome ir girdime Dievo balsą, tada galime suklupti “lygioje 
vietoje”. 

Šventoji Dvasia visada veda per Dievo žodį. Ji trokšta kalbėti 
ir apreikšti jį. Tačiau dažnai mes taip susižavime vidinėmis 
nuojautomis, savo nuomone, aplinkybių sutapimais ir įvairiais 
ženklais, kad atidedame į šalį Dievo žodį ir pradedame 
bendrauti su Šventąją Dvasia tiesiogiai. Nuo to momento mūsų 
gyvenimas pradeda buksuoti. Kodėl?

Šventoji Dvasia nori, kad tu niekada nepaleistum iš rankų 
kompaso, t.y. Dievo žodžio. Nepaisant, kad tau atrodo, jog 
žinai, kur yra šiaurė ir pietūs, ir tau nereikia kaskart iš naujo 
žiūrėti į kompasą, atsimink, kad tai yra dvasinio pasaulio 
kompasas, kur šiaurė ir pietūs gali keistis akimirksniu, kur 



Šventosios Dvasios vedimas

104

loginiai sprendimai neveikia, bet vienintelis teisingo vedimo 
šaltinis yra Šventosios Dvasios jėga kalbamas Dievo žodis. 

Todėl Dievo žodis tebūna nuolatinis tavo šaltinis ir kompasas. 
Šventoji Dvasia nori, kad tu kasdien atidžiai žvelgtum į Jėzaus 
gyvenimą, studijuotum ir grožėtumeisi Juo. Savo žvilgsnį 
sukoncentravęs į Jėzaus gyvenimą, tu pradėsi gyventi taip, kaip 
Jis, būsi apsaugotas nuo daugelio klaidų ir Šventosios Dvasios 
jėga pravestas per didžiausias kliūtis.

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)

7. Stebėk aplinką. Kada tavo protas yra atnaujintas Dievo 
žodžiu, tu pradedi atpažinti Dievo vedimą kasdieniniame 
gyvenime. Tavo širdis tampa jautri Šventajai Dvasiai. Ji įgalina 
tave pastebėti mažus ir nereikšmingus dalykus, kuriuose yra 
palaiminimas. 

Kada pranašas Elijas gavo iš Dievo pažadą, kad našlė aprūpins 
jį sausros ir bado metu, Elijas neturtingoje ir skurstančioje 
našlėje įžvelgė Dievo aprūpinimą. Fizinės akys tos našlės 
nebūtų pastebėjusios, kuriai pačiai, atrodė, reikėjo pagalbos. 
Tačiau Šventosios Dvasios vedimas yra unikalus ir parodo tai, 
ką gali pastebėti tik tikėjimo akys. Tik širdis, bendraujanti 
pastoviai su Viešpačiu, gali įžvelgti skurde didžiulį 
aprūpinimą.
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Jis nuėjo į Sareptą. Prie miesto vartų jis pamatė našlę, 
rankiojančią malkas. Elijas kreipėsi į ją: “Atnešk man 
truputį vandens atsigerti”. Jai einant, jis dar šūktelėjo: 
“Atnešk ir duonos kąsnelį!” Ji atsakė: “Kaip gyvas 
Viešpats, tavo Dievas, nieko neturiu, tik saują miltų 
statinaitėje ir truputį aliejaus puodelyje. Štai renku 
truputį malkų. Parėjusi paruošiu sau ir savo sūnui 
valgį ir, suvalgę jį, numirsime”. (1 Karalių 17:10-12)

Taip pat ir Jėzus, kasdieniniame gyvenime atpažindavo Tėvo 
darbus. Jėzus “pamatė” paprastuose žvejuose būsimus 
apaštalus Petrą, Andriejų, Joną ir Jokūbą. Jis jų neieškojo, bet 
pamatė juos “atsitiktinai”, kada mokė žmones Dievo žodžio 
ant ežero kranto. Tai nebuvo atsitiktinumas, bet Tėvo 
parengtas planas. Jėzui nereikėjo nieko daryti. Dėl pastovaus 
bendravimo su Tėvu, Jis buvo jautrus Šventajai Dvasiai ir 
galėjo pamatyti tai, ką paruošė Tėvas.

Taip ir tavo gyvenime, tave supantys žmonės, vieta, kurioje 
gyveni, nėra atsitiktiniai. Kažkur čia yra paslėptas Viešpaties 
planas, atviros durys liudijimui, pagalba bei palaiminimas. 

Toks matymas yra pastovaus bendravimo su Viešpačiu 
rezultatas. Tačiau netapk “paranoiku” ir nepradėk kiekvieno 
žmogaus ar aplinkybės vertinti, kaip Dievo dovanotos. Tada 
gali nuklysti į “super dvasingumą”, kada tave vedžios 
aplinkybės, o ne Šventoji Dvasia. Toks tikėjimo matymas 
atsiranda iš pastovaus bendravimo su Viešpačiu. Ne kiekviena 
aplinkybė ar situacija kažką reiškia, bet Dievo pažinimas padės 
atpažinti tai, ką parengė tau Viešpats. Jėzus tarp daugelio 
pamokslą klausiusių žmonių, pamatė, atpažino ir pasirinko, 
būtent, Petrą, Andriejų, Jokūbą ir Joną. Dievo Dvasia išmokins 
tave tarp daugelio dalykų pamatyti tai, kas svarbiausia. 
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16 SKYRIUS
Dievo stiprybė ir Dievo jėga

iešpats augina mūsų gyvenimo medį ir daro jį stiprų, 
idant galėtume išlaikyti dvasinius vaisius. Vaisiai 
negali kabėti ant gležno ir silpno medžio. Todėl, prieš 
vaisių subrandinimą, Viešpats stiprina medžio 

kamieną, augina šakas ir daro jas atsparias vėjui ir audroms.  
Kuo stipresnis medis, tuo daugiau vaisių jis gali išlaikyti. 
Todėl nenustebk, kai tavo gyvenime bus laikas, kai būsi 
grūdinamas, stiprinamas ir išbandomas. Tokiu metu mes ne tik, 
kad nematome augimo ir pasikeitimų savo gyvenime, bet, 
priešingai – susiduriame su vėju ir sunkumais, kurie, atrodo, 
tik darko mūsų dvasinį gyvenimą. Audrų metu dvasinis grožis 
išdarkomas išbandymais, suklupimais, klaidomis ir kritimais. 
Iš išorės mūsų gyvenimo kamienas medėja ir darosi ne toks 
patrauklus. Tačiau tuo pačiu metu šis kamieno surambėjimas ir 
apsidengimas nepatrauklia žieve, suteikia tvirtumo ir 
atsparumo, o viduje subrandina stiprybę, kuri įgalina išstovėti 
prieš bet kokias audras.

Todėl mes nepailstame. Nors mūsų išorinis žmogus 
ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina. (2 
Korintiečiams 4:16)

Išoriškai apaštalo Paulius gyvenimas atrodė nepatraukliai, kaip 
suraižytas ir sumedėjęs kamienas. Paulius dažnai buvo 
spaudžiamas, persekiojamas, kritikuojamas, šmeižiamas, 
alkanas, ištroškęs ir be pastogės. Jo išvaizda nebuvo patraukli, 
o kalba – graži. Kitiems krikščionims Paulius niekuo 
neimponavo, neatrodė dvasiškai perspektyvus ir gražus. Tačiau 
jame buvo Dievo stiprybė, atnešanti kitiems Dievo jėgą. 
Apaštalo Pauliaus gyvenime Dievo jėga nužengdavo ant Dievo 

V
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stiprybės, kuri buvo Pauliaus viduje. Todėl laiške Efeziečiams 
Paulius ragino augti stiprybe Viešpatyje ir Dievo jėga.

Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir 
Jo galybės jėga. (Efeziečiams 6:10)

Kodėl apaštalas Paulius čia išskiria Dievo stiprybę ir Dievo 
jėgą? Dažniausiai mes nekreipiame dėmesio į Dievo stiprybę, 
bet svajojame ir siekiame tik Dievo jėgos, kuri daro stebuklus, 
gydo ligonius, išvaro demonus, judina žemę ir daro kitus 
ženklus ir stebuklus. Tai tiesa, kad minėti Dievo ženklai ir 
stebuklai atliekami, išimtinai, Dievo jėga. Tačiau Viešpats 
niekada neveikia tiesiogiai. Jam žemėje reikalingas kanalas – 
žmogus, per kurį galėtų veikti. Ir šis kanalas turi būti švarus, 
stiprus ir atsparus spaudimui. Todėl Jis niekada neišlieja savo 
jėgos per kanalą, kuris neturi Dievo stiprybėms. Iš pradžių 
mums neišvengiamai reikalinga Dievo stiprybė, kad vėliau 
galėtumėm išlaikyti ir Dievo jėgą.

Mes esame tik tušti vamzdžiai, per kuriuos Dievas nori lieti 
gyvojo vandens upes. Kad šis vanduo tekėtų, vamzdis, 
pirmiausia,  turi būti švarus. Viešpats nori lieti tik tyrą, 
neprimaišytą nuosėdomis ir švarų vandenį. Todėl, iš pradžių, 
Jis rengia ir valo mūsų širdis, kaip kanalus, kurių vidus būtų 
švarus, lygus ir be kliūčių. 

Jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas, 
skirtas garbei, pašventintas, tinkamas Šeimininkui, 
pasiruošęs kiekvienam geram darbui. (2 Timotiejui 
2:21)
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Tuo pačiu metu, Viešpats stiprina ir vidines vamzdžio sienas, 
kad jos būtų atsparios būsimam spaudimui. Dievas ruošiasi 
atsukti ne vos lašantį kranelį, bet paleisti galingas vandens 
sroves. Vamzdis susidurs su dideliu spaudimu ir 
pasipriešinimo jėga, todėl būtina, kad jis būtų stiprus ir 
atsparus.  

Kiekvienas krikščionis, kuris nori, kad per jį tekėtų gyvojo 
vandens upės, savo gyvenime susidurs su įvairiais 
suspaudimais, išbandymais, persekiojimais, šmeižtu bei 
sunkumais. Tikras krikščioniškas gyvenimas nėra 
“pasivaikščiojimas po pievelę”, bet nuolatinis spaudimas, 
praleidžiantis didžiulę vandens srovę. Šis vandens krioklys 
atneša palaiminimą aplink esantiems, bet pačiam kanalui su 
palaiminimu suteikia ir spaudimą. 

Taigi, iš pradžių Dievo stiprybė, o paskui   Dievo jėga. Dievo 
jėga negali nužengti ant indo, kuriame nėra Dievo stiprybės. 
Senajame Testamente skaitome, kad prieš Jozuei įvedant 
Izraelio tautą į pažadėtąją žemę, Viešpats jį ragino nebijoti ir 
būti stipriam. Sunkumai, su kuriais susidūrė Jozuė vesdamas 
Izraelio tautą į pažadėtąją žemę, buvo tokie dideli, kad be 
Dievo stiprybės, neįmanoma buvo išstovėti. Todėl, Jozuė 
turėjo būti stiprus, kad atvertų duris ir Dievo jėgai, nugalinčiai 
bet kokį priešą. 

Dvasinio augimo sezonu, Viešpats kalbės tau apie Dievo 
stiprybę, o ne apie Dievo jėgą. Dažnai mes nusiviliame, kai 
nematome didelių ženklų ir stebuklų, galvodami, kad nutolome 
nuo Dievo, kad neveikia kažkoks tikėjimo principas ar, kad Jis 
užmiršo ir nurašė mus. Tačiau tai yra metas, kada Jis stiprina 
tave, kad vėliau galėtų išlieti ir savo jėgą. 
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Dievas neišlieja savo jėgos, kol indas nėra paruoštas. Jei 
neturėsi Dievo stiprybės, tai Jo jėga tave tik suplėšys dvasiškai. 
Tu gali pulti į išdidumą, neatlaikyti priešo atakų, o tavo vidinio 
gyvenimo sienelės sutrūkti ir veltui išleisti Dievo jėgą. Dievas 
tave myli, saugo ir nenori, kad Jo jėga būtų panaudota 
asmeninėms ambicijoms, norams ir tikslams, o tavo dvasinis 
gyvenimas suplyštų. 

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)

Nesuprasdami skirtumo tarp Dievo stiprybės ir Dievo jėgos, 
mes dažnai nusiviliame, pridarome klaidų ir priešinamės 
Šventosios Dvasios vedimui, visomis išgalėmis stengdamiesi 
gauti Dievo jėgą, bet pražiopsodami Dievo stiprybę. Šventoji 
Dvasia iš pradžių trokšta sustiprinti tave išvidiniame žmoguje, 
paruošti tavo širdies kanalą, padaryti jį stiprų ir tik tada lieti 
vandenį, t.y. Dievo jėgą. Dievo stiprybė būdinga dvasinio 
augimo sezonui, o Dievo jėga – dvasinės brandos, kai skinami 
vaisiai ir pjaunamas derlius. Taigi, kam reikalinga Dievo 
stiprybė ir kaip Viešpats ją augina?
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Kam reikalinga Dievo stiprybė?

ai ne mūsų stipri valia, charakteris, nuostabūs jausmai 
ar darbai. Dievo stiprybė, išimtinai, yra susijusi su 
Dievo žodžiu. Dievas nenori, kad MES būtumėm 
stiprūs. Priešingai, Šventoji Dvasia veda mus į 

silpnumą, kad Dievas taptų mūsų stiprybe.
 
Dievo stiprybė reikalinga, kad mes galėtumėm išnešioti Dievo 
žodį. Jei tavyje nėra Dievo žodžio sėklos, tai nebus ir Dievo 
stiprybės. Tik dėl Dievo stiprybės mes įgauname jėgų būti 
“apvaisinti” Dievo žodžiu ir jį išnešioti iki to momento, kada 
jis sudygs, išaugs ir taip sutvirtės mumyse, kad galės išlaikyti 
ir Dievo jėgą. 

Taigi, kiek mes dvasiškai stiprūs apsprendžia ne mūsų darbai ir 
pastangos, bet Dievo žodžio sėkla, kurią nešiojame. Viešpats 
neteikia mums stiprybės jokiam kitam tikslui, kaip tik išnešioti 
Jo žodį. Jei savyje mes turime Dievo žodžio sėklą, tada Jo akys 
akylai žiūri į mus, saugo ir stiprina, kad mes išnešiotume ir 
pagimdytume, tai, ką žada ir sako Jo žodis. 

Kada Marija priėmė tikėjimu Dievo žodžio sėklą, priešas 
pradėjo persekioti ją tik dėl to vaisiaus, kurį ji nešiojo savyje. 
Viešpaties tikslas buvo apsaugoti ją ir suteikti stiprybės 
išnešioti šią sėklą ir pagimdyti tai, apie ką ji išgirdo tikėjimu. 
Taip vyksta ir mūsų dvasiniame gyvenime. Mes priimame į 
širdį Dievo žodį ir esame visaip stiprinami, kad galėtume 
išnešioti jį. Kelionės pradžioje, būdami dvasiniai kūdikiai, mes 
bėgame ir slepiamės nuo priešo atakų, o mus globoja dvasiniai 
tėvai. Tai laikas, kada Viešpats trokšta mus paslėpti ir 

T
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patalpinti į tokią aplinką, kurioje galėtumėm augti ir stiprėti 
Dievo žodžiu. 

Taip buvo ir su Marija. Dievas liepė Juozapui ir Marijai bėgti į 
Egiptą nuo Herodo, kuris siekė nužudyti ką tik gimusį Jėzų. Ar 
Dievas negalėjo išsaugoti Marijos Izraelyje? Ar tinkama Dievo 
vaikams bėgti? Tačiau Viešpats norėjo paslėpti ir patalpinti 
Juozapą ir Mariją į tokią aplinką, kuri būtų saugi ir tinkama 
Jėzui augti.

Dažnai taip vyksta ir mūsų dvasinio gyvenimo pradžioje. 
Viešpats trokšta patalpinti mus į tokią aplinką, kurioje mes 
galėtumėm augti ir įgautumėm stiprybės išstovėti. Kai kurie 
krikščionys ignoruoja tai ir galvoja, kad Dievas gali juos 
auginti bet kokiose sąlygose. Jie iš pat pradžių puola į priešo 
teritoriją, kovoja ir greitai dvasiškai nuvysta. Neignoruok 
Šventosios Dvasios vedimo, kada Ji nori tave atplėšti nuo 
aplinkos, kurioje tau sunku augti dvasiškai ir perkelti į tinkamą 
augimui terpę. Nei tavo geresnis darbas, nei “šeimyninės 
aplinkybės”, nei draugai nėra svarbesni už tinkamas sąlygas 
tavo dvasiniam augimui. Todėl, jei jie yra kliūtis tavo augimui, 
paklusk Šventajai Dvasiai ir leisk būti nuvedamas į saugią ir 
tinkamą aplinką. Viešpats iš pradžių nori mus patalpinti į šiltas 
sąlygas ir apsaugoti nuo atšiaurios aplinkos, idant, sustiprėję, 
įgautumėm jėgų išnešioti Jo pažadus, pašaukimą ir žodį, pasėtą 
mumyse. Nieko nėra svarbiau tavo gyvenime, kaip išsaugoti ir 
išauginti tai, ką Viešpats tau kalba, t.y. Dievo žodį.

Kaip auga stiprybė? Taigi, Viešpats iš pradžių augins tavyje 
savo stiprybę. Tai ne TAVO, bet DIEVO stiprybė, todėl ji auga 
iš Jo resursų. Dievo žodyje yra keletas esminių tiesų apie tai, 
kaip Šventoji Dvasia veda tave į Dievo stiprybę.
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1. Stiprybė iš Dievo žodžio

Pagrindinis stiprybės šaltinis yra Dievo žodis. Kiekvienas 
krikščionis savo gyvenime susiduria su sunkumais ir 
problemomis, tačiau ne kiekvienas jas įveikia. To priežastis – 
Dievo žodžio trūkumas. Dažnai mes galvojame, kad galime 
būti stiprūs, pataisydami savo elgesį ar pasistengdami daryti 
kažką geriau. Tačiau, po kurio laiko viskas subliūkšta. Kodėl? 
Todėl, kad stiprybės šaltiniu mes darome save pačius. Iš ten 
tikimės pasikeitimo, apsaugos ir stiprybės. Tačiau Dievo 
stiprybės šaltinis yra Jo žodis. 

<> …Parašiau jums, jaunuoliai, nes jūs stiprūs ir 
jumyse laikosi Dievo žodis, ir jūs nugalėjote piktąjį. 
(1 Jono 2:14)

Ištikus bėdai ar sunkumams, iš pradžių mes bandome patys tai 
išspręsti, t.y. ieškome stiprybės savyje. Jei tai nepavyksta, 
ieškome stiprybės kituose arba geresnėse aplinkybėse. 
Galiausiai, kai niekas neveikia, ateiname pas Viešpatį ir 
pradedame ieškoti stiprybės ir atsakymų Jo žodyje, laukdami, 
kol Jis prabils į širdį. Viešpats nori, kad pats pagrindinis ir 
pirmas mūsų stiprybės šaltinis būtų Jo žodis. Iš ten Jis lieja 
paguodą, padrąsinimą, atsakymus ir jėgas išnešioti mumyse 
pasėtą Dievo žodį, įgauti stiprybės eiti toliau ir tikėti Jo 
pažadais, kai savo gyvenime matome priešingus dalykus. 
Kokiomis jėgomis mes galime eiti į priekį ir nugalėti, kai 
fizinėmis akimis matome kitokį vaizdą? Tik semdami Dievo 
stiprybę iš Jo žodžio šulinio. 

Kai būname suglumę ir prislėgti, ir ateiname prie Jo žodžio, 
tada viena eilutė mus taip pakelia, kad, atrodo, galime nuversti 
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kalnus. Kaip paaiškinti, kad vos prieš akimirką buvome silpni 
ir išsigandę, o išgirdę Jo žodį  akimirksniu pakelti, nors 
aplinkybės ir išoriniai dalykai liko tokie patys. Tai yra 
stiprybė, tekanti iš Jo žodžio. Todėl, nedūsauk valandų 
valandas, nesiknaisiok po savo praeitį ir nedaryk bereikalingų 
analizių, kurios tik išvargina tave. Verčiau, atsiversk Jo žodį ir 
atverk ausį, kad išgirstum balsą, atnešantį tau stiprybę. 

2. Gyvenimas Dievo žodžiu

Kartais mes būname silpni, kai tampame tik žodžio 
klausytojais, bet ne Jo vykdytojais. Nepaisant, kokį galingą ir 
gražų Dievo žodžio apreiškimą tu išgirstum, bet, jei nereaguosi 
ir nepradėsi, iš tiesų, gyventi Dievo žodžiu, tai neįgausi ir Jo 
stiprybės. Daugelis krikščionių, gavę Dievo stiprybės pliūpsnį 
per Dievo žodžio apreiškimą, vos po kelių dienų, vėl nusilpsta. 
To priežastis – gavę stiprybę iš Jo žodžio, jie pameta ir 
iššvaisto tai, tapdami tik žodžio klausytojais. Tik einant 
Viešpaties keliu, t.y. gyvenant Dievo žodžiu, tu įgauni 
stiprybės. 

Viešpaties kelias – stiprybė doriesiems ir pražūtis 
piktadariams (Patarlių 10:29)

Šventoji Dvasia teikia stiprybę ir drąsą tik einantiems 
Viešpaties keliu, t.y. tiems, kurie vykdo Dievo žodį. Jei tu 
stovi šiame kelyje apsiginklavęs galingais apreiškimais, 
žiniomis ir  išmintimi, bet negyveni tuo, tada Dievo stiprybė 
negali augti tavyje. Nepaisant, kaip gražiai ir teisingai tu 
pamokslauji, tačiau, jei tavo gyvenimas skiriasi nuo to, ką 
kalbi, tada tu turi tik pamaldumo formą be Dievo stiprybės. 
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Viešpats trokšta, kad tu, išgirdęs Jo žodį, tikėjimu pradėtum 
gyventi juo. Toks gyvenimas yra pilnas Dievo stiprybės.

3. Dievo pažinimas 

Mes įgauname stiprybės sekti paskui Viešpatį ir nešti Jo žodį, 
kada mūsų asmeninis bendravimas su Juo yra pastovus. Dievo 
stiprybė neateina iš ženklų, stebuklų ir Dievo darbų, bet iš 
Kristaus širdies pažinimo. Ne Viešpaties darbai yra mūsų 
stiprybė, bet pats Viešpats.

Mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. …<> (Išėjimo 
15:2)

Todėl, kai siekiame ir ieškome Jo veido, norėdami pažinti, 
kokia yra Jo širdis, tada įgauname stiprybės artintis prie Jo. Kai 
kurie galvoja, kad labai sustiprėtų, jei pamatytų stebuklą, 
ženklą ar bent kokią viziją su Jėzaus apsilankymu. Tačiau 
Biblijoje skaitome, kad daug buvo tų, kurie matė didžiulius 
stebuklus ir galingą Dievo jėgą, bet neišstovėjo, atėjus 
sunkumams. 

Karalius Dovydas, susidūręs su neįtikėtinais sunkumais, 
iššūkiais ir problemomis, išstovėdavo ir įgaudavo stiprybės eiti 
toliau vien dėl to, kad pažino ne Dievo darbus, bet Jį patį. 
Kada Dovydo šeima su visų jo bendražygių šeimomis ir turtu 
buvo pagrobta, o jo bendražygiai ruošėsi iš apmaudo užmėtyti 
Dovydą akmenimis, jis kreipėsi į Viešpatį ir įgavo jėgų eiti 
toliau. Bendravimas ir Dievo širdies pažinimas suteikė 
Dovydui jėgų pakilti iš, atrodo, beviltiškos situacijos ir, įveikus 
priešą, susigrąžinti viską, ką buvo praradęs. 
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Dovydas buvo labai nuliūdęs, nes žmonės tarėsi jį 
užmušti akmenimis; visi žmonės sielvartavo dėl 
savo sūnų ir dukterų. Bet Dovydas sustiprino save 
Viešpatyje, savo Dieve. (1 Samuelio 30:6)

Todėl ir tavo gyvenime Šventoji Dvasia visada kreips žvilgsnį 
į Viešpatį, kad tu stiprėtum Jo pažinimu.

Bendraudami su Viešpačiu per Jo žodį, mes kasdien vis 
daugiau pažįstam, kokia yra Jo širdis. Šis pažinimas suteikia 
neįtikėtiną stiprybę išstovėti ir įveikti tokias kliūtis, kurių 
neįveiktum savo jėgomis. Todėl Dievo stiprybė, tekanti iš Jo 
širdies, ne tik atgaivina tave, bet ir įgalina artintis prie Jo.

Išmintingas žmogus yra stiprus, ir pažinimas 
padidina jėgas. (Patarlių 24:5)

4. Tavo silpnumas atveria duris Kristaus stiprybei 

Tai viena iš sunkiausiai suvokiamų tiesų apie Dievo stiprybę. 
Tai taip svetima žmogiškai prigimčiai, kad ją įmanoma 
suprasti tik Šventosios Dvasios apreiškimu. Dažnai mes 
priešinamės ir nesuprantame Dievo kelių, kada Šventoji Dvasia 
veda mus į silpnumą. Tada bandome išlaikyti savąjį stiprumą, 
siekdami būti tvirti ir stiprūs dvasiškai, nežinodami, kad, iš 
tiesų, laikomės įsikabinę už savosios stiprybės. Tačiau Šventoji 
Dvasia įveda mus į tokią aplinką, kur pasijuntame silpni. 
Būtent, tokioje aplinkoje atrandame Dievo stiprybę. Iš pradžių 
mes prarandame savo stiprybę, idant galėtumėm džiaugtis Jo. 
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Kai kūnas ir širdis sunyksta, Dievas yra mano širdies 
stiprybė ir mano dalis per amžius. (Psalmių 73:26)

Apaštalas Paulius, supratęs šią tiesą, nesipriešindavo Šventajai 
Dvasiai, kai ji vesdavo jį į silpnumą, nes matė, kad tokiose 
sąlygose Dievo stiprybė ir jėga pasireikšdavo labai galingai. 
Išmokti atpažinti šį Dvasios vedimą yra viena iš dvasinio 
augimo sezono pamokų. Supratę tai, mes nebesipriešiname ir, 
kaip klusnios avys, nuolankiai sekame ten, kur, atrodo, mūsų 
laukia silpnumas, o ne jėga. Tai rodo, kad esame subrendę ir 
išmintingi, laukdami ir trokšdami Jo stiprybės, kuri atneša 
šlovę ne mūsų, bet Jo vardui.

5. Viešpaties laukimas 

Kiekvienas krikščionis savo gyvenime periodiškai susiduria su 
šiuo dvasiniu sezonu, kada Viešpats jį nori perkelti į aukštesnį 
tikėjimo ir pažinimo lygį. Tada ateina metas laukti Viešpaties. 
Žmogiškai prigimčiai tai pats nesuprantamiausias ir 
neefektyviausias laikas, nes tuo metu, tarytum, niekas 
nevyksta. Mes patalpinami į dvasiškai “atokią” aplinką, kur 
niekas nevyksta, o praeityje buvę palaiminimai, Dievo 
būvimas ir veiksmas, pasitraukia. Mes jaučiamės dvasiškai 
palikti. Tačiau tai yra mūsų stiprinimas, nes tokioje aplinkoje, 
Šventoji Dvasia skatina ieškoti Viešpaties ir laukti naujo vėjo. 
Erelis, tupėdamas ant uolos viršūnės atokioje vietoje ir nieko 
neveikdamas, iš tikrųjų, stiprėja. Jo žvilgsnis tampa akylas, 
gebantis atpažinti ateinančią naują Šventosios Dvasios vėją.

Nebijok ir neišsigąsk to laiko, kada daugelis, galbūt, skatins 
tave aktyviai krikščioniškai veiklai, kai, tuo tarpu, dvasioje 
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Viešpats tave atves į tylą, kad lauktum ir stiprėtum Juo. 
Stiprybė, įgyjama tylos sezono metu, įgalins tave pasiduoti ir 
atpažinti naują Šventosios Dvasios judėjimą. Būtent, 
ateinančiai jėgai reikalinga ši stiprybė. Nebijok, tai ne veltui 
praleistas laikas, bet Dievo stiprybės augimas. Šis metodas ir 
būdas nėra žmogiškas, todėl kūniškas krikščionis to nesupranta 
ir dažnai piktinasi. Bet nebėk nuo to, ir sulauk Viešpaties. 
Laukimas pakelia tavo tikėjimą ir didina dvasinius lūkesčius. 
Tu taip lauki Jo, kad tampi jautrus net švelniausiam Šventosios 
Dvasios dvelktelėjimui. Tu nustebsi, kokia stiprybė išaugs 
tavyje, galinti ant savo sparnų išlaikyti Dievo jėgą.

Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie 
pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis 
ir nepails. (Isaijo 40:31) 
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Dievo jėga

ievo stiprybė nėra tikslas, bet tik pradžia. Dievas 
ruošia tave atlaikyti Jo jėgą. Dievo jėga visada 
nusileidžia ant Dievo stiprybės. 

Senajame Testamente skaitome, kad dykumoje Viešpats 
parengė kunigus, kad jie įgautų stiprybės ant savo pečių nešti 
sandoros skrynią. Sandoros skrynia yra Dievo būvimo ir Jo 
jėgos įvaizdis. Ten, kur pasirodydavo ši skrynia, ten būdavo 
pergalė, Dievo šlovė ir galinga jėga. Ši skrynia nėjo pati. Ji 
buvo nešama ant kunigų pečių. Tie pečiai turėjo būti stiprūs. 
Kunigams reikėjo eiti sutartinai, lėtai ir neskubant, kad 
sandoros skrynia sklandžiai eitų priekyje. 

Po to Jozuė tarė kunigams: “Imkite Sandoros skrynią 
ir eikite tautos priekyje!” Jie paėmė Sandoros 
skrynią ir ėjo tautos priekyje. (Jozuės 3:6)

Per visus metus, praleistus dykumoje, Viešpats rengė kunigus, 
kad jie būtų tinkami nešti šią skrynią. Kokia privilegija ir 
Dievo malonė, kad Jis patiki savo būvimą ir jėgą į žmogaus 
rankas. Dievo jėga ir būvimas visada yra NEŠAMAS Jo 
žmonių. Tai yra Senojo Testamento įvaizdžiai, slepiantys 
savyje dvasines tiesas.

Naujojo Testamento laikais, mes esame kunigai, kurie savo 
gyvenime nešame Dievo būvimą ir jėgą. Mes taip pat esame 
rengiami ir ruošiami, kad, įgavę Dievo stiprybę, būtumėm 
pajėgūs ant savo pečių išlaikyti ir nešti Dievo jėgą. Tai yra 

D
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realus svoris, todėl be Dievo stiprybės sandoros skrynia 
sugniuždytų mus. 

Naujojo Testamento laikais Dievo jėga yra Kristaus kryžius. 
Kuo daugiau tu nori patirti Dievo jėgos, tuo didesnį kryžių 
neši. Šiam kryžiui nešti reikalinga Dievo stiprybė. Todėl Jis 
mus stiprina, kad galėtumėm ištverti paniekinimus, sunkumus, 
šmeižtą, persekiojimus dėl žodžio ir nepasipiktinti bei 
neatsitraukti, numesdami Dievo sandoros skrynią. Dabar Dievo 
jėga ieško ir nusileidžia tik ant kryžiaus, kurį neša krikščionis. 
Jei tu neneši kryžiaus, tavo gyvenime nebus ir Dievo jėgos. 

Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra 
kvailystė, bet mums, išgelbėtiems, jis yra Dievo 
jėga. (1 Korintiečiams 1:18)

Kodėl būna taip, kad, kai mums sunku, kai esam persekiojami, 
šmeižiami ir neatsakome tuo pačiu, bet, kaip Kristus, sekame 
Jį, nešdami kryžių, tada Dievo jėga pasireiškia su neįtikėtina 
galybe? Todėl, kad Šventoji Dvasia suteikė mums Dievo 
stiprybę nešti kryžių, idant Dievo jėga galėtų nusileisti ant 
kryžiaus. 

Kada ateina Dievo jėga? 

Jei Dievo stiprybė yra atnaujinama, kai mes laukiame 
Viešpaties, tai Dievo jėga – per Dievo žodžio išbandymą. 
Šventoji Dvasia iš pradžių mus stiprina ir parengia tam laikui, 
kada Dievo žodis turės būti išbandytas. Dievo jėga visada 
nužengia tik ant išbandyto Dievo žodžio. Todėl nenustebk, jei 
užpildytas Šventąja Dvasia ir Dievo stiprybe, tu būsi nuvestas 
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ten, kur bus išbandomas Dievo žodis. Šis išbandymas skirtas 
ne tam, kad Dievas sužinotų, ką tu gali, o ko ne. Tai laikas, 
kada Dievo stiprybė tavyje turi sulaukti ant tavęs 
nužengiančios Dievo jėgos.

Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis ugnimi 
valytas. Jis yra skydas visiems, kurie Juo pasitiki. (2 
Samuelio 22:31)

Prieš nužengiant Dievo jėgai, Dievo būvimas ir Jo balsas, 
tarytum, nutols ir pasitrauks nuo tavęs. Dar taip neseniai 
patirtas užpildymas Šventąja Dvasia atrodys, kaip nerealus 
prisiminimas. Priešingai, vietoje to, tu išgirsi aplink save 
gundytoją, kuris skatins tave imtis dvasinių veiksmų ir 
karjeros: prašyti stebuklo, kad patenkintum žingeidumą ir savo 
pogeidžius, pradėti tarnavimą, kad gautum pripažinimą ir, 
galiausiai, siekti asmeninės naudos iš  “krikščioniškos 
veiklos”. 

Tokiu metu tau į pagalbą ateina Dievo stiprybė, kuri buvo 
užauginta anksčiau, o dabar yra pasiruošusi iškelti į paviršių 
Dievo žodį, kuris yra tavo stiprybė. Tai ne tu esi tas, kuris 
išstovi ir išlaikai išbandymą. Tai Dievo žodis yra išbandomas 
ir Dievo stiprybė atlaiko šį išbandymą. Tu neturi kuo pasigirti. 
Šis laikas skirtas, kad giliai paslėptas Dievo žodis, išsiveržtu į 
paviršių ir pasitiktų Dievo jėgą.

Taip įvyko ir Jėzaus gyvenime, kai, užpildytas Šventąja 
Dvasia, Jis buvo nuvestas į dykumą, kad būtų velnio 
gundomas. Velnias siūlė Jam pasinaudoti Dievo sūnus statusu 
ir pasidaryti sau stebuklą (duonos kepalą), panaudoti Dievo 
malonę tam, kad gautų pripažinimą (šokti nuo šventyklos 
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stogo) ar, tarnaujant su jėga, gauti pripažinimą ir visą pasaulio 
šlovę, tuo būdu pagarbinant velnią. Šioje vietoje Dievo žodis 
buvo išbandytas ir užantspauduotas. Jėzus po to grįžo ne su 
Dievo stiprybe, bet su Dvasios jėga. 

Taip vyksta ir mūsų gyvenime. Kai ateina laikas gauti didesnę 
Dievo jėgą, tada Šventoji Dvasia apreiškia Dievo žodį, 
užaugina jį, suteikia mums Dievo stiprybę ir nuveda į 
išbandymų vietą, kur išbandytas Dievo žodis tampa Dievo 
jėga.

Dievo
stiprybė

Dievo
jėga
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19 SKYRIUS
Įvedimas į tarnavimą

vasinio augimo procesas niekada nesustoja. Kai kurie 
iš mūsų galvojame, kad, pasiekę dvasinę brandą, 
nustojame augti. Tačiau tai yra klaida. Mes visą 
gyvenimą augsime Kristaus pažinimu. Dvasinės 

brandos sezonas nesustabdo augimo, bet priešingai – jį 
paspartina.

Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, Jis 
išpjauna, o kiekvieną šakelę, nešančią vaisių, apvalo, 
kad ji duotų daugiau vaisiaus. (Jono 15:2)

Tačiau dvasiniam brandos sezonui būdinga tai, kad mūsų 
gyvenime pasirodo vaisiai. Iš pradžių, jie būna neprinokę, 
tačiau, bėgant laikui, bręsta, kol tampa tinkami naudojimui. 
Viešpats, apvalęs ir sutvirtinęs mūsų širdis, palaipsniui įveda į 
mums skirtą tarnystę, kad galėtų per mus apreikšti savo širdį 
kitiems. Vaisiai nesubręsta iškart, kaip ir mes nepradedame 
tarnauti staiga ir visu pajėgumu. Viešpats į tarnavimą visada 
įveda palaipsniui. Tu negali pagriebti, išsikovoti ar pasiimti 
tarnystės. Tai Šventoji Dvasia, kuri atveria duris ir iš lėto veda 
bei mokina tave tarnauti kitiems.

Nuo pat įtikėjimo pradžios mes svajojame apie šlovingą ir 
galingą tarnavimą kitiems su Dievo jėga ir malone. Mes 
trokštame ir nekantraudami laukiame to šlovingo momento, 
kada Viešpats įves į mums paskirtą tarnystę ir išlies savo jėgą 
su ženklais ir stebuklais. Tačiau, kai ateina ilgai lauktas 
dvasinio vaisingumo ir brandos sezonas, mes dažnai 
spyriojamės ir nepasiduodame Šventajai Dvasiai. Kodėl? 

D
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Todėl, kad dažnai klaidingai įsivaizduojame “įvedimą į 
tarnavimą”. Dažnai galvojame, kad Viešpats, apvalęs ir 
paruošęs širdis, užpildys mus didžiule jėga ir “pristatys” 
visiems, kaip galingus Dievo indus, per kuriuos liejasi Jo 
šlovė. Tada daugelis pamatys, kad Dievas su mumis ir priims 
bei sveikins mūsų tarnavimą su dėkingumu ir džiaugsmu. Mes 
trokštame įžengti pro tarnavimo vartus aukštai pakelta galva, 
Dievo pristatyti, patvirtinti ir pašlovinti visų akivaizdoje. 
Tačiau viskas vyksta kitaip. Yra didžiulis skirtumas tarp mūsų 
įsivaizdavimo, kaip Dievas įveda į tarnavimą (sėkmė, 
pripažinimas, prabudimas) ir Dievo kelių, kada Jis įveda į 
tarnavimą per pažeminimą, atmetimą, gėdą ir viešą 
pasipriešinimą.

Jėzus buvo siųstas į žemę išgelbėti mus iš nuodėmės. Tai buvo 
Jo tarnavimo tikslas, kurį Jis turėjo pradėti konkrečiu laiku. 
Jėzus visada pabrėždavo, kad kantriai laukia savo tarnavimo 
valandos. Kada Jėzus skelbė gerąją naujieną, pamokslavo, 
mokė, gydė ligonius ir išvarinėjo demonus, tada buvo ne Jo, 
bet Tėvo laikas. Iki mirties ant kryžiaus Jėzus nieko nedarė iš 
savęs, bet apreiškė žmonėms Tėvo darbus, charakterį ir širdį. 
Jėzus ieškojo Tėvo garbės ir darė tai, ką matė darantį Tėvą. Tai 
nebuvo Jėzaus tarnavimo laikas. Viešpats kantriai laukė savo 
valandos. Todėl labai dažnai mokiniai piktindavosi ir 
nesuprasdavo Jėzaus, kada Jis sakydavo, kad Jo laikas dar 
neatėjo, nepaisant, kad Viešpats jau pamokslavo, gydė ligonius 
ir išvarinėjo demonus. Tai reiškė, kad Kristaus tarnavimo 
laikas dar nebuvo prasidėjęs. 

Kada Marija per vestuves Kanoje pasakė Jėzui, kad jaunieji 
pritrūko vyno, Jėzus atsakė, kad Jo laikas dar neatėjo. Tačiau 
vos po kelių akimirkų Jis pavertė vandenį vynu. Ar tai buvo, 
tiesiog, staigus nuomonės pakeitimas? Daugelis iš mūsų 
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galvojame, kad Jėzus laukė tikslios minutės, kada padaryti šį 
stebuklą. Tačiau, iš tiesų, tai nebuvo Jėzaus tarnavimo pradžia. 
Tai buvo Tėvo darbas. Iki paskutinės vakarienės dirbo Tėvas, o 
Jėzus atskleidė ir apreiškė žmonėms, koks yra Tėvas.

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)

Panašiai Jėzus elgėsi, kada buvo pakviestas viešai pasirodyti 
per palapinių šventę Jeruzalėje. Jis sakė, kad Jo laikas dar 
neatėjo, nors paskui slapta atvyko į šventę. Jėzaus giminės ir 
mokiniai troško, kad Jėzus, pagaliau, pradėtų savo tarnavimą ir 
viešai pasirodytų kitiems. Tačiau Jėzus nuėjo į šią šventę 
slaptai.

Jo broliai Jam kalbėjo: “Keliauk iš čia į Judėją, kad ir 
Tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus darai. Juk, 
norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia 
slapčiomis. Jei darai tokius darbus, parodyk save 
pasauliui”. (Mat netgi Jo broliai Juo netikėjo.) Jėzus 
jiems atsakė: “Mano laikas dar neatėjo, o jums 
laikas visada tinkamas.  (Jono 7:3-6)

Ar tai buvo, tiesiog, neprognozuojamas Jo elgesys? Ne, iš 
tiesų, Jėzaus tarnavimo laikas dar nebuvo atėjęs. Jėzaus laikas 
ir visiems matomas tarnavimas buvo Jo mirtis ant kryžiaus. 
Dėl šios valandos Jis ir atėjo. Tai buvo ne Tėvo, bet Jėzaus 
tarnavimas, kuris prasidėjo paskutinės vakarienės metu. Jėzus 
trokšte troško patarnauti žmonėms ir išgelbėti juos iš 
nuodėmės. 
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Ir Jis tarė jiems: “Trokšte troškau valgyti su jumis 
šią Paschą prieš kentėdamas. (Luko 22:15)

Tačiau Jėzaus tarnavimas prasidėjo netikėtai ir visai ne pagal 
mokinių įsivaizdavimą. Paskutinės vakarienės metu Kristus 
pradėjo savo tarnavimą. Iki to laiko mokiniai nuolat klausinėjo 
ir laukė, kada Viešpats viešai pasirodys ir apsireikš, kaip 
Izraelio karalius. Jie ruošėsi šiai valandai, kuri, atrodė, jau čia 
pat. Kada Jėzus prikėlė Lozorių iš numirusiųjų ir visa Jeruzalė, 
išgirdusi apie tai, laukė ateinančio Jėzaus su palmių šakelėmis, 
o mokiniai jau ginčijosi, kuris sėdės Jėzui iš kairės ir iš 
dešinės, daugelis galvojo, kad Jėzus, pagaliau, pradės šlovingą 
tarnavimą.

Tačiau Viešpats savo tarnavimą pradėjo ne taip, kaip tikėjosi 
mokiniai. Tai prasidėjo, kada Judas Iskariotas, vienas iš 
dvylikos mokinių, kuris vaikščiojo kartu su Juo, dalinosi Dievo 
širdimi ir jėga, skelbė gerąją naujieną ir gydė ligonius, išdavė 
Jėzų. Jėzaus tarnavimo pradžia prasidėjo smūgiais į veidą, 
viešu pažeminimu, kirčiais ir artimiausių jo draugų (paskutinės 
vakarienės metu Jis pavadino savo mokinius draugais) 
pabėgimu, ir vieno iš geriausių Jo mokinių, Petro, viešu 
išsiginimu net tris kartus. Jo tarnavimas tęsėsi patyčiomis ir 
plakimais pas Pilotą ir kryžiaus nešimu išjuokiančioje ir 
žeminančioje aplinkoje. Kada Jėzus kabojo ir kentėjo ant 
kryžiaus, tada buvo Jo laikas ir Jo valanda. Tada buvo Jo 
tarnavimas, kurio metu Jis, tarytum, šaukė: “Štai Aš. Dabar 
viešai prisistatau, kas aš esu ir dėl ko atėjau. Štai dabar yra 
mano valanda, mano tarnavimas, štai dabar, iš tiesų, matote 
Kristų, pasaulio gelbėtoją. Štai dabar aš tarnauju.” 
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Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką Aš pasakysiu: 
‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? Bet juk 
tam Aš ir atėjau į šią valandą. (Jono 12:27)

Tačiau niekas tokio tarnavimo nelaukė ir nesitikėjo. Vietoje 
sėdinčio Jono ir Jokūbo iš kairės ir iš dešinės, prie Jėzaus buvo 
nukryžiuoti du nusikaltėliai. Taip Jėzus pradėjo ir atliko savo 
tarnavimą žemėje. 

Jėzus paliko mums pavyzdį apie Dievo kelius ir būdus, kaip Jis 
įveda į tarnystę. Tai dažnai nebūna mūsų sėkmės istorija ir 
įėjimas į pamokslavimo sale, grojant trimitams, kada visi 
aplinkui ploja, pritaria ir žavisi Dievo jėga, sklindančia iš 
mūsų. Dažnai viskas prasideda atvirkščiai. Kažkas mus 
palieka, vietoje sėkmingo pamokslo sulaukiame priešiškos 
reakcijos, vietoje garbės – apkalbų ir pažeminimų. Bet tai yra 
kvietimas įeiti į Dievo tau paskirtą tarnystę. Brandos sezono 
metu Viešpats išmoko mus atpažinti atvertas duris ir suteiktas 
galimybes tarnauti. Tai nebus puošnios durys, bet siauras 
kelias ir ankštos durys. Šventoji Dvasia būtinai jas pravers 
prieš tavo širdį – tik nebijok įeiti. Tokia tarnavimo pradžia 
visada palydima Dievo jėgos, kaip ir Kristaus mirtis, buvo 
palydėta šlovingo prisikėlimo.

Paklusnumas. Paklusnumas yra vienas iš pirmųjų dvasinio 
brandos sezono metu užaugusių vaisių. Paklusnumas – 
brandaus krikščionio savybė, nes be jo neįmanoma tarnauti 
Dievui. Kodėl? 

Paklusnumas visada kažkur veda. Jis nestovi vietoje, bet juda. 
Laiške Filipiečiams apaštalas Paulius rašo, kad paklusnumas 
veda į mirtį. 
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Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas 
paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. 
(Filipiečiams 2:8)

Paklusnumas visada veda Kristaus kryžiaus link, kur mes 
mirštame sau. Jei Kristaus mirtis mumyse yra tik “ant 
popieriaus”, tai mes negalėsime tarnauti su Dievo jėga. Todėl, 
Viešpats dvasinės brandos sezono metu subrandina mumyse 
paklusnumą, įgalinantį pasiduoti Šventajai Dvasiai ir eiti ten, 
kur laukia mirtis sau. Be Šventosios Dvasios mes nenorime ir 
negalime būti paklusnūs. Būtent, todėl Dievas pasiuntė 
Šventąją Dvasią, kad įgalintų mus sekti klusniai paskui Jėzų. 

Paklusnumas visada priešinasi žmogiškai prigimčiai. Be 
Šventosios Dvasios žmogus negali pasipriešinti, todėl vis tiek 
daro tai, ką nori. Tačiau, atgimę iš dvasios, mes įgauname kitus 
troškimus ir norus, kurie priešinasi žmogiškai prigimčiai taip, 
kad mes nedarome tai, ko nori mūsų senoji prigimtis.  

Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia  
kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite 
daryti visko, ko norėtumėte. (Galatams 5:17)

Dabar mes turime malonę per dvasinius troškimus netenkinti 
kūniškų norų. Tačiau, kai kurie krikščionys iškreipia Dievo 
žodį ir pradeda naudoti Dievo pažadus kūniškiems troškimams 
tenkinti. 

Apaštalas Paulius savo laiškuose įspėja, kad paskutiniais 
laikais bus mokytojų, kurie naudos Dievo žodį ir Jo pažadus, 
savo pogeidžių, o ypač godumo, tenkinimui. Jie bandys 
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pridengti godumą Dievo žodžiu, tvirtindami, kad, iš tiesų, 
paklūsta Dievo pažadui būti aprūpintais ir klestėti. Tačiau tai 
yra apgaulė. Tikras paklusnumas visada veda į mirtį sau ir 
gyvenimą Dievui. Paklusnumas ne dangsto godumą, bet 
numarina jį. Tavo kūnui ir senajam “aš” paklusnumas niekada 
nepatiks. Kūnas visada priešinasi dvasiai todėl, kad 
paklusnumas veda į mirtį, o ne bando pritaikyti Dievo žodį 
senajai prigimčiai.

<…> ir kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, 
praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog 
dievotumas esąs pasipelnymas. Šalinkis tokių. (1 
Timotiejui 6:5)

Tačiau vienas iš nuostabiausių dalykų, kad paklusnumas, 
atvedęs tave į mirtį, iš tikrųjų, įveda tave į dvasią. Tu pradedi 
gyventi kitoje erdvėje ir vaikščioti dvasioje, nes esi pervestas iš 
kūniško ir sieliško mąstymo į dvasinį. Per paklusnumą tu esi 
keičiamas ir patalpinamas į dvasią, kur galioja kiti standartai ir 
dėsniai. Dvasioje Jėzaus vardas ir Dievo žodis turi neįtikėtiną 
galią. Jei juos naudoji kūne, tai niekas nesikeičia, o tu 
piktiniesi neveikiančiu Dievo žodžiu. Bet, kada Šventoji 
Dvasia per paklusnumą ir mirtį sau įveda tave į dvasią, tada 
Dievo ginklai, Jėzaus vardas ir Dievo žodis pradeda veikti su 
neįtikėtina jėga. Būtent, todėl paklusnumas yra pagrindinis 
vaisius, kuris įveda mus į tarnavimą. Ir tai yra tarnavimas 
dvasioje.

Tik tarnavimas dvasioje yra vaisingas. Visi darbai, padaryti 
žmogiškomis jėgomis, iniciatyva ir priemonėmis, pranyksta, 
tačiau tarnavimas dvasioje atneša gausų vaisių. Dvasinės 
brandos sezono metu tu matysi, kaip subrandintas paklusnumas 
paskui save atsiveda daug vaisių. 
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Šventas patepimo aliejus

aisingam tarnavimui be paklusnumo reikalingas ir 
Šventosios Dvasios patepimas. Nepaisant, kad 
Šventosios Dvasios patepimas veikia mūsų gyvenime 
nuo pat įtikėjimo pradžios, tačiau dvasinės brandos 

sezono metu jis įgauna didesnę jėgą, tarytum, sutirštėdamas. 
Mums augant ir bręstant, Šventoji Dvasia įmaišo į patepimą 
tam tikrus priedus, kurie sutirština patepimo aliejų. 

Senajame Testamente yra aprašyta, kaip buvo gaminamas 
šventasis patepimo aliejus. 

“Imk geriausių kvepalų: penkis šimtus šekelių miros 
ir pusę tiek cinamono, tai yra du šimtus 
penkiasdešimt šekelių, ir kvepiančių nendrių du 
šimtus penkiasdešimt šekelių, kasijos penkis šimtus 
šekelių pagal šventyklos šekelį ir vieną hiną 
alyvmedžių aliejaus. (Išėjimo 30:23-24) 

Šventasis patepimo aliejus buvo gaminamas iš miros, 
cinamono, kvepiančių nendrių, kasijos ir alyvmedžių aliejaus. 
Senojo Testamento įvaizdžiuose yra paslėptos dvasinės tiesos, 
kurių pažinimas praturtina kiekvieną krikščionį. Kodėl Dievas 
taip tiksliai ir specifiškai apibūdino, kaip yra gaminamas 
patepimo aliejus? Ar jam svarbu, iš kokių augalų jis bus 
pagamintas? Ar tai buvo kažkoks ypatingas produktas, 
saugantis nuo senatvės? Dievas nieko nekalba Biblijoje veltui 
ir be reikšmės. Kiekvienas žodis, raidė ir brūkšnys turi tam 
tikrą reikšmę. Ką Viešpats nori mums pasakyti apie šventąjį 

V
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patepimo aliejų? Kas Senajame Testamente buvo uždengta, kas 
dabar yra apreiškiama?

Patepimo aliejaus pagrindas yra alyvmedžių aliejus, kuris 
visada simbolizuoja Šventąją Dvasią. Tai yra jėga, veikianti 
mūsų gyvenime ir įgalinanti mus tarnauti Dievui ir kitiems su 
antgamtiniais sugebėjimais ir savybėmis, apreiškiančiomis 
Kristaus charakterį ir širdį.  

Krikščioniško gyvenimo pradžioje ant mūsų išlietas patepimas 
panašus į alyvmedžių aliejų. Mūsų gyvenime pradeda tekėti 
Dievo jėga, keičianti ir vedanti mus paskui Jėzų. Iš pradžių ši 
dieviška jėga būna panaši į skystą aliejų, tačiau, bręstant, 
patepimas tirštėja, tarytum, įgaudamas papildomų savybių ir 
tapdamas stipresnis. Mūsų gyvenime alyvuogių aliejus yra 
palaipsniui sumaišomas su, atrodo, visai nereikšmingais 
priedais, kurių proporcijos nėra didelės. Tai cinamonas, 
kvepiančios nendrės, kasija ir mira. Ką duoda šie priedai mūsų 
gyvenime ir, kodėl Šventajai Dvasiai reikalingos šios sudėtinės 
dalys?

Cinamonas. Jis gaunamas iš vidinės cinamono genties medžių 
žievės. Viešpats kiekvieną krikščionį palygina su medžiu, 
pasodintu prie vandens šaltinio. Šventojo patepimo aliejaus 
viena iš sudėtinių dalių yra mūsų gyvenimo medžio vidinė 
žievė, t.y. vidiniai mūsų kūno sąnariai: protas, jausmai ir valia. 
Šventoji Dvasia nori užpildyti ir naudoti mūsų protą, jausmus 
ir valią, kad galėtų apreikšti žmonėms Kristaus širdį. Kada 
mūsų vidus užsipildo Kristumi, tada patepimo aliejus tirštėja, 
tarytum, įgaudamas kitą kokybę ir spalvą. Kuo daugiau 
Kristaus užpildo mūsų širdį, tuo tirštesnis patepimas.
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Evangelijoje skaitome, kad Jėzaus pirmas stebuklas buvo 
susijęs su vandens pavertimu vynu. Kada ąsočiai buvo 
užpildyti vandeniu, tada, nešant jį svečiams, vanduo virto 
vynu. Taip ir mūsų gyvenime, kada vidiniai sąnariai yra 
užpildomi Dievo žodžiu sklidinai, tada mes pradedame tarnauti 
kitiems. Tarnavimo metu, vanduo virsta vynu. Ankstesnių 
dvasinių sezonų metu Viešpats pildė mūsų gyvenimą Dievo 
žodžiu, o brandos sezono metu šis vanduo taip užpildo mus, 
kad išsiveržia per kraštus į kitus. Tarnaujant, Šventoji Dvasia 
Dievo žodį iš mūsų širdžių išlieja ir paverčia vynu. 

Viešpats rodo, kad Jam reikalingi mūsų vidiniai kūno sąnariai. 
Taip vyksta ir mūsų dvasiniame augime. Iš pradžių Šventoji 
Dvasia išpila lauk iš mūsų vidinių sąnarių visą nešvarą, 
prikauptą per nuodėmingą gyvenimą: kūnišką mąstymą, 
aistras, pogeidžius, nešvarius jausmus ir įvairius pageidimus. 
Po to, tuščią indą Jis pradeda pildyti savo žodžiu. Tai vyksta 
palaipsniui. Indas pildomas lėtai, o vanduo neatsiranda iškart 
visame inde. 

Krikščioniško gyvenimo pradžioje, Šventosios Dvasios 
patepimas nėra tirštas, nes jame nėra dar pakankamai 
cinamono, t.y. mūsų širdis neužpildyta sklidinai Kristumi. Bet 
palaipsniui, Šventoji Dvasia vis daugiau pildo mūsų širdį 
Kristaus charakteriu, taip sutirštindama patepimą ir įgalindama 
mus tarnauti su didesne jėga. Tarnavimas įgauna kitą kvapą.

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, 
atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas 
yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. 
(Romiečiams 12:2)
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Kasija. Priešingai nei cinamonas, čia naudojama vieno iš 
cinamono genties augalų ne vidinė, bet išorinė žievė. Viešpats 
trokšta, kad mes atiduotumėm ir išorinius savo kūno sąnarius į 
Dievo rankas. Tai mūsų akys, ausys, liežuvis, kojos ir rankos. 
Krikščioniško gyvenimo pradžioje mūsų kalba dažnai dar būna 
atskiesta nešvarumais, apkalbomis, pletkais ir pateisimais. Taip 
pat ir mūsų akys bei ausys nukrypsta ir maitinasi iš nešvarių 
šaltinių. Tačiau, kai mūsų vidiniai sąnariai pildosi ir atsinaujina 
Dievo žodžiu, tada automatiškai yra keičiami ir išoriniai 
sąnariai. 

Neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip 
neteisumo ginklų, bet paveskite save Dievui, kaip iš 
numirusiųjų atgijusius, ir savo narius Jam  kaip 
teisumo ginklus. (Romiečiams 6:13)

Šventoji Dvasia, apėmusi mūsų vidinius ir išorinius sąnarius, 
įgauna tirštesnį patepimą. Kai kurie krikščionys galvoja, kad 
Šventoji Dvasia gali veikti bet kaip, kad Jai nereikia nieko. 
Tačiau Ji lieja savo jėgą, naudodama mūsų širdį, skelbia 
išlaisvinimą per mūsų lūpas, naudoja mūsų akis ir ausis, kad 
pamatytumėm ir išgirstumėm alkaną ir nusilpusį, naudoja 
mūsų kojas, kad nuneštumėm gerąją naujieną kitiems. Todėl, 
alyvuogių aliejui reikalingi šie nereikšmingi priedai: 
žmogiškos išorinės ir vidinės kūno sąnarių dalys.

Kvepiančios nendrės. Šventajam patepimo aliejui buvo 
naudojamos, taip vadinamos kvepiančios nendrės iš Balinio 
ajero (Acorus calamus) genties. Genties pavadinimas iš graikų 
kalbos žodžio akoros reiškia “nepasotinamas”, nes augalo 
šakniastiebiai vartojami apetitui pagerinti. 
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Tai rodo į nuolatinį ir augantį Kristaus pažinimo troškulį. 
Neįmanoma tarnauti Dievui su tirštu Šventosios Dvasios 
patepimu, jei širdyje nėra Kristaus pažinimo troškulio. Šis 
troškulys, tai, lyg, atviras ąsočio dangtis, leidžiantis Dievo 
jėgai užpildyti ir kaskart atnaujinti mūsų gyvenimą. Kristaus 
širdies ir charakterio pažinimo troškulys sutirština patepimo 
aliejų ir suteikia Šventajai Dvasiai papildomą, tačiau būtiną, 
komponentą. Šis troškulys išlaiko patepimo aliejų šviežią ir 
stiprų. 

Dievo pažinimo troškulys uždega mus uolumu Dievui. 
Šventoji Dvasia siekia mus užpildyti ne troškimu pažinti Dievo 
darbus, bet uolumu ir liepsna artėti prie Jėzaus širdies ir 
pažinti, koks Jis yra. Šis troškulys ir uolumas įgalina mus 
gyventi ne dėl savęs, bet dėl Dievo. Tai neišvengiamai 
sudegins mūsų gyvenimą ir sunaudos jį visą Dievo šlovei. 
Jėzus visą gyvenimą padėjo ant aukuro ir gyveno dėl Tėvo. Šis 
troškulys ir uolumas “sudegino” visą Jėzaus gyvenimą.  

Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet, kaip 
parašyta: “Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant 
manęs”. (Romiečiams 15:3)

Viešpats parodė, kad visas Jo tarnavimas buvo, kaip deganti 
uolumo liepsna. Dažnai uolumą dėl Dievo įsivaizduojame, 
kaip intensyvią veiklą arba labai nuostabius jausmus ir 
emocijas. Tačiau Viešpats nebuvo visur skubantis 
“darbininkas”  ar emocingas pamokslininkas, siekiantis, kad 
klausantieji būtų emociškai sujaudinti. Tačiau Dievo žodis 
paliudijo, kad Jėzus buvo uolus dėl Dievo. Tai rodo, kad 
dažnai mūsų ir Dievo supratimas apie uolumą skiriasi.
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Mūsų uolumas išreiškia ir parodo mus pačius, kaip MES 
degame dėl Dievo. Dažniausiai žmogiškas uolumas 
neapreiškia Dievo charakterio, bet parodo, kaip mes aktyviai 
dirbame dėl Dievo. Dievo uolumas ir liepsna yra kitokia. 
Biblijoje parašyta, kad mūsų dvasia yra žiburys.

Žmogaus dvasia yra Viešpaties žiburys, tirianti širdies 
gelmes (Patarlių 20:27)

Žiburio liepsna degimui naudoja vašką. Mūsų gyvenimas tai 
yra vaškas, kuris naudojamas Dievo garbei ir šlovei. Kai mes 
atiduodame savo gyvenimą (žvakę) Viešpačiui, Jis ją uždega. 
Nuo to momento mūsų gyvenime atsiranda šviesa. Šviesa 
naudoja vašką ir dega. Todėl uolumas dėl Dievo susijęs ne su 
tuo, kaip mes emociškai esam susižavėję Jėzumi, bet kiek 
vaško sudega, t.y., kiek gyvenimo pašvęsta ir sudega dėl 
Dievo, kokią vietą turi Jo žodis mūsų širdyje ir, kiek tavo 
gyvenimo vaško Jis naudoja? Jei duodame tik dalį savo 
gyvenimo vaško Dievui, tai šviesa yra vos rusenanti, tačiau, jei 
Dievo šviesa naudoja visą mūsų širdį, tada ir šviesa didesnė.

Dažnai mes nustembame, kad krikščioniškas gyvenimas nėra 
toks, kokį įsivaizdavome arba girdėjome pamokslaujant. Jėzus 
nėra problemų sprendėjas ir laimės “pamokslininkas”. 
Gyvenimas dėl Jo visiškai sudegins tave, bet ši liepsna yra 
negęstanti. Nepaisant, kad ji pasiglemžia ir uždega visas tavo 
gyvenimo sritis, tačiau jos kaitra ir šviesa suteikia Kristaus 
pažinimo kvapą aplinkui. Apaštalas Paulius taip stipriai degė 
dėl Dievo, kad viską laikė sąšlavomis, kad tik įgautų Jėzaus 
pažinimą. 
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Brandos sezono metu toks troškulys ir liepsna tavo gyvenime 
ypač sustiprės, sutirštindamas Šventosios Dvasios patepimą. 
Todėl, nebijok iššūkių, aplinkybių ir kitų sunkumų, kurie skirti 
ne prigesinti ugnį, bet apreikšti dar didesnę šviesą. 

Mira. Tai labiausiai nemėgstamas komponentas, kurio 
daugelis iš mūsų norime išvengti. Tačiau tie, kurie trokšta eiti 
iki galo, leidžia Šventajai Dvasiai įdėti į patepimą ir šį 
komponentą. Prie šio komponento mes prieiname su Dievo 
pažinimo troškuliu, kurį įmaišėme prieš tai. Bekompromisinis 
troškulys ir viso gyvenimo pašventimas Viešpačiui priveda 
mus prie paskutinio komponento, kuris sutirština ir apsaugo 
patepimą. 

Mira, tai medis su spygliukais. Šio medžio žievė specialiai 
pažeidžiama, kad ištekėtų sakai, kurie ir naudojami 
šventajame patepimo aliejuje. Tai neatsitiktinai išbėgę sakai, 
bet gaunami, sąmoningai ir specialiai pažeidus medžio žievę.

Šventoji Dvasia nori įmaišyti į patepimo aliejų Kristaus 
kančių. Todėl, Ji veda į tokias situacijas, kuriose mes patiriame 
pažeminimus, šmeižtą, pasipriešinimą, gainiojimus, skausmą ir 
net mirtį. Tokiais momentais, mes šaukiame ir klausiame, 
kodėl Dievas leidžia tam įvykti, kodėl Jis neišsprendžia ir 
nepalengvina šių aplinkybių? Tačiau, mūsų nuostabai, būtent, 
tokiose situacijose, kai mūsų gyvenimo medžio žievė, tarytum, 
specialiai pažeidžiama, pradeda tekėti sakai, kurie taip 
sutirština patepimo aliejų, kad kiti aplinkui yra sustiprinami, 
atgaivinami ir pakeliami. 

kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad 
mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto 



Šventas patepimo aliejus

140

ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo 
guodžiami. (2 Korintiečiams 1:4)

Dažnai pastebime, kad, kai mums sunku, patepimas, kaip tyčia, 
liejasi galingiau ir tirščiau. Kodėl? Todėl, kad Šventoji Dvasia 
įgauna paskutinį ir patį brangiausią komponentą – Kristaus 
kančias. Tai ne sunkumai ir kančios, kai mes kenčiame už savo 
klaidas, nuodėmes ar blogą elgesį. Tai sunkumai ir kančia, kai 
patirdami bloga dėl to, kad esame krikščionys, sąmoningai 
darome gera.

Menka garbė, jei jūs kantrūs, kai esate plakami už 
nusikaltimus. Bet kai esate kantrūs, darydami gera ir 
kentėdami, Dievo akyse tai verta pagyrimo.  (1 Petro 
2:20)

Be miros komponento neįmanoma patirti didelės Dievo šlovės 
ir jėgos. Kodėl? Iš miros išgaunami sakai taip pat atlieka ir 
apsauginę funkciją. Kada Viešpats patalpina mus į nuolankias 
sąlygas, persekiojimus, pažeminimus ir sunkumus, tada, iš 
tiesų, šios aplinkybės mus apsaugo nuo išdidumo. Dievas 
patiki savo jėgą ir tirštą patepimą, nes žeminančios ir sunkios 
sąlygos apsaugo mus nuo išdidumo, apsaugodamos ir 
patepimą. Gal todėl apaštalas Paulius buvo toks vaisingas 
Dievo karalystėje, o Viešpats jam patikėjo didelę jėgą. Jo 
gyvenimas buvo pilnas sunkumų, išbandymų, nepritekliaus, 
sumušimų, išdavysčių, pavojų ir negandų. Tokiose sąlygose 
Paulius jausdavosi silpnas, kamuojamas vidinės baimės ir 
išorinių suspaudimų. Tai įgalino jį išlikti nuolankiu ir 
apsaugojo nuo išdidumo. 
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Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, 
man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad 
mane smūgiuotų ir aš neišpuikčiau. (2 Korintiečiams 
12:7)

Dažnai mes galvojame, kad galime patys apsisaugoti nuo 
išdidumo. Tačiau, jei nori, kad didžiulė Dievo jėga ateitų į tavo 
gyvenimą, tada tau reikės Dievo pagalbos ir apsaugos. Ši 
apsauga ir yra mira, kurią Šventoji Dvasia įmaišys į patepimo 
aliejų. Tada nenustebk, neišsigąsk ir nesustok kelyje į Jo šlovę, 
nors kartais tau atrodys, kad Dievas tave paliko. Sunkumai ir 
žeminančios aplinkybės nėra Dievo nebūvimo tavo gyvenime 
ženklas, bet, veikiau Jo apsaugos ir malonės liudijimas. 

O tai ir yra teisingo Dievo teismo požymis: jūs turite 
tapti verti Dievo karalystės, dėl kurios ir kenčiate. 
(2 Tesalonikiečiams 1:5)

Kiekvieno krikščionio gyvenime vyksta šventojo patepimo 
aliejaus gamyba, kada Šventoji Dvasia kiekviename 
dvasiniame sezone įdeda papildomą komponentą į alyvuogių 
aliejų. Nepasitenkink, vien tik alyvuogių aliejumi. Viešpats 
nori apreikšti savo šlovę ir garbę, o be šventojo patepimo 
aliejaus tai neįmanoma. Nebijok pavesti save Dievui, ir tu 
nustebsi, ką jis padarys tavo gyvenime. Jis pakeis tavo 
mąstymą ir padarys jį kaip Kristaus. Jis apreikš savo širdį, kad 
suprastum, ką Dievas daro žemėje, bei pagamins ir išlies 
šventąjį patepimo aliejų, įgalinantį apreikšti Kristų kitiems. 
Todėl nebijok gyvenimo ant kryžiaus.
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21 SKYRIUS
Kunigo ir karaliaus patepimai

albant apie Šventosios Dvasios patepimą, labai svarbu 
suprasti  dvi pagrindines šio patepimo gijas. Tai 
kunigo ir karaliaus patepimai. Nesuprasdami arba 
gyvendami tik viename iš jų, mes galime prarasti 

neįtikėtinai didelę Kristaus charakterio pažinimo dalį ar net 
nuklysti nuo tiesos.

Kristus, išvertus iš graikų kalbos, reiškia pateptasis. Mes 
esame krikščionys, t.y. tokie, kaip Kristus, nes patepimas ant 
mūsų teka nuo mūsų galvos Kristaus. Todėl labai svarbu 
suprasti, koks patepimas veikė Jėzaus tarnavimo metu žemėje.

Laiške žydams parašyta, kad Dievas prisiekė, kad Kristus bus 
kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Koks yra šis būdas? 
Kodėl jis skiriasi nuo kunigystės, kuri buvo įtvirtinta Įstatymu? 

Juk Jis liudija: “Tu esi kunigas per amžius 
Melchizedeko būdu”. (Žydams 7:17)

Melchizedekas Senajame Testamente buvo vienintelis Dievo 
tarnas, kuris turėjo kunigo ir karaliaus patepimą. Jis buvo 
Kristaus įvaizdis, pranašaujantis, kad ateis Dievo siųstasis, 
kuris per amžius veiks, kaip kunigas ir karalius. Nuo 
Melchizedeko iki Kristaus atėjimo, žemėje nebuvo daugiau 
asmens, kuris turėtų abu šiuos patepimus. Priešingai, Senajame 
Testamente skaitome, kad Dievas visada griežtai atskirdavo 
Izraelio tautoje karalių ir kunigą ir neleisdavo vienam žmogui 
turėti abu patepimus. Izraelyje nebuvo nei vieno kunigo, kuris 

K
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tuo pačiu metu būtų ir karalius. Taip pat, nebuvo nei vieno 
karaliaus, kuris būtų ir kunigas. Priešingai, jei kuris nors 
Izraelio karalius bandydavo veikti kunigo patepime, Dievas jį 
už tai griežtai bausdavo. 

Taip atsitiko su karaliumi Sauliumi, kada, nesulaukęs 
Samuelio, kuris turėjo kunigo patepimą aukoti aukas, jis pats, 
kaip karalius, įžengė į kunigo patepimą ir aukojo. Už tai 
Saulius prarado karaliaus patepimą ir karalystę. 

Taip pat griežtai Dievas nubaudė ir karalių Uziją, kuris buvo 
geras ir dievobaimingas karalius. Jis ieškojo Viešpaties ir jam 
sekėsi. Tačiau savo sėkmėje karalius Uzijas pasididžiavo ir 
nutarė įžengti į kunigo patepimą bei smilkyti ant smilkymo 
aukuro. Dėl šio poelgio jis susirgo raupsais ir negalėjo iki pat 
savo mirties įeiti į Viešpaties namus. 

Kodėl Dievas taip ryškiai Senajame Testamente atskirdavo 
kunigo ir karaliaus patepimus ir neleisdavo, kad koks nors jo 
tarnas turėtų abu patepimus? Pilnas karaliaus ir kunigo 
patepimas buvo rezervuotas tik Kristui. Šis patepimas negalėjo 
būti užtarnautas ar išprašytas. Jis priklausė tik nuo Dievo, kuris 
ir paskyrė Kristų, kaip amžiną kunigą ir karalių.

Viešpats prisiekė ir nesigailės: “Tu esi kunigas per 
amžius Melchizedeko tvarka”. (Psalmės 110:4)

Prieš kalbėdami, kokią reikšmę šie du patepimai turi mums, 
kurie gyvename Naujojo Testamento laikais, pažiūrėkime, kas 
tai yra kunigo ir karaliaus patepimai?
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Kunigo patepimas. Ką veikia kunigas ir kokia pagrindinė šio 
patepimo funkcija? Visų pirma, kunigas negali paskirti savęs, 
išsimokslinti ir pats tapti kunigu. Jis visada yra skiriamas 
paties Dievo. Tai yra Jo pasirinkimas ir Jo iniciatyva. Pirmą 
kartą Biblijoje kunigą mes sutinkame po Abraomo pergalės 
prieš keturis karalius, kurie buvo pagrobę Lotą. Po šios 
pergalės Abraomą pasitiko kunigas Melchizedekas. Tai pirmas 
kartas, kada Biblijoje sutinkame kunigą. Melchizedekas ne 
pats tapo kunigu, bet buvo Dievo paskirtas. Tai yra pranašystė 
ir įvaizdis, rodantis į Kristų, kuris yra Dievo išrinktas, 
paliudytas, paskirtas ir užantspauduotas kunigas per amžius. 
Tai ne žmonių pasirinkimas, bet Dievo.

Naujajame Testamente laiške žydams skaitome, kad 
pagrindinė kunigo funkcija yra aukoti Dievui dovanas ir aukas. 
Tai matome ir Senajame Testamente, skaitydami apie kunigą 
Melchizedeką, kuris sutiko Abraomą su duona ir vynu. Šis 
įvaizdis rodo mums į Kristų, kuris aukojo savo kūną (duona) ir 
kraują (vynas), kaip auką už mūsų nuodėmes. 

Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas aukoti 
dovanas ir aukas, tad ir šis privalo turėti, ką aukoti. 
(Žydams 8:3)

Tačiau, kaip visa tai yra susiję su mūsų gyvenimu? Naujajame 
Testamente skaitome, kad Kristaus, kaip kunigo, patepimas 
liejasi ir ant mūsų. Mes, Kristaus dėka, taip pat esame kunigai, 
nes tas pats kunigo patepimas nuo Kristaus, kaip nuo mūsų 
galvos, teka ant mūsų.

ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į 
dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir 
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atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui 
per Jėzų Kristų. (1 Petro 2:5)

Todėl tavo gyvenime veikiantis Kristaus, kaip kunigo, 
patepimas reiškiasi troškimu aukoti dvasines aukas ir dovanas 
Dievui. Tau nereikia aukoti aukų už savo nuodėmes, nes tu turi 
vyriausiąjį kunigą Kristų, kuris sėdi Dievo Tėvo sosto dešinėje 
ir paaukojo savo kūną ir kraują už tavo nuodėmes. Tačiau tu, 
kaip Jo kūno dalis, taip pat esi kunigas, todėl Šventoji Dvasia 
skatina tave aukoti dvasines aukas. 

Tavo tarnavimo pagrindas visada bus kunigo patepimas, kuris 
per įvairias Šventosios Dvasios dovanas ir tau suteiktą 
tarnystę, skatins aukoti save ir gyventi dėl Kristaus. Be širdies, 
kuri trokšta gyventi dėl Kristaus, aukotis dėl kitų, išsižadėti 
savęs ir dalinti savo širdį ir gyvenimą, neįmanoma tarnauti su 
Šventosios Dvasios patepimu. Todėl, prieš tarnavimą Šventoji 
Dvasia apreikš ir įtvirtins tavyje tokias Kristaus savybes, kaip 
pasiaukojimas, meilė, gailestingumas, savęs išsižadėjimas, 
gyvenimas dėl Jėzaus ir kitų. Be šių savybių tavo tarnavimas 
neveiks ir patepimas nesilies su didele jėga. Tačiau, kodėl 
vaisingam tarnavimui reikalingos šios Kristaus charakterio 
savybės?

Naujajame Testamente laiške žydams skaitome, kad Kristus 
buvo gundomas taip pat, kaip ir mes. Jis pergyveno tuos pačius 
išbandymus, sunkumus ir problemas, su kuriomis susiduriame 
ir mes. Jis tai patyrė dar prieš savo mirtį ant kryžiaus. Kodėl 
Dievas leido Kristui eiti per šiuos sunkumus ir būti 
gundomam? Dievas norėjo parodyti mums, kad Kristus nėra 
abejingas ir neprieinamas dieviškosios trejybės asmuo, bet, 
tapęs, kaip ir mes, bei, ištvėręs tuos pačius gundymus ir 
sunkumus,  gali suprasti, užjausti ir padėti. 
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Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį Kunigą, kuris 
negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, 
visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį. (Žydams 4:15)

Prieš pradėdamas tarnauti, kaip vyriausiasis kunigas, Kristus 
patyrė visus žmogiškus sunkumus ir išbandymus, idant galėtų 
užjausti ir užtarti mus prieš Tėvą. Todėl ir mūsų gyvenime, 
prieš pradedant veikti kunigo patepimui, Šventoji Dvasia 
praveda mus per įvairius išbandymus ir sunkumus, ir taip 
apreiškia bei įtvirtina mumyse Kristaus charakterio savybes, 
idant mes galėtumėm tarnauti kitiems vedami meilės, 
gailestingumo ir supratimo. Kunigo patepimas be Kristaus 
širdies apreiškimo neveikia. Tai būna tik teorija ar Biblijos 
žinių taikymas praktikoje, tačiau tikras dvasinių aukų ir 
dovanų aukojimas kyla iš Kristaus širdies.

Kartais mes pakliūvame į aplinkybes, kuriose mums reikia 
paguodos ir pastiprinimo, kurį suteikia Viešpats. Mes tai 
patiriame, kad vėliau, kaip kunigai, galėtumėm aukotis ir 
užjausti kitus, kurie pakliūna į tokias pačias aplinkybes. 
Tarnavimas tai nėra Biblijos ar kitų doktrinų išmokimas, 
Biblijos mokyklos baigimas, seminarų, pamokslų ir kursų 
išklausymas ir tarnavimas kitiems tomis žiniomis. Tarnavimas 
su kunigo patepimu  tai tarnavimas Kristaus širdimi, kada, 
susidūrę su gundymais, mes įgalinami pastiprinti ir suteikti 
pagalbą kitiems per Jėzų Kristų. Tada tarnaujame ne forma ir 
darbais, bet Kristaus charakteriu ir Jo širdimi.

Karaliaus patepimas. Kristuje yra ne tik kunigo, bet ir 
karaliaus patepimas. Šventoji Dvasia veda taip, kad mūsų 
gyvenime veiktų abu šie patepimai. Apaštalas Petras savo 
laiške rašė, kad mes esame karališkoji kunigystė. Tai ne 
paprasta kunigystė, kuri buvo Senajame Testamente, bet tai 
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nauja – karališkoji kunigystė. Tai, kas buvo neįmanoma Senojo 
Testamento laikais, dabar yra prieinama mums per Jėzų Kristų. 
Dabar mums skirtas ne tik kunigo patepimas, bet ir karaliaus. 

O jūs esate “išrinktoji giminė, karališkoji 
kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad 
skelbtumėte dorybes” To, kuris pašaukė jus iš 
tamsybių į savo nuostabią šviesą. (1 Petro 2:9)

Galvodami apie karaliaus patepimą, dažniausiai jį siejame su 
valdžia, autoritetu ir jėga. Toks supratimas būdingas pasauliui. 
Dievo akyse karaliaus patepimas veikia visai kitaip. 
Pirmiausia, Dievas rodo ne į tai, ką karalius daro, bet į tai, koks 
Jis yra. Naujajame Testamente laiške žydams skaitome, kad 
Kristus, kaip Melchizedeko įvaizdis, yra teisumo ir ramybės 
karalius.

<>… Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisumo 
karalius, paskui Salemo, arba ramybės, karalius, 
(Žydams 7:2)

Visi karaliaus veiksmai išplaukia iš Jo širdies, kurioje yra 
teisumas ir ramybė. Kristus karaliauja per teisumą ir ramybę. 
Šis karališkas Kristaus patepimas veikia ir mūsų gyvenime. 
Šventoji Dvasia iš pradžių apreiškia mumyse Kristaus teisumą 
ir ramybę, kad per juos mes karaliautumėm su Šventosios 
Dvasios patepimu.

Daugelis iš mūsų galvojame, kad karaliaus patepimas veikia, 
kada įsakinėjame aplinkybėms, ligoms ir problemoms bei 
karaliaujame ir paminame po kojomis sunkumus ir 
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pasipriešinimus. Tačiau Viešpačiui daug svarbiau yra tai, koks 
yra karalius, nei tai, ką jis daro. Jei karaliaus širdis yra 
užpildyta Jėzaus teisumu ir ramybe, tada ir visi jo veiksmai 
išplauks iš šio šaltinio. Dažnai matome, kad tikėjimo principai 
neveikia, o ligos nepasitraukia, nes karaliaus patepimas 
neveikia be karališkos širdies. Tačiau, kada mūsų širdis yra 
gailestinga sergančiam ir pasiruošusi padėti, tada be jokių 
pastangų karaliaus patepimas išsilieja su Šventosios Dvasios 
jėga. Jei tavo širdyje yra Jėzaus teisumas ir Jo ramybė, tada 
veiks ir karaliaus patepimas. 

Kada Šventoji Dvasia apreiškia mumyse Kristaus teisumą ir 
užpildo ramybe, tada Ji veda prie pagrindinio būdo, rodančio, 
kaip veikia karaliaus patepimas. Parengta širdis yra apjuosiama 
pagrindiniu ir vieninteliu karališkuoju įstatymu – mylėti savo 
artimą. 

Jeigu tik įvykdote karališkąjį įstatymą, kaip sako 
Raštas: “Mylėk savo artimą kaip save patį”, jūs gerai 
darote; (Jokūbo 2:8)

Karališkas patepimas veikia per įstatymą, kuriuo įtvirtinama 
valdžia. Tai meilė savo artimui. Karališkas patepimas neveikia 
be meilės. Mes galime stenėti, išmeldinėti, pasninkauti, bet jei 
neturime meilės, tai nėra ir realiai veikiančio karaliaus 
patepimo, įgalinančio statyti Kristaus kūną, t.y. bažnyčią. 
Dažnai “užmėtome” Dievą karališkais tikėjimo išpažinimais, 
skelbdami, kad mums priklauso valdžia, jėga, kad mes 
pašaukti valdyti ir karaliauti, bet nežinome, kaip veikia šis 
patepimas ir, kam mes karaliaujame.



Kunigo ir karaliaus patepimai

150

Tarnavimas be meilės yra bejėgis. Todėl, Šventoji Dvasia mus 
nuolatos mokina mylėti savo artimą, kad būtų atvertos durys 
galingam karaliaus patepimui. Kaip dažnai mes meldžiamės ir 
prašome Dievo jėgos ir meilės, bet, kai Šventoji Dvasia apsupa 
mus žmonėmis, kad išmokytų mylėti, mes pabėgame ir 
atsitraukiame, nesuprasdami, kad, iš tiesų, tai buvo atsakymas į 
mūsų maldas. 

Šventoji Dvasia dažnai patalpina į sąlygas, kuriose mokina 
mylėti vienas kitą. Nesuprasdami tai, mes pradedame piktintis 
ir murmėti, kodėl darbe, nei iš šio, nei iš to, atsiranda žmonės 
su nepakeliamu ir blogu charakteriu, kodėl žmona, vyras ar 
vaikai tampa tokie irzlūs ir blogi, kodėl valdžia ir visos 
aplinkybės tokios nemielos. Tačiau, tai yra kvietimas mokytis 
mylėti ir valdyti, vadovaujantis karališkuoju meilės įstatymu. 
Čia mes galime parodyti, kaip, iš tiesų, karaliai valdo.

Jei Senajame Testamente kunigo ir karaliaus patepimo 
negalėjo turėti vienas asmuo, tai dabar, per Jėzų Kristų abi šio 
patepimo gijos yra būtina kiekvieno krikščionio gyvenimo 
dalis. Šiomis gijomis mes esame sujungti su Kristumi. 
Naujajame Testamente karaliaus ir kunigo patepimai veikia 
kartu ir yra vienas nuo kito priklausomi. Tai privilegija, kurios 
niekas neturėjo Senajame Testamente, tačiau, dabar, mes 
turime, tiek kunigo, tiek karaliaus patepimo gijas, kurios teka 
iš Kristaus.

Naujojo Testamento laikais, kunigo ir karaliaus patepimo 
atskyrimas gali padaryti daug žalos ne tik pavieniui 
krikščioniui, bet ir visai bendruomenei. Ypač tai pavojinga, 
kad pasirenkame ir susikoncentruojame ties karaliaus patepimu 
ir užmirštame kunigo. Šiais laikais tai tapo būdinga daugeliui 
bendruomenių. Dažnai galime matyti krikščionis ir ištisas 
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bažnyčias, kurios taip susižavi karaliaus patepimu, kad 
pagrindinė skelbiama žinia tampa karaliavimas. Be kunigo 
patepimo toks mokymas ir karaliavimas išsigimsta ir tampa 
proga kūniškumui. Tada Dievui yra primenami Jo pažadai, 
tikėjimu imama pergalė į aprūpinimą, sveikatą ir visus Dievo 
turtus. Tačiau, kai susižavima tik karaliaus patepimu, ir jis 
nesujungiamas su kunigo, tokia bažnyčia išsigimsta ir tampa 
“dvasinių karjeristų” grupe: “MAN priklauso valdžia, MAN 
priklauso autoritetas, dovanos, turtai, aprūpinimas ir t.t.”.

Savarankiškas karaliavimas be savo artimo, kada Dievo pažadų 
siekimas apsiriboja mumis pačiais, mūsų šeima, bendruomene 
ar miestu, iš tikrųjų, atitolina mus nuo Kristaus. Viešpats 
visada nori, kad mes karaliaus patepimą naudotumėm kartu su 
kunigo. Tada mes neįsivaizduojame karaliavimo be savo brolių 
ir seserų. Taip laiške Korintiečiams rašė ir apaštalas Paulius. 

Jūs jau esate sotūs, jau turtingi, jau pradėjote be 
mūsų karaliauti! O, kad jūs iš tikrųjų karaliautumėte, 
kad ir mes galėtume kartu karaliauti! (1 Korintiečiams 
4:8)

Dangaus karalystėje nėra pavaldinių, bet tik karaliai. Dažnai 
mes įsivaizduojame karaliavimą, vadovaudamiesi pasaulio 
standartais, ir ieškome bažnyčiose pavaldinių, kuriems 
galėtumėm karaliauti. Tačiau čia nėra, nei mažesnių, nei 
didesnių  visi yra karaliai. Priežastis, kodėl kartais bažnyčiose 
pradedame karaliauti vieni, yra ta, kad susižavime karaliaus 
patepimu ir užmirštame, kad mes esame karališkoji 
KUNIGYSTĖ.  
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Kunigo patepimo atskyrimas nuo karaliaus visada baigiasi 
liūdnai. Apie tai galime skaityti ir Senajame Testamente. Nors 
tais laikais Dievas kunigo ir karaliaus patepimus skirdavo 
skirtingiems asmenims, tačiau visada siekė, kad jie veiktų 
kartu.

Senajame Testamente matome daugybę pavyzdžių, kai,  
veikiantis kartu, karaliaus ir kunigo patepimas vesdavo Izraelio 
tautą į didžiules pergales, atstatymą ir Dievo apsaugą. Ir 
priešingai, kada karalius būdavo atskirtas nuo kunigo ir 
neveikdavo sutartinai, tada Izraelyje vykdavo sumaištis, 
pralaimėjimai ir atitolimas nuo Dievo.

Senajame Testamente skaitome apie Judėjos karalių Jehoašą. 
Kada jis veikė išvien su kunigu Jehojadu, Dievo šventykla 
buvo atstatyta, o Judėjos karalystė apsaugota nuo priešų. Dievo 
šventykloje vykdavo tarnavimai, o Viešpats laimindavo visą 
tautą. Tačiau, kai mirė kunigas Jehojada, karalius pradėjo 
veikti su šalia jo atsiradusiais pareigūnais, bet ne su kunigu. 
Karaliaus ir kunigo patepimas buvo atskirtas. To pasekoje, net 
ir mažesnė armija iš Damasko, nugalėjo daug didesnę Judos 
armiją, o karalius Jehoašas buvo sužeistas, o vėliau ir 
nužudytas. To priežastis buvo, kad karalius atsiskyrė nuo 
kunigo ir veikė vienas.

Kunigui Jehojadai mirus, Judo kunigaikščiai atėjo 
pas karalių ir jam nusilenkė. Tada jis ėmė jų 
klausyti. Jie paliko Viešpaties, savo tėvų Dievo, 
namus ir tarnavo alkams ir stabams. Tas 
nusikaltimas sukėlė Viešpaties rūstybę prieš Judą ir 
Jeruzalę. (2 Chronikų 24:17-18)
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Kada kunigo patepimas paliekamas ir ignoruojamas, tada 
atsidaro durys kūniškumui ir po truputį karališka valdžia 
pradedama naudoti savo reikmėms ir pogeidžiams tenkinti. 
Taip atsitiko ir su minėtu Judėjos karaliumi Jahoašu, kada 
mirus kunigui Jehodajai, prie karaliaus prisiartino iki tol tylėję 
pareigūnai. 

Taip būna ir mūsų gyvenime, kada, atitolę nuo kunigo 
patepimo, mes tampame atviri kūniškiems patarėjams: savo 
norams, garbei, savanaudiškumui ir dvasiniam karjerizmui. Jei 
akcentuojame karaliaus patepimą ir tik “karaliaujame”, tada, 
nei iš šio, nei iš to, išlenda kažkur tūnoję pareigūnai, kurie 
simbolizuoja mūsų kūniškumą. Mūsų patarėjais tampa kūniški 
norai, savigarba, dvasinis karjerizmas, bet ne savęs 
išsižadėjimas, pasiaukojimas ir Kristaus kryžius.

Bažnyčiose, kurių lyderiai ignoruoja ir užmiršta kunigo 
patepimą bei susižavi karaliavimu, avys pakrinka, o 
bendruomenė nukrypsta į kūniškumą. Todėl, taip svarbu, kad 
bažnyčioje veiktų, tiek kunigo, tiek ir karaliaus patepimas. 
Kunigo patepimas karališkajam suteikia gailestingumą, norą 
aukotis ir prarasti gyvenimą dėl Dievo. Tada Dievo turtai 
dalinami, bet ne griebiami ir užkariaujami. Tada Viešpats 
lengvai duoda, nes karalius yra kunigas, kuris aukoja, tarnauja, 
nusižemina ir myli. Tokį pavyzdį paliko Kristus, kuris buvo, ir 
karalius, ir kunigas.
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Dievo valia

ūsų dvasinis augimas priklauso nuo Dievo valios 
pažinimo. Laiške Romiečiams apaštalas Paulius 
rašo, kad mūsų pasikeitimas susijęs su palaipsniui 
augančiu Dievo valios pažinimu, kuri gali būti gera, 

priimtina ir tobula. 

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, 
atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas 
yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. 
(Romiečiams 12:2)

Dievo valią mes pažįstame palaipsniui. Tai neįvyksta iškart. 
Dievo valios pažinimas priklauso nuo mūsų dvasinio augimo ir 
kiekviename dvasiniame sezone gilėja. Iš pradžių, mes 
pažįstame gerą, vėliau priimtiną ir, galiausiai, tobulą Dievo 
valią. Nepažinę geros Jo valios, negalėsime pažinti priimtinos. 
Į tobulos Dievo valios pažinimą mes esame atvedami per 
augimo procesą. 

Dvasinės sėjos ir dygimo sezonuose mes pažįstame gerą Dievo 
valią, dvasinio augimo metu – priimtiną Jo valią, o brandos 
sezono metu  esame atvedami prie tobulos Dievo valios. 
Taigi, kaip mes augame Dievo valios pažinimu ir, kaip 
prieiname prie tobulos Jo valios?

Pirmiausia, Dievo valią mes pažįstame augdami Kristaus 
pažinimu, nes neįmanoma pažinti Jo valios, nepažįstant Jo 

M
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asmens. Todėl, Dievo valia visada susijusi su Kristaus 
asmeniu. Kiek Jį pažįstame, tiek augame ir Jo valios pažinimu.

Daugelis galvoja, kad tobula Dievo valia yra išgelbėti mus nuo 
Dievo rūstybės ir nuodėmės teismo. Tačiau, tobula Dievo valia 
nėra vien tik tavo išgelbėjimas iš pragaro ir bilietas į rojų. Tai 
yra daug daugiau. Kai kurie krikščionys sustoja, 
pasitenkindami vien tuo, kad yra išgelbėti per tikėjimą Jėzaus 
krauju. Tačiau tai yra tik pradžia. Tobula Dievo valia nėra vien 
tik laimingas bei moralus gyvenimas žemėje iki tol, kol 
iškeliausi į dangų. Tai yra daug daugiau. Tačiau, tobulos Dievo 
valios pažinimas prasideda nuo geros Jo valios.  

Taigi, kas yra gera Dievo valia? Dvasinio dygimo sezono 
metu mes džiaugiamės išgelbėjimu. Tai yra pagrindinis Dievo 
valios suvokimas įtikėjimo pradžioje. Žmogaus išgelbėjimas ir 
perkėlimas iš tamsos į šviesos karalystę, atrodo pats 
svarbiausias ir galutinis Dievo valios tikslas. 

už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai 
gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. 
Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, 
kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir 
pasiektų tiesos pažinimą. (1 Timotiejui 2:2-4)

Gerą Dievo valią mes pažįstame priimdami ją. Tai dovana ir 
pradinis Kristaus asmens pažinimas per išgelbėjimo priėmimą. 
Tačiau, kada mūsų širdis yra sutvirtina tikėjimu, o išgelbėjimo 
pamatas padėtas, ant jo Šventoji Dvasia pradeda dvasinių 
namų statybą ir veda iš geros Dievo valios pažinimo į 
priimtiną.
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Priimtina Dievo valia. Aukščiau minėtame laiške Timotiejui, 
apaštalas Paulius rašo, kad gera ir priimtina Dievo valia, kad 
mes gyventumėm ramiai, visokeriopai dievotą ir kilnų 
gyvenimą. Dievui priimtina, kada mūsų gyvenimas atspindi 
išgelbėjimo dovaną ir keičiasi. Šis Dievo valios pažinimas 
būdingas dvasinio augimo sezone, kada visas mūsų dėmesys 
nukreiptas į elgesį. Tačiau, kai kurie krikščionys visą likusį 
gyvenimą lieka susikoncentravę ties tuo, kaip atrodo jų 
gyvenimas kitų akyse. Jie stengiasi dorai gyventi ir daryti daug 
gerų darbų. Dievui priimtina, kada mes augame Jo pažinimu ir 
gyvename dievobaimingą ir ramų gyvenimą, atspindėdami ir 
liudydami Jo išgelbėjimą. Toks gyvenimas patinka Dievui, 
tačiau tai nėra tobula Jo valia.

Priimtiną Dievo valią mes pažįstame per pasidavimą ir 
Viešpaties laukimą. Čia nėra aktyvaus mūsų valios 
sprendimo, bet, veikiau, susitaikymas su Dievo nustatytomis 
aplinkybėmis ir ribomis. Pavyzdžiui, tu gali norėti būti 
pastoriumi, tačiau Dievas uždeda ribas ir patalpina tave į tokias 
sąlygas, kuriose tenka susitaikyti su Jo valia ir būti tik salės 
tvarkytoju. Tu, tiesiog, nuolankiai priimi tai, kaip Jo valią, ir 
susitaikai su tuo, kad dabar esi tik salės tvarkytojas. Tokiu 
atveju mes pažįstame priimtiną Jo valią. Kad ir kaip norėtume, 
negalime peršokti per žemai nuleistą Jo ranką. Nors tu ir 
bandai, tiesiog, nėra galimybių. Susitaikymas su Dievo valia, 
nustatyta per aplinkybes ir Jo uždėtas ribas, leidžia mums 
pažinti priimtiną Dievo valią. 

Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis 
išaukštintų jus metui atėjus. (1 Petro 5:6)

Kai kurie iš mūsų tokiais atvejais plėšomės, prašome, 
bombarduojame Dievą tikėjimo išpažinimais, kovojame prieš 
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aplinkybes ir visais būdais stengiamės pasiekti savo tikslus, 
tačiau jaučiame žemai palenktą Dievo ranką ir negalime 
peršokti per aplinkybes ir Dievo nustatytas ribas. Tada lieka 
susitaikyti ir paklusti Jam. Greičiausias ir tiesiausias būdas 
pažinti priimtiną Dievo valią yra nusižeminimas ir 
susitaikymas po galinga Jo ranka. 

Tobula Dievo valia. Tai yra tikslas, prie kurio mus nori atvesti 
Viešpats. Tobula Dievo valia visada susijusi su laisvu mūsų 
širdies spendimu, kada mes, neverčiami aplinkybių ir palankių 
situacijų, laisvai ir vien tik iš meilės, pasirenkame Jėzų. 

Dievas nesukūrė mūsų robotais ar kompiuteriais, kurie klusniai 
vykdo komandas ir pildo Jo valią. Jis trokšta bendravimo ir 
meilės lygiai taip pat, kaip ją dalina mums. Mes sunkiai 
suprantame, kad Jėzus taip pat trokšta būti mylimas. Jis nenori, 
kad mes mylėtume Jį vien dėl to, kad Jis galingas, duoda 
dovanas ir aprūpina, kad laimina mūsų gyvenimą ir apstulbina 
savo šlove. Jis trokšta būti pasirenkamas ir mylimas tada, kai 
mums tai neapsimoka, kai mes nieko neišprašinėjame ir 
nereikalaujame, kai Jis ateina ne kaip šlovės karalius, bet kaip 
paprastas žmogus. 

Tobula Dievo valia yra, kada mes pasirenkame Jėzų, Jo 
neverčiami ir negirdėdami Jo komandos, įsakymo ar balso tai 
pasirinkti. Tai laisvas bei, paremtas meile, mūsų valios 
sprendimas, atsisakyti kažko, kas mums priklauso dėl Jėzaus. 

Jėzus trokšta ne dvasinio karjerizmo, sūnaus darbininko, bet 
bendravimo be išskaičiavimų, uždarbių danguje, atlyginimo 
aną dieną, didesnio laipsnio danguje, ženklų ir stebuklų ar dar 
kažko. Labai dažnai mūsų elgesys slepia naudos sau motyvą, 
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tik krikščioniškame gyvenime tai tampa “dvasine nauda”. Ar 
verta kažką prarasti, bet pasirinkti mylėti Jėzų, kai tai 
neapsimoka, nesimato ir neperspektyvu? Kada toks 
pasirinkimas gali mums kainuoti Dievo pažadus, tarnavimą, 
šeimą, gyvenimą, draugus, aplinką ir viską, išskyrus Jėzų. 

Tobulos Dievo valios pažinimas neįmanomas be meilės. 
Viešpats niekada neliepia, neapreiškia ir aiškiai nepasako 
tobulos Dievo valios, kaip ir mes nenorėtumėm, kad būtumėm 
mylimi, tik tada, kai to esame parašomi. Mes taip norime, kad 
kažkas mus mylėtų be priežasties, be postūmio, spaudimo, 
“lengvo priminimo” ar sufleravimo? Todėl, ir tobulos Dievo 
valios neįmanoma išgirsti aiškiai. Ją mes galime “atspėti” tik 
bendraudami su Jėzumi ir pažindami Jo širdį. 

Senajame Testamente skaitome, kad Dovydas buvo karalius 
pagal Dievo širdį. Kodėl vėliau visi Izraelio karaliai, nepaisant, 
kad jie pasiekdavo daugiau nei Dovydas, buvo lyginami su 
juo? Tai galime pastebėti iš keleto Dovydo sprendimų, kurie 
buvo tokie nelogiški, prieštaravo žmogiškai prigimčiai, 
girdėtiems apreiškimams, įstatymui ir bet kokiai iki tol 
žinomai moralei?

Kada Dovydui buvo suteiktos palankiausios sąlygos nužudyti 
karalių Saulių, kas pagal įstatymą, to laikmečio gyvenimo būdą 
ir net asmeninį Dievo apreiškimą, būtų buvę nesmerktina ir 
priimtina, Dovydas nepasinaudojo šia galimybe. Dovydas 
turėjo teisę atkeršyti ir nužudyti Saulių, kadangi buvo jo 
persekiojamas. Net ir Dievo apreiškimas liudijo, kad tai yra 
palanki ir priimtina proga, pagaliau, išpildyti Dievo žodį ir 
pažadą. Taip pat ir įstatymas leido keršyti (akis už akį, dantis 
už dantį). Artimiausi draugai ir bendražygiai skatino Dovydą 
tai padaryti, primindami jam Dievo pažadą. Tai buvo pačios 
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palankiausios ir priimtiniausios galimybės, pagaliau, tapti 
karaliumi. Tuo metu nebuvo jokio Dievo balso, liepiančio 
nežudyti Sauliaus. Dievas, tarytum, pasitraukė, tylėjo ir laukė 
laisvo Dovydo sprendimo.

Dovydo vyrai sakė jam: “Štai diena, apie kurią 
Viešpats tau kalbėjo: ‘Aš atiduosiu tavo priešą į tavo 
rankas, kad pasielgtum su juo, kaip tau patinka’ ”. 
Prislinkęs Dovydas nupjovė Sauliaus apsiausto 
skverną. (1 Samuelio 24:4)

Tačiau Dovydas pažino ne taisykles, bet Viešpaties širdį. Jis 
atsisakė tai padaryti ir širdyje paaukojo Dievo pažadą tapti 
karaliumi bei gyvybę, nes kitos progos galėjo ir nebūti. 
Dovydas, niekieno neverčiamas, be Viešpaties spaudimo ir 
raginimo, laisva ir iš meilės širdimi, pasirinko sau nenaudingą 
sprendimą, paremtą vien tik meile ir atsidavimu Viešpačiui. 
Tai buvo tobula Dievo valia – laisva, mylinti ir be jokios 
prievartos, pasirenkanti Viešpatį, širdis. Į tokią valią Dievas 
nori atvesti ir mus.

Jei priimtinoje Dievo valioje aplinkybės neleisdavo mums 
gauti kažko ar tapti kažkuo, ir mums reikėdavo susitaikyti su 
priimtina Dievo valia, tai tobulą Dievo valią mes išgirstame ir 
pažįstame širdimi. Tada visos aplinkybės gali būti palankios 
kažką gauti, o ženklai ir “tinkami sutapimai” liudyti apie Dievo 
duotus pažadus ir šlovingas galimybes. Tačiau širdis be jokio 
raginimo pasirinks Viešpatį, atsisakant tai, kas mums galėjo 
būti naudinga. Kaip tai įmanoma? Tai galima “atspėti” tik 
esant vedamam meilės Viešpačiui.
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Tobulą Dievo valią galima pažinti tik pasiekus dvasinę brandą, 
kada mes pažįstame Jo širdį ir galime dvasia “atspėti” Jo 
troškimus. Jis nori būti pasirenkamas laisvai – ne dėl šlovės ir 
stebuklų, bet dėl to, kad Jis toks yra.

Kristaus troškimą būti mylimu, mes galime pastebėti 
Evangelijose, kai skaitome apie mums dažnai nesuprantamą 
Jėzaus elgesį. Evangelijoje pagal Luką matome, kad, prisikėlęs 
iš mirusiųjų, Jis ėjo kartu su dviem mokiniais į Emauso miestą, 
tačiau atvirai neatsiskleidė jiems. Viešpats “apsimetė”, kad 
eina toliau. Tačiau mokiniams taip buvo gera su Juo, kad jie 
paprašė Jėzaus pasilikti. Ir Viešpats pasiliko. Jis neprašė, 
neragino ir neliepė Jo mylėti. Jis, tiesiog, norėjo, būti mylimas 
ir trokštamas.

Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, ir Jis dėjosi 
einąs toliau. Bet jie sulaikė Jį, sakydami: “Pasilik su 
mumis! Vakaras arti, diena jau baigiasi”. Jis užsuko 
ir pasiliko su jais. (Luko 24:28-29)

Tą patį galime pastebėti ir, kada Jėzus ėjo vandeniu ir norėjo 
praeiti pro šalį – pro mokinių valtį. Tačiau mokiniai pakvietė 
Jėzų. Jis nori būti pakviestas ir mylimas be išskaičiavimų ir 
“dvasinės” naudos. Tas, kuris sukūrė mylinčią širdį, argi 
nenori būti mylimas? 

Tai yra Jo širdies paslaptis: Viešpats trokšta būti mylimas, 
todėl ir sukūrė bei išgelbėjo mus, kad mes trokštumėm Jo ne 
dėl padaugintų duonos kepalų, bet dėl Jo širdies.
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Mes neišgirsime tobulos Dievo valios aiškiai, tačiau, augdami 
meile, Jis pravers savo širdį, leisdamas pažinti ir “atspėti” Jo 
širdies motyvus ir troškimus. Tai yra tikra laisvė, kurią duoda 
ir kurios trokšta Jis ir mes: mylėti vienas kitą laisva širdimi. 

Tokią meilę Jis visada pastebi, priima ir vertina. Gal todėl, 
moteriškė, kuri išliejo brangų aliejų ant Jėzaus, pateko į 
Evangeliją. Ji padarė nelogišką, niekam nesuprantamą, be 
išskaičiavimų, ypatingo apreiškimo ar Viešpaties nurodymo, 
veiksmą. Nei vienas nepritarė ir net priekaištavo jai dėl tokio 
švaistymo ir praradimo. Tačiau meilė nepažįsta praradimų. 
Jėzus viską priima, kas yra iššvaistoma iš meilės. 

Jėzui esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo 
namuose, ir sėdint prie stalo, atėjo moteris su 
alebastriniu labai brangaus gryno nardo tepalo indu. 
Sudaužiusi indą, ji išpylė tepalą Jam ant galvos. Kai 
kurie ten esantys pasipiktino ir kalbėjo vienas kitam: 
“Kam toks tepalo eikvojimas? (Morkaus 14:3-4)

Dažnai mes vertiname kitų krikščionių elgesį, remdamiesi 
žmogišku racionalumu, laimėtomis sielomis, maldomis ir 
pasninkais, tačiau Viešpats viską vertiną, vadovaudamasis 
meile. Gal todėl pagrindinis klausimas Petrui po jo viešo 
Jėzaus išsigynimo, buvo: “Ar tu mane myli?” Jam nesvarbu, 
kiek ir kaip tu pluši dėl Dievo karalystės, kiek gerų darbų 
padarei, kiek ženklų ir stebuklų patyrei ar, kokia yra kitų 
žmonių ir dvasinių lyderių nuomonė apie tave. Jam 
svarbiausia, ar tu Jį myli. Ir Šventoji Dvasia veda tave į tobulą 
Dievo valią, į pilną laisvę mylėti Jį, kaip Jis myli tave.
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vasinės brandos sezone Viešpats mokina mus kovoti 
gerą tikėjimo kovą bei atskirti tikrus ir netikrus 
mūšius. Jis apreiškia mums priešo klastas ir išmoko 
pasitraukti iš tų kovų, kurias įnirtingai bandėme kovoti 

įtikėjimo pradžioje, bei įvesti į Jo mūšio lauką, kur pergalė yra 
garantuota. 

Kaip nebūtų keista, daugelis iš mūsų esame įvelti ir kovojame 
kovas, kurios nėra Viešpaties. Velnias nieko negali sukurti iš 
savęs, todėl jis viską kopijuoja. Ji padirbinėja ir kopijuoja tik 
vertingus dalykus. Materialiame pasaulyje niekas 
nepadirbinėja tualetinio popieriaus. Tik vertingi daiktai yra 
kopijuojami ir padirbinėjami: auksas, deimantai, pinigai ir t.t. 
Taip ir dvasiniame pasaulyje, jei yra tikri pranašai, tai yra ir 
netikri, jei yra tikras tikėjimo mūšis, tai yra ir netikras 
“krikščioniškas” mūšis. Todėl velnias stengiasi, kad 
krikščionis nekovotų geros tikėjimo kovos ir bando jį išvesti iš 
mūšio lauko. Jei tai nepavyksta, jis imituoja ir įvelia degantį 
krikščionį į netikrus ir bereikalingus mūšius. Todėl labai 
svarbu žinoti, kokia yra tikra tikėjimo kova, kuriai mus 
pašaukė Viešpats, nes tik čia yra pergalė.

Jėzus Kristus iškovojo pergalę ir įteikė ją mums, todėl 
kiekvieno krikščionio gyvenimas turi būti pergalingas. Tai 
pergalė prieš nuodėmę, kūniškumą, pasaulį ir velnią. Ši pergalė 
yra iškovota ir prieinama kiekvienam krikščioniui.

1 Korintiečiams 15:57: Bet dėkui Dievui, kuris duoda 
mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!

D
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Tačiau tikėjimo pergalė nėra atsitiktinai atrastas lobis ar 
bereikšmis daikčiukas, padėtas šalia lovos. Ši pergalė tampa 
realia tik mūšyje ir gaunama tik kovojant. Todėl, apaštalas 
Paulius laiške Timotiejui ragino kovoti gerą tikėjimo kovą. 
Kaip yra gera tikėjimo kova, taip yra ir jos kopija arba netikra 
tikėjimo kova. Todėl mums labai svarbu žinoti, kokią kovą 
mus pašaukė kovoti Viešpats, nes tik tikroje kovoje mes 
lengvai nugalime ir pasiimame pergalę, kurią jau iškovojo 
Jėzus.

1 Timotiejui 6:12: Kovok gerą tikėjimo kovą...

Tačiau, kodėl kai kurių krikščionių gyvenimai yra panašūs į 
pralaimėjimą, nepaisant, kad jie kovoja įnirtingai, iš visų jėgų 
ir uoliai? Kodėl, nepaisant didelių pastangų ir mūšių, kai kurių 
tikinčiųjų gyvenime nėra pergalės, bet nuolatinis bėgimas ir 
klūpimas? Mes matome apdovanotus krikščionis, kurie uoliai 
lanko maldos susirinkimus, bažnyčią, liudija apie Viešpatį, 
tačiau jų gyvenimuose nėra pergalės prieš nuodėmę, 
kūniškumą ir pasaulį? To priežastis gali būti tai, kad jie kovoja 
ne tas kovas ir ne tomis priemonėmis bei ginklais, kuriuos 
mums įteikė Jėzus. Taigi, tam, kad suprasti tikrą tikėjimo kovą, 
pažiūrėkime į tai, kaip velnias kopijuoja ir stengiasi įvelti 
krikščionį į netikrus mūšius.

kad neapgautų mūsų šėtonas. Nes mums nėra 
nežinomi jo kėslai. (2 Korintiečiams 2:11)

Kūniškumo mūšis. Kiekvienas iš mūsų pradedame gerą 
tikėjimo kovą, tačiau velnias visada stengiasi nukreipti ir 
užimti visą mūsų laiką netikrais, tačiau taip vadinamais 
“krikščioniškais” mūšiais. Taip atsitiko su Izraelio karaliumi 
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Sauliumi. Jis buvo galingas Dievo vyras, pateptas išlaisvinti 
Izraelį iš Filistiniečių. Tai nebuvo, šiaip karalius, tačiau 
pateptas Šventąja Dvasia, uolus ir pasiekęs didelių pergalių 
prieš Filistiniečius. Tačiau nuo to momento, kada jis atsitraukė 
nuo savo pašaukimo ir nepakluso Viešpačiui, jo gyvenimas iš 
lėto pradėjo keistis. Po nepaklusnumo Viešpačiui Saulius tapo 
atviras kūniškumui ir pradėjo kovoti kitas kovas.

Nuo tada mes nebematome Sauliaus pergalių prieš 
Filistiniečius, bet nuolatinę kovą prieš Dovydą. Saulius pradėjo 
kovoti, taip vadinamą “krikščionišką” kovą prieš savo ištikimą 
tarną Dovydą. Velnias nukreipė Sauliaus patepimą, jėgas ir 
visą armiją kovai prieš Dovydą. Tai buvo pavydo, išdidumo, 
baimės, konkurencijos, šmeižto ir apkalbų kova. Filistiniečiai 
galėjo lengviau atsikvėpti, nes Saulius su jais jau nebekovojo. 

Taip įvyksta ir kai kurių krikščionių, o ypač bažnyčių lyderių, 
gyvenime. Pradėję gerą tikėjimo kovą ir būdami be galo uolūs, 
jie iš lėto nukreipiami į kovą prieš kitus krikščionis ir 
denominacijas, o visas jų kovos laikas pavagiamas ir 
užimamas apkalbomis, pateisimais, ginčais ir diskusijomis dėl 
tikėjimo doktrinų, šlovinimo būdų, žodžio ir dvasinio stovio. 
Tada tikras priešas – dvasinės blogio jėgos, valdžios ir 
kunigaikštystės, lieka pamirštos, o visas uolumas nukreipiamas 
kovai prieš kitus krikščionis. Tada stengiamasi apginti 
“savąsias aveles” ir apsaugoti jas nuo kitų denominacijų, 
pažeminti ir persekioti žodžiais savo brolius ir seseris, 
patenkinti išdidumą ir pavydą, siekiant išlaikyti savo 
tarnavimą, gerą nuomonę ar įtaką.

Gera tikėjimo kova tampa kūnišku krikščionišku mūšiu, nors 
šio mūšio forma ir priemonės lieka tos pačios. Čia taip pat 
daug meldžiamasi, pasninkaujama, dainuojama ir giedama 
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Viešpačiui, tačiau priešas jau yra kitas. Priešais tampa kiti 
krikščionys ir denominacijos.

Karalius Saulius visą likusį gyvenimą, atitolęs nuo savo 
pašaukimo, praleido laiką, kovodamas su Dovydu. Dažnai 
galvojame, kad galime ignoruoti Dievo žodį ir šiek tiek 
apkalbėti ir teisti savo brolius. Juk čia tokia smulkmena, jei 
truputį pasiginčysime, apkalbėsime savo brolius ar bent jau 
vienumoje pripildysime savo mintis įvairiais pateisimais ir 
pažeminimais. Tačiau toks nepaklusnumas atveria duris 
kūniškumui. Mes išeiname iš patepimo apsaugos ir tampame 
atviri kūniškumui. Tada yra tik laiko klausimas, kada atviras 
kūniškumas sureaguos pavydu ar išdidumu į bet kokį mūsų 
brolių veiksmą. 

Taip atsitiko ir su karaliumi Sauliumi. Jam užteko išgirsti 
moteris, šlovinant Viešpatį ir giriant, tiek jį, tiek Dovydą. 
Atviras kūniškumas sureagavo į tokį šlovinimą visai kitaip ir 
Saulius buvo įveltas į kūnišką ir netikrą mūšį. 

Moterys dainuodamos kartojo: “Saulius nukovė 
tūkstančius, o Dovydas  dešimtis tūkstančių”. 
Saulius labai supyko, jam nepatiko tokios kalbos… 
(1 Samuelio 18:7-8)

Mūšis prieš aplinkybes. Tai vienas iš dažniausių mūšių, į 
kuriuos įveliami uolūs krikščionys. Negalėdamas jų sustabdyti, 
velnias nukreipia juos į bereikšmes kovas, kurios suryja laiką ir 
išeikvoja jėgas. Tai panašu į mažą boksininką, kuris kovoja 
prieš stambų priešininką. Negalėdamas iškart jo nugalėti, 
mažas boksininkas išvargina stipruolį, bandydamas nukreipti 
jo jėgas į nuolatinį gynimąsi, šokinėjimą ir bereikšmį 
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smūgiavimą į orą. Išvargusį stipruolį mažas priešininkas vėliau 
patiesia vieninteliu smūgiu. Tai daro ir velnias, kada nukreipia 
visas mūsų jėgas ir laiką į kovą prieš aplinkybes, bet ne prieš 
tikrą priešininką.

Senajame Testamente skaitome apie klasikinę Dovydo ir 
Galioto dvikovą. Už Galioto buvo didelė ir gausi priešininkų 
armija. Tačiau Izraeliui nereikėjo kovoti ir nugalėti visą armiją. 
Pergalė slėpėsi mūšyje prieš milžiną Galiotą. Jei nugali šį 
milžiną, pakrinka ir išsisklaido visa armija, bet ,jei kovosi prieš 
armiją, aplenkdamas Galiotą, tai visą gyvenimą gali 
prasiblaškyti ir kovoti su kiekvienu tos armijos kareivių. Jų 
tiek daug, kad užteks visam tavo likusiam gyvenimui. Ši 
armija, tai begalė aplinkybių, kurios susitelkia aplink vieną 
milžiną  tikrąją mūšio priežastį. 

Kai kurie krikščionys stebisi, kodėl jų gyvenime nuolatos 
atsitinka tos pačios problemos, rūpesčiai ir sunkumai. Jie 
stengiasi visais įmanomais būdais, tikėjimo išpažinimais, 
maldomis ir veiksmais nugalėti šias aplinkybes. Nors 
kiekviena aplinkybė įveikiama ir pašalinama, iškart atsiranda 
kita, panaši į ankstesnę. Jei tu susitvarkai ir, pagaliau, atsikratai 
rūpesčio dėl vaiko mokslų, iškart atsiranda rūpestis dėl vaiko 
elgesio. Jei susitvarkai su rūpesčiu ir atlieki vieną užduoti 
darbe, iškart atsiranda kita. Jos eina viena po kitos 
nesustodamos. Vos spėji “atsimušti” prieš vieną rūpestį ar 
problemą, iškart į tavo gyvenimą pasibeldžia kita. Taip 
kovodamas, tu nuvargsti, nusivili Dievo pažadais, nustoji 
melstis ir, galop, visai palūžti. 

Tokiu būdu krikščionis yra įveliamas į nuolatinį problemų 
sprendimą ir kovojimą prieš aplinkybes. Šias aplinkybes valdo 
vienintelis milžinas. Tai gali būti baimė dėl ateities ir 
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netikėjimas, kad Viešpats pasirūpina visomis mūsų reikmėmis. 
Toks mūšis gali būti laimimas vienintele priemone. Tai 
patepimas ir tikėjimas Dievo žodžiu. Tai pateptas Dovydas, 
kuris nebijodamas mirties, išeina akis į akį susikauti su milžinu 
ir tikėjimu jį įveikia. 

Iki tol, kol mes bijosime mirti sau ir išeiti susikauti su 
pagrindiniu milžinu, valdančiu visas problemas ir aplinkybes, 
tol visą gyvenimą bėgiosime ir slėpsimės, kovodami ir 
šalindami nepalankias aplinkybes. Tokioje kovoje patepimas 
neveikia, nes Dovydas nekovojo su armija, bet su Galiotu. 
Patepimas, suteikiantis pergalę, yra duotas tik kovai prieš 
milžiną Galiotą, t.y. kovai prieš nematomą priešą. Kai tik mes 
nugalime milžiną, visos aplinkybės ir problemos pradeda bėgti, 
tarytum, mes įgautumėm valdžią ir jėgą joms nugalėti, nors 
prieš tai jos atrodė tokios didelės ir nesibaigiančios.

Kažkurioje tavo gyvenimo srityje yra milžinas, pritraukiantis 
aplinkybes ir problemas. Todėl, nešvaistyk jėgų, kovodamas 
prieš jas, bet Dievo žodžiu ir pasitikėjimu Viešpačiu išstok akis 
į akį prieš savo baimę – baimę mirti sau ir gyventi dėl Dievo. 
Įteik savo gyvybę, kaip padarė Dovydas, į Dievo rankas ir eik 
tiesiai prieš patį didžiausią savo priešą: norą gyventi dėl savęs 
ir išsaugoti savo gyvybę. Šioje kovoje veiks patepimas ir 
didžiulė Kristaus kryžiaus jėga. Nuo šios jėgos bėga bet koks 
priešas. 

Nepaklusnumo mūšis. Kartais, nepaisant mūsų geriausių ir 
nuoširdžiausių troškimų, mes patiriame pralaimėjus ir 
nesuprantame, kodėl tai vyksta. Tokiais atvejais klausiame 
Dievo, kodėl Jis leido mums patirti nesėkmę ar pralaimėjimą 
vienoje ar kitoje gyvenimo srityje. Labai dažnai tai būna 
nepaklusnumo mūšis, kurį pasirenkame mes patys ir 
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nusprendžiame kovoti, kai Viešpats nesiunčia ir neliepia 
kovoti. Tokiais atvejais, atrodo, nei malda, nei pasninkas, nei 
pastangos neveikia, tarytum, atsimušdamos į neįveikiamą 
sieną. Tokie mūšiai pareikalauja nuolatinių ir didelių žmogiškų 
pastangų. Ilgai kovodami ir negalėdami nugalėti, mes 
klausinėjame kitų, kodėl tai vyksta, nepaisant mūsų gero 
elgesio, maldų ir pasninkų. 

Senajame Testamente skaitome apie Judėjos karalių Joziją, 
kuris buvo atsidavęs Viešpačiui ir vaikščiojo Jo keliais. Jis 
vykdė Viešpaties įsakymus bei ieškojo Jo veido. Tačiau 
gyvenimo pabaigoje, jis įstojo į nepaklusnumo mūšį, kuriame 
buvo sužeistas, o vėliau ir mirė. Egipto faraonas išėjo kariauti 
prieš Babilonijos karalių ir ėjo su savo armija per Judėją. 
Judėjos karalius Jozijas išėjo pasipriešinti faraonui, nors 
pastarasis siūlė taiką ir ragino nesipriešinti. Daug kartų 
ragintas, Jozija vis tiek užsispyrė ir galvojo, kad tai yra 
Viešpaties skirtas mūšis. Tačiau Dievas nenorėjo ir neliepė jam 
kariauti. To pasėkoje Jozija patyrė pralaimėjimą.

Nekojas siuntė pas jį pasiuntinių, sakydamas: “Kas 
man ir tau, Judo karaliau? Ne prieš tave einu 
šiandien, bet prieš tą, su kuriuo kariauju. Dievas 
įsakė man skubėti. Nesipriešink Dievui, kuris yra su 
manimi, kad Jis tavęs nepražudytų”. (2 Kronikų 
35:21)

Mūsų gyvenime taip pat būna atvejų, kada Viešpats neleidžia 
stoti į tam tikrus mūšius. Tačiau mūsų užsispyrimas įstumia 
mus pačius į nepageidaujamas aplinkybes, kur tenka patirti 
pralaimėjimus. Tai vyksta, kada mes neklausome Viešpaties ir 
patys siunčiame save pamokslauti ten, kur Viešpats neina ar 
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pradedame kovoti su priešu tose teritorijose, kur Viešpats 
mūsų nesiunčia. 

Kada Jėzus siuntė savo mokinius po du skelbti gerąją naujieną, 
gydyti ligonius ir išvarinėti demonus, Jis aiškiai apibrėžė jų 
įtakos sferą, uždrausdamas eiti į Samariją bei kitas aplinkines 
žemes. Taip pat ir Paulius, nepaisant, kaip įnirtingai bandė 
veržtis ir skelbti Evangeliją Azijoje, Dievo Dvasia neleido ir 
uždarė duris į šią vietą. Ne mes renkamės, kur ir ką daryti, bet 
Šventoji Dvasia veda ir suteikia pergalę. Mes negalime laimėti, 
vadovaudamiesi nuoširdžiais norais, savavališku gerumu ar 
“įžūliu” pasitikėjimu. 

Tokie nepaklusnumo mūšiai gali būti susiję su mūsų pačių 
norais statyti ten, kur Viešpats nestato, eiti ten, kur Jis neina, 
pasirinkti žmoną ir vyrą tą, kurio Jis nenori. Tada tikimės, kad 
Viešpats palaimins mūsų planus, stengdamiesi užtvirtinti tai 
“tikėjimo išpažinimais”. Tačiau vėliau, nustembame, kad 
ilgam užstringame šeimoje, kurią patys sukuriame ar darbe, 
kurį pasirinkome, o tai pradeda varginti ir trukdyti mums sekti 
paskui Viešpatį bei priverčia daryti įvairius kompromisus.

Jei Viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai. 
Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai. 
(Psalmės 127:1)

Yra daugybė krikščionių, kurie kovoja nepaklusnumo mūšius 
darbo, tarnavimo, o ypač, šeimos srityse. Dažnai žmona arba 
vyras yra pasirenkami ne vadovaujantis bendru Dievo 
pašaukimu, bet kūniškais pogeidžiais ar charakterių panašumu. 
Kuriant šeimą, Viešpats iš pradžių sujungia dvasias, kai 
busimieji jaunavedžiai yra apjungiami bendru pašaukimu, 
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troškimu sekti paskui Jėzų bei viso gyvenimo atidavimu 
Viešpačiui. Jie apjungiami bendru pašaukimu tarnauti ir padėti 
vienas kitam tikėjimo kelyje. Tik po to seka charakterių ir 
kūno apjungimas. Pradėję ne ta seka kurti šeimą, krikščionys 
susiduria su tuo, kad vieno iš partnerių ir Jėzaus keliai 
išsiskiria. Tokie nepaklusnumo mūšiai ir pasirinkimai atneša 
papildomų sunkumų, problemų, nuoskaudų ir kartėlio. Tai 
nereiškia, kad Dievo valia sukurta ir apjungta šeima išvengia 
problemų, tačiau šeima, sukurta, remiantis bendru pašaukimu, 
visada nugali, auga Kristaus pažinimu ir išlieka tikėjime.

Į nepaklusnumo mūšius mes išstojame vadovaudamiesi 
nuoširdžiais norais, uolumu ir savo supratimu. Jėzus turi tobulą 
planą tavo gyvenimui ir veda ten, kur yra pergalė. Nenuklysk 
iš kelio, kur veikia Jėzaus pergalė. Tai negarantuoja, kad nebus 
sunkumų ir problemų tavo gyvenime, bet užtikrina, kad 
turėdamas Jėzaus pergalę, tu nugalėsi. Krikščionį nuo kitų 
žmonių skiria ne problemų ar sunkumų nebūvimas, bet 
pergalė.

Išvedimas iš mūšio. Kai mes kovojame gerą tikėjimo kovą, o 
priešui nepavyksta mūsų įvelti į jo organizuojamus mūšius, 
tada jis stengiasi mus išvesti iš mūšio lauko. Taip atsitiko ir su 
karaliumi Dovydu. Dovydas buvo Izraelio karalius, kuris 
laimėjo daugiausiai ir pačių svarbiausių mūšių bei pasiekė 
įspūdingiausių pergalių prieš Filistiniečius bei kitus Izraelio 
priešus. Jis niekada nekovojo prieš karalių Saulių ir neatsakė 
tuo pačiu. Dovydas nebuvo įveltas į netikrą mūšį su savo 
tautos karaliumi Sauliumi, nekovojo pavydo, savigarbos ir 
savanaudiškumo kovų, todėl pasiekė tiek daug pergalių. 
Dovydas visada laikė pagrindiniais Izraelio priešais 
Filistiniečius ir kitas tautas, kurios engė ir puolė Izraelį. 
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Filistiniečiai ir tos tautos simbolizuoja mūsų tikrą priešą – 
velnią ir visas blogio jėgas. 

Tačiau antroje gyvenimo pusėje velniui pavyko išvesti Dovydą 
iš mūšio lauko. Vieną kartą Dovydas neiškeliavo su savo 
armijos vadu Joabu kovoti prieš amonitus, bet liko Jeruzalėje 
pailsėti. Jis, tarytum, trumpam pasitraukė iš mūšio lauko dėl 
asmeninių priežasčių. Dovydo pašaukimas buvo ginti ir kovoti 
Viešpaties kovas. Šis patepimas veikė tik Dovydui kovojant, 
todėl, kada jis liko ilsėtis Jeruzalėje, nustojo veikti ir 
patepimas. Dovydo atsitraukimas pailsėti atitolino jį nuo 
patepimo, nes patepimas veikia tik kovojant.

Praėjus metams, tuo laiku, kai karaliai eina į karą, 
Dovydas pasiuntė Joabą su savo tarnais ir visą 
Izraelio kariuomenę, kurie nugalėjo amonitus ir 
apgulė Rabą. Bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje. (2 
Samuelio 11:1)

Neveikiant patepimui, Dovydo kūniškumas tapo atviras 
taikinys priešui, kuris pasiuntė ugningas geismo strėles ir 
Dovydas nusidėjo paleistuvystės, o vėliau ir žmogžudystės 
nuodėme. Nepaisant, kad jis atgailavo, ir Dievas jam atleido, 
tačiau nuodėmės pasekmė neleido toliau Dovydui būti 
efektyviam Viešpaties kovose. Nuo šio momento Dovydo 
kovos su Izraelio priešais susilpnėjo, nes jis buvo “priverstas” 
užsiimti šeimyninėmis problemomis. Dovydas turėjo eikvoti 
savo jėgas bėgimui nuo tų aplinkybių, kurias iššaukė jo 
nuodėmė.

Senajame Testamente šis pavyzdys užrašytas mūsų 
pamokymui. Mes visada galime dėl Jėzaus kraujo ir Jo 
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malonės sugrįžti ten, kur kritome ir būti pakelti ir atstatyti, 
tačiau šios pamokos rodo, kaip priešas stengiasi mus 
neutralizuoti ir išvesti iš mūšio lauko.

Jei tavo gyvenime yra nuodėmė ir tu ją toleruoji, tada nebus 
pergalių, bet tik nuolatinis klupimas ir išsekimas, tarytum, 
bėgimas nuo nepalankių aplinkybių, kurios tave persekioja. 
Toleruojama nuodėmė mūsų indą padaro kiaurą, kuriame 
neišsilaiko Dievo malonė ir jėga. Tada mes neturime jėgų 
kovoti, esame išsekę ir greitai pavargstame, nusiviliame ir 
klumpame. Nuodėmė yra atviros durys priešui tave 
neutralizuoti ir padaryti neefektyvų. Todėl, nežaisk su 
nuodėme ir neatidėliok jos kitam kartui arba sekančiam 
pirmadieniui, bet dabar tikėjimu išpažink ją Viešpačiui ir 
patikėk ją Jėzaus kraujo jėgai, kuri tave apvalys, sustiprins ir 
atstatys.

Ne ta reakcija. Kartais mes kovojame gerą tikėjimo kovą, 
tačiau kovos įkarštyje pradedame naudoti ne Dievo ginklus, 
bet pasiduodame žmogiškai prigimčiai. Mūsų reakcija į priešo 
siunčiamas ugningas strėles, sunkias aplinkybes, o ypač 
apkalbas, šmeižtus ir kaltinimus, būna klaidinga. Tačiau mes 
kovojame, remdamiesi ne savo išmintimi, žmogiška prigimtimi 
ir nenaudojame tų pačių priemonių, ginklų ir reakcijos, kuri 
paplitusi pasaulyje. 

Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. 
(2 Korintiečiams 10:3) 

Ypač dažnai mes klystame, kada esame apšmeižiami, 
apkalbami ir turime kentėti. Priešas tada skatina mus atsakyti 
tuo pačiu ir būti įveltiems į išsekinančius ginčus, 
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argumentavimus, aiškinimus ir teisinimąsi. Tačiau Viešpats 
nori, kad mes bloga nugalėtumėm geru ir nepasiduotumėme 
gąsdinimams, kurie skatina gintis patiems.

Senajame Testamente skaitome apie tai, kaip Izraelitai, grįžę iš 
tremties Babilonijoje, pradėjo statyti Jeruzalės sienas, 
vadovaujant Nehemijai. Nepaisant klastingų ir didelių 
priešininkų, Nehemija užbaigė statyti sieną. Iš šios statybos 
galime pasimokyti, kaip kovoti prieš klastingas priešo 
schemas, kuriomis jis siekia sustabdyti mus.

Viešpats įkvėpė Nehemiją atstatyti Jeruzalės sienas. Šis darbas, 
vertinant žmogiškomis akimis, atrodė neįmanomas. Todėl ir 
priešininkai, pamatę, kad Izraelitai atstatinėja Jeruzalės sienas, 
išjuokė, tyčiojosi, grasino ir gąsdino juos. Tačiau Nehemija 
neatsakė į tai kalbomis, beprasmiškais ginčais ar įrodinėjimu, 
kad Dievas yra su juo. Vienintelis atsakas į priešo patyčias 
buvo malda ir budėjimas. 

Mes meldėme Dievą ir pastatėme sargybinius budėti 
dieną ir naktį. (Nehemijos 4:9)

Taip ir mūsų gyvenime, kartais esame ne taip suprasti, 
apkaltinti ir apšmeižti. Tokiais atvejais jaučiamės pažeidžiami 
ir esame gundomi atsakyti tuo pačiu bei reaguoti žmogiškai: 
ginčytis, išsakyti savo nuomonę, teisintis ir kaltinti priešą, 
bėgti arba slėptis. Tačiau pats efektyviausias ginklas ir reakcija 
į tai yra malda Dievui ir neatsitraukimas nuo darbo.

Šiandien mūsų priešas yra velnias su visomis blogio jėgomis. 
Mes kovojame ne prieš žmones, kurie ne taip mąsto ar trukdo 
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sekti paskui Jėzų, bet prieš nematomas blogio jėgas, kurios 
siunčia gąsdinimo, nusivylimo, netikėjimo, baimės, 
pataikavimo, apkalbų, šmeižto ir kitas dvasines strėles, 
tarytum, mūsų širdį spaudžiančią atmosferą, kuri nori įtakoti 
sprendimą sekti paskui Jėzų. Tokiose situacijose neįmanoma 
naudoti ginklus ir reakciją, kurią naudoja pasaulis. Tokioje 
aplinkoje ir dvasiniame spaudime efektyviausia reakcija yra 
malda ir neatsakymas į blogą blogu. Nepaisant, kaip sunku tau 
atrodytų tęsti Viešpaties patikėtą darbą, nebijok pavesti jam 
visų problemų ir neatsitrauk. Pastovus bendravimas su Juo ir 
tęstinumas išlaikys tave kovos lauke ir apreikš matomai Jėzaus 
pergalę, kurią Jis iškovojo. Tu matysi savo akimis, kaip Dievo 
Dvasia užbaigia tai, ką yra pradėjusi.

Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, 
jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. (Filipiečiams 
1:6)

Gera tikėjimo kova 

Taigi, kas yra geroji tikėjimo kova ir tikras tikėjimo mūšis? 
Apie pirmą Biblijoje paminėtą tikėjimo mūšį, kuris baigėsi 
pergale ir buvo iškovotas Dievo pagalba, skaitome Pradžios 
knygoje, kada Abraomas nugalėjo keturis karalius, kurie buvo 
pagrobę jo sūnėną Lotą. Kodėl šis mūšis buvo sėkmingas ir, 
kodėl jis yra pavyzdys kiekvienam krikščioniui? 

Tai buvo tikėjimo, pasiaukojimo ir palaiminimo mūšis. 
Abraomas ėjo gelbėti Loto, vedamas gailestingumo ir tikėjimo 
Dievo pagalba. Nepaisant, kad jo sūnėnas negražiai pasielgė su 
Abraomu, kada pasirinko pačią geriausią žemę gyvenimui, o 
vyresnį Abraomą paliko klajoti Kanaano žemėje, Abraomas ne 
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tik, kad neįsižeidė ar pasipiktino, bet rizikavo savo gyvybe ir 
turtu, siekdamas išgelbėti Lotą. Tik su trimis šimtais vyrų 
Abraomas persekiojo ir sumušė keturių karalių kariuomenę. 
Abraomas nėjo ginti savo reputacijos ar siekė pademonstruoti, 
kad su juo yra Dievas. Jis nėjo vedamas savigarbos, išdidumo, 
pavydo ar konkurencijos. Tai buvo paprastas tikėjimas Dievu, 
veikiantis per meilę ir gailestingumą. Tokiuose mūšiuose 
visada kovoja Dievas, tokiose kovose visada pasiekiama 
pergalė.

Todėl ir mūsų tikėjimas, kuris veda į mūšį, jei jis veikia meile 
ir yra motyvuotas nesavanaudiško noro padėti kitiems, aukotis 
ir išdalinti save, negalvojant apie naudą ir dvasinius 
dividendus, bus palydėtas pergalės ir sėkmės. Tokio mūšio 
pabaigoje į mūsų gyvenimą ateina palaiminimas, kuris 
apreiškia mumyse Kristaus širdį. Tokį palaiminimą gavo ir 
Abraomas, kada po mūšio jį pasitiko kunigas ir karalius 
Melchizedekas su duona ir vynu bei palaimino jį.

Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir 
vyno. Jis buvo aukščiausiojo Dievo kunigas. 
(Pradžios 14:18)

Tikėjimo mūšiuose Šventoji Dvasia apreiškia mumyse Kristaus 
širdį, kuri laisva valia aukojasi ir nebijo prarasti save. 
Senajame Testamente vienos iš didžiausių ir reikšmingiausių 
tikėjimo kovų, yra Dovydo kova su Galiotu bei Gideono mūšis 
prieš Medianiečius. Kodėl šiuose mūšiuose buvo pasiektos 
antgamtinės pergalės? Kodėl jie tapo tikėjimo ir Dievo 
pergalės pavyzdžiais? 
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Tiek Dovydas, tiek Gideonas stojo prieš priešą, kuris buvo 
žymiai galingesnis ir stipresnis už juos. Jų jėgos buvo nelygios 
ir be Dievo pagalbos jie neturėjo nei menkiausios galimybės 
nugalėti. Vertinant žmogiškomis akimis, jie buvo panašūs į 
savižudžius, kurie stoja prieš nepalyginamai didesnį ir stipresnį 
priešą. Tiek Dovydas, tiek Gideonas atidavė savo gyvybes 
Dievui į rankas ir stojo į mūšį pasitikėdami vien tik Viešpačiu. 
Žengę tikėjimo žingsnį, jie nebeturėjo kur trauktis. Be Dievo 
įsikišimo jų laukė mirtis. Tačiau Viešpats, turėdamas savo 
rankose jų gyvybes, ne tik juos išsaugojo, bet suteikė 
neįtikėtinai šlovingas pergales. Dovydas ir Gideonas buvo mirę 
sau ir kovojo dėl Dievo. Jie viską sudėjo ant aukuro, įskaitant 
ir savo gyvybę.

Šiais pavyzdžiais Viešpats rodo, kad per Jėzų Kristų, mirę sau, 
mes esame vedami Dievo Dvasios į pergalę.

Ir jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo 
žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės, net iki 
mirties. (Apreiškimas 12:11)

Kalbėdamas apie tikėjimo kovą, Jėzus mokė, kad pergalė 
neįmanoma, jei mes neatiduodame kovai visko, ką turime ir 
kas esame. Tik mirtis sau per Jėzaus kryžių garantuoja pergalę. 
Todėl Jėzus mokino, kad, prieš eidami į mūšį, atsisėstumėm ir 
paskaičiuotumėm, su kiek kareivių esam pasiruošę išeiti į 
kovą.

Arba koks karalius, traukdamas į karą prieš kitą 
karalių, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas 
dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, 
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kuris ateina prieš jį su dvidešimčia tūkstančių?! 
(Luko 14:31)

Jei savo širdyje pasilieki rezervą, tada geriau nesivelti į mūšį, 
kuris gali baigtis pralaimėjimu. Tačiau, jei eini su visa savo 
kariuomene ir atiduoti viską, ką turi, tada pergalė yra 
garantuota.
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vasinė kova ir tikėjimo mūšis yra tiesiogiai susiję su 
pažadėtosios žemės užėmimu ir įsisavinimu. Mes 
kovojame ne, šiaip, smūgiuodami į orą, bet tikslingai 
vedami Šventosios Dvasios į pažadėtąją žemę. 

Todėl aš bėgu nedvejodamas ir grumiuosi ne kaip į 
orą smūgiuodamas, (1 Korintiečiams 9:26)

Dvasinio augimo sezonu mūsų tikėjimo kova buvo panaši į 
nesuprantamą smūgiavimą, tarytum, į nežinią, tačiau dabar, 
mūsų akys mato platesnį vaizdą, kurį prieš mus atveria 
Šventoji Dvasia, rodydama į ankstesnius pažadus, kuriuos 
buvome pamiršę. Jei anksčiau tikėjimo kova buvo nukreipta į 
tai, kad išlaikyti ir išauginti pasėtą Dievo žodį, tai dvasinės 
brandos sezonu, pagrindinis tikėjimo kovos tikslas yra 
pažadėtosios žemės užėmimas. Šiuo laikotarpiu Viešpaties 
pažadai, kuriuos Jis kalbėjo mums ankstesniais augimo 
sezonais, tampa realybe per paveldo užėmimą. 

Pirmaisiais dvasinio augimo metais Viešpats kalbėdavo ir 
rodydavo mums didžiulius pažadus bei liedavo tikėjimą, kad 
galėtume juos išnešioti. Įkvėpti širdyje apreikšto pažadėtosios 
žemės vaizdo, mes patys bandydavome užimti ir išsikovoti 
Dievo pažadus, tačiau jie, tarytum, likdavo “ant popieriaus”, 
laukdami savo laiko. Tada nesuprasdavome, kad Viešpats 
augina mus ir veda į brandą, idant galėtumėm būti įvesti į šiuos 
pažadus pakeista širdimi: ne su senu raugu ir senu vynmaišiu, 
bet su atnaujinta Kristaus širdimi. Mes dažnai nesuprasdavome 
ir kovodavome tikėjimo kovą, kad galėtumėm gauti tuos 

D
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pažadus, tuo tarpu, Viešpats augindavo mus ir mokindavo 
kovoti tikėjimo kovą, kad išstovėtumėme ir pasiliktumėme 
Jame. 

Dvasinės brandos sezonas yra laikas, kada Šventoji Dvasia 
paverčia realybe ilgai ir kantriai lauktus Dievo pažadus, 
įvesdama mus į pažadėtąją žemę. Dabar ne mes patys 
išsikovojame juos, bet esame įvedami. Dievo pažadus dvasinės 
brandos sezonu mes ne gauname, bet PAVELDIME. Daugelis 
iš mūsų nematome realaus Dievo pažadų išsipildymo savo 
gyvenime, būtent, dėl to, kad nesuprantame, kaip šie pažadai 
išsipildo. Jie nėra iškovojami, gaunami, išprašomi ar 
užsitarnaujami. Jie yra paveldimi. Taigi, kas ir kada gali 
paveldėti Dievo pažadus ir, kaip jie paveldimi?

Kas ir kada paveldi Dievo pažadus?

Kada mes priimame Kristų į savo širdį ir atgimstame iš 
Dvasios, tada, iš tiesų, tampame dieviškos šeimos nariais, t.y. 
Dievo vaikais. Šis gimimas suteikia mums, kaip Dievo 
vaikams, paveldėtojų statusą. 

O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo 
paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik 
su Juo kenčiame, kad su Juo būtume pašlovinti. 
(Romiečiams 8:17)

Remiantis Dievo pažadu, mes paveldime Kristaus charakterį, 
mintis, valią, jausmus ir amžinai truksiantį Jo gyvenimą. Be to, 
kaip Kristaus bendrapaveldėtojai, mes dalinamės su Juo ta 
valdžia, kurią Jis įgyvendina, sėdėdamas Dievo Tėvo sosto 
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dešinėje. Visa tai mums garantuoja ne darbai, pastangos ar 
dievobaimingumas, bet gimimas ypatingoje šeimoje, kurios 
Tėvas visa tai turi. Paveldas priklauso nuo šeimos, kurioje 
gimsti. Jei gimsti vargingoje šeimoje, tai paveldėsi tiek, kiek 
turi tavo tėvas, tačiau jei gimsti milijonieriaus šeimoje – tau 
atiteks visi tėvo turtai. Gimimas, o ne pastangos garantuoja 
paveldėtojo statusą. 

Tačiau, kodėl kai kurių krikščionių gyvenimuose Dievo 
pažadas būti panašiems į Kristų ir gyventi Jo gyvenimą, nėra 
realybė, nepaisant didelių pastangų ir kovų? To priežastis 
dažniausiai būna nesupratimas, kaip ir kada yra paveldimas 
pažadas. Nors tu gimei nuostabioje dangiškoje šeimoje ir esi 
paveldėtojas, tačiau yra specialus laikas ir būdas, kaip šis 
paveldas realiai ateina į tavo gyvenimą.

Taigi, kada yra paveldimas pažadas? Mes visi turime 
didingus Dievo pažadus. Šie pažadai duoti kiekvienam 
dieviškos šeimos nariui. Tai garantuoja ne darbai ir nuopelnai, 
bet vien tik gimimas. Kada tu atgimsti iš aukšto ir tampi 
pilnateisiu Dievo vaiku, tu taip pat tampi ir paveldėtoju. Tau 
užtenka tik gimti, kad taptum paveldėtoju.

Nepaisant, kad vaikas jau yra paveldėtojas, realiai disponuoti 
paveldu jis negali tol, kol neužauga. Todėl, dvasinio dygimo ir 
augimo sezonais, Viešpats augina mus ir rengia tam, kad 
galėtumėm išmintingai ir su dvasiniu supratimu disponuoti 
mums priklausančiu paveldu. Šventoji Dvasia veda mus į 
dvasinę brandą, idant Dievo pažadai mūsų rankose virstų 
palaiminimu kitiems.
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Kada Dievas pažadėjo Abraomui sūnų, Abraomas kurį laiką 
laukė pažado išsipildymo, bet vėliau, nesuprasdamas, kad yra 
ruošiamas ir auginamas šio pažado išsipildymui, pats nutarė 
padėti Dievui įgyvendinti pažadą. To pasėkoje gimė ne 
Izaokas, bet Izmaėlis.  Abraomas nesuprato Dievo pažado 
didybės ir esmės, ir galvojo, kad Dievas, tiesiog, rūpinasi juo. 
Tačiau Viešpaties tikslas buvo palaiminti visas žemės tautas, 
kad per Izaoką, ateitų Kristus – pasaulio gelbėtojas. Abraomo 
mąstymas buvo siauras ir savanaudiškas, todėl jis negalėjo ir 
nebuvo pasiruošęs priimti Dievo pažadą. Dievas jį augino, kad, 
pasiekęs brandų amžių, Abraomas nepasitikėtų savo jėgomis, 
bet vien tik Dievu. Abraomas turėjo kantriai laukti Dievo 
pažado išsipildymo. Šio laukimo metu, Viešpats pakeitė 
Abraomo širdį ir subrandino jame tikėjimą, galintį paaukoti 
viską dėl To, kuriuo išmoko pasitikėti.

Dievas išpildo savo pažadus tam tikru metu, t.y. pasiekus 
dvasinę brandą, kada nepasitikima savimi, bet tik Dievu. 
Nepaisant, kiek tu melsiesi, bombarduosi Dievą tikėjimo 
išpažinimais, pasninkausi ir prašysi, Dievas išpildys savo 
pažadus nustatytu laiku, kurio tau reikia sulaukti. Būtent, 
dvasinė branda yra šis laikas. 

Atėjus paskirtam laikui, Dievas išpildė Abraomui duotą 
pažadą. Abraomo širdis buvo paruošta priimti Izaoką ne kaip 
asmeninę nuosavybę, bet, kaip Dievui priklausantį paveldą. 
Todėl vėliau Abraomas pakluso paaukoti Dievui tai, kas 
priklausė Dievui. Jo širdis buvo pakeista ir gebanti atiduoti 
Viešpačiui tai, kas yra Jo. Izmaėlio Abraomas nebūtų galėjęs 
paaukoti, nes tai buvo jo nuosavybė, tačiau Izaokas buvo 
Dievo suteiktas pažadas, per kurį buvo palaimintos visos 
žemės giminės. 
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Taip būna ir mūsų gyvenime, kai Viešpats apreiškia mums 
galingus pažadus ir augina mus, ruošdamas širdį, idant 
būtumėm parengti su gautais pažadais gyventi ne dėl savęs, bet 
dėl Kristaus ir naudoti juos Dievo šlovei, bet ne dvasinei 
karjerai. 

Kaip dažnai mes patys bandome įgyvendinti Dievo pažadus bei 
reikalauti ir tikėjimu įsakinėti Dievui tuoj pat juos išpildyti. 
Tada bombarduojame Dievą tikėjimo išpažinimais, kad mums 
priklauso paveldas, kad mes turime realiai juo disponuoti. 
Nesulaukę greito pažado išsipildymo, pradedame piktintis 
Dievu arba papuolame į velnio kaltinimo, nusivylimo ir 
depresijos žabangas, galvodami, kad kažkas yra ne taip su 
mumis. Tačiau viskas yra gerai, tiesiog, neatėjo laikas 
pavedėjimui. Dievas augina ir veda mus į dvasinę brandą, kad 
būtumėm pasiruošę eiti į pažado žemę tikėjimu ir apipjaustyta 
širdimi. 

Ar yra kas nors Viešpačiui neįmanoma? Kitais 
metais, numatytu laiku, Aš sugrįšiu pas tave, ir 
Sara turės sūnų!” (Pradžios 18:14)

Taigi, atėjus metui, Viešpats išpildo ir paverčia realybe mums 
duotus pažadus. Tačiau, kaip atpažinti šį laiką? Kaip yra 
paveldimi Dievo pažadai? Yra keletas esminių tiesų, kaip 
Šventoji Dvasia įveda mus į pažadėtąją žemę. Šios dvasinės 
tiesos padeda atpažinti laikmetį, kada pasiekiame dvasinę 
brandą. Taigi, kaip yra paveldimi Dievo pažadai?
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1. Paveldėjimas per Kristaus mirtį 

Nors paveldėtojo statusą mes gauname gimdami, tačiau realiai 
disponuoti turtu galime tik sulaukę testatoriaus mirties. Kai 
vaikas gimsta milijonieriaus šeimoje, jis negali disponuoti visu 
šeimos turtu tol, kol nemiršta tėvas ir testamentu nepalieka 
visko sūnui. Dievo žodyje sakoma, kad Kristus yra pirmagimis 
Dievo sūnus, kuris paveldėjo viską. Tačiau Jis laisva valia, 
miręs už mūsų nuodėmes, ne tik sutaikino mus su Dievu ir 
suteikė įsūnystę, bet po savo mirties Naujuoju Testamentu 
paliko mums visus Dievo turtus ir pažadus. Kristaus mirtis 
garantuoja, kad Dievo pažadai ir turtai yra realiai prieinami 
mums. 

Naujuoju Testamentu yra įtvirtintas amžinasis paveldas: 
Kristaus charakteris, Jo gyvenimas ir valdžia. Visa tai mums 
prieinama per Kristaus mirtį. Jei gimimas dieviškoje šeimoje 
suteikia paveldėtojo statusą, tai Kristaus mirtis – realų šio 
paveldo disponavimą gyvenime. Todėl Šventoji Dvasia 
dvasinio augimo sezonu veda mus į Kristaus mirtį, kad ji 
pradėtų realiai veikti mumyse ir per tai, mes galėtumėm 
disponuoti palikimu.

Kur tik yra testamentas, ten būtina įrodyti 
testatoriaus mirtį. (Žydams 9:16)

Pirmas požymis, kad esi priartėjęs prie dvasinės brandos ir 
paruoštas priimti paveldą, yra ta, kad Šventoji Dvasia per visus 
ankstesnius augimo sezonus Kristaus mirtį tavyje paverčia 
realybe. Jo mirtis tavyje turi būti įrodyta ir apreikšta.  Tu 
miršti sau ne “ant popieriaus”, bet Šventoji Dvasia tai paverčia 
realybe. Tik per Kristaus mirtį, kuri reiškiasi mumyse savęs 
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išsižadėjimu, pasiaukojimu ir meile, ateina realus paveldas – 
Kristaus charakteris, jėga, valdžia ir gyvenimas. 

Krikščioniško gyvenimo pradžioje mes dar būname kūniški ir 
sieliški. Nepaisant, kad mūsų dvasia yra atgimusi, mumyse 
gyvena ir kūniška prigimtis, kuri tikėjimo kelio pradžioje dar 
aktyviai reiškiasi ir trukdo realaus paveldo įsisavinimui. Todėl 
iš pradžių, Šventoji Dvasia marina mumyse kūniškus darbus ir 
norus, silpnina sielos kontrolę ir senojo žmogaus dominavimą. 
Ji veda mus į Kristaus mirtį, kad Jo kryžiaus mirtimi, dvasinis 
žmogus Šventojoje Dvasioje perimtų gyvenimo kontrolę ir 
pradėtų įsisavinti Dievo pažadus. 

Laiške Galatams apaštalas Paulius, naudodamas Abraomo ir jo 
sūnų įvaizdį, rodo mums, kad dvasinis žmogus Izaokas negali  
paveldėti Dievo pažado, kol su juo kartu gyvena ir kūniškas 
arba, žmogiškomis pastangomis sukurtas, Izmaelis. Mes 
negalime realiai matyti Dievo pažadų išsipildymo, kol 
nepasiduodame Šventosios Dvasios vedimui ir leidžiame 
kūniškam žmogui gyventi kartu. Mūsų norai, įsivaizdavimai ir 
supratimai dažnai užtveria kelią Šventosios Dvasios 
pasireiškimui. Mes realiai negalime disponuoti Kristaus turtais, 
kol mūsų kūniškas žmogus nurodinėja, tyčiojasi ir valdo 
dvasinį žmogų, kaip iš pradžių elgėsi ir vyresnis Izmaelis, 
tyčiodamasis iš jaunėlio Izaoko. 

O ką gi sako Raštas?“Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes 
vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios 
sūnumi”. (Galatams 4:30)

Todėl ir tavo gyvenime, realus Dievo pažadų paveldėjimas 
prasidės, kai Šventoji Dvasia per Kristaus mirtį “išvarys” tavo 
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kūnišką žmogų. Tada tavo dvasia laisvai žengs tikėjimu į 
pažadėtąją žemę ir pradės įsisavinti tuos pažadus, kuriuos tu 
išgirdai tikėjimo kelio pradžioje. 

2. Pažadus paveldi tik keliautojai 

Kodėl Šventoji Dvasia veda mus taip, tarytum, neleisdama, 
kad mes įsikurtume ir įsišaknytume širdimi tam tikroje vietoje, 
tarnavime, darbe ar aplinkoje. Jei paklustame Jos vedimui, 
mūsų gyvenimas juda, keičiasi ir nestovi vietoje.  Dvasinio 
augimo metu mes kaskart atsinaujiname. Šis atsinaujinimas 
pasireiškia tuo, kad mes periodiškai kažką prarandame dėl 
Kristaus bei išdaliname ir atsisakome kažko vardan Dievo 
karalystės. Po tokio “praradimo” ateina palaiminimas, naujos ir 
šviežios jėgos, pažinimas bei užpildymas dieviška išmintimi ir 
dvasiniu supratimu. Mes, tarytum, atsinaujiname, kaip tekantis 
vanduo, kuris kaskart šviežesnis. Jei esame atviri tokiems 
“praradimams” ir neįsikabiname į tai, ką turime, tada tampame 
atvirais kanalais, priimančiais kaskart kažką naujo. Šis 
dvasinio atsinaujinimo ciklas kartojasi nuolatos. 

Būna metas, kai Šventoji Dvasia skatina mus kažką palikti, 
paaukoti ir eiti į nežinią. Taip pat būna laikas, kai mus 
“užklumpa” nauji ir gausūs palaiminimai, dovanos, jėga, 
pažinimas, kuris vėliau, vėl gi, būna išdalinamas. Šis 
atsinaujinimo procesas padaro mus keliautojais ir 
svetimšaliais, pririšdamas širdis prie tikro šaltinio – Jėzaus. 

Tik keliautojai ir svetimšaliai paveldi Dievo pažadus. Viešpats 
išpildo pažadus tiems, kurie ieško ir laukia dangiško miesto. 
Tikrų paveldėtojų širdis visada yra namuose – danguje. Jie 
nebijo prarasti, tarytum, gyvendami žemėje laikinai.
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Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, 
kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų, ir kurie 
verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi 
nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, (1 
Korintiečiams 7:29-30)

Biblijoje skaitome, kad tie, kurie sulaukė savo gyvenime Dievo 
pažadų išsipildymo, buvo keliautojai ir svetimšaliai. 
Abraomas, kuris visą laiką pragyveno palapinėse, paveldėjo 
Dievo pažadus, tačiau jo sūnėnas Lotas pasirinko pastovų, 
stabilų ir aprūpintą gyvenimą mieste, todėl nematė savo 
gyvenime Dievo pažadų išsipildymo. Tai rodo, kad mūsų 
paveldas ateina iš Dievo, o paveldėtojų širdis žemėje yra 
keliautoja.

Bet dabar jie siekė geresnės tėvynės, tai yra 
dangiškosios. Todėl Dievas nesigėdija vadintis jų 
Dievu: juk Jis paruošė jiems Miestą! (Žydams 11:16)

Taip pat ir Dovydas, prieš paveldėdamas Dievo pažadą būti 
karaliumi, bėgo ir slapstėsi dykumoje, uolose ir kalnuose, 
nerasdamas pastovios vietos, bet laukdamas paskirto laiko, 
kada Dievas išpildys savo pažadą. ir jo mokiniai, buvo 
svetimšaliai ir keliautojai žemėje. 

Tai nereiškia, kad tu negali turėti namų, darbo ar 
gyvenamosios vietos, tačiau tai rodo, kokia yra paveldėtojo 
širdis, bei, kur yra mūsų gimtinė ir gyvenimo šaltinis. Jei širdis 
prisirišusi prie dangaus, tada mums nesunku paveldėti Dievo 
pažadus ir sekti paskui Jėzų.  
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Dažnai savo gyvenime nematome realaus Kristaus charakterio, 
Jo valdžios ir jėgos vien dėl to, kad nesame svetimšaliai šioje 
žemėje ir prisirišame prie draugų, darbo, aplinkybių, 
tarnavimo, šeimos ir kitų dalykų. Šios aplinkybės tampa 
sunkiais inkarais, aprūpinančiais mūsų gyvenimą 
problemomis, murmėjimais ir pasipiktinimais. Viešpats 
trokšta, kad mūsų širdis būtų laisva, kaip klajoklių, kurie seka 
paskui Ganytoją.

Daugelis negali gauti išgydymo todėl, kad nenori atiduoti 
ligos, negauna darbo, nes nenori palikti konfortabilios 
aplinkos, negali įeiti į tarnavimą, nes prisiriša prie 
“susiklosčiusių aplinkybių” ir rutinos. Tačiau klajoklio širdis 
nestovi vietoje ir keliauja po pažadėtąją žemę tol, kol tikėjimu 
ir kantrybe paveldi Dievo pažadus. 

3. Paveldėjimas per tarpusavio santykius 

Kada ateina numatytas laikas Dievo pažadų išsipildymui, 
Šventoji Dvasia padaro mus dar labiau priklausomus vienas 
nuo kito. Pažadėtoji žemė užimama ne pavieniui, bet kartu, 
todėl realus pažadų išsipildymas pasiekia mus asmeniškai, bet 
per Kristaus kūną – bažnyčią. Velnias puikiai supranta, koks 
pavojus jo laukia, jei Kristaus kūnas bus apjungtas meilės ir 
tikėjimo saitais, nes tada Dievo jėga išpildys pačius didžiausius 
Dievo pažadus. 

Dvasinės brandos sezonu Viešpats nukreipia mūsų žvilgsnį 
nuo asmeninių iššūkių, problemų ir pažadų į daug platesnį ir 
didingesnį horizontą: į pažadus, susijusius su Dievo šlove ir 
jėga bažnyčioje. Tada mūsų širdis užsipildo troškimu matyti 
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Kristaus šlovę bažnyčioje, idant kiekvienas krikščionis pažintų 
ir matytų Dievo šlovę, kaip vienas kūnas. 

Paskutiniais laikais velnias ypač stengiasi sugriauti santykius 
tarp krikščionių ir skaldyti juos, bandydamas atskirti mažas 
grupeles ir pavienius krikščionis, siūlydamas jiems ypatingas 
misijas, specialias dovanas ir didingus pašaukimus. Jis veikia 
per dvasinį išdidumą ir karjerizmą bei bando pagauti uolius ir 
degančius krikščionis, šnibždėdamas jiems, kokie jie yra 
svarbūs, išrinkti, ypatingi ir nuostabūs. 

Kitus gi, jis bando atskirti per įsiskaudinimus, neatleidimą, 
šmeižtą ir paskalas, įtikindamas juos, kad niekas jų nesupranta, 
nemyli ir nevertina, kad jiems per sunku būti bažnyčioje. To 
pasekoje atsiranda daug pavienių ypatingų arba įsiskaudinusių 
bei sužeistų krikščionių, kurie yra atskirti nuo bažnyčios ir 
sukasi “tobulėjimo rate”. Nepaisant didžiulių pastangų, 
nuoširdaus troškimo, pavieniai krikščionys negali sulaukti 
realaus Dievo pažadų išsipildymo, nes paveldėjimas ateina per 
santykius tarp tikinčiųjų. 

Tai nereiškia, kad tu privalai būti bažnyčios, kaip organizacijos 
ar institucijos nariu. Santykiai Kristaus kūne nėra tokie, kada 
ateinama į bažnyčią paklausyti pamokslo ir paaukoti pinigų. 
Tai santykiai tarp gyvų žmonių, kuriuos vienija meilė Kristui. 
Šiuose santykiuose vyrauja savęs išsižadėjimas, pagalba vienas 
kitam, meilė ir vienas kito statydinimas Kristuje. Būtent, per 
tokius santykius, paveldimi Dievo pažadai.

Evangelijoje pagal Matą skaitome, kad, sugrįžęs į žemę, Jėzus 
atskirs avis nuo ožių. Jis atskirs tuos, tarp kurių buvo meilės ir 
pasiaukojimo santykiai nuo tų, kurie savarankiškai gyveno ir 
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neturėjo santykių, paremtų tarpusavio pagalba ir vienas kito 
statydinimu. Būtent, kalbėdamas apie avis, Jėzus pabrėžė, kad 
jos paveldės dangaus karalystę. Taigi, paveldėjimas į mūsų 
gyvenimą ateina per tarpusavio santykius.

Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, 
mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio 
sukūrimo jums paruoštą karalystę! (Mato 25:34)

Kartais mes nematome realaus Dievo pažadų išsipildymo tik 
todėl, kad ignoruojame kitus Kristaus kūno narius ir, 
atsiribodami nuo jų, nesulaukiame Dievo jėgos, kuri ateina per 
silpnesnį narį ir paverčia mums duotus Dievo pažadus realybe. 
Dažnai mes meldžiamės ir pasninkaujame, prašydami Dievo 
pagalbos ir jėgos, bet kai Dievas išgirsta ir atsako į maldą, 
perduodamas atsakymą per mažesnį ir silpnesnį savo kūno 
narį, mes atsiribojame ir ignoruojame tokius nereikšmingus 
kanalus. Mes būtinai norime sulaukti Dievo atsakymo ir 
pažado tiesiogiai – per mus. Tačiau Kristaus gyvybė teka visu 
Jo kūnu, kuriame kiekvienas iš mūsų gauname Kristaus dalį 
per savo artimą, lygiai taip pat, kaip ir atiduodame Kristaus 
dalį šalia esantiems. Taip vyksta gyvybės tekėjimas, kuris 
atneša dievišką paveldą ir paskirsto jį visame Kristaus kūne.   

Dažnai mes norime būti apsupti tik mielais krikščionimis, su 
kuriais gera bendrauti. Tada vengiame, bėgame ir atsiskiriame 
nuo silpnų, nemalonių ir su aštriais charakterio kampais 
tikinčiųjų. Tačiau dažnai įvyksta taip, kad, būtent, tas 
krikščionis, kuris mums nepatinka, padeda į mūsų gyvenimą 
ateiti Dievo pažadams. Galbūt, tau atrodo, kad, kiek gi galima 
kęsti tą problematišką krikščionį, kuris nuolat krenta ir 
skundžiasi, kuriuo pastoviai reikia rūpintis ir melstis. Jei tu 
atsiriboji nuo silpnojo nario, tada gali atsitverti nuo Dievo 
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malonės, kuri rengia ir mokina tave būti panašiu į Kristų. 
Dažnai krikščionys stengiasi “pabėgti” nuo neperspektyvių, 
nuodėmiaujančių, varginančių  ir silpnų tikinčiųjų, tačiau 
Viešpats pastato  juo šalia mūsų, kad, stiprindami juos, mes 
augtume į brandų Kristaus amžių. 

Būtent, dvasinės brandos sezonu Viešpats apsupa mus 
silpnaisiais nariais, kad jie skintų nuo mūsų gyvenimo 
prinokusius vaisius ir būtų atstatyti bei pastiprinti. Dvasinių 
vaisių brendimui didžiausią įtaką turi silpnieji Kristaus kūno 
nariai, kuriems skirti tie vaisiai.

Kada apaštalo Pauliaus gyvenime pradėjo bręsti vaisiai, jis 
buvo išsiųstas Šventosios Dvasios skelbti gerąją naujieną į 
kitus kraštus, kur turėjo bendrauti su silpnais ir dažnai 
kūniškais krikščionimis. Vietoje patogaus ir gražaus 
bendravimo Antiochijos bažnyčioje, Paulius turėjo kęsti silpnų 
ir klystančių krikščionių elgesį Korinte ar Galatijos 
bažnyčiose. Būtent, jiems buvo reikalingi Pauliaus gyvenime 
subrendę vaisiai: kantrybė, meilė, tikėjimas, Dievo stiprybė, 
nuolankumas ir kiti. Paulius nesišalino kūniškų ir 
nesubrendusių krikščionių Korinto bažnyčioje, taip pat nebėgo 
nuo tų, kurie buvo nuklydę nuo Dievo malonės ar papuolę į 
kitus paklydimus, nesislėpė nuo nemielų ar jį kritikuojančių ir 
žeminančių brolių. Paulius nepriekaištavo kitiems, kad mažai 
yra mylimas bei nemurmėjo, kad sunku pakelti dažnai 
nusidedančius krikščionis. 

Priešingai, Paulius leido jiems skinti bei naudotis jo gyvenime 
subrendusiais vaisiais, kuriuos Dievas užaugino per tuos 
metus, kada Paulius perėjo dvasinio dygimo, augimo bei 
brendimo sezonus Damaske, Arabijoje, Tarse ir Antiochijoje. 
Paulius per santykius tarp silpnų ir stiprių, mielų ir grubių, 
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kūniškų ir dvasinių krikščionių, sulaukė Dievo pažadų 
išsipildymo ir pamatė, kaip Dievo jėga keičia ne tik pavienius 
miestus, bet ir ištisus regionus. Tik suprasdamas, kad Dievo 
pažadai paveldimi per tarpusavio santykius, Paulius uoliai 
darbavosi, kad Kristaus kūnas būtų sujungtas meilės ir tikėjimo 
saitais. 

4. Paveldėjimas per pasidavimą 

Dievo pažadai yra paveldimi, bet ne uždirbami, gaunami ar 
iškovojami. Būtent, čia daugelis iš mūsų paslystame. Pasaulio 
dvasia suformuoja mumyse mąstymą, kad viską reikia gauti, 
išplėšti, pasiimti ir užkariauti, kad niekas tau nepadės, jei pats 
nepasirūpinsi ir nepagriebsi. Dažnai taikome šiuos metodus ir 
Dievo pažadams. Mūsų maldos tampa agresyvios ir kovingos, 
tarytum, mes patys bandytumėm iš Dievo rankų išplėšti 
pažadus. Taip bandome pagriebti ir išplėšti geresnį darbą, 
išsikovoti tarnavimą bei išmelsti didesnę Dievo jėgą. Tačiau 
Dievo pažadai yra paveldimi ir priklauso tik nuo pažado 
vykdytojo.

Pažadas reiškia, kad mes pasitikime tuo, kuris pažadėjo tai 
įvykdyti. Tai ne mūsų pastangos išsikovoti, bet tikėjimas tuo, 
kuris įvykdo. Todėl, pažado paveldėjimui reikalingas laukimas 
ir kantrybė. Paradoksalu, bet dažniausiai mes pavargstame ir 
aptingstame ne darbuotis dėl Dievo karalystės, bet tikėjimu 
sulaukti pažado išsipildymo. Todėl apaštalas Paulius laiške 
žydams rašo, kad nepailstumėme ir nepavargtumėme kantriai 
laukti ir tikėti, idant paveldėtume pažadus.  

kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie 
tikėjimu ir kantrybe paveldi pažadus. (Žydams 6:12)
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Laukdami Dievo pažado išsipildymo, mes esame įvedami į Jo 
poilsį, o mūsų širdis yra papuošiama romumu. Tada esame 
užtikrinti, kad Dievas pats įteigs į rankas tai, kas buvo 
pažadėta.

Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. (Mato 5:5)

Biblijoje gausu pavyzdžių, kurie rodo, kad prieš pažado 
paveldėjimą Dievas pakeičia savo tarnų širdis ir išlaisvina juos 
nuo žmogiškų pastangų bei mokina pasiduoti Šventosios 
Dvasios vedimui, laikui ir būdui tai išpildyti. Dažniausiai mes 
nurodinėjame Dievui ir nuoširdžiai bei uoliai stengiamės Jam 
padėti. Tačiau viso labo, reikia tik pasiduoti Šventosios 
Dvasios vėjui, kuris nuneša ant savo sparnų ten, kur reikia.

Pasidavimas ir pasitikėjimas Dievu būtinas, idant Dievo 
pažadai būtų paveldimi. Mes daug ko nesuprantame, nes 
negalime matyti pilno vaizdo, kokį mato Viešpats. Kartais kyla 
daugybė klausimų, kodėl mūsų gyvenime vyksta vieni ar kiti 
dalykai, kodėl Dievas elgiasi ir veda mus taip, kaip mes 
neplanavome. Nebrandus krikščionis, susidūręs su klausimais 
ir sunkumais, sustoja ir bando viską išsiaiškinti ir suprasti. 
Kūniškam krikščioniui viskas turi būti sudėta tvarkingai į 
lentynėles, aišku ir suprantama.

Paradoksalu, tačiau krikščionis, pasiekęs dvasinę brandą, žino 
ir supranta vis mažiau, nes mato didesnį vaizdą ir galingesnį 
Dievą. Jam kyla daug daugiau klausimų ir nuostabos Dievo 
charakteriu bei išmintimi, nei įtikėjimo pradžioje. Brandus 
krikščionis vis mažiau pasitiki sprendimai, kuriuos priima, bet 
daugiau tuo į kurį tiki. Jei jaunas krikščionis nori išgirsti 
tikslias komandas ir taip įgauti pasitikėjimo Viešpačiu, tai 



Paveldo užėmimas

194

brandus krikščionis, išgyvenęs daug klaidų ir netobulumo, visą 
savo tikėjimą ir viltį paremia Viešpačiu. Jis lengvai pasiduoda, 
nors daug ko nemato ir nesupranta, todėl nepasipiktina 
sunkumais ir aplinkybėmis, kurios, tarytum, rodo, kad Dievas 
jį užmiršo. Priešingai, net ir sunkiausiose situacijose jo 
pamatas ir pasitikėjimo šaltinis yra ne Dievo pažadai, bet pats 
Viešpats.
 
Apaštalas Paulius, patyręs tiek daug sunkumų, neteisybės ir 
aplinkybių, buvo išmokytas pasitikėti Dievu, kuris yra 
gyvenimo šaltinis per Jėzų Kristų.

Bet patys savyje patyrėme mirties nuosprendį, kad 
pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelia 
mirusius. (2 Korintiečiams 1:9)
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EPILOGAS

Daugelis iš mūsų svajojame ir lyginame save su Dievo tarnais, 
kuriuos Jis galingai naudojo, ir laukiame to momento, kada 
užaugsime ir pasieksime tą patį Viešpaties pažinimo lygį. Mes 
norime pasiekti tam tikrą dvasinės brandos tašką, kuriame 
Viešpats mus galėtų galingai naudoti. Toks taškas tampa 
Kristaus pažinimo riba, kurią mes nustatome sau, ištardami 
savo svajonėse žodį “gana”. Tokią ribą buvo nusibrėžę ir 
Jėzaus mokiniai, kada galvojo, kad, jei pamatytų Tėvą, to 
užtektų.

Pilypas Jam sako: “Viešpatie, parodyk mums Tėvą, ir 
bus mums gana”. (Jono 14:8)

Tačiau ar yra ribos dvasiniam augimui ir Kristaus pažinimui? 
Ar galime sau pasakyti, kad, jei išvystumėm sausą kelią jūros 
dugne ir galėtumėm juo pereiti, tai būtų išsvajota kalno 
viršūnė? Mes dažnai nukrypstame ir svajojame apie Viešpaties 
darbus, tačiau dvasinis augimas yra daug platesnis, apimantis 
ne tik Viešpaties darbus, bet ir Jo širdį, kuri yra beribė.  Mes 
galime sustoti ties riba, kada išsipildys stebuklas, apie kurį 
svajojome, arba ateis prabudimas, kurio laukėme. O kas toliau? 
Ar tai visas Kristaus pažinimas, kurį galime patirti žemėje?

Kaip toli nori eiti?

Dvasinis augimas priklauso nuo Dievo, bet Jis klausia tavęs: 
“Kaip toli nori eiti?”. Tai ne klausimas, kiek ir kokių didelių 
stebuklų ir ženklų tu nori matyti, bet, kaip artimai nori pažinti 
Kristų? Tik tu pats gali nubrėžti ribą ir nuspręsti, kaip toli nori 
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eiti? Viešpats gali vesti tave iki ten, kur nėra Jo pažinimo 
ribos, bet ar nori eiti? Jis neklausia, ar tu gali, bet ar nori?

Įtikėjimo pradžioje mes patiriame Jo palaiminimus, jėgą, 
ženklus, stebuklus ir malonę. Mūsų dvasinė patirtis užsipildo 
Dievo dovanomis, palaiminimais ir pažinimu. Tačiau vėliau 
mes prieiname ribą, kada visa mūsų patirtis sustoja ir sako: 
“Toliau eiti nebegaliu, nes nežinau ir nesuprantu, kaip”.  Ties 
šia riba patirtis sustoja, nes nebemato prieš akis vykstančių 
stebuklų bei palaiminimų. Jei nori eiti toliau, tada tavo 
dvasinės patirties, stebuklų ir pažinimo neužteks. Toliau eiti 
gali tik tikėjimas. Todėl patirtis pakvies į pagalbą tikėjimą, 
kuris mato toliau ir eina ten, kur yra ne tik palaiminimai, bet ir 
sunkumai, ne tik stebuklai, bet ir gainiojimai, pavojai bei 
tikėjimo mūšis. 

Tikėjimas praplečia Kristaus pažinimo ribas ir veda toliau. Tu 
seksi paskui Viešpatį tikėjimu, daug ko nesuprasdamas, kartais 
klysdamas ir klupdamas, tačiau pasitikėdamas Juo net ir 
sunkiausiose situacijose, kur, atrodys, kad viskas vyksta ne 
taip, kur sunkumai ir pavojai pakeis palaiminimus ir “patogų” 
gyvenimą. Tada tu vaikščiosi naujoje Kristaus pažinimo 
erdvėje, kur tikėjimas ves tave ten, kur patirtis ir palaiminimai 
nenuvestų. Tačiau po kurio laiko tu vėl prieisi ribą, kur 
tikėjimas pavargs, o tu neturėsi jėgų, ne tik suprasti, kas 
vyksta, bet ir tikėti. 

Tu gali pasilikti prie šios ribos ir visą gyvenimą gyventi, 
remdamasis sukauptu Kristaus pažinimu, dvasine patirtimi bei 
tikėjimu, kurį išsaugojai ir išmokai taikyti. Tai nuostabus 
Kristaus pažinimas ir nedaugelis vaikšto šioje pažinimo ir 
tikėjimo erdvėje. Tačiau Viešpats gali praplėsti ir šias ribas bei 
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pakviesti tave žengti dar toliau, už tos ribos, kur patirtis 
sustoja, o tikėjimas pavargsta.

Prie šios ribos tikėjimas pasikvies į pagalbą meilę, kuri eina 
ten, kur net tikėti yra sunku. Tačiau meilė, paėmusi už rankos 
patirtį ir tikėjimą, praveda juos per, atrodo, neperžengiamą ribą 
ir atveria naujas Kristaus pažinimo erdves. 

Meilė gali nuvesti mus ten, kur mūsų pažinimas ir Dievo jėga, 
tarytum, neveikia, kur aplinkybės ir situacijos tokios, kad 
sunku tikėti, kur mes esame silpni, o Dievo jėga, tarytum, 
pasitraukia nuo mūsų. Meilė nuveda tikėjimą ten, kur 
neįmanoma tikėti be meilės. Tačiau meilė visada atveda mus 
prie tobulos Dievo valios. Tokiu keliu žemėje ėjo Jėzus, 
palikdamas mums pavyzdį ir pramindamas taką į beribius 
Dievo pažinimo tolius.

Kas vedė Jėzų link kryžiaus, kada galingas pamokslavimas, 
mokymas, išgydymai, stebuklai ir ženklai pasitraukė 
Getsemanės sode, kada net tikėjimas pavargo, o Jėzus maldoje 
šaukė Tėvui, jei įmanoma, patraukti kančios taurę? Kas vedė 
Jėzų ant kryžiaus, kai jokia patirtis ir tikėjimas negalėjo 
paaiškinti ir atsakyti, kodėl Tėvas Jį paliko, kai visa žemė ir 
dangus nusisuko nuo Jo, palikdami Jį kentėti vieną? Kas galėjo 
pralaužti šią ribą ir nuvesti Jėzų taip toli, ligi mirties ant 
kryžiaus? 

Jėzus ėjo vedamas meilės, kuri neturi priežasties ir pabaigos, 
kuri neieško savo ir niekada nesibaigia. Meilė eina ten, kur 
atsisako eiti stebuklai ir ženklai, ji eina ten, kur net tikėjimas 
išsenka ir atsisako eiti. Meilė įveda į tokią Dievo pažinimo 
erdvę, kur išnyksta visos pažinimo ribos. 
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Štai, kaip toli tave gali vesti Dievas, štai, kaip daug tu gali 
augti dvasiškai. Todėl, nuspręsk pats, kokias ribas nori uždėti 
dvasiniam augimui ir Dievo pažinimui. Tu gali apriboti save 
prabudimu, ženklais ir stebuklais arba gali nukelti šią ribą iki 
tikėjimo saiko, kurį turi. Tačiau, jei nori, Dievo meilė tavo 
širdyje gali patraukti bet kokias Kristaus pažinimo ribas. Tai 
įmanoma tavo gyvenime, nes Jėzus paliko mums pavyzdį, 
atverdamas kelią į beribį Dievo pažinimą. 

Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, 
paliaus kalbos, išnyks pažinimas, (1 Korintiečiams 
13:8)

Vienas iš daugelio krikščionių…
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