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ĮŽANGA
PAŠAUKIMAS. Išgirdus šį žodį, daugelio krikščionių širdys
suvirpa ir pradeda karščiau plakti, o prieš akis prabėga taip
trokštami ir laukiami Dievo šlovės, stebuklų ir Jo jėgos
vaizdai. Galvodami apie pašaukimą, mes matome save, kaip
Dievo įrankius, kuriuos Jis naudoja savo garbei ir šlovei.
Turbūt nėra nei vieno krikščionio žemėje, kuris nesvajotų būti
pašauktas tapti Dievo šlovės indu, kaip buvo pašauktas
Abraomas, Mozė, Dovydas, pranašai, apaštalai ir kiti tikėjimo
milžinai. Mes skaitome apie Dievo darbus jų gyvenime ir
svajojame apie lygiavertį pašaukimą, kuris būtų užpildytas ta
pačia šlove, jėga ir dvasios vaisiais.
O, kokia tai privilegija, džiaugsmas ir nuostaba, kai Viešpats
mus naudoja, kai per mus kažkas įtiki, kai uždėjus rankas ant
ligonių, jie pasveiksta, kai Jo žodžiai mūsų lūpose tampa
išlaisvinančia jėga kitų gyvenimuose. Svajodami apie savo
pašaukimą, mes drąsiai įtraukiame į jį pačius didžiausius ir
šlovingiausius Dievo darbus, kokius tik galime įsivaizduoti:
žmogaus prikėlimą iš mirusiųjų, ėjimą vandeniu, Dievo jėgos
nužengimą ant daugiatūkstantinės minios, žmogaus perkėlimą
Dvasioje į kitą vietą, neįtikėtiną “prabudimą” mieste ir visoje
šalyje. Mūsų pašaukimo svajonę sustiprina girdėti ir skaityti
liudijimai apie neseniai gyvenusius Dievo tarnus, per kuriuos
Viešpats veikė taip galingai, kaip ir Senojo Testamento ar
apaštalų laikais. Išgirdę apie mūsų dienomis ir visai šalia
gyvenančius Dievo tarnus, per kuriuos Viešpats lieja savo
išmintį ir jėgą dabar, mes nekantriai atsidūstame: „O kada bus
mano eilė? O, kad tik Dievas mane pašauktu, kad tik
pašauktų...“
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Bet ar mane pašaukė Dievas? Kaip žinoti, ar esu pašauktas, ir
kokius darbus yra numatęs Viešpats mano gyvenime? Ar aš
esu tik viena iš avių bandoje, ar Dievas turi man kažkokį
asmeninį pašaukimą, planą ir tarnystę? Ar tame plane yra
vietos Dievo šlovei, stebuklams, ženklams ir jėgai? O gal
Dievas išdalino visus kvietimus ir tokių didelių pašaukimų,
kokius įteikė Abraomui, Mozei, Dovydui, apaštalui Povilui,
Martin Luther, Charles Finney, Smith Wigglesworth, Kathryn
Kuhlman, Billy Grame, Benny Hinn ir daugeliui kitų, jau
nebeturi? Gal užtenka, tiesiog, būti geru krikščioniu, padėti
kitiems, lankyti bažnyčią ir liudyti apie Kristų?
Tačiau nėra nei vieno krikščionio, kurio širdyje nesuvirpėtų
Šventosios Dvasios liudijimas: „Dievas pašaukė asmeniškai
tave savo šlovės darbams ir Kristaus pažinimui, Jis yra
parengęs nuostabų planą ir šaukia tave į kažką didingo, ko net
tavo įsivaizduojamų Jo šlovės darbų sąrašas negali sutalpinti“.
Tu turi ypatingą ir asmeniškai tau skirtą pašaukimą, kurį Jis
laiko rankose ir kviečia tave. Šis pašaukimas yra toks didelis ir
šlovingas, kad jį įvykdyti gali tik Viešpats.
Tačiau kaip dažnai, troškimas kuo greičiau tapti Jo šlovės
įrankiais taip užvaldo mus, kad, neištvėrę, mes pradedame
naudoti save pačius dėl Dievo, nesupratę bei pasipiktinę savo
neproduktyvumu, skubame įvykdyti “bet kokį” pašaukimą, kad
ir neišgirstą ar nesuprantamą. Tačiau šis „bet koks“
pašaukimas nesuteikia ramybės, o viduje esantis
nepasitenkinimas ir neišnykstantis troškulys išduoda, kad
dažnai prasilenkiame su Jo tobulu planu ir asmeniniu
pašaukimu, kviečiančiu mus vardu: „Ateik“.
Gal Dievas užmiršo mane ir nemato, kaip aš trokštu? Galbūt
viskas yra mano rankose, man tik reikia rodyti iniciatyvą,
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stengtis ir Jis mane naudos? Gal, tiesiog, reikia kažką daryti
dėl Jo, o vėliau viskas savaime susitvarkys ir išryškės? Mes
taip norime būti naudojami, kad tik galvojame, kaip „priversti
Dievą“ įvykdyti stebuklus, kaip Jį sugraudinti, kažką padaryti,
atkreipti Jo dėmesį, kad tik Jis norėtų mus naudoti. Atrodo, kad
mes esame suinteresuoti Jo garbe ir šlove daugiau, nei Jis.
Tačiau Viešpats trokšta mus naudoti daugiau nei mes apie tai
svajojame ar įsivaizduojame. Jis ieško bet ko, kas tik norėtų
būti naudojamas, kas tik sutiktų ir atsakytų: „Štai aš, pasiųsk
mane“.
Aš girdėjau Viešpaties balsą. Jis klausė: „Ką man
pasiųsti? Kas eis už mus?“ Aš atsiliepiau: „Aš čia,
siųsk mane!“. (Izaijo 6:8)
Ir vis dėlto, kodėl tik nedaugelis ateina iki ten, kur Dievas
veikia antgamtiškai ir nenutrūkstamai, kur Jo šlovė ir jėga nėra
tik momentinis ir retas “atsitiktinumas”, bet aiškiai matomas ir
veikiantis patepimas? Kodėl yra tiek daug pašauktų, bet mažai
išrinktų? Kodėl yra tiek daug kvietimų, troškimo ir svajonių,
bet tiek mažai tų, kurie nepasitraukia ir eina iki galo?
Jo pašaukimas neskirtas tik keleriems metams, jis nėra
atsitiktinai rastas daiktas ar neieškotas lobis. Jo pašaukimas
skirtas visam tavo gyvenimui, kad praeitum kelią, kurį prieš
tave atveria Jėzus ir kuriuo veda Šventoji Dvasia. Jei nori būti,
tiesiog, “normalus” krikščionis, gyventi padoriai ir ramiai, rasti
nepraradęs ir laimėti nekovojęs, skinti vaisius, nesulaukęs
derliaus, ir gyventi tik kalno papėdėje, tada ši knyga tik
suerzins ir papiktins tave. Tačiau, jei trokšti eiti iki galo ir,
suspaudęs rankoje Jo kvietimą, išlaikyti jį iki pabaigos, tada
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nesustok ir nedvejok, kad ir kas benutiktų tavo gyvenime, nes
ne taip, kaip pradedi yra svarbu, bet taip, kaip baigi.
Kiekvienas iš tikėjimo milžinų gyveno su savo pašaukimu,
kurį tvirtai laikė rankose, praeidami slėnius ir dykumas, priimti
ir atmesti, giriami ir niekinami. Jie ėjo siauru keliu,
pasiduodami Tam, kuris šaukė juos į amžiną šlovę.
Dievas ir šiandien ieško bet ko, kas sutiktų būti vedamas ir
pavestų save į Jo rankas. Dievas yra tas pats per amžius, Jo
žodis nepasikeitė, Jo ranka nesutrumpėjo gelbėti, padėti,
apreikšti didžiulius ženklus ir stebuklus. Viešpaties akys
žvelgia į žemę ir ieško bet kokio indo, bet kokio žmogaus,
kuris tik pasitikėtų Juo. Dažnai mes ieškome sutrumpintų
kelių, produktyvesnių metodų ir lengvesnių principų, tačiau
kelias į Jo šlovę ir pašaukimą nepasikeitė – tai pilnas
atsidavimas ir pasitikėjimas Juo, Jo vedimu, Jo metodais, Jo
laiku, vieta ir sąlygomis. Nėra sutrumpinto kelio ar
apvažiavimo. Jis vis dar šaukia: „Kas sutiks eiti taip, kaip aš
vedu, kas sutiks eiti iki galo? Aš viską esu parengęs, kvietimus
pasirašęs ir išdalinęs, aš laukiu ateinančių“.
Nėra nieko svarbiau gyvenime, kaip išgirsti Dievo pašaukimą,
atsiliepti į jį ir ateiti. Biblijoje yra daug pavyzdžių, kaip
paprasti žmonės atsiliepdavo į nepaprastus ir antgamtinius
Dievo pašaukimus ir tapdavo galingais Jo įrankiais. Net ir
klupdami, jie ateidavo atsiimti asmeninio kvietimo tiesiai iš Jo
rankų. Dievas nieko nesiunčia paštu, Jis laukia, kol tu ateisi
pasiimti tiesiai iš Jo, asmeniškai ir be tarpininkų,
nekopijuodamas ir nedvejodamas Jo neišmatuojamos šlovės ir
jėgos darbais, įrašytais tavo pašaukime.
Kaip man atsiliepti į Jo pašaukimą? Dievo žodis sako, kad
tereikia ateiti.
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Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas
girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir
kas nori, tesisemia dovanai gyvenimo vandens.
(Apreiškimas Jonui 22:17)
Didelis pašaukimas prasideda nuo mažo žingsnio, kurį žengi,
išgirdęs Jo balsą „ateik“.
Dievas šaukia tave, ar tu ateisi?
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1 SKYRIUS
Prieš išgirstant

P

rieš išgirstant ir atsiliepiant į Jo kvietimą, svarbu
suprasti keletą esminių tiesų apie pašaukimą, aprašytų
Dievo žodyje, kurios tebeveikia ir šiandien. Nepaisant,
kad kiekvienas pašaukimas yra nepakartojamas ir unikalus,
tačiau visi jie yra pasirašyti to paties autoriaus. Visų Dievo
tarnų gyvenime atrandame tą patį Šventosios Dvasios braižą ir
tas pačias tiesas, todėl, būk tikras, kad Viešpats tave šauks
pagal tą patį pavyzdį, kokį naudojo Abraomo, Dovydo,
apaštalų ir kitų tikėjimo vyrų gyvenimuose.
Nėra jokių išankstinių sąlygų. Viena iš nuostabiausių tiesų
apie pašaukimą yra ta, kad Viešpats nekelia žmogui jokių
išankstinių sąlygų. Jis nereikalauja iš mūsų jokių specialių
savybių, teisumo darbų, pasiruošimo, nusiteikimo, geros
emocinės būsenos, išminties ar patirties. Jam nesvarbu, koks
gražus ar purvinas buvo tavo gyvenimas, kokiai denominacijai
tu priklausai ir ką gero ar blogo apie save galvoji. Vienintelis
dalykas, ko Jis trokšta, tai mūsų sutikimo priimti šį kvietimą ir
ateiti.
Tada Jėzus jam pasakė: „Vienas žmogus iškėlė
didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus puotos
metui, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems:
‘Ateikite, jau viskas surengta’. (Luko 14:16-17)
Tau užtenka turėti tik kvietimą, kuris garantuoja teisę gauti tai,
kas jame užrašyta.
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Kaip keista, tačiau dažniausiai, būtent, žmogus kelia sąlygas
sau, kitiems ir Dievui. Evangelijose Jėzus palyginimais parodė
vyraujančias priežastis, kuriomis mes bandome pateisinti save
ir atsisakome ateiti ten, kur kviečia Viešpats: tai nenoras,
šeima, darbas, mėgstamas užsiėmimas, turtai, gyvenimo
malonumai, papildomų sąlygų kėlimas sau pačiam, noras
pasiruošti ir prieš tai tapti vertu, reikalavimas iš savęs teisumo
darbų, geros nuotaikos ar ypatingų jausmų, ieškojimas
patvirtinimų, ženklų ir stebuklų.
„Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su
karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis
išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį,
bet tie nenorėjo ateiti. (Mato 22:2-3)
Dievo žodis niekur neakcentuoja, koks buvo prieš pašaukimą
žmogus. Skaitydami apie Abraomą, mes nieko nežinome, kaip
jis gyveno prieš išgirstant Dievo šaukimą palikti tėvų žemę.
Žinome tik tai, kad jis buvo vienas iš daugelio Ūro gyventojų,
kur vyravo stabmeldystė, tačiau negalime įžvelgti, koks buvo
jo charakteris ir darbai prieš tai. Taip pat ir Evangelijose,
skaitydami apie apaštalus, niekur nesutinkame aprašymo apie
ankstesnį jų gyvenimą, tarytum, Viešpačiui būtų nesvarbu,
koks buvo žmogus prieš jį pašaukiant, svarbu, kad jis priėmė
kvietimą.
Dievo žodis pilnas įrodymų ir faktų, kad, būtent, tie, kurie
pagal žmogiškus standartus neturėdavo jokių galimybių būti
pašaukti ypatingiems darbams ar kaip nors atkreipti į save
Dievo dėmesį, susilaukdavo nepaprastų pašaukimų. Ir šiais
laikais, kiekvienas krikščionis yra pašauktas į Dievo šlovę be
jokių išankstinių sąlygų ar nuopelnų, be patinkančių ar
nepatinkančių charakterio savybių. Kathryn Kuhlman, kurią
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Viešpats galingai naudojo išgydymų tarnavime, yra pasakiusi,
kad ji nebuvo pirmas ir net antras Dievo pasirinkimas
išgydymų tarnavimui. Tačiau, kadangi niekas nenorėjo priimti
šio kvietimo dėl baimės ir netikėjimo, tai ji ištarė: “Štai aš”, nepaisant, kad neturėjo jokių savybių, atitinkančių šį
pašaukimą. Viešpats, tiesiog, nesurado kito indo, kuris būtų
priėmęs šį kvietimą. Ji ištarė „taip“ Dievo kvietimui ir atėjo, o
Viešpats ištikimai pravedė ją tuo keliu, kuriuo ji sutiko eiti.
Dažnai mes sureaguojame priešingai ir asmeninį pašaukimą
ribojame savo trūkumais ir privalumais. Nėra jokios ribos,
išskyrus Jo kvietimą „sek mane“. Jėzus yra pasakęs, kad viskas
paruošta, lieka tik ateiti.
Asmeninis pašaukimas. Viena iš priežasčių, kodėl kai kurie
krikščionys yra besiblaškantys, neužtikrinti ir jaučiantys viduje
nepasitenkinimą, baimę ir abejones dėl to, ką jie daro ir kaip
gyvena, yra dažniausiai ta, kad jie kopijuoja kitų gyvenimus,
kitų darbus ir pašaukimus, neišgirdę savo vardo, nuskambančio
Jėzaus lūpose: „Ateik ir sek mane“. Niekas kitas negali tavęs
pašaukti, tik Jėzus, todėl, jei tu neišgirdai širdyje Jo balso,
sakančio „sek mane“, tada bet kokie darbai, veikla ir pastangos
tavo gyvenime bus tik trumpalaikės iniciatyvos, priklausančios
nuo emocijų, aplinkybių ir kitų nuomonės. Mes su pavydu
stebime pateptus Dievo vyrus, kurie su antgamtiniu
užtikrintumu ir vidine ramybe eina ten, kur mes neitumėm, ir
daro tai, ko mes nedarytumėm. Iš kur ta jėga ir užtikintumas,
tarytum, jie žinotų, kur eina ir matytų Tą, paskui kurį seka?
Kaip dažnai, perskaitę knygą apie tikėjimo darbus, Dievo jėgą
bei stebuklus „įžymių“ Dievo vyrų gyvenimuose, mes su
milžinišku užsidegimu ir entuziazmu puolame daryti tą patį ir
kopijuoti jų pašaukimą, vildamiesi matyti tuos pačius
rezultatus. Tačiau, kurį laiką bėgę, nueiname tik pusė kelio, kol
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mūsų emocijos išsisemia, o nepalankios aplinkybės sudaužo
visas pastangas. Tai tiesiog neveikia. Kodėl?
Biblijoje skaitome, kaip Dievas pašaukė Abraomą palikti savo
tėvų žemę ir eiti ten, kur Jis parodys. Prie Abraomo pašaukimo
prisijungė ir jo sūnėnas Lotas, kuris ėjo kartu su Abraomu ir
taip pat paliko savo tėvų žemę. Tačiau po kurio laiko,
nesuprasdamas, kur eina Abraomas, kodėl jis laukia ir delsia
veikti, kodėl nesteigia naujos bažnyčios ar neorganizuoja
konferencijos tema „sėkminga evangelizacija“, kodėl jis tik
klaidžioja be tikslo po pažadėtąją žemę ir nieko neveikia,
tarytum, sekdamas kažką nematomo? Lotas, praėjęs pusė kelio,
nutarė pasukti kitur ir „kažką“ daryti. Atėjo laikas, tiesiog,
„susitvarkyti gyvenimą“, nes jau amžius pasiekė tą ribą, kada
nebegalima laukti, bet reikia kurtis ir tvarkytis, kada aplink visi
kažką daro, stato miestus, turi savo tarnavimą, tampa pastoriais
ir lyderiais. Kaip patvirtinantis ženklas atsirado palanki
aplinkybė, nes pats Abraomas pasiūlė palaiminti Lotą,
suteikdamas jam galimybę pasirinkti pačią geriausią ir
turtingiausią žemę, kurioje yra išsivystę miestai su geru darbu
ir garantuotu „palaiminimu“.
Lotas, palikdamas tėvų žemę kartu su Abraomu, nebuvo
išgirdęs asmeniškai balso „Išeik ir sek mane“, bet kopijavo
Abraomą, sekė paskui jį ir tikėjosi, kad tai, ką Viešpats sako
Abraomui, tas pats veiks ir jo gyvenime. Tačiau be asmeninio
pašaukimo nueinama tik pusė kelio.
Jei tu neišgirdai asmeninio kvietimo, tada eini ten, kur nori, ir
darai tai, kas tau patinka, renkiesi ir judi pirmas, tikėdamasis,
kad ir Viešpats eina paskui tave, bandydamas Jį pritempti
tikėjimo išpažinimais. Tačiau Jėzus visus apaštalus pašaukė
vardu, kiekvieną asmeniškai – „sek mane“.
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Biblijoje skaitome ir apie visai priešingą pavyzdį, kada
pranašas Elijas prieš jo paėmimą į dangų net tris kartus liepė
savo tarnui Eliziejui pasilikti ir nesekti paskui. O, kaip
entuziastingai mes pultumėm kopijuoti ir vykdyti patepto
Dievo vyro nurodymą. Juk pats pranašas Elijas man liepė
pasilikti ir nesekti paskui, jis juk žino, ką daro, nes jam taip
apreiškė Viešpats. Tačiau, kodėl Eliziejus, visus tuos metus
patarnavęs ir mokęsis iš pranašo Elijo, šį kartą buvo toks
ryžtingas ir nesukalbamas?
Elijas tarė Eliziejui: „Pasilik čia, nes Viešpats mane
siunčia į Betelį“. Bet Eliziejus atsakė: „Kaip gyvas
Viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu“. Jie
nuėjo į Betelį. (2 Karalių 2:2)
Eliziejus nesekė paskui pranašą Eliją, bet savo širdyje jau buvo
išgirdęs kitą balsą, šaukiantį jį vardu “sek mane”. Niekas tavęs
negali nukreipti nuo tikslo, kai tu turi asmeninį Viešpaties
pašaukimą. Eliziejus sekė paskui iki galo, todėl Viešpats
atvedė jį iki ten, kur jo laukė dvigubas patepimas, kurio taip
troško, ir kuriam buvo pašauktas Eliziejus prieš daug metų.
Nuo tada, kai Viešpats per pranašą Eliją įteikė šaukimą sekti
paskui, Eliziejus, palikęs viską, sekė iki galo, kol išvydo ir
gavo tai, kam buvo pašauktas. Be asmeninio pašaukimo tu
negali nueiti viso kelio.
Kodėl daugelis tų, kurie įtikėjo ir sekė paskui Jėzų, po kurio
laiko Jį paliko? Eidami kartu su kitais mokiniais, matydami
ženklus ir stebuklus bei girdėdami Jėzaus žodžius ir
klausydamiesi Jo mokymo, pusiaukelėje jie vis dėl to
pasitraukė. Tačiau tie mokiniai, kurie buvo išgirdę asmeniškai
šaukimą „sek mane“, nepaisant jokių aplinkybių, pasiliko su
Jėzumi.
17

Pašaukimas

Nuo to laiko daug Jo mokinių pasitraukė ir daugiau
su Juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė
dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Simonas
Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu
turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir
pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo
Sūnus“. (Jono 1: 66-69)
Niekas tavęs negali pašaukti sekti paskui Jėzų, tik Jis pats. Nei
pastorius, nei pranašas, nei ypač pateptas Dievo tarnas negali
tau įteikti pašaukimo. Viešpats juos naudoja ir kalba jų
lūpomis, bet prabilti į tavo širdį gali tik Jis. Jis niekam kitam
nesuteikia šios privilegijos ir iki pavydo trokšta tavo dėmesio.
Jis nesuteikia šios teisės jokiam žmogui ir trokšta, kad tu
būtum priklausomas tik nuo Jo, kad jokios abejonės,
aplinkybės ir manipuliavimas žmonių nuomonėmis nevestų
tavęs, bet tik Jis. Tai jokiu būdu nereiškia, kad tu esi
nepriklausomas nuo kitų, nes tokiu atveju išdidumas užkirstų
tau kelią į pašaukimą, bet apie tai vėliau.
Dievas dalina tik vardinius kvietimus. Jis nešaukia šeimos,
grupės ar draugų, nes Jo pašaukimas yra asmeninis. Kodėl, kai
tu išgirsti taip aiškiai Jo kvietimą, kiti aplink tave nieko negirdi
ir nereaguoja? Todėl, kad Jis kreipiasi į tave vardu. Kada
Saulius kelyje į Damaską buvo apšviestas akinančios šviesos,
iš kurios išgirdo Jėzaus balsą, niekas daugiau šio balso
negirdėjo, tik Saulius. Taip dažnai nutinka ir mums, kada
išgirdę Jo kvietimą, mes bandome suprasti, kodėl kiti nieko
negirdėjo. Tada bėgame diskutuoti, konsultuotis, rinkti
„patvirtinimus“ ir kitų pritarimus. Jei tu išgirdai Jo balsą,
tiesiog, sek paskui Jį.
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Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad Petras, eidamas paskui
Jėzų, pamatė kartu einantį kitą mokinį ir pradėjo lyginti save
su juo, savo pašaukimą su jo. Tačiau Jėzaus atsakymas buvo
trumpas ir paprastas.
Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui: „Viešpatie, o kas bus
šitam?“ Jėzus atsakė: „Jei Aš noriu, kad jis pasiliktų,
kol ateisiu, kas gi tau? Tu sek paskui mane!“ (Jono
21: 21-22)
Kartais mes stengiamės kopijuoti kitus ir sekame paskui juos,
dairomės ir žiūrime, ar tokį patį pašaukimą gavo mano
kaimynas, kitas bažnyčios narys, ar jam taip pat Viešpats
šnekėjo. Neįmanoma nukopijuoti, atkartoti, pačiam susigalvoti,
suplanuoti ar išsirinkti pašaukimo. Tai Jis, kuris šaukia, ir kuris
išrenka. Jis tau yra paruošęs patį geriausią ir tik tau skirtą
kvietimą.
Šiandien nevėlu atsiliepti. Ar aš nuvyliau Dievą, ar nevėlu
atsiliepti į Jo šaukimą? Galbūt aš pražiopsojau ir neišgirdau Jo
kvietimo, gyvendamas pagal savo norus, įsivaizdavimus ir
troškimus? Ar Viešpats apsigalvojo ir atsiėmė kvietimą? Ar aš
turiu kitą galimybę? Tokie klausimai mus užpuola, kai
suvokiame, kad kažkada atmėtėme Jo kvietimą ir daug laiko
praleidome veltui, gyvendami sau. Taip, ši galimybė liko ta
pati, nes Dievo žodis sako, kad, kol yra šiandien, tol tu gali
priimti kvietimą ir ateiti. Jis gali tave sugrąžinti iš toliausio
taško, į kurį buvai nuklydęs ir atvesti. Biblijoje matome daug
pavyzdžių, kai nei amžius, nei klaidos, nei veltui praleistas
laikas nesutrukdė Viešpačiui atvesti žmogų ten, kur Jis šaukė.
Tačiau, jei tu išgirdai Jo kvietimą šiandien, nedelsk, griebk jį ir
sek paskui.
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Mozė keturiasdešimt metų praleido Egipte, gyvendamas
prestižinėje aplinkoje, dar keturiasdešimt metų jis klaidžiojo
dykumoje, bėgdamas nuo savo pašaukimo, bet, sulaukęs
aštuoniasdešimties metų, atsiliepė į Viešpaties balsą ir atėjo.
Evangelijose taip pat skaitome, kad darbininkai į vynuogyną
buvo pasamdyti ryte, per pietus, vakarop ir visai prieš darbo
pabaigą. Visi jie gavo tą patį atlyginimą. Todėl nesvarbu, kiek
tau metų, kiek laiko, tau atrodo, kad prašvaistei niekams,
nesvarbu, kiek laiko tau liko gyventi ir kaip daug, tu galvoji,
Viešpats galėtų tave naudoti.
kol yra sakoma: „Šiandien, jei išgirsite Jo balsą,
neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą“.
(Žydams 3:15)
Kol yra šiandien, tol Jis kviečia ir tol nevėlu atsiliepti į Jo
šaukimą. Tik atsiliepk. Jei tu girdi Jo balsą ir svarstai, ką toliau
daryti, ar ramiai ir tvarkingai krikščioniškai gyventi, ar ieškoti
ir rasti, išgirsti ir atsiliepti, ateiti ir pasilikti? Dievas trokšta tau
kalbėti, pašaukti ir įtekti asmeninį pakvietimą į vestuves,
asmeninį pakvietimą į vynuogyną. Jei tik tu trokšti išgirsti, tu
būtinai išgirsi.
Augimo principas. Šiais produktyvumo, didelio vartojimo,
greito vystymosi ir „paskutiniais“ laikais daugelis skelbia, kad
ir Dievas pasikeitė. Jis viską daro greičiau ir efektyviau, nes
nebėra laiko mokyti, todėl Jis iškart apginkluoja Dvasios
ginklais ir dovanomis ir paleidžia mus į priešakines fronto
linijas. Tačiau Dievas nepasikeitė, Jis yra tas pats per amžius
ir, patikėk, Jis tikrai turi daug laiko. Todėl, nenustebk, jei Jis
kantriai lipdys, mokys ir augins tave, kad taptum tuo, kuo tave
nori matyti Viešpats.
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Kai nematome greito pasikeitimo savo ir kitų gyvenimuose,
mes sustojame, galvodami, kad kažką pražiopsojome, kad
neveikia kažkoks „tikėjimo“ principas ar, kad Viešpats mūsų
nepašaukė. Perskaitę knygą apie didžiulius Dievo darbus kitų
gyvenimuose ir pabandę pritaikyti tai savo gyvenime, po
pirmųjų nesėkmių padedame tai į šalį, kaip neveikiantį ir
sudėtingą įrankį. Tačiau raktas į pašaukimo įvykdymą yra
nuolatinis ėjimas. Tai ėjimas iš tikėjimo į tikėjimą, iš malonės į
malonę, iš šlovės į šlovę, iš vieno dvasinio sezono į kitą, iš
vieno Kristaus apreiškimo į kitą. Kiekvienas krikščionis
asmeniškai praeina ir pergyvena skirtingus dvasinės brandos ir
augimo sezonus. Kai bandome taikyti kitų krikščionių
asmeninius apreiškimus ir patirtį be Viešpaties, tada jie tampa
tik apsunkinimu, paslaptimi ir neveikiančiu ginklu. Viešpats
gali naudoti ir mokyti tave iš kitų patirčių, knygų ir gyvenimų,
bet tu asmeniškai būsi vedamas ir praeisi kelią, kurį praėjo ir
jie.
Senajame Testamente skaitome, kad kai Dovydas rengėsi stoti
į mūšį prieš milžiną Galiotą, karalius Saulius pasiūlė jam savo
šarvus. Dovydas, pasimatavęs šarvus, padėjo juos į šalį ir ėjo į
kovą tik su akmenų svaidykle ir keliais akmenėliais. Tai buvo
Dovydo asmeninis ginklas, patirtis ir praktika. Nors Sauliaus
šarvai buvo geri, teisingi ir tinkami mūšiui, bet jie buvo
Sauliaus ginklai. Dovydas vėliau mūšiuose taip pat naudojo
šarvus ir kardą, tačiau jis pats asmeniškai tai išmoko ir nuo
akmenų svaidyklės perėjo prie kardo ir šarvų. Viešpats gali tau
suteikti pergalę prieš didžiausią priešą naudodamas tą
pažinimo, brandos ir tikėjimo lygį, kokį tu turi. Tačiau
nesustok, Jis tave augins ir ves iš vienos klasės į kitą, iš vienos
pergalės į kitą. Kiekviename sezone keisis tavo ginklai,
pažinimas bei asmeninis Viešpaties apreiškimas.
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Jei pirmokas, galvodamas, kad galima užaugti per metus,
pradės skaityti ir taikyti 12 klasės vadovėlį savo gyvenime, tai
jis „priskaldys malkų“ ir pakenks ne tik sau, bet ir
aplinkiniams. Jam reikia pasitikėti mokytoju, leistis būti
mokomam ir eiti iš vienos klasė į kitą. Viešpats šaukia tave
tapti Jo šlovės įrankiu, bet tai nereiškia, kad Jis „po blatu“ tave
perkels iš 1 tiesiai į 12 klasę, duos malonės diplomą (nes
nebėra laiko terliotis su mokymu) ir paskirs dirbti prie staklių
su aštriais peiliais. Jis parengs ir įves tave į pašaukimą stiprų,
su Jo ginklais kairėje ir dešinėje, užgrūdintą meilėje ir
tikėjime, nukryžiavusį senąjį “aš” ir apsirengusį Kristumi,
pilnai pasidavusį ir pasitikintį savo mokytoju ir Viešpačiu.
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enustebk, bet iš tiesų Dievas yra parengęs tau du
pašaukimus. Kiekvienas iš jų turi savo paskirtį, laiką ir
veikimą, tačiau abu jie yra svarbūs ir neatskiriami.
Kokia seka tu juos atpažinsi ir atsiliepsi, ar abu juos išlaikysi
iki galo, nuo to priklausys ne tik tavo asmeninis santykis su
Viešpačiu, bet ir Jo jėgos bei patepimo dydis. Todėl, labai
svarbu suprasti jų reikšmę, kaip ir kada jie veikia bei kokia jų
paskirtis, kad galėtum įvykdyti tobulą Dievo valią ir, atlikęs
viską, išstovėti. Kai kurie patepti Dievo tarnai, sumaišę šių
pašaukimų reikšmę, supainioję jų eiliškumą arba pametę vieną
iš jų, patirdavo ne tik didelių pralaimėjimų, prarasdavo
patepimą bet ir palikdavo Viešpatį. Tau duotos dvi rankos, kad
išlaikytum abu pašaukimus.
Kiekvieno iš Biblijoje aprašytų tikėjimo vyrų gyvenime galima
atpažinti du pašaukimus. Dievo šlovės, patepimo ir jėgos
saikas priklausė nuo to, kaip jie atsiliepdavo į šiuos
pašaukimus ir kiek ilgai juos išlaikydavo. Ryškiausiai tai
matome Abraomo gyvenime.
Abraomo gyvenimas Dievo akyse prasidėjo nuo tada, kai jis
išgirdo ir atsiliepė į Dievo kvietimą palikti savo šalį, gimines,
tėvų namus ir eiti į kraštą, kurį jam parodys. (Pradžios 12:1).
Nors Abraomas jau buvo sulaukęs septyniasdešimties metų,
Dievo akyse tai buvo tik pradžia. Visas jo gyvenimas iki šio
momento yra, tarytum, ištrintas ir nesvarbus Dievui, kad Jis net
nepaliko apie tai jokio pėdsako savo žodyje. Kada tu priimi
Viešpaties šaukimą sekti paskui Jį, visa tavo praeitis, abejonės,
klaidos ir nuopoliai yra ištrinami. Viskas tampa nesvarbu ir
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nereikšminga, išskyrus tai, kad tu priimi Jo kvietimą ir patį
svarbiausią pašaukimą savo gyvenime – eiti į kitą kraštą ir
sekti paskui Jį.
Šis Senajame Testamente aprašytas Abraomo gyvenimo
įvaizdis kalba apie patį svarbiausią pašaukimą - sekti paskui
Jėzų ir eiti į kitą vietą, išeiti iš savo gyvenimo, savo vietos,
savo praeities ir eiti į naują kraštą, pažadėtąją žemę, kuri yra
Kristus. Kiekvieno iš mūsų gyvenime nuskamba šis
pašaukimas – įeiti į naują gyvenimą Jėzuje Kristuje ir pasilikti
Jame. Kristus, kalbėdamas apie pirmąjį pašaukimą, visada
naudojo palyginimus, susijusius su kvietimu ateiti į naują
vietą: į vestuves, į šviesą, į vynuogyną, į dangaus karalystę.
Todėl nieko nėra svarbiau tavo gyvenime už pirmąjį pašaukimą
- ateiti, būti ir pasilikti naujoje vietoje, kuri yra Jėzus Kristus.
Tada jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite
pakviestiesiems: Štai surengiau pokylį, mano jaučiai
ir nupenėti veršiai papjauti, ir viskas paruošta.
Ateikite į vestuves!’ (Mato 22:4)
Pašaukdamas Abraomą palikti tėvų žemę ir eiti į tą, kurią
parodys, Viešpats iš pradžių nieko neužsiminė jam apie pažadą
susilaukti palikuonio, būti vaisingu ir tapti palaiminimu visoms
žemės tautoms. Tik atėjęs į naują žemę, Abraomas išgirdo ir
antrąjį pašaukimą – būti vaisingu ir tapti palaiminimu visoms
žemės tautoms.
Ir padarysiu tave nepaprastai vaisingą. Iš tavęs
kils tautos ir karaliai. (Pradžios 17:6)
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Viešpats iš pradžių šaukia tave ateiti į naują kraštą, kuriame
laukia kitas pašaukimas – pašaukimas būti vaisingu, susilaukti
palikuonio ir tapti palaiminimu kitiems. Šis pašaukimas negali
būti išpildytas jokioje kitoje vietoje, išskyrus pažadėtąją žemę.
Be naujos žemės nėra palikuonio ir nėra vaisingumo. Todėl
svarbiausia yra ateiti ir pasilikti toje vietoje, kurioje tavęs
laukia vaisingumas ir palaiminimas. Tik atsiliepęs į pirmąjį
pašaukimą ir atėjęs į naują kraštą, Abraomas išgirdo ir antrąjį
pašaukimą – tapti daugelio tautų tėvu. Pirmasis pašaukimas
visada susijęs su vieta, antras – su sėkla ir vaisingumu.
Neatsiliepdamas ir neišlaikydamas pirmojo pašaukimo, negali
išgirsti ir atsiliepti į antrąjį. Tačiau ką visa tai reiškia mano
gyvenime, juk tai vyko Senojo Testamento laikais?
Lygiai tą pačią seką ir tuos pačius pašaukimus matome ir
Naujajame Testamente. Viešpats, pamatęs Petrą ir Andriejų,
įteikė jiems pirmąjį pašaukimą – sekti paskui. Šis pašaukimas
yra pats svarbiausias, nuo kurio priklauso antrasis – tapti
žmonių žvejais.
Jis tarė jiems: „Sekite paskui mane, ir Aš padarysiu
jus žmonių žvejais“. (Mato 4:19) Petro pavyzdys
Tapimas žmonių žvejais priklauso tik nuo to, kaip tu atsiliepsi
ir išlaikysi pirmąjį pašaukimą sekti paskui Jėzų. Galima įkurti
bažnyčią, labdaringą organizaciją, melstis kitomis kalbomis,
tarnauti pastoriumi ir pranašu, išvaryti demonus ir gydyti
ligonius, lankyti bažnyčią ir dainuoti šlovinimo grupėje, bet
tuo pačiu metu, vis dėlto, nesekti paskui Jėzų. Ne darbas,
tarnavimas, šeima, svajonės, evangelizacija ir visa eilė kitų
nuostabių ir palaimintų dalykų bei darbų, tačiau šie du
pamatiniai žodžiai “sek mane” yra patys svarbiausi tavo
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gyvenime, nuo kurių priklauso viskas, kas išvardinta prieš tai ir
dar daugiau.
Kalbėdamas apie vaisingumą ir tarnavimą, Jėzus visada
pabrėždavo, kad svarbiausia yra pasilikti Jame, pasilikti toje
žemėje, tame gyvenime, į kurį tave pašaukė Jėzus. Asmeninis
bendravimas su Juo yra nepakeičiamas nei gerais darbais, nei
tarnavimu, nei jokia kita veikla. Tik čia tu išgirsti antrąjį
pašaukimą ir tampi tuo, kuo tave nori regėti Viešpats. Tik čia
tu išgirsti Jo pažadą būti vaisingu, susilaukti palikuonio ir tapti
palaiminimu aplink tave esantiems žmonėms.
Pasilikite manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali
duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama
vynmedyje, – taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje.
(Jono 15:4)
Nevaisingumas, klaidos ir kritimai krikščionio gyvenime
visada susiję su pasitraukimu ir atitolimu nuo pažadėtosios
žemės. Baimė ir nepalankios aplinkybės dažniausiai yra tos
durys, pro kurias atsitraukiame iš tos vietos, kurioje turime
sulaukti palikuonio ir tapti vaisingais. Tai matome ir Abraomo
gyvenime. Atėjęs į pažadėtąją žemę ir išgirdęs joje antrąjį
pašaukimą susilaukti palikuonio ir tapti vaisingu, Abraomas
kurį laiką gyveno šioje žemėje, tačiau, atėjus badui, paliko ją ir
iškeliavo į Egiptą. Praradimo baimė ir galimybė surasti
pagalbą Egipte, pastūmėjo Abraomą palikti tą žemę, kurioje
jam buvo skirtas pašaukimas tapti vaisingu. Nors Dievas
neapleido Abraomo ir išsaugojo jį Egipte, tačiau Abraomas
praleido keletą metų veltui ir ne tik, kad nesusilaukė
palikuonio, bet vos neprarado ir savo žmonos Saros, per kurią
turėjo ateiti šis palikuonis. Tik įsikišus Viešpačiui, ir per sapną
sudraudus faraoną, kuris norėjo į savo haremą pasiimti Sarą,
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Abraomas buvo varu išvarytas iš Egipto atgal į pažadėtąją
žemę. Po keleto metų Jis vėl grįžo į tą pačia vietą, nuo kurios ir
pradėjo.
Jis keliavo atgal tuo pačiu keliu, kuriuo buvo
atėjęs, Betelio link iki tos vietos, kur pradžioje tarp
Betelio ir Ajo buvo pasistatęs palapinę, iki tos
vietos, kur buvo anksčiau pasidaręs aukurą. Čia
Abromas šaukėsi Viešpaties vardo. (Pradžios 13:34)
Grįžęs į pažadėtąją žemę, jis vėl šaukėsi Dievo ir išgirdo tą patį
vaisingumo pažadą. Tik čia Viešpats atnaujino ir priminė jam
antrąjį pašaukimą. Abraomui vėl reikėjo pasilikti šioje žemėje
ir augti tikėjime iki tol, kol subręs sėkla ir ateis derliaus metas.
Tą patį skaitome ir apie jo sūnų Izaoką, kai, užėjus dideliam
badui, Viešpats liepė jam, nepaisant nepalankių aplinkybių ir
baimės, pasilikti šioje žemėje.
Jam pasirodė Viešpats ir tarė: „Neik į Egiptą.
Gyvenk žemėje, kurią tau nurodysiu. (Pradžios
26:2)
Dažnai ir mūsų gyvenime nutinka, kada baimė prarasti save,
rūpesčiai ir darbai, atitolina mus nuo pažadėtosios žemės.
Užvaikyti veiklos, skubėjimo ir savęs realizavimo, mes greitai
pamirštame Sarą, kažkada girdėtą Dievo pažadą, ir bėgame
ieškoti pagalbos ten, kur yra palankios aplinkybės ir racionalūs
sprendimai. Tačiau Viešpaties ištikimybė grąžina mus į
pažadėtąją žemę, mes grįžtame atgal į tą pačią vietą, kur
kažkada buvome pastatę aukurą ir šaukėmės Viešpaties vardo,
kur mūsų širdis taip aiškiai girdėjo Jo žodžius „sek mane“.
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Bet koks atsitraukimas iš pažadėtosios žemės atitolina mus nuo
vaisingumo. Kilniausia veikla, didžiulis užimtumas, įvairios
iniciatyvos, projektai ir darbai gali patraukti tave nuo pirmojo
pašaukimo pasilikti Jame. Galbūt tu galvoji, kad Jo pažadas
padaryti tave vaisingu priklauso nuo tavo darbų, bet neapsirik,
nes ne tai ką tu darai neša vaisių, bet ten, kur esi. Koks bebūtų
tavo tarnavimas ar veikla, jei tai trukdo pasilikti Jame ir
asmeniškai sekti paskui Jį, tai pažiūrėk, ar nesi padėjęs į šalį
pagrindinį kvietimą.
Pirmasis pašaukimas veikia per meilę Viešpačiui, o antrasis –
per meilę kitiems. Nors abu jie yra sujungti į vieną pynę,
neatskiriami ir priklauso vienas nuo kito, pirmasis pašaukimas
mylėti Viešpatį yra visko pradžia ir šaltinis, iš kurio išteka
antrasis.
Jėzus jam atsakė: „‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą,
visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’.
Antrasis – panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip
save patį’. (Mato 22:37)
Jei pamiršti pirmąją meilę ir palieki pirmąjį pašaukimą, tai
meilė kitiems greitai išsisemia, tu pavargsi, nusivili ir, galop, iš
mylinčios ir ramios Marijos, kuri sėdi prie Jėzaus kojų ir
klausosi Jo žodžių, virsti susinervinusia, irzlia ir pavargusia
Marta, kuri nepatenkinta kitais ir kenčia nuo didelio krūvio ir
darbų naštos. Apreiškime Jonui Viešpats primena Efeziečių
bažnyčiai, kad jie prarado pirmąją meilę (Apreiškimas Jonui
2:4), nors jų veikla ir darbai buvo įspūdingi. Pirmoji meilė, tai
pirmasis pašaukimas būti Jame ir pasilikti Jo meilėje.
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Dažniausiai mes galvojame, kad pirmąjį pašaukimą jau
įvykdėme, kai pasimeldėme atgailos malda ir priėmėme Kristų
į savo širdį. Tačiau tai yra tik pradžia. Viešpats perkėlė tave į
nuostabią šviesą, į nuostabią žemę, dabar tau reikia pasilikti
Jame ir sekti paskui, vaikščioti Jame skersai ir išilgai, pereiti
visą žemę, augti Kristaus pažinimu į pilną Jo amžių. Tai nėra
tik momentinis pergyvenimas ar patirtis, tai tavo viso
gyvenimo pats svarbiausias ir pagrindinis pašaukimas.
Nepasitrauk iš Jo ir tu sužinosi antrąjį pašaukimą.
1 PAŠAUKIMAS

2 PAŠAUKIMAS

žemės ir vietos pašaukimas

sėklos ir vaisingumo

Viešpats tarė Abromui: „Palik Ir padarysiu tave nepaprastai
savo šalį, gimines, tėvų namus ir vaisingą. Iš tavęs kils tautos ir
eik į kraštą, kurį tau parodysiu. karaliai. (Pradžios 17:6)
(Pradžios 12:1)
Jis tarė jiems: „Sekite paskui ir Aš padarysiu jus žmonių
mane, (Mato 4:19)
žvejais“. (Mato 4:19)
Kas pasilieka manyje ir Aš tas duoda daug vaisių; nes be
jame,
manęs jūs negalite nieko
nuveikti. (Jono 15:5)
Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo
ramybė, į kurią esate pašaukti
viename
kūne.
<>
(Kolosiečiams 3:15)

Ir Jis paskyrė vienus apaštalais,
kitus pranašais, evangelistais,
ganytojais ir mokytojais, <>
(Efeziečiams 4:11)

Jis paskyrė dvylika, kad jie būtų ir kad galėtų siųsti juos
kartu su Juo (Morkaus (3:14)
pamokslauti (Morkaus (3:14)
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)

O kuriuos Jis iš anksto numatė,
tuos iš anksto ir paskyrė tapti
panašius į Jo Sūnaus atvaizdą,
kad šis būtų pirmagimis tarp
daugelio brolių. (Romiečiams
8:29)
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Pirmojo pašaukimo klausimas yra ne kas tu esi, bet kur tu esi.
Svarbiausia yra vieta – būti Kristuje, būti Jame, turėti asmeninį
santykį su Juo, gerti Jo malonę, gerti Jo syvus. Antrasis
pašaukimas visada susijęs su tuo, kuo tu tampi, kuo tave
padaro Kristus, kuriame tu pasilieki ir būni. Kuo tu ilgiau būni
Jame, tuo tvirčiau Jis tave lipdo, tuo labiau ryškėja antrasis
tavo pašaukimas.

1 PAŠAUKIMAS
2 PAŠAUKIMAS
ATEIK

PASILIK

Atėjimas

Būvimas

AŠ PADARYSIU

Tapimas

Pirmasis pašaukimas didesnis, nes antrąjį išgirstame tik
būdami pirmajame. Abu pašaukimai svarbūs, neatskiriami ir
būtini, tačiau vienas iš jų, vis dėlto, yra pirmas ir svarbesnis, o
antras - tiesiogiai priklauso nuo pirmojo. Sumaišius jų seką ir
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svarbumą ar pametus pusiausvyrą tarp jų, mes klumpame, o
mūsų darbai, tarytum, nepribrendę vaisiai, sudžiūsta. Tačiau
Viešpats trokšta, kad mes neštumėm šimteriopą derlių, kuriam
subręsti reikia laiko ir kantrių vynuogininko rankų.
Kada antrasis pašaukimas užgožia ir pakeičia pirmąjį, tada
neišvengiamai klumpama ir klystama. Ieva ir Adomas buvo
sugundyti tada, kai buvo „pauzė“ bendravime su Kūrėju. Kai
Samsonas paliko pirmąjį pašaukimą „būti nazarėnu“, t.y.
pasišventusiu ir atskirtu Viešpačiui, ir vykdė tik antrąjį
pašaukimą vaduoti Izraelį iš priespaudos, tada palaipsniui jo
gyvenimas geso, o to pasekoje dingo ir patepimas. Karalius
Saulius iš pat pradžių pagrindinį dėmesį skyrė Viešpaties
pašaukimui kovoti prieš Izraelio priešus, bet, padėjęs į šalį
pagrindinį pašaukimą sekti paskui Viešpatį ir paklusti Jam, jis
palaipsniui prarado ne tik karalystę, bet ir gyvenimą. Tai
neįvyksta iškart ar tuo pačiu metu, bet tai, kaip mažas plyšelis,
kuris diena po dienos didėja ir virsta praraja, kurios, galop,
neįmanoma peršokti.
Pradėti nuo antrojo pašaukimo yra viena iš didžiausių klaidų,
kurios dėka gimsta daug Izmaelių, kurie niekada nepaveldi
Dievo pažado. Mes taip norime išgirsti iš Dievo, kas aš toks
esu: ar aš pastorius, evangelistas, diakonas, pranašas ar
šlovintojas? Kaip dažnai Viešpats neatsako mums į šį
klausimą, bet nukreipia mūsų žvilgsnį į pirmąjį pašaukimą –
pašaukimą būti Jame, taip apsaugodamas nuo mūsų
iniciatyvomis ir didelio užsidegimo galinčių gimti Izmaelių.
Nesuprasdami šios tylos, mes bombarduojame tikėjimu
dangaus vartus, klausdami, ką mums daryti, koks mūsų
tarnavimas, koks mūsų pašaukimas? Viešpats neatskleidžia
iškart antrojo pašaukimo tik dėlto, kad mes pasiruošę tuoj pat jį
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įvykdyti, tuo tarpu kai Jis trokšta tai atlikti pats ir laukia mūsų
„mirties sau“.
Jei tu nežinai, koks tavo antrasis pašaukimas ir, pasitekdamas
visus tikėjimu principus ir išpažinimus, bandai kažką padaryti
ir įsitvirtinti bet kokiame tarnavime, tai tik ženklas, kad tu
nuklydai nuo pačio svarbiausio ir pirmojo pašaukimo –
pašaukimo būti Jame. Nes, tik būdamas Jame, tu sužinosi savo
antrąjį pašaukimą ir ne pats tai atliksi, bet Jis tave padarys
tokiu.
Antrojo pašaukimo esmė, ne tai ką tu darai, bet kuo tampi ir
kuo tave padaro Kristus. Būvimas Jame leidžia Jo rankoms
lipdyti tave, tačiau prieš tai tavo gyvenime įvyks kažkas
nepaprasto ir antgamtinio. Prieš pradėdamas tave lipdyti
Viešpats užtikrins, kad tu iš tiesų būtum miręs sau. Jis tol lauks
ir nieko nedarys iš tavęs, kol tu pats darysi „kažką“ ir būsi
gyvas. Jis dirba tik su pasidavusiu, nejudančiu ir mirusiu
įrankiu. Apie tai vėliau.
Būvimas Jame taip aiškiai, lengvai ir užtikrintai atveria duris į
antrąjį pašaukimą, kad tau nereikia nieko iš savęs daryti ir
įrodinėti. Tu tiesiog tampi. Įrodymas to, kas tu esi, atsispindės
kitų gyvenimuose ir vaisiuose. Apie tai rašo ir apaštalas
Povilas laiške Korintiečių bažnyčiai, pabrėždamas, kad jam
nereikia įrodymų iš žmonių, kad jis yra apaštalas, nes tai, kas
jis yra, galima matyti iš vaisių. Šie vaisiai gali išaugti tik
Kristuje – naujame krašte, į kurį tave pašaukė Dievas.
Jei kitiems ir nesu apaštalas, tai jums, be abejo, esu,
nes mano apaštalystės antspaudas esate jūs
Viešpatyje. (1 Korintiečiams 9:2)
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Kiekvieno krikščionio gyvenime yra dvasinio augimo ir
brandos sezonai, kurių metu Viešpats šaukia ir traukia į save,
apipjausto širdį, apvelka savimi, sutvirtina pirmajame
pašaukime, parengia patepimui, įveda į antrąjį pašaukimą,
išmoko tarnauti ir išlaikyti pusiausvyrą tarp abiejų pašaukimų.
Tai nereiškia, kad tu negali dabar dėti rankų ant ligonių, kad jie
išgytų, melstis už kitus, skelbti gerąją naujieną, išvarinėti
demonus. Visus šiuos dalykus Jėzaus mokiniai patyrė jau
Jėzaus tarnavimo žemėje pradžioje, kada Jis pasiuntė juos į
aplinkinius kaimus. Tuo metu Jėzaus mokiniai dar daug ko
nesuprato, buvo kūniški, ginčydavosi, pavydėdavo vienas
kitam, tačiau Dievo jėga veikė jų gyvenime. Tai buvo tik
pradžia, tik mažas lašelis tos šlovės ir patepimo, kuriam Jėzus
juos ruošė. Vis dėlto, tie mokiniai, kurie ėjo iki galo,
pergyveno skirtingus mokinystės, parengimo ir tarnavimo
sezonus, kurių metu jie ėjo iš tikėjimo į tikėjimą. Tai rodo, kad
jų gyvenime buvo skirtingi tikėjimo ir malonės sezonai, kurių
metu augo ir skyrėsi dvasinė branda. Jei tu trokšti eiti iki galo,
tai, būk tikras, kad ir tavo gyvenime bus laikas kiekvienam
dvasinės brandos sezonui. Kiekvienoje atkarpoje tu galėsi
ištarti Viešpačiui „stop, užtenka“ ir pasilikti su tais vaisiai,
kuriuos turi, bet jei trokšti eiti iki šimteriopo derliaus, tai
neabejok, nes Jis išlaikys ir nuves iki galo. Taigi, šiek tiek apie
tai...
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3 SKYRIUS
Keletas skirtumų

P

rieš plačiau kalbant apie pirmąjį pašaukimą sekti paskui
Jėzų ir pasilikti Jame, svarbu suprasti, kuo jis skiriasi
nuo antrojo - tapti vaisingu. Kiekvienas iš jų auga ir
veikia nevienodai. Taigi keletas skirtumų...

Paslėptas – matomas. Pašaukimas sekti paskui Jėzų ir
pasilikti Jame yra ypatingas tuo, kad jis matomas tik tau ir
Viešpačiui. Niekas iš žmonių, net tavo šeimos nariai,
artimiausi tikintys broliai ir seserys, patepti Dievo tarnai negali
pamatyti šio pašaukimo ir, kaip jis veikia tavo gyvenime.
Viskas, ką jie mato, tai rezultatas, kuo tave padarė Jėzus ir kaip
tu tarnauji kitiems. Taip pat ir tu, kitų gyvenimuose gali
pamatyti tik antrąjį pašaukimą. Tavo asmeninis santykis,
bendravimas, meilė, atsidavimas Jėzui yra paslėpti moliniame
inde ir nematomi. Niekas kitas negali dalyvauti šiame
pašaukime, viskas vyksta tik tarp tavęs ir Viešpaties. Jėzus
Evangelijoje, kalbėdamas apie asmeninį santykį su žmogumi,
visada pabrėždavo, kad tai vyksta slaptoje.
Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs
duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo
Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai. (Mato
6:6)
Tačiau, visai priešingai yra su antruoju pašaukimu. Mūsų
tapimą kažkuo ir tarnavimą kitiems mato visi, nes šis
pašaukimas apima ne tik Jėzų ir tave, bet ir visus aplink tave
esančius žmones. Šis pašaukimas matomas, todėl ir Jėzus
Evangelijoje skatino, kad mes neuždengtumėm šviesos po
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gaubtu, bet atvirai ir aiškiai rodytumėm gerus darbus, kad
įeinantieji matytų šviesą.
Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,
kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų
Tėvą, kuris danguje“. (Mato 5:16)
Antrasis pašaukimas išnyra iš slaptumos į šviesą, nes jis
atspindi tai, kas paslėpta. Tai atspindys tos Dievo šlovės ir
betarpiško bendravimo su Juo, paslėpto mūsų moliniame inde.
Jėzus yra pasakęs, kad niekas negali likti paslėpta, bet viskas
bus atidengta. Mūsų tarnavimas ir meilė kitiems yra pirmojo
pašaukimo atspindys. Niekas nemato šaltinio, bet geria
vandenį, kuris trykšta iš gilumos. Niekas nemato šaknų, tik
medį, nuo kurio skina vaisius. Todėl tau nereikia bėgioti,
jaudintis ir šokinėti aplink medį, stengiantis kaip nors
paspartinti jo augimą. Viskas, ko reikia šiam medžiui, tai
šaknų, kurios būtų tvirtai įaugę į žemę ir nenustotų maitintis ir
praleisti pro save gyvybės syvus. Tavo atsidavimas Viešpačiui,
sekimas paskui Jį, nepertraukiamas asmeninis ryšys ir
bendrystė su Juo atsispindės antrajame pašaukime.
Palaimintas, mylimas – laiminantis, mylintis. Jei antrasis
pašaukimas tapti vaisingu susijęs su aplink esančiais žmonėmis
ir veikia per meilę kitiems, tai pirmasis apima tik tave ir
Viešpatį ir veikia per meilę Jėzui. Būvimas Jame ir asmeninis
bendravimas su Jėzumi yra statomas ant meilės, kurią tu priimi
iš Jo. Jis pirmas tave pamilo, todėl Jis trokšta, kad tu priimtum
šią besąlygišką ir asmeniškai į tave nukreiptą meilę. Ši meilė
auga, stipėja ir išsilieja per tavo gyvenimo kraštus į kitus, kai
tu pradedi tarnauti kitiems ir atsiliepi į antrąjį pašaukimą.
Kodėl apaštalo Povilo tarnavimas buvo toks vaisingas, iš kur
pas jį buvo tiek meilės, kantrybės ir ištvermės rūpintis ir nešti
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kitų bažnyčių naštas? To priežastis buvo jo šaknys – asmeninis
bendravimas su Jėzumi ir toks tvirtas įsitikinimas Jo meile,
kad laiške Romiečiams Povilas drąsiai paliudijo, kad Dievas
Jėzuje Kristuje jį taip myli, kad niekas negali atskirti jo nuo
šios meilės. Šis nepajudinamas įsitikinimas Jo meile buvo
tvirtesnis už aplinkybes, persekiojimus, badą, nepriteklių,
sunkumus, kad Povilas visose šiose aplinkybėse buvo
įsitikinęs, kad yra mylimas. Tu taip pat esi mylimas ta pačia
meile. Tik skirtumas gali būti vienas: kaip nepajudinamai esi
tuo įsitikinęs?
Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei
angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei
dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei
jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo
meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.
(Romiečiams 8:38-39)
Tai buvo jo tarnystės pagrindas. Kada tu asmeniškai priimi Jo
meilę, kada ši meilė taip užpildo tave, kad tu tampi tvirtu ir
žinančiu, kad jokios aplinkybės, sunkumai, pergyvenimai
negali paneigti, atskirti tavęs nuo Jėzaus meilės, tada tu tampi
pajėgus šia meile tarnauti kitiems. Dažnai, kai nepalankios
aplinkybės, sunkumai, neigiamos emocijos, trukdžiai ateina į
mūsų gyvenimą, mes pradedam abejoti Jo meile, ar Jis vis dar
myli mus, o gal jau pamiršo ir baudžia už mūsų klaidas?
Tokiais momentais mes neturime noro ir jėgų mylėti kitus, nes
nepriimame Jo meilės – kaip Jis stipriai ir asmeniškai myli
tave, nepaisant jokių aplinkybių ar nuopolių. Šis asmeninis
įsitikinimas Jo nesibaigiančia meile, paverčia mus kitokiais ir
įveda į antrąjį pašaukimą. Tik mylimas ir besąlygiškai
priimantis Jo meilę, gali būti užpildomas ja ir tarnauti kitiems.
Tik mylimas gali mylėti.
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Pirmajame pašaukime asmeniškai sekdamas, pasilikdamas
Jame ir bendraudamas su Jėzumi, tu esi palaimintas, tačiau
antrajame - tu tampi palaiminimu kitiems. Senajame
Testamente skaitome, kad iš pradžių Dievas pažadėjo
palaiminti Abraomą ir tik po to padaryti jį palaiminimu visoms
žemės tautoms.
Aš padarysiu tave didele tauta, tave laiminsiu ir
padarysiu tavo vardą garsų; ir tu būsi palaiminimu.
(Pradžios 12:2)
Pirmasis pašaukimas maitina tave ir suteikia tau sėklą, antrasis
– sėja sėklą ir maitina kitus. Kada pasiliekame Jame, mes
augame ir maitinamės iš Jo malonės, meilės, atsidavimo ir
savęs išsižadėjimo. Tada mūsų gyvenimas tampa palaimintas,
mes priimame sėklą, duonos kepalus ir žuvis, iš kurių
maitinamės ir augame. Tačiau vėliau, kada Jis lipdo mus ir
daro savo tarnais, tada ateina sėjos metas ir mes sėjame bei
maitiname kitus. Tada medis, maitindamasis šaknimis
tekančiomis medžiagomis, subrandina vaisius ir dalina tai
kitiems. Kada ateina sėjos laikas, subręsta sėkla ir mūsų
asmeninis bendravimas su Juo sutvirtėja bei tampa
nepajudinamu, tada šalia pirmojo pašaukimo “sek mane” mes
išgirstame Jo žodžius “jūs duokite jiems valgyti”. Tačiau
nepamiršk, kad antrasis pašaukimas” jūs duokite jiems valgyti”
nepanaikina pirmojo ir nepadaro jį mažesniu ar jau atliktu.
Tavo prioritetas vis tiek išlieka sekti paskui Jį ir leisti šaknis
gilyn į jo pažinimą ir meilę, nes tik nuo to priklauso, kiek
vaisių subrandins tavo medis.
įsišakniję bei statydindamiesi Jame ir įsitvirtinę
tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.
(Kolosiečiams 2:7)
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Dievo šlovė – Dievo jėga. Pirmajame pašaukime veikia Dievo
šlovė, kuri apreiškia, koks yra Jėzus, o antrajame – Dievo jėga,
kuri apreiškia ką Jis daro. Dažniausiai visas mūsų dėmesys
krypsta tik į Dievo jėgą ir į antrąjį pašaukimą todėl, kad dažnai
maišome Dievo šlovę ir Dievo jėgą. Dievo jėga neskirta
pirmajam pašaukimui, t.y. bendravimui su Juo, atsidavimui,
meilei ir artėjimui į Jį. Pirmajame pašaukime nėra Dievo jėgos,
kuri išverčia iš kojų, drebėjimo, švytėjimo ar ypatingų ženklų
ir stebuklų. Pirmojo pašaukimo esmė yra Dievo šlovė, kada Jo
Dvasia liečia tavo dvasią tiesiogiai ir be tarpininkų. Toks
prisilietimas yra ne kas kita, kaip tapimas viena su Juo.
Dvasinės brandos pradžioje, užsidarę slaptoje, ieškodami Jo
veido ir artėdami prie Jo, mes tikimės ypatingų pergyvenimų ir
Jo jėgos, tačiau šiam pašaukimui skirta daug daugiau nei Dievo
jėga. Tai Dievo šlovė, kuri yra Kristaus veidas.
Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai,
sušvito mūsų širdyse, kad suteiktų mums Dievo
šlovės pažinimo šviesą Kristaus veide. (2
Korintiečiams 4:6)
Kada Kristaus pilnatvė, Jo besąlyginė meilė, atsidavimas,
pasiaukojimas, savęs išsižadėjimas, nuolankumas ir pilnas
gyvenimo atidavimas liečia tavo dvasią, tada tavo vidus šviečia
nuo Jo šlovės. Tada vyksta pats nuostabiausias dalykas tavo
gyvenime - Jo meilė gimdo meilę tavyje, Jo atsidavimas ir
išsižadėjimas gimdo tą patį tavyje. Apie tai vėliau, bet nieko
nėra didingesnio ir šlovingesnio už Kristaus veidą, šviečiantį ir
matomą tavo pirmajame pašaukime, kada jūs esate tik dviese ir
žiūrit vienas kitam į akis. Tada tu keitiesi nuo Jo grožio ir
veido, tapdamas toks kaip Jis. Be Jo Dvasios prisilietimo ir
asmeninio žvilgsnio į Jį, visa veikla, darbai ir pastangos neturi
reikšmės, nes jos atspindi tik mus pačius. Bet jei tu, atnaujintas
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pagal Jo paveikslą, tarnauji kitiems, tada net ir menkiausias
žodis, ištartas tavo lūpomis, gali pakeisti kažkieno gyvenimą.
Visai kitaip yra antrajame pašaukime, kai mes tarnaujame
kitiems ir kur veikia ne Dievo šlovė, bet Dievo jėga. Čia ji
atskleidžia ne tai, koks yra Jėzus, bet tai, ką Jis daro. Mes
stebime išgydimus, demonų išvarymus, išlaisvinimus, kitus
ženklus ir stebuklus, kurie liudija ir kviečia kitus asmeniškai
pažinti Jėzų. Antrasis pašaukimas yra bevaisis ir neįmanomas
be Dievo jėgos, Dvasios dovanų ir patepimo. Dievo jėgą,
Dvasios dovanas, kurie veikia antrajame pašaukime, galima
perduoti rankų uždėjimu, galima pamatyti jų pasireiškimą ne
tik sieloje (užpildyti jausmai), kūne (išgydymai), bet ir gamtoje
(ženklai, stebuklai).
Neapleisk tavyje esančios dovanos, kuri tau buvo
suteikta per pranašystę su vyresniųjų rankų
uždėjimu. (1 Timotiejui 4:14)
Tačiau neįmanoma rankų uždėjimu perduoti Dievo šlovės, kuri
veikia tik asmeniniame pašaukime ir matoma tik tau. Tai gali
matyti tik Dievas ir tu. Tavo santykių su Viešpačiu neįmanoma
pamatyti, perduoti rankų uždėjimu, šie santykiai paremti Jo
meile, pasiaukojimu, savęs išsižadėjimu. Tai mato tik Jis. Tu
negali pasigirti prieš nieką, išskyrus Juo ir prieš Jį. Tai jūsų
abiejų paslaptis, kuri bus atidengta danguje.
Todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis Viešpats,
kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis
širdžių sumanymus. Tada kiekvienam teks
pagyrimas iš Dievo. (1 Korintiečiams 4:5)
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Skirtingas tikslas. Kada sumaišome šių pašaukimų tikslą ir
bandome kažkurį iš jų naudoti ne pagal paskirtį, tada
sutrinkame, nusiviliame ir pasimetame. Kaip dažnai mes
bandome pritaikyti pirmąjį pašaukimą tarnavime kitiems, kada
tikimės, kad mūsų asmeninis ryšys su Viešpačiu, Jo Dvasios
prisilietimas prie mūsų dvasios palies ir kitus. Tačiau, kaip
sutrinkame, kada visa tai neišgydo ligonių, neišvaro demonų ir
neapreiškia ženklų ir stebuklų. Tokiais atvejais nustembame,
pajutę „šaltuką“ tarnavime, galvodami, kad negalime
apsijungti, suprasti vienas kito, siekdami „jausti“ tą asmeninį
bendravimą su Juo ir tarnavime kitiems. Suklaidinti,
galvojame, kad kažkas kaltas dėl to, kad niekas nevyksta,
ieškome paslėptos nuodėmės ir kaltiname vienas kitą.
Prisiminęs, koks realus ir tikras Viešpats tavo širdyje, ir
matydamas, kad nepaisant tokio nuostabaus ir artimo
bendravimo su Juo, niekas nevyksta, tu pradedi ieškoti kaltų.
Tačiau viskas, ko reikia, tai įeiti į antrąjį pašaukimą ir būti
reikiamu laiku reikiamoje vietoje. Būtent, tarnavime kitiems
tau reikia įeiti į antrąjį pašaukimą ir naudoti ne Dvasios
vaisius, bet Dvasios dovanas ir ginklus, pasiduoti ne Jo šlovei,
bet Jo jėgai. Apie antrąjį pašaukimą ir parengimą patepimui
vėliau.
Toks pats nusivylimas ir sumišimas užklumpa mus, kada
antrąjį pašaukimą bandome taikyti vietoje pirmojo. Kada po
galingo tarnavimo, kurio metu Dievo jėga gydė ligonius, o
mūsų kūnai, neatlaikę Jo jėgos, krito ant žemės, kada
nenusakomas užtikrintumas ir tikėjimas vykstančiais ženklais
ir stebuklais užpildė mus, kada Jo jėga sruveno visu mūsų
kūnu, mes grįžtame namo ir staiga nebejaučiame ir nematome
Jo jėgos, bet tik tylą. Tada pradedame galvoti, kad praradome
patepimą, kad kažkur nuklydome ir pražiopsojome Jo jėgą.
Kodėl niekas nevyksta, kodėl melsdamasis slaptumoje nieko
nebepatiriu, ką taip aiškiai pergyvenau ir mačiau tarnavime?
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Tada, nesuprasdami tylos ir paprasto bendravimo, kurio Jis
trokšta, pradedame galvoti, kad praradome Jo jėgą, kad kažkur
suklydome ar pražiopsojome. Dievo jėga ir patepimas skirti
tarnavimui, bet ne bendravimui su Juo. Šie du pašaukimai
veikia skirtingai ir turi skirtingus tikslus, todėl taip svarbu abu
juos išlaikyti, nesumaišyti ir atpažinti savo gyvenime. Mes
atrodome labai skirtingi, kada veikiame pirmajame ir
antrajame pašaukimuose. Dainuojantis, šlovinantis, atveriantis
širdį, tik marškiniais apsirengęs, šokantis bei šlovinantis
Viešpatį Dovydas, tačiau visai kitoks Dovydas, kuris, kaip
liūtas, veržiasi į priešakines mūšio linijas, kaunasi su drąsa ir
pasitikėjimu.

1 PAŠAUKIMAS

Paslėptas
Jėzus ir tu
2 PAŠAUKIMAS

Neperduodamas
Dievo šlovė

Matomas

Dvasios vaisiai

Jėzus, tu ir kiti
Perduodamas
Dievo jėga
Dvasios dovanos
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4 SKYRIUS
Pirmasis pašaukimas

P

irmasis pašaukimas sekti ir pasilikti Kristuje, kaip ir
pirmoji meilė, yra pats svarbiausias, pirmas ir
pagrindinis pašaukimas tavo gyvenime. Jis prasideda
nuo tada, kai išgirsti žinią apie Jėzų, atiduodi Jam savo
gyvenimą ir priimi Jį į savo širdį. Nuo šio momento prasideda
sekimas paskui Jį ir naujas gyvenimas, augant Jo pažinimu. Tu
iš savo gyvenimo ateini į kitą – dievišką, antgamtinį, nuostabų
ir amžiną. Tai tavo nauja ir pastovi vieta, amžinas namas, rūbas
ir kūnas, - Jėzus Kristus.
Dažnai mes nuvertiname šį pašaukimą ir sutalpiname jį į vieną
maldą, kada pasimeldžiame atgailos malda, priimame Kristų į
savo širdį ir padedame tai į šalį, pasirengę bėgti ir tarnauti Jam
ir dėl Jo. Tačiau, koks neaprėpiamas, didelis, gilus ir nuostabus
yra Jo pažinimas ir šis pašaukimas, kad Povilas viską laikė
nieku ir nuostoliu, kad tik galėtų leistis gilyn į šią kelionę, kad
tik galėtų bėgti paskui Jėzų ir visa širdimi pasinerti į Jį.
O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl
Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybės.
Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis,
kad laimėčiau Kristų. (Filipiečiams 3:8)
Povilas prieš įtikėjimą uoliai studijavo Šventąjį Raštą ir išmanė
jį iki smulkmenų, bet vis dėlto nepažino Jėzaus. Tačiau, kada
Šventoji Dvasia apsigyveno jo širdyje, Ji atvėrė Kristaus
gelmes. Povilo laikais nebuvo Naujojo Testamento, tačiau
Šventoji Dvasia Senajame Testamente aprašytais įvaizdžiais
apreiškė Povilui, kaip leistis gilyn į Kristų. Šventoji Dvasia
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naudojo Senajame Testamente aprašytą Dievo šventyklos
įvaizdį, kaip Kristaus “maketą”. Povilas laiške žydams rašė,
kad apie tai negalima smulkmeniškai kalbėti, nes šiuose
įvaizdžiuose yra paslėptas Kristaus vidus. Skaitydami apie
šventyklą, joje esančius daiktus ir jos įrengimą, galime
pažvelgti į Kristaus vidų ir pamatyti kelią, kuriuo Šventoji
Dvasia mus veda Kristuje. Dievo šventyklos struktūra tiek
daug pasako apie Kristų, kad Povilas laiške žydams rašė:
Apie tai mums reikėtų daug kalbėti, bet sunku
jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangūs klausyti.
(Žydams 5:11)
Tai apie ką gi reikėtų daug kalbėti: ar apie šventyklą, ar apie
Kristų, kuris yra tikroji mūsų šventykla, kurioje gyvename,
einame gilyn ir tolyn, vedami Šventosios Dvasios?
Taigi, šiek tiek apie mūsų dangišką šventyklą, kurioje mus
patalpino Viešpats. Mes įeiname į ją pro vartus. Niekaip kitaip
negalima patekti į vidų, kaip tik pro vartus. Jėzus yra tiesiai ir
be palyginimų pasakęs, kad Jis yra vartai ir niekas neateina pas
Dievą kitaip, kaip tik per Jį. Kada tu pakvieti Jėzų į savo
gyvenimą ir priimi Jį tikėjimu, kaip Dievo Sūnų ir siųstąjį
Gelbėtoją, tada ne tik Jis ateina į tavo gyvenimą, bet tu pro
duris įžengi į Jo gyvenimą.
Tuomet Jėzus kalbėjo jiems toliau: „Iš tiesų, iš tiesų
sakau jums: Aš – avių vartai. (Jono 10:7)
Pro duris tu patenki į dangiškąją šventyklą, kurios planas ir
struktūra iki smulkiausios detalės aprašyti Senajame
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Testamente. Kodėl tiek daug dėmesio Dievas skyrė šventyklos
aprašymui, nepamiršdamas net menkiausios detalės, stulpo,
dangalo ar ornamento. Visa tai pasakoja apie Kristų. Kada tu
patenki į vidų, viskas aplink tave yra Kristus: mažas vinis ir
ornamentas yra Kristus, lubos ir grindys yra Kristus, atramos ir
dangalai yra Kristus. Viskas ir visur aplink tave yra Jis. Taigi,
pažvelk, kur tu patenki ir kur tave veda Šventoji Dvasia.

6
5
4

1 - Varinis aukuras

3

2 - Varinė praustuvė
3 – Padėtinės duonos stalas
4 - Žvakidė

2

5 - Auksinis aukuras
6 - Sandoros skrynia

1

45

Pašaukimas

Krikščionio gyvenimas vidiniame kieme. Tik įžengę į Dievo
šventyklą ir patalpinti Kristuje, mes prieš akis išvystame varinį
aukurą. Tai pirmas apreiškimas, pirmas vaizdas, kurį pamato
mūsų dvasinės akys. Be šio apreiškimo ir pažinimo
neįmanomas tolesnis judėjimas Kristuje. Kristaus pažinimas
visiems prasideda nuo Jo aukos už mūsų nuodėmes, nuo Jo
mirties ant kryžiaus. Kristus buvo paaukotas kaip deginamoji,
permaldavimo auka ir auka už nuodėmes. Neįmanoma aplenkti
šio aukuro, bet, kaip aprašyta
Senajame Testamente, čia mes
susitaikome su Dievu, ištiesdami savo
rankas virš
aukos
galvos ir
perduodami savo nuodėmes aukai.

Tada atvedė veršį aukai už nuodėmę. Aaronas ir jo
sūnūs uždėjo aukai ant galvos rankas. (Kunigų 8:14)
Kristus mirė už viso pasaulio nuodėmes ir visi gali ateiti ir
gauti Jo atleidimą ir susitaikymą su Dievu. Tačiau tik tie, kurie
ateina asmeniškai ir ištiesia savo rankas virš aukos galvos, tai
gauna, nes tikėjimu ištiestos rankos virš Kristaus aukos, į
mūsų gyvenimą atneša realų atleidimą ir ramybę. Tada tai jau
nėra simbolinė reikšmė, graudulys ar religija, bet asmeninis Jo
atleidimo ir išteisinimo apreiškimas.
Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia
per tikėjimą Jo kraujo galia <...> (Romiečiams
3:25)
Vidiniame kieme prie aukuro Kristus, kaip Dievo avinėlis, yra
“papjaunamas” dėl tavo nuodėmių, Jo gyvenimas ir kraujas
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išliejamas ant aukuro, Jis nubaudžiamas mirtimi, o tu stovi,
tikėjimu priimdamas Jo gyvenimą ir atleidimą. Šioje vidinio
kiemo vietoje mumyse dingsta bet kokia kaltė ir pasmerkimas,
sąžinė Jo kraujo veikimu tampa švari ir rami, be jokio krislelio
priekaišto. Be šio apreiškimo ir apvalymo tolesnis judėjimas
Kristuje yra neįmanomas. Nes tik švaria sąžine ir drąsiu
pasitikėjimu galima artintis prie Viešpaties.
artinkimės su tyra širdimi ir giliu, užtikrintu
tikėjimu, apšlakstymu apvalę širdis nuo nešvarios
sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu! (Žydams
10:22)
Niekas negali priartėti prie Jo su kalte ar smerkiančia praeitimi,
nes tik švarūs gali būti kviečiami gilyn į Jo pažinimą. Kada tu
lauki ir valai savo sąžinę darbais, jausmais ir patirtimi, tada
vaikštai aplink šį aukurą nuleistomis rankomis. Tu viską žinai
apie aukurą, apie tai, kad Kristus numirė už tavo nuodėmes,
bet neištiesi tikėjimo rankų ir nepriimi asmeninio apreiškimo,
pastoviai vaikščiodamas pasmerkime, nors jau esi Kristuje ir
esi išgelbėtas. Tau būtinai reikia ištiesti rankas ir tikėjimu
priimti pilną išlaisvinimą iš kaltės, pasmerkimo, savęs analizės
ir tobulinimo. Ši auka liečia ne tik tavo praeitį, dabartį, bet ir
ateitį. Pažeista sąžinė, kuri nuolatos kaltina tave, remdamasi
tavo darbais, patirtimi, bet ne Jo krauju, laikys tave vidiniame
kieme prie pat įėjimo ir trukdys augti Jo pažinime, todėl taip
svarbu sustoti prie šio aukuro ir tikėjimu ištiesti rankas,
priimant pilną atleidimą ir išteisinimą. Daugelis galvoja, kad
kada suklystame, mes vėl turime grįžti prie šio aukuro ir
Kristus iš naujo turi būti paaukotas už tavo nuodėmes, o tu vėl
ir vėl turi dėti išteisinimo, malonės ir atleidimo pagrindą. Tu
vėl grįžti ir vaikštai aplink šį aukurą, dėdamas tuos pačius
pamatus. Tačiau Kristus mirė vieną kartą visiems laikams, Jo
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atleidimas ir išteisinimas atliktas visam tavo gyvenimui, net ir
ateityje būsiančioms klaidoms. Jam nebereikia dar kartą mirti,
o tau vėl ir vėl būti išteisintam iš naujo.
Jam nereikia, kaip tiems vyriausiesiems kunigams,
kasdien atnašauti aukas pirma už savo nuodėmes,
paskui už tautos, nes Jis tai atliko vieną kartą
visiems laikams, paaukodamas pats save. (Žydams
7:27)
Kada Senajame Testamente žmogus ištiesdavo savo rankas virš
aukos galvos, ji būdavo papjaunama ir išliejamas aukos
kraujas. Tačiau vėliau auka būdavo sudeginama ant aukuro. Tai
rodo į Kristaus kūno nukryžiavimą ir Jo mirtį. Pasiliekant prie
aukuro, Kristaus auka pradeda veikti ne tik mūsų sąžinę, bet ir
elgesį, nes mūsų kūniškumas nukryžiuojamas ir miršta kartu su
Kristumi. Tai vyksta tuo pačiu tikėjimu.
žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo
nukryžiuotas kartu su Juo, kad būtų sunaikintas
nuodėmės
kūnas
ir
kad
mes
daugiau
nebevergautume nuodėmei. (Romiečiams 6:6)
Čia miršta mūsų senasis gyvenimas, sena praeitis ir kūno
darbai: paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas,
stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos,
pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai,
pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai
(Galatams 5:19-21).
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Laiške žydams parašyta, kad mes
artinamės prie Dievo apšlakstymu
apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir
nuplovę kūną švariu vandeniu
(Žydams 10:22). Kūno nuplovimas
švariu vandeniu reiškia mūsų matomo
elgesio pasikeitimą dėl Dievo žodžio.
Vidiniame kieme yra tik du dalykai:
varinis aukuras ir praustuvė. Ši praustuvė simbolizuoja Dievo
žodį, kurį skaitydami ir į kurį žiūrėdami, mes matome save ir
kuris mus nuplauna ir apšvarina. Pirminis Dievo žodžio
poveikis mums, tai matomo elgesio pasikeitimas. Kristus dar
prieš mirtį savo mokiniams pasakė, kad jie yra švarūs dėl
žodžio. Mokinių matomas elgesys jau buvo pasikeitęs dėl
Dievo žodžio.
Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.
(Jono 15:3)
Dievo žodis, veikdamas išvien su Kristaus krauju, apvalo mus
nuo kūno darbų ir nešvaros. Tai iškart atsispindi mūsų
elgesyje: alkoholikas meta gerti, narkomanas nebevartoja
narkotikų, paleistuvis nustoja paleistuvauti, vagis – vogti. Šis
Dievo žodžio ir Kristaus kraujo poveikis vidiniame kieme
iškart pastebimas ir matomas visiems.
Vidinis kiemas yra tik Kristaus pažinimo pradžia, Jo mokslo
pagrindai, kurie parengia mus tolesniam Jo pažinimui ir ėjimui
iš vidinio kiemo į Šventąją. Vidiniame kieme nieko nėra,
išskyrus varinį aukurą ir praustuvę. Šio kiemo tikslas per
tikėjimą Jo krauju apvalyti mūsų sąžinę nuo negyvų darbų,
nukryžiuoti nuodėmingą kūną, pakeisti mūsų elgesį,
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apiplaunant mus Dievo žodžiu, ir parengti ėjimui į Dievo
šventyklos Šventąją dalį – į Kristaus gilesnį pažinimą.
Krikščionims ir bažnyčioms, pastatytoms ir gyvenančioms
vidiniame šventyklos kieme, būdingas specifinis mokymas,
tarnavimas, bendravimas ir maldos gyvenimas. Taip pat ir
Dievo žodis vidiniame kieme ir šventyklos Šventojoje dalyje
veikia skirtingai.

Nepažįstamas Kristus

Praustuvė
Varinis aukuras

Mokymas vidiniame kieme. Krikščionims ir bažnyčioms,
gyvenančioms vidiniame kieme, būdingas mokymas apie kūno
darbų nukryžiavimą ir yra koncentruotas į paraginimus,
paaiškinimus ir mokymą, kaip reikia elgtis. Dažniausiai
akcentuojami ir vertinami matomi darbai ir pasikeitimai,
„sutvarkytas“ gyvenimas ir geras elgesys. Viskas, ko siekiama
ir ko mokomi krikščionys vidiniame kieme, tai geras ir
teisingas elgesys: nustojo rūkyti, gerti, paleistuvauti, pradėjo
rūpintis šeima, buvo degradavęs, o dabar padorus ir turintis
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darbą, darni šeima, aprūpintas gyvenimas. Pasikeitimas ryškus
ir matomas visiems, nes žmogus perėjo iš tamsos į šviesą.
Kristaus priėmimas į širdį ir įžengimas į Jį (į vidinį kiemą, kaip
į pirminį Kristaus pažinimą) ryškiai atsispindi krikščionio
elgesyje.
Vidiniame kieme taip pat dedamas išteisinimo per tikėjimą
Kristaus krauju bei išgelbėjimo užtikrintumo pagrindas. Kai
kurios bažnyčios ir krikščionys pasirenka tik malonės skelbimą
arba tik kūno nukryžiavimo ir apiplovimo Dievo žodžiu temas.
Tokiu būdu vidiniame kieme jie pažįsta Kristų, tik kaip varinį
aukurą arba, tik kaip praustuvę. Kiekvienam krikščioniui
Kristus reikalingas, ir kaip aukuras, ir kaip praustuvė. Jei
pamokslaujama tik malonė, bet neapšviečiami kūno darbai, tai
toks krikščionis visada stovi prie pat įėjimo vartų, arti pasaulio,
todėl po kiek laiko gali pasukti atgal. Tačiau, jei užmirštama ir
nustojama kalbėti apie malonę ir išteisinimą per tikėjimą Jo
krauju, o akcentuojamas vien tik kūno nuplovimas Dievo
žodžiu, tokia bažnyčia ar krikščionis gali sustoti ir įsitvirtinti
savajame teisume ir savęs tobulinime. Todėl vidiniame kieme
svarbu, kad krikščionis būtų mokomas, tiek malonės, tiek ir
kūno nukryžiavimo.
Dievo žodis vidiniame kieme. Vidiniame kieme Dievo žodis
veikia kaip vandens praustuvė, kuri keičia mūsų elgesį.
Dažniausiai akcentuojamas švarus ir teisingas krikščionio
gyvenimas. Jei krikščionis elgiasi gražiai, neturi kūniškų
nuodėmių, daro gerus darbus, tai yra riba už kurios
nebejudama tolyn. Vidiniame kieme veikia gera Dievo valia.
Čia mes dar nepažįstame priimtinos ir tobulos Dievo valios.
Mūsų sąžinės apiplovimas, kūno darbų nukryžiavimas ir
apvalytas bei pakeistas elgesys pagal Dievo žodį, yra gera
Dievo valia. Tai pradžia, kurią praeiname visi, nes neįmanoma
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pakliūti tiesiai į Šventų Švenčiausiąją, nepraeinant vidinio
kiemo ir neįsitvirtinant tose tiesose, kurias Šventoji Dvasia
apreiškia ir moko mus vidiniame kieme. Tačiau yra daug
daugiau, į kur veda ir kam ruošia mus Šventoji Dvasia šioje
nuostabioje Kristaus pažinimo kelionėje. Gaila, kad daugelis
krikščionių ir bažnyčių užsibūna ir pasilieka ilgą laiką arba
visą gyvenimą vidiniame kieme, vaikščiodami ratais aplink
aukurą ir praustuvę bei dėdami tuos pačius tikėjimo pagrindus.
Maldos gyvenimas vidiniame kieme. Vidiniame kieme maldos
gyvenimas sukasi aplink ašį „prašykite ir gausite“ (Luko 11:9).
Kristaus pažinimas šiame kieme veikia prašant ir gaunant iš
Viešpaties palaiminimą, atsakymą, darbą, šeimą, aprūpinimą,
pagalbą, paramą, apvalymą, tikėjimą, vedimą, išgydymą ir t.t.
Maldos vidiniame kieme koncentruojasi ir sukasi aplink save:
Viešpatie, padėk, suteik, palaimink, išgydyk, užtark, pagelbėk,
apsaugok, atsakyk, parodyk, išmokyk, duok. Kristus - tai
vienintelis problemų sprendimo kelias. Vidiniame kieme
laukiama ir tikimasi matomų atsakymų, greitų ir efektyvių
būdų gauti pagalbą reikiamu metu. To paties meldžiama ir
kitiems.
Vidiniame kieme maldos gyvenime atsispindi kova su
kūniškumu. Kada pradedame melstis, mus puola nešvarios ir
įkyrios mintys, iš pradžių būna sunku melstis, o prašymus
kartojame po kelis kartus. Pasilikdami ilgiau vidiniame kieme,
mes sudarome maldų sąrašus ir kartojame juos kiekvieną
dieną. Vidiniam kiemui būdinga atvira erdvė, todėl meldžiantis
šioje vietoje, priešas atakuoja mus per įvairias mintis ir
siunčiamus pagundymus. Daugelis krikščionių išsigąsta, kad
maldos metu mintyse suskamba keistos, nešvarios ir prieš
Dievą nukreiptos mintys, tačiau tai yra, viso labo, priešo
siunčiamos mintys. Priešo priėjimas per mintis įmanomas tik
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vidiniame kieme, nes kitos Dievo šventyklos dalys yra
uždaros. Tiek gyvenime, tiek maldoje, kiekvienam iš mūsų
reikia pradėti ir pereiti vidinį šventyklos kiemą, todėl
neišsigąsk ir nenustebk, jei maldos pradžioje tau bus sunku.
Tik nesustok ir nepasilik visą laiką vidiniame kieme, bet
sulauk, kada Šventoji Dvasia pakvies tave eiti toliau, kur yra
nuostabus Kristaus pažinimas, Jo artumas ir bendrystė su Juo.
Bendravimas vidiniame kieme. Vidinis šventyklos kiemas, tai
plačiausia vieta, kur ateina kiekvienas krikščionis ir kur yra
daug tikinčiųjų. Bendravimas su kitais krikščionimis šiame
kieme paremtas kalbomis apie tai, kaip pakeisti elgesį bei
klausimais ir atsakymais „ką daryti konkrečioje situacijoje“.
Dažniausiai bendravime vyrauja temos: ką padarė mano
gyvenime Kristus, ko iš Jo prašyti ir kaip gauti, kokius darbus
daryti ir koks elgesys Jam patinka.
Vidiniame kieme esančios bažnyčios ir krikščionys būna gana
kategoriški ir akcentuoja, kad tik jie turi pilną pažinimą ir tik
čia yra tiesa. Toks mąstymas būdingas todėl, kad vidinis
kiemas yra pirmoji ir kol kas vienintelė vieta, kurią jie pažįsta.
Šventoji ir Šventų Švenčiausioji vis dar yra paslaptis ir
nežinoma Kristaus pažinimo dalis. Vidiniame kieme
gyvenančių krikščionių bendravime ir mokyme vertinami
matomi rezultatai: geras elgesys, švarumas, padorumas, gauti
atsakymai iš Viešpaties (prašiau ir Jis man atsakė, suteikė
pagalbą, pasirūpino manimi ir t. t.). Šių krikščionių gyvenime
Kristus jau yra palietęs kūną (nukryžiuotos kūniškos nuodėmės
ir darbai), bet dar neužėmęs pilnai širdies.
Vidinis šventyklos kiemas, tai Kristaus pažinimo pradžia. Čia
ateina kiekvienas krikščionis. Tačiau gaila, kad daugelis
pasilieka visą gyvenimą vidiniame kieme. Jie išgelbėti, tačiau
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turi tik pirminį Kristaus pažinimą (varinį aukurą ir praustuvę),
kai Jis, tuo tarpu, šaukia eiti toliau, į pilną Jo pažinimą. Todėl,
bažnyčioje Viešpats pastatė pastorius bei mokytojus, kurie
kantriai gano, aiškina, moko, ragina ir skatina vidiniame kieme
esančius krikščionis, eiti toliau į nepažįstamą Kristaus dalį. Jie
negali nuvesti, bet ragina, moko ir padeda surasti asmeniškai
kelią ir pasiduoti Šventosios Dvasios vedimui. Todėl taip
svarbu, kad bažnyčioje veiktų visos tarnystės, kad didžioji
dalis neliktų vidiniame kieme visą laiką, bet eitų tolyn į brandų
Kristaus pažinimą. Liudytojai ir evangelistai atveda žmogų į
vidinį kiemą, tačiau jei šiame kieme nėra pastoriaus ir
mokytojo, tada naujai įtikėjęs krikščionis visą laiką vaikščios
ratais ir įsikurs čia ilgam.
Perėjimas į Šventąją šventyklos dalį. Nejaugi viskas tik gerai
elgtis? Nejaugi Kristus, tai tik tavo ir kitų žmonių problemų
sprendėjas? Nejaugi gavimas iš Jo yra viskas, ką galima
pažinti? Nejaugi stebuklai yra viskas, apie ką įmanoma
svajoti? Kada tavo širdyje Šventoji Dvasia užtvirtina Jo aukos
ir kryžiaus tiesas, kada Jo žodis apvalo tave nuo kūno
nuodėmių ir darbų, tada Šventoji Dvasia tavyje sukelia Jo
pažinimo troškulį. Tai ženklas ir kvietimas eiti į šventyklos
Šventąją dalį. Šį troškimą duoda Šventoji Dvasia, kuri
vienintelė gali patraukti ir vesti tave Kristuje. Tavo širdyje
vietoje troškimo matyti tai, ką padarė Jėzus ir ką Jis daro
dabar, gimsta troškimas – koks yra Jis? Vidiniame kieme mūsų
dėmesys buvo nukreiptas į tai, ką padarė Kristus: išlaisvino iš
alkoholizmo, narkotikų, išgydė nuo ligų ir depresijos, - tačiau
dabar mūsų akys trokšta pamatyti, koks yra Tas, kuris visa tai
padarė. Vidiniame kieme mes prarandame savo kūniškumą,
nukryžiuodami jį su jo geiduliais ir darbais, ir apvalyti Jo
žodžiu, pradedame eiti toliau.
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Krikščionio gyvenimas Šventojoje. Vidinį kiemą ir Šventąją
skiria perėjimas, tarytum, mums reikėtų pereiti šias dvi dalis
skiriantį uždangalą. Tai vienintelis dalykas, skiriantis mus nuo
paslėptų lobių Jėzuje Kristuje. Todėl Šventoji Dvasia,
įvesdama į Šventąją, perveda mus už šio nematomo dangalo
ribos, nuimdama jį nuo mūsų proto. Vidiniame kieme mes
buvome įsitikinę, kad viskas yra žinoma, kad pažinome tiesą,
tačiau naujas troškulys priverčia mus ieškoti. Ir tada įvyksta
nuostabus dalykas mūsų gyvenime, nes Šventoji Dvasia
atnaujina mūsų protą pagal Dievo žodį ir mes išvystame, kad
yra kažkas daugiau už vidinį kiemą, kad Kristus šaukia į savo
bendrystę, kad atnaujintas mūsų protas atveria duris į Šventąją,
į priimtiną Dievo valią. Tol, kol mes mąstome taip, kaip
norime, arba taip, kaip jaučiamės, tol negalime suprasti ir
pamatyti, ką Jis mums yra dovanojęs ir parengęs, tol mes
stovime ir trypčiojame prie įėjimo į Šventąją šventyklos dalį.
Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite,
atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas
yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.
(Romiečiams 12:2)
Šventojoje yra trys objektai: padėtinės duonos stalas, žvakidė
ir auksinis aukuras. Kiekvienas iš jų yra nauja Kristaus
pažinimo dalis. Viskas šioje patalpoje yra Kristus. Mes įeiname
į siauresnę, mažesnę ir uždarą patalpą, kurioje nebėra lauko
šviesos. Šventojoje tavęs yra mažiau, o Kristaus daugiau, nes
tu įeini be savo kūniškumo, kurį palikai nukryžiuotą vidiniame
kieme. Čia atsiveria naujos Kristaus pažinimo gelmės. Kaip ir
vidiniame kieme, taip ir Šventojoje gyvenantiems krikščionims
ir įsikūrusioms bažnyčioms, būdingas specifinis mokymas,
bendravimas bei maldos gyvenimas. Taip pat ir Dievo žodis
veikia kitaip. Daugelis krikščioniškų bažnyčių ir denominacijų
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yra įsikūrusios vidiniame kieme, daug mažiau jų yra
pasiekusios Šventąją šventyklos dalį.

Nepažįstamas

Auksinis aukuras
Žvakidė

Kristus

Padėtinės duonos
stalas

Mokymas Šventojoje. Krikščionims ir bažnyčioms,
gyvenančioms Šventojoje, būdingas mokymas apie mirtį sau ir
savęs išsižadėjimą, apie mokinystę vietoje buvimo, tiesiog,
išgelbėtu. Čia dažniausiai akcentuojamas ir vertinamas vidinis
sprendimas sekti paskui Jėzų, savęs praradimas ir
išsižadėjimas, tikra ir autentiška mokinystė.
Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali
būti mano mokinys. (Luko 14:27)
Jei vidiniame kieme mes prarandame savo kūniškumą, tai
šventykloje - savo senąjį “aš”. Praradimas ne tai, ką turiu ar
ką darau, bet tai, kas esu „aš“ tampa pagrindine Jo žodžio
šviesa, kuri nušviečia mūsų gyvenimą ir parodo kelią, kuriuo
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eiti. Jei vidiniame kieme mes „prašome ir gauname“, tai čia –
„ieškome ir randame patį Jėzų“.
Jėzaus ieškojimas bei pažinimas, kaip asmens, bet ne tai, ką Jis
turi ar daro, tampa kertine mokymo dalimi Šventojoje. Kodėl
mums reikia Jo ieškoti, jei Jis gali mums iškart parodyti? Rasti
patiems be Šventosios Dvasios pagalbos yra neįmanoma.
Pastebėti adatą šieno kupetoje be tikslaus parodymo ir
apreiškimo neįmanoma. Tai kodėl Jis nori, kad mes ieškotume
ir užtrunka, jei galėtų iškart parodyti ir leistis būti atrandamas?
Kažkas vyksta, kada mes Jo ieškome, kada mūsų širdis trokšta
ir išlieja save prieš Jį. Ieškodami mes išliejame ir atiduodame
viską, ką turime ir prarandame save, tarytum, išliedami tai, kas
yra sena ir tapdami naujais vynmaišiais, pasiruošusiais priimti
naują vyną. Neįmanoma rasti neieškant ir ieškant - neprarasti
savęs. Kai tik mes prarandame save ir mirštame sau, tada Jis
leidžiasi būti atrandamas, tarytum, mes visą laiką būtumėm
šalia, nepastebėdami Jo tik dėl to, kad matydavome save.
Jėzus, kalbėdamas apie dangaus karalystę, palygino ją su
dirvoje paslėptu lobiu. Daugelis iš mūsų yra radę šį lobį, mes
žinome ir grožimės Kristumi, galime daug ką apie Jį
papasakoti, tačiau negalime realiai Jo patirti. Jį turime, žinome,
kur Jis yra, bet negalime tuo lobiu naudotis.
Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis.
Atradęs jį, žmogus tai nuslepia; iš to džiaugsmo
eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą.
(Mato 13:44)
Šiame palyginime Jėzus atskleidė, kad tol, kol mes
neparduodame visko, ką turime, t.y. neprarandame savęs ir
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nemirštame sau, tol negalime realiai naudotis šiuo lobiu, tol
Kristus mumyse netampa realybe, bet lieka tik svajone ir
troškimu. Čia nekalbama apie tai, kad mums reikia parduoti
materialius turtus, nes tai ne viskas, ką mes turime. Viskas, ką
mes turime, tai mes patys, tai visas „aš“, todėl tik praradę save,
mes tampame Jo mokiniais, o Kristaus asmuo - ne tik žinomu
lobiu, bet realiai veikiančiu asmeniu mūsų gyvenime.
Jei vidiniame kieme mes pažįstame gerą Dievo valią, tai
Šventojoje atrandame priimtiną Dievo valią. Tai daugiau nei
gera Dievo valia, nes čia mes atrandame ir pažįstame Jį,
ištuštindami ir prarasdami save. Tai yra priimtina Dievo valia,
tačiau nesustok, nes tavęs dar laukia tobula Dievo valia.
Dievo žodis Šventojoje. Šventojoje Dievo žodis veikia kitaip
nei vidiniame kieme. Mes įeiname į uždaresnę ir ankštesnę
patalpą, kurioje nebėra lauko šviesos, bet tik žvakidė, stovinti
prieš padėtinės duonos stalą. Ant
šio stalo yra duonos kepalai,
simbolizuojantys Kristų, kaip
gyvąją duoną, nužengiančią iš
aukštybių. Jėzus yra pasakęs,
kad Jis yra tikroji gyvenimo
duona.
Aš esu gyvenimo duona. (Jono 6:48)
Mes maitinamės Juo, kaip duona. Bendrystė
su Kristumi tampa realia ir asmeniška per
Dievo žodį. Tačiau yra dar vienas objektas,
stovintis priešais stalą. Tai žvakidė. Dievo
žodis tampa apšviestas apreiškimu mūsų
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širdyse. Šventoji Dvasia apreiškia Dievo žodį, kuris tampa ne
tik gyvenimo duona, bet ir šviesa.
Jėzus vėl prabilo: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka
manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo
šviesą“. (Jono 8:12)
Staiga mūsų širdis sušvinta, skaitydama tas pačias eilutes.
Kažkas pasikeitė. Vidiniame kieme mes skaitydavome Jo žodį,
stengdamiesi pataisyti savo elgesį, nagrinėdami jį kaip
kodeksą, tarytum prausdamiesi vandeniu ir tapdami
švaresniais, tačiau dabar Jo žodis atgyja, kaip šviesa ir duona.
Žodis tampa tokiu gyvu ir aiškiu, nušviestu Šventosios
Dvasios. Jis nebe paprastas praustuvas, bet duona ant stalo ir
šviesa širdyje. Anksčiau nepastebėti ir uždengti dalykai
pasidaro tokie aiškūs, suprantami ir paprasti. Prieš tai
vidiniame kieme kartodavome įvairius Dievo žodžio
išpažinimus, tarytum, galvodami, kad dažnas kartojimas įtikina
Dievą, tačiau Šventojoje užtenka vieno sakinio ir viskas tikra.
Nebereikia savęs įtikinėti, įrodinėti ir spausti, nes pradedame
Jo žodyje matyti konkretų ir realų asmenį - Jėzų.
Jėzus tampa realiu asmeniu, bendravimas su Juo - artimu ir
betarpišku, Jo veikimas - antgamtiniu. Tačiau didžioji dauguma
iš mūsų, būtent, čia ir sustoja, įsikurdami visam laikui. Atradę
po vidinio kiemo tokį artimą ir nuostabų bendravimą su
Jėzumi, mes įsikuriame. Tai geriau nei vidinis kiemas, o
pažinimas gilesnis, tačiau yra dar tobula Dievo valia ir Šventų
Švenčiausioji – vieta, į kurią Jis šaukia ir dėl kurios egzistuoja
visa šventykla. Nepasilik visą likusį gyvenimą Šventojoje, nors
ir kaip nuostabu, gražu ir antgamtiška tai atrodytų.

59

Pašaukimas

Maldos gyvenimas Šventojoje. Šventojoje maldos gyvenimui
būdingas ne atsakymų, dovanų ar problemų sprendimo
ieškojimas, bet konkretaus asmens ir artimo ryšio su Juo.
Maldos šioje vietoje nukreiptos į Jėzų: gėrėjimasis, žiūrėjimas
į Jį, išliejimas širdies ir viso savęs prieš Jį, meilės, džiaugsmo
bei artumo su Juo patyrimas. Kristaus pažinimas maldoje
tampa realiu, o Jo asmuo mūsų širdyje sužimba įvairiausiomis
spalvomis. Bendravimas su Jėzumi užpildo mūsų maldas. Mes
tampame kaip Marija, kuri sėdi prie Jo kojų ir žiūri į Jį.
Vidiniame kieme liko maldų sąrašai, dažni pakartojimai ir
išpažinimai, kova su kūnu ir įvairiausiomis mintimis,
problemos ir prašymai, tačiau čia yra Jis – realus asmuo,
traukiantis į save grožiu ir meile. Vietoje tai, ką Jis daro, mes
matome, koks yra Jis.
Du trečdaliai ankstesnių mūsų maldų pasikeičia arba dingsta.
Pasikartojančios maldos su įvairiais prašymais „apsaugok,
padėk, sutvirtink, gelbėk, atsakyk, suteik ir duok“ lieka
vidiniame kieme, nes Jo žodžio šviesa pakeičia mūsų širdį,
pagimdydama tvirtą tikėjimą. Mums nebereikia kiekviename
žingsnyje melsti “ apsaugok, pasirūpink”, nes Jo žodis tampa
gyva eilute mūsų širdyje, sakančia, kad Jis mus saugo ir
rūpinasi visą laiką. Daugelis problemų ir prašymų pasitraukia,
nes dabar gyvas tikėjimas Jo žodžiu žino, kad Jis mus myli,
saugo ir rūpinasi. Dabar, iš tiesų, mes pradedame ieškoti
dangaus karalystės. Asmenines maldas pakeičia Jo ieškojimas,
gėrėjimasis Juo ir ėjimas link Jo. Šventojoje nebepatenka
priešo siunčiamos mintys, nes ši šventyklos patalpa yra uždara.
Melstis tampa taip paprasta ir lengva. Perėjimas iš vidinio
kiemo į Šventąją gali būti pergyvenamas, tiek kiekvienoje
atskiroje maldoje, tiek bendrai atsispindėti visame mūsų
maldos gyvenime.
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Bendravimas Šventojoje. Šioje vietoje pasikeičia ir
bendravimas tarp krikščionių. Asmeninis ryšys su Viešpačiu
atsispindi ir bendravime. Nuoširdumas, meilė, gailestingumas
tampa esminiu bendravimo rūbu. Pagrindine bendravimo ašimi
tampa troškimas, kad ir kitas pažintų tokį artimą bendravimą
su Viešpačiu, kokį tu turi, kad ir šalia tavęs esantis būtų
laimingas, saugus ir užtikrintas Jame. Mes pasiruošę užjausti,
padėti, rūpintis, atsiduoti be atsako, liūdėti ir džiaugtis kartu.
Asmeninis ryšys su Jėzumi atsispindi mūsų pokalbiuose,
maldose, bendravime. Mes vis daugiau galime pakelti ir
panešti kitų trūkumus ir sunkumus, naujai įtikėjusiųjų
silpnybes bei kūniškumą ir tampame ne tokie kategoriški, kaip
vidiniame kieme, nes jau žinome, kad yra Šventoji ir
suprantame, kad skiriasi pažinimo lygis, todėl priimame kitus
su trūkumais.
Tačiau iš kitos pusės, bendravimas Šventojoje pasikeičia,
tarytum, susiaurėdamas, nes mes įeiname į ankštesnę patalpą.
Vidiniame kieme lėkdavome ir bendraudavome su visais,
važiuodavome į konferencijas ir stengėmės būti aktyvūs ir rasti
savo tarnavimą, tačiau Šventojoje daugiau laiko skiriame
asmeniniam bendravimui su Viešpačiu ir su tais, kurie yra čia.
Tai nereiškia, kad krikščionis atsiskiria ir atsiriboja nuo kitų,
priešingai, šioje vietoje jis gali lengviau priimti kitus,
nekeldamas išankstinių sąlygų dėl mokymo skirtumų ir
pažinimo lygio. Vis dėlto, Šventojoje yra mažiau krikščionių,
nes čia netelpa visi tikintieji, bet tik mokiniai. Vidiniame
kieme mes praradome savo kūniškumą, o Šventojoje
prarandame ir ištuštiname save. Tačiau prieš įžengimą į Šventų
Švenčiausiąją yra auksinis aukuras ant kurio mums reikės
padėti visą save, kaip naują kūrinį, kad Jėzus užpildytų mus
sklidinai, paimdamas į savo rankas mūsų naująjį gyvenimą.
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Perėjimas į Šventų Švenčiausiąją. Prieš įeinant į Šventų
Švenčiausiąją mes jau esame nukryžiavę savo kūniškumą
vidiniame kieme, atsisakę savęs ir savo senojo “aš” Šventojoje,
tačiau vis dar bijome paleisti iš savo rankų naujojo gyvenimo
kontrolę. Prieš žengiant toliau, su mumis pradeda vykti keisti
dalykai. Šventojoje mes esame tokie artimi Kristui, užpildyti
Jo meile, jaučiame pastoviai Jo gerumą, ramybę, tačiau taip
bijome prarasti “šį jausmą ir būseną”, kad visomis išgalėmis
laikome tai savo rankose. Tačiau visa tai pradeda slysti iš mūsų
rankų ir kontrolės. Staiga pastebime, kad nebesugebame
kontroliuoti savo jausmų, išlaikyti gerumo ir meilės būsenos.
Viskas, tarytum, vyksta priešingai - kai kiti yra užpildyti Jo
artumu ir meile, mes nieko nebejaučiame ir kitų akyse
tampame sausais ir nedvasiniais. Visomis išgalėmis bandydami
išsaugoti ir sukontroliuoti savo jausmus ir dvasinę būseną,
išgirstame Šventosios Dvasios balsą “paleisk”. Taip, paleisk
visą savo naujojo kūrinio kontrolę ir atiduok tai į Dievo rankas.
Mes prieiname prie auksinio aukuro, kuris taip skiriasi nuo
vidiniame kieme stovinčio varinio.
Čia aukojami tik smilkalai, kaip saldus kvapas
Viešpačiui. Jis priveda mus prie šio aukuro ant
kurio mes padedame visą save – naują ir pagal
Dievo atvaizdą sukurtą žmogų. Padedame viską:
savo planus, tarnavimą, darbą, svajones, gerus ir
blogus jausmus, valią ir ateitį. Mes tampame kartu
su Kristumi gyva ir nemirštančia auka, nejudančiu
įrankiu, parengtu būti naudojamam Jo garbei ir šlovei,
nurimusiu ir pasidavusiu šeimininkui. Tada Jis pasirengęs
įvesti mus į Šventų Švenčiausiąją.
Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti
savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią
auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas.
(Romiečiams 12:1)
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Krikščionio gyvenimas Šventų Švenčiausioje. Tai pati
siauriausia ir pagrindinė šventyklos vieta, kurioje yra vietos tik
vienam asmeniui. Tai tokia ankšta vieta, kurioje gali stovėti tik
vienas. Ir tas vienintelis asmuo yra Jėzus. Šventų Švenčiausioje
tavęs nebelieka. Tu nieko nebegali pasakyti apie save, savo
poreikius, jausmus, troškimus, tu nebejauti ir nereaguoji į save,
nes Jis tampa realesnis nei tu.
Šventų Švenčiausioje šneka tik
Dievas, o vienintelė šviesa yra Jo
šlovė virš malonės sosto. Šventų
Švenčiausioje yra tik vienas
objektas – sandoros skrynia, virš
kurios yra malonės sostas ir iš kur
sklinda Jo balsas bei gyvena
Dievo šlovė. Tai yra Kristus.

Sandoros skrynia

Tu tampi pilnai užpildytas Juo. Tai nereiškia, kad esi “super
dvasinis” ar kažkoks spindintis ir ypatingas. Tu vis dar atrodai,
kaip molinis indas ir visi, žvelgiantys į tave, nieko ypatingo
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nemato. Tačiau tu jau praradai savo kūniškumą, savo senąjį
“aš”, tavo protas užpildytas Jo žodžiu, o jausmai nebepriklauso
tau, nes tu juos atidavei į Jėzaus rankas, tavo valia, planai,
praeitis, dabartis ir ateitis taip pat padėti ant aukuro. Tu
daugiau nieko nebeturi, išskyrus Kristų. Tai yra Šventosios
Dvasios darbas, kurį Ji atlieka, vesdama į pilną tiesos
pažinimą. Ji nieko iš tavęs neatima, bet, atskleisdama Kristaus
grožį, skatina tave atiduoti save ir priimti Jį.
Mokymas Šventų Švenčiausioje. Daugelis galvoja, kad
gyvenimas Šventų Švenčiausioje įmanomas tik danguje, kad
būvimas viena su Kristumi yra svajonė, mitas ar simbolinė
reikšmė, galinti išsipildyti tik danguje. Tačiau Jėzus, prieš
palikdamas savo mokinius, meldė, kad tapimas viena su Juo
taptų realus jau gyvenime žemėje. Dažnai įsivaizduojame, kad
toks krikščionis privalo spinduliuoti matomą šviesą ar
prikėlinėti kiekvieną dieną mirusiuosius. Tačiau gyvenimas
Šventų Švenčiausioje yra tavo vidaus užpildymas Kristumi,
išliekant paprastu moliniu indu. Kelyje nuo vidinio kiemo iki
Šventų Švenčiausios yra įsikūrusių daug bažnyčių ir
krikščioniškų denominacijų, kurios pažinusios kažkurią
mokymo dalį, sustoja ir įsitvirtina vienoje vietoje. Siaurėjant
patalpai, mažiau yra tų, kurie nesustoja ir eina iki galo, iki
Šventų Švenčiausios. Šioje vietoje mokymas paremtas ne
gavimu iš Jo kažko, ne ieškojimu, bet beldimu į Jo gyvenimo
duris.
Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota;
ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta.
(Luko 11:9)
Kada Jėzus beldžia į mūsų gyvenimo duris ir mes atidarome,
tada Jis įeina į mūsų gyvenimą, tačiau prie Šventų
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Švenčiausios mes beldžiame į Jo gyvenimo duris. Tada Jis
atidaro ir įsileidžia į savo širdies centrą, atverdamas mums
tobulą savo valią. Mes pilnai įeiname į Jo gyvenimą, tapdami
viena su Juo. Dabar Jis mus užpildo taip, kad nebe mes
gyvename, bet Jis mumyse. Tai yra tobula Dievo valia, į kurią
Jis šaukia. Gyventi pagal Dievo žodį vidiniame kieme yra gera
Dievo valia, ieškoti ir surasti Jėzų yra priimtina Dievo valia,
bet įeiti į Jo gyvenimą, prarandant visą save, ir būti užpildytam
Juo sklidinai, yra tobula Dievo valia.
Šventų Švenčiausioje vyksta tikras susiliejimas su Jėzumi, kur
Jo meilė gimdo meilę, kur Viešpats šlovina Viešpatį, kur Jis
kalba ir Jis atsako. Ir visa tai vyksta tavo moliniame inde,
kuriame nebėra tavęs. Krikščionims ir bažnyčioms,
gyvenančioms Šventų Švenčiausioje, būdingas mokymas apie
tarnavimą ir garbinimą Dvasioje. Tai ne paprastas šlovinimas
ir dainavimas, bet Kristaus garbinimas, kaip Karaliaus ir
Valdovo. Būvimą Šventų Švenčiausioje, kaip būvimą
Dvasioje, pergyveno ir apaštalas Jonas. Apreiškimo knygos
pradžioje apaštalas Jonas mato ne tą Jėzų, prie kurio krūtinės
prisiglausdavo žemėje, bet Jėzų, iš kurio akių sklinda ugnies
liepsna, kurio kojos, kaip krosnyje įkaitintas skaistvaris, kuris
ateina debesyse ir kurį pamatęs, Jonas puola ant žemės, kaip
negyvas.
Dievo žodis Šventų Švenčiausioje. Dievo žodis šioje vietoje
veikia kitaip nei vidiniame kieme ar Šventojoje. Čia jis nėra tik
vandens praustuvė ar duona bei šviesa, čia Jis yra asmuo –
Jėzus Kristus, kuris kalba mūsų lūpomis. Tai nebėra tik Žodis,
tai Asmuo mumyse. Kada tu skaitai Jo žodį, tada tu skaitai apie
save, nes tavyje gyvena Kristus.
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Maldos gyvenimas Šventų Švenčiausioje. Maldoje, įžengę į
Šventų Švenčiausiąją, mes nutylame. Čia tylos daugiau nei
šnekėjimo. Šioje vietoje maldos gyvenimas tampa ne prašymu,
bendravimu, ieškojimu, bet beldimu. Jis naudoja mūsų lūpas ir
pats garbina. Mūsų nebėra, dabar šneka tik Jo Dvasia. Šventų
Švenčiausioji tai vienintelė šventyklos vieta, kur šneka tik
Dievas. Čia nebėra jokių mūsų prašymų, troškimų ar
ieškojimų. Čia mes tylime, o šneka Dievas. Šventoji Dvasia
atveria mūsų lūpas, bet šneka Jis.
Bendravimas Šventų Švenčiausioje. Krikščionių, gyvenančių
Šventų Švenčiausioje bendravime, yra mažiau kalbų ar
malonių pasisėdėjimų. Juos vienija nebe artumo jausmas, gera
dvasinė būsena ar žmonės, panašiu charakteriu ir mieli širdžiai,
bet Kristus. Jie bendrauja vienas su kitu, kaip su Kristumi,
galėdami būti nepažįstami ir nejausti vienas kitam jokio
prieraišumo, tačiau matyti Kristų. Kitiems, tokie krikščionys
dažnai atrodo grubūs, nemandagūs ir keisti. Tikintieji,
gyvenantys vidiniame kieme ar Šventojoje, kartais įsižeidžia
galvodami, kad tokie Dievo tarnai yra išdidūs, nes neskiria tiek
laiko bendravimui, maloniam laiko praleidimui ir diskusijoms
apie vieną ar kitą denominaciją ir krikščionį. Jų bendravime vis
mažiau aptarimų apie krikščionio problemas, sprendimus,
situacijų nagrinėjimą, nes jų nuostabioji tema yra Jis – realus ir
veikiantis asmuo Jėzus. Jie, tarytum, neprognozuojami, tačiau
tuo pačiu metu nuolankūs ir pakantūs, galintys nepažįstamajam
parodyti tokį dėmesį, kokį Kristus parodė samarietei.
Bendravime nelieka jokio kategoriškumo, nes šioje vietoje
gyvenantis krikščionis žino, kad yra vidinis kiemas ir Šventoji,
kuriose jis buvo ir kur grįžta patarnauti kitiems, nusileisdamas
ir bendraudamas su kitais tame lygmenyje, kuriame susitinka.
Šioje vietoje gyvenantys krikščionys ir bažnyčios, dažniausiai
niekinami ir kaltinami dėl per didelio dvasingumo arba per
didelio nuolaidžiavimo ir pakantumo kitiems. Jie yra mažiau
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pastebimi, bet daugiausiai kritikuojami. Čia gyvenančių
krikščionių nesimato, nes juose pradeda veikti Kristaus mirtis,
nešanti vaisių kituose. Jie apgaubti Kristaus mirtimi, bet neša
vaisius aplink juos esančiuose krikščionyse. Ten, kur jie ateina,
ateina ir palaiminimas, tačiau patys išlieka nepastebimi arba
kritikuojami. Jie pakenčia ramiai paniekinimus, nes jų senasis
“aš” miręs. Jų tiesiog nebėra.
Apaštalas Povilas, lankydamas bažnyčias, atrodydavo
paprastas, neiškalbus, kartais ligotas, kalbėdavo su baime ir
drebėjimu, jame nesimatė nieko ypatingo, tik molinis indas.
Kai kurie kritikuodavo ir abejodavo jo apaštalyste, tačiau, kur
tik jis pasirodydavo, ten veikdavo Dievo jėga, nešanti vaisių
kituose. Jis atrodydavo paprastas, nuolankus arba
nepamatuojamai griežtas ir “kūniškas”, įsakydamas, kaip reikia
elgtis arba ragindamas ir maldaudamas su ašaromis. Kai
kuriems būdavo sunku suprasti, koks gi iš tiesų yra Povilas: ar
jis griežtas, kaip rašo laiškuose, ar švelnus ir malonus, koks
pasirodydavo atėjęs? Povilui jau buvo nesvarbu, kaip jį priims
ir kaip vertins aplinkiniai. Atėjęs iki Švenčių Švenčiausios, jis
jau ir pats save nustojo vertinti, tarytum, jo jau nebebūtų.
Viskas, kas liko jo gyvenime, buvo Kristus.
Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų
apie mane. Ir aš pats savęs neteisiu. (1 Korintiečiams
4:3)
Atsisukęs atgal, tu nustebsi, ką Viešpats gali padaryti kelyje
tarp vidinio kiemo ir Šventų Švenčiausios.
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5 SKYRIUS
Tarp vidinio kiemo ir Šventų Švenčiausios

D

ievo žodis sako, kad Jėzus atvėrė kelią į Šventų
Švenčiausiąją. Nors kelias laisvas, tačiau jis
nesutrumpintas. Nėra apvažiavimo ar sutrumpinto
kelio į Šventų Švenčiausiąją. Tau vis tiek reikės praeiti vidinį
kiemą ir Šventąją. Mūsų kūnas nori kuo greičiau patekti į
Šventų Švenčiausiąją ir išvengti nukryžiavimo, jis trokšta
staigiai ir efektyviai peršokti vidinį kiemą. Taip pat ir mūsų
senasis “aš” nori išvengti Šventosios, kad nereikėtų mirti sau,
kad galėtų sutrumpintu keliu pasiekti Šventų Švenčiausiąją.
Mes patys nepajėgūs ateiti iki tikslo, todėl mums reikia
padėjėjo ir vedlio Šventosios Dvasios, kuri viena gali mus
sujungti su Kristaus mirtimi, sukelti troškulį ir įvesti į Šventų
Švenčiausiąją, į pilną ir brandų Kristaus pažinimo amžių.
Šiame kelyje tu negali eiti savarankiškai, bet turi būti vedamas.
Todėl, vis dažniau tu išgirsi savo gyvenime paraginimą ir
švelnų kvietimą “ateik”. Tai Šventoji Dvasia, kuri tave traukia
ir veda. Ji viską atliks iki galo, tik nesustok ir pasiduok Jos
vedimui. Ji kvies tave balsu “ateik” iš vidinio kiemo į
Šventąją, iš Šventosios į Švenčių Švenčiausiąją. Kiekvieną
dieną tu girdėsi Jos paraginimą “ateik”.
Kelias nuo vidinio kiemo iki Šventų Švenčiausios yra savęs
praradimo ir Jėzaus atradimo kelias. Tiek, kiek tu prarandi
savęs, tiek atrandi Jėzaus, tiek, kiek tu išlieji savęs, tiek tave
užpildo Jo gyvenimas. Tai neįvyksta padarant kažkokį darbą,
pasimeldžiant, pritaikant tikėjimo principą ar ypatingą
išpažinimą. Tai vyksta tik einant. Kelio pabaigoje tavęs laukia
nuostaba - tu pamesi save, bet atrasi Jėzų.
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Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda
savo gyvybę dėl manęs – atras ją. (Mato 10:39)
Tau būtinai reikalingas kažkas, kas prikaltų tave prie kryžiaus
kartu su Kristumi, nes pats prikalti savęs negali ir nenori. Tau
taip pat reikalingas kažkas, kas atgaivintų tai, kas mirę tavo
gyvenime, ir kartu su Kristumi, prikeltų. Tau reikalinga
Šventoji Dvasia. Savarankiškas ėjimas gali tik paklaidinti.
Šventų Švenčiausioji
1) Naujojo „aš“ atidavimas / Kristus manyje
2) Belskite ir bus atidaryta
3) Tobula Dievo valia
Šventoji
1) Senojo „aš“ praradimas / Kristaus asmens
atradimas
2) Ieškokite ir rasite
3) priimtina Dievo valia

Vidinis kiemas
1) Kūniškumo praradimas / atradimas „ką
padarė Jėzus“
2) Prašykite ir gausite
3) Gera Dievo valia

Kelio pradžioje vidiniame kieme tu jautiesi, tarytum, būtum
reikalingas visiems ir viską žinai, o atėjęs iki Šventų
Švenčiausios – esi pats mažiausias ir jautiesi, tarytum, tau būtų
reikalingi visi. Apaštalas Povilas pirmuosiuose laiškuose rašė,
kad jis nenusileidžia, taip vadinamiesiems “įžymiesiems“
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apaštalams, tačiau paskutiniuose laiškuose sako, kad yra pats
mažiausias ir net nevertas vadintis apaštalu. Šioje kelionėje jis
prarado viską, kad laimėtų Kristų. Mes pradedame nuo
plačiausios vietos vidinio kiemo, kur šalia Jėzaus mūsų
gyvenime yra daug kitų dalykų, o baigiame Šventų
Švenčiausioje, kur lieka tik Kristus.
Bendravimas su skirtingose šventyklos vietose esančiais
krikščionimis. Šiame kelyje mes sutinkame daug tikinčiųjų ir
mokinių su skirtingu Kristaus pažinimo lygiu, matydami savo
kelyje įvairias bažnyčias ir denominacijas. Daugelis iš jų yra
Kristuje, pilnai išgelbėti ir išteisinti, tačiau kiek daug ginčų ir
nesutarimų kyla vien dėl to, kad daugelis iš jų, sustoję ir
įsikūrę tam tikroje šventyklos vietoje, nustoja eiti ir įsitvirtina
vienintelėje apreikštoje tiesoje. Vidiniame kieme esantis
krikščionis negali staiga pakilti į pažinimo lygį, kuris yra
Šventų Švenčiausioje, tačiau čia esantis krikščionis gali
nusileisti iki vidinio kiemo ir patarnauti pastarajam. Apaštalas
Povilas rašo, kad kai sutinkame krikščionį, kuris turi mažesnį
pažinimo lygį, savo tikėjimą ir pažinimą pasilaikytume sau ir
rodytume tik Dievui. Apaštalas Povilas ragina, kad
bendravimas tarp krikščionių, gyvenančių skirtingose
šventyklos vietose, būtų paremtas tarnavimu meile ir priėmimu
vienas kito be ginčų, spaudimo pasikeisti ar priimti kitą
pažinimo lygį. Povilas savo laiškuose maldauja, kad mes
nešiotume vieni kitų naštas, pakeltume kitų trūkumus ir
silpnybes, pakęstume vienas kitą su meile ir priimtume be
išankstinių sąlygų, teisimo ir pasiaukštinimo.
Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme
pakęsdami vienas kitą meilėje, (Efeziečiams 4:2)
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Kiekvienoje padangtės patalpoje veikia skirtingas mokymas ir
akcentuojami skirtingi dalykai. Dėl šių skirtumų dažnai kyla
ginčai, nesantaikos ir įkuriamos įvairios denominacijos. Dažnai
matome, kad ką tik įtikėjęs krikščionis negali iškart priimti
mokymo ir dalykų, pateikiamų Šventojoje ar Šventų
Švenčiausioje. Povilas rašo, kad su tikinčiaisiais Korinto
bažnyčioje jis negalėjo kalbėti kaip su dvasiniais, bet turėjo
bendrauti kaip su kūdikiais, kurie dar yra kūniški, vis dar
nenukryžiavę savo kūniškumo ir gyvenantys vidiniame kieme.
Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams,
bet kaip kūniškiems, kaip kūdikiams Kristuje. (1
Korintiečiams 3:1)
Didesnį pažinimo lygį turintis krikščionis negali primesti savo
mokymo vidiniame kieme, nes bus atmestas, nesuprastas, o to
pasekoje, vyks susiskaldymai. Taip pat, jei vidiniame kieme
esantis krikščionis, visą laiką bus maitinamas tuo pačiu
mokymu ir žodžiu, jis neaugs, sustos ir įsikurs čia visam laikui.
Todėl, taip svarbu, kad bažnyčioje būtų nuolatinis Jo žodžio
mokymas ir ėjimas gilyn, augimas iš vieno tikėjimo ir
pažinimo lygio į kitą, iš vieno šlovės lygio į kitą. Ir kas gi gali
visa tai sutvarkyti, žinoti ir paduoti maistą savu laiku? Tai gali
tik Šventoji Dvasia, kuri pažįsta ir ištiria mūsų širdis. Todėl
pats svarbiausias dalykas tavo gyvenime yra pasidavimas Jos
vedimui - ar tai būtų pavienis krikščionis, ar tai būtų visa
bažnyčia, nes pats tvarkydamas ir organizuodamas, gali tik
pasiklysi. Tau būtinai reikia Šventosios Dvasios vedimo.
Vienintelis dalykas, kuris bendras visiems pažinimo lygiams,
yra meilė. Ji užpildo visą šventyklą ir veikia visuose pažinimo
lygiuose. Tik Jo meilės pagalba yra statoma ir ugdoma
bažnyčia.
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ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą,
kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės.
(Efeziečiams 3:19)
Elgesys, mokymas, maldos ir bendravimas, paremtas Kristaus
meile, ugdo ir stato. Todėl Povilas savo laiškuose ragina su
šalia esančiais broliais ir seserimis elgtis vadovaujantis meile,
kuri stato ir ugdo, tiek pavienį krikščionį, tiek ir visą bažnyčią.
Prieš kalbant apie parengimą antrajam pašaukimui, svarbu
suprasti, kad pirmasis pašaukimas skirtas visam gyvenimui, jo
neturi užgožti, sumažinti ar pakeisti jokia tarnystė, darbai ar
didžiausi stebuklai, nes sekimas paskui Jėzų ir pasilikimas
Jame yra tavo gyvenimas. Tai tavo tikslas į kurį bėgi, laimikis
Kristuje ir pažadėtoji žemė. Kada Šventoji Dvasia įves tave į
antrąjį pašaukimą, nepamesk pirmojo, nes jis yra šaltinis, dėl jo
yra tarnavimai bažnyčioje. Antrasis pašaukimas tarnauja
pirmajam. Šioje Kristaus pažinimo kelionėje aplink save tu
sutiksi mokytojus, pastorius, evangelistus ir kitus Dievo tarnus,
per kuriuos veiks galingai Dvasios dovanos. Vienintelis jų
tikslas, tai padėti tau, paskatinti, paraginti ir paaiškinti, kad
nesustotum ir asmeniškai judėtum Dievo šventykloje nuo
vidinio kiemo iki Šventų Švenčiausios į brandų Kristaus
pažinimo amžių, į Jo pilnatvę.
Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais,
evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų
šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno
ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę
ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki
Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, (Efeziečiams 4:1113)
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Tu esi vedamas Kristuje ne dėl to, kad taptum pastoriumi ar
tarnautum išgydymo dovanomis, bet priešingai - Viešpats
paskyrė pranašus, pastorius, mokytojus ir kitus, kad patarnautų
tau kelyje į Šventų Švenčiausiąją. Kada naujai įtikėjęs
krikščionis patenka į vidinį kiemą, jam reikalinga pagalba,
mokymas, bendravimas, parama, kad jis augtų ir iš kūdikio
taptų brandžiu krikščionimi, tikru Kristaus mokiniu ir Jo
atspindžiu, kad pasiekęs Šventų Švenčiausiąją, galėtų padėti
kitiems augti Kristaus pažinime. Todėl prisimink, kad antrasis
pašaukimas yra pirmojo tarnas, kad per tai įeitum į Jo pilnatvę
katu su visais.
Jėzus kiekvienam savo mokiniui sako: „Sek mane ir Aš
padarysiu tave žmonių žveju“. Viskas, ko tau reikia, tai sekti Jį.
Nesustok ir neįsikurk pastoviai jokioje vietoje, kad ir kokia
graži ir nuostabi ji atrodytų, tačiau nesistenk peršokti ar
išvengti tos vietos, kurioje Jis tave mokina, kol netapsi tuo,
kuo nori tave padaryti Jėzus.
<...> O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol
žmones žvejosi“. (Luko 5:10)
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A

ntrojo pašaukimo tikslas. Antrasis pašaukimas
tarnauti kitiems su Jo jėga, patirti ir matyti didelius
ženklus ir stebuklus yra, bene, labiausiai trokštamas ir
ieškomas pašaukimas krikščionio gyvenime. Tačiau tai yra
antrasis pašaukimas, sekantis paskui pirmąjį, ir atrandamas tik
pasiliekant pirmajame. Tarnavimo kitiems tikslas visada yra
nukreiptas į Kristų - Dievo jėga ir dovanomis patarnauti
kitiems, augant Kristaus pažinimu ir padėti šalia esantiems
krikščionims pasiekti tobulą brandos amžių Jėzuje Kristuje.
Antrojo pašaukimo tikslas nėra evangelizuoti, pritraukti ir
padidinti įtikėjusiųjų skaičių, išspręsti problemas, gražiai
bendrauti, pripildyti bažnyčią žmonėmis ar išlaikyti juos, gauti
Jo dovanas ir tapti pastoriumi ar evangelistu. Šio pašaukimo
tikslas yra padaryti kiekvieną žmogų autentišku Kristaus
mokiniu, tobulu dvasios vyru, pasiekusiu brandų Kristaus
pažinimo lygį.
Mes Jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir
mokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa
išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume
tobulą Kristuje. (Kolosiečiams 1:28)
Be ko neįmanomas antrasis pašaukimas? Turbūt dažniausiai
užduodami klausimai apie antrąjį pašaukimą: kaip jį atrasti,
kaip sužinoti, kokią tarnystę yra parengęs man Viešpats, kas aš
toks ir kokias dovanas turiu, kaip man tarnauti kitiems, kaip
būti vaisingu ir atnešti šimteriopą vaisių, kuris išliktų?
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Tik priėmę Kristų į savo širdį ir tapę kūdikiais Jėzuje Kristuje,
mes iškart pradedame ieškoti antrojo pašaukimo, stengdamiesi
suprasti, kas aš toks: pastorius, evangelistas, pranašas,
tvarkdarys? Susižavėję aplink esančiais Dievo tarnais,
išbandome savo gyvenime įvairius tarnavimus, bandydami
surasti savąjį pašaukimą. Spaudžiame, kiek išgalėdami,
visomis jėgomis bandydami tarnauti kitiems ir nešti vaisių.
Tačiau, labai dažnai nusiviliame, matydami, kad mūsų
pastangos neduoda taip svajojamų ir laukiamų gausybės vaisių.
Pamatę pateptą Dievo vyrą, per kurį liejasi Dievo jėga ir
išmintis, mes taip pat bandome elgtis panašiai ir taikyti įvairius
metodus ir principus, kurie, tarytum, veikia tokio Dievo tarno
gyvenime. Tačiau nusiviliame, kad po tiek daug įdėtų jėgų,
pastangų ir „stūmimo“ mūsų gyvenime niekas nesikeičia.
Kodėl kitiems taip lengvai gaunasi, tarytum, be pastangų ir
savo jėgų, lyg jie turėtų antgamtinį Dievo patepimą ir plauktų
upe, nešami Dvasios srovės? Kodėl tau reikia tiek jėgų,
prakaito, pastangų ir laiko, kad pasiekti bent krislelį to, ką turi
patepti Dievo tarnai? Kodėl tau reikia „stumti“, kai jiems
viskas gaunasi be jokio „stūmimo“, lyg būtų vedami
nematomos rankos? Ką jie tokio turi, ko neturi tu, kas veikia
pas juos, kas neveikia pas tave?
Tau reikia realiai veikiančio Šventosios Dvasios patepimo.
Be šio patepimo tavo gyvenimas gali būti tik natūralus,
paprastas ir be Dievo jėgos. Nepaisant geriausių norų, pastangų
ir troškimų, be realiai veikiančio Šventosios Dvasios patepimo
neįmanoma nešti šimteriopo derliaus. Patepimas, tai
Šventosios Dvasios jėga, kuria apreiškiamas Viešpats, Jo
charakteris ir Jo darbai.
Kodėl reikalingas patepimas? Kodėl negaliu nešti daug
vaisiaus, jei taip nuoširdžiai ir artimai bendrauju su Jėzumi, jei
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taip aiškiai jaučiu Jo būvimą ir gėriuosi Juo kiekvieną dieną?
Argi neužtenka pirmojo pašaukimo ir mano asmeninio ryšio su
Viešpačiu? Kodėl reikalingas dar kažkoks Šventosios Dvasios
patepimas? Daugelis iš mūsų susipainioja galvodami, kad, jei
bendravimas su Viešpačiu yra nuostabus ir gražus, tai to
pakanka, kad Jis veiktų galingai ir tarnavime. Tačiau, antrasis
pašaukimas veikia skirtingai ir be Šventosios Dvasios
patepimo bei jėgos yra bevaisis. Patepimas neskirtas
bendravimui su Viešpačiu, bet tarnavimui kitiems.
Dovydas dar iki to laiko, kai buvo pateptas karaliumi,
bendravo su Viešpačiu, šlovino Jį ir tarnavo savo tėvui,
ganydamas avis. Jis pažinojo Viešpatį, o Viešpats – Dovydą.
Jų ryšys jau buvo asmeniškas. Tačiau tik po to, kada pranašas
Samuelis patepė Dovydą būti Izraelio karaliumi, Šventoji
Dvasia nusileido ant jo, suteikdama ir jėgą būti tuo, kuo
Dovydas buvo pašauktas tapti. Tada Dovydas pradėjo tarnauti
savo tautai kaip karalius, vaduodamas iš priespaudos Izraelį.
Samuelis paėmė ragą su aliejumi ir jį patepė tarp jo
brolių. Tą dieną Viešpaties Dvasia nužengė ant
Dovydo ir pasiliko su juo. Samuelis sugrįžo į Ramą.
(1 Samuelio 16:13)
Taip pat ir Naujajame Testamente skaitome, kad nors apaštalai
turėjo betarpišką bendravimą su Jėzumi, buvo apvalyti,
sutvirtinti bei regėję priskėlusį Viešpatį, tačiau nieko negalėjo
nuveikti ir padaryti vaisingo iki to momento, kada Sekminių
dieną ant jų nužengė Šventoji Dvasia, patepdama juos būti
liudytojais ir suteikdama jėgą tarnauti kitiems.
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Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite
jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje
Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių“.
(Apaštalų darbai 1:8)
Šventosios Dvasios patepimą matome ir Jėzaus tarnavime
žmonėms. Viešpats, gyvendamas žemėje, buvo tobulas, be
nuodėmės ir pastoviai bendraudavo su Tėvu. Jų ryšys buvo
nepertraukiamas, tačiau Jėzus nieko nedarė iš savęs ir laukė,
kol Šventosios Dvasios patepimas palies Jo galvą. Viešpats
nesirėmė ir nepasitikėjo savo tobulomis savybėmis, tačiau
trisdešimt metų kantriai laukė, kol Šventosios Dvasios jėga bus
pateptas tarnauti kitiems. Kai Šventoji Dvasia nužengė ant
Jėzaus Jordano upėje, nuo šio momento Jo gyvenimas žemėje
pasikeitė, nes Jis buvo pateptas tarnauti kitiems. Jis vis dar
buvo žmogaus kūne ir vis taip pat bendraudavo su Tėvu, tačiau
kažkas nuostabaus ir galingo pradėjo veikti Jo tarnavime,
tarytum aliejus, tekantis Jo kūnu ir paliečiantis kitus.
kaip Dievas patepė Šventąja Dvasia ir jėga Jėzų iš
Nazareto, ir Jis vaikščiojo, darydamas gera ir
gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas
buvo su Juo. (Apaštalų darbai 10:38)
Viešpačiui, kaip ir kiekvienam iš mūsų, buvo reikalingas
Šventosios Dvasios patepimas. Jėzus visą gyvenimą buvo
priklausomas nuo Šventosios Dvasios ir nesirėmė tuo, kad
pažįsta Tėvą, bendrauja su Juo pastoviai ir yra tobulas. Taip
pat ir tavo gyvenime, idant galėtum nešti šimteriopą derlių, tau
reikalingas realiai veikiantis Šventosios Dvasios patepimas,
nepriklausomai, kaip ilgai, artimai ir nuostabiai tu bendrauji su
Viešpačiu.
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Būdamas pirmajame pašaukime ir pasilikdamas Jame, tu augi
Kristaus pažinimu į brandų amžių, tapdamas nuostabiu ir
žaliuojančiu alyvmedžiu, nešančiu vaisių ir pilnu prisirpusių
alyvuogių.
Aš esu kaip žaliuojąs alyvmedis Dievo namuose,
pasitikiu Dievo gailestingumu per amžių amžius.
(Psalmės 52:8)
Sulaukęs brandaus ir vaisingo amžiaus, tu prieisi ribą, kada
reikės apsispręsti, ar nori eiti toliau. Šioje vietoje kiekvienas iš
mūsų gali sustoti ir visą likusį gyvenimą džiaugtis
prinokusiomis alyvuogėmis, išgelbėjimu, aprūpinimu, būti
mylimu ir mylinčiu, padėti kitiems ir tarnauti bažnyčioje.
Niekas tavęs nevers, nespaus eiti toliau, net ir Viešpats. Tačiau
vieną dieną tu būtinai išgirsi Jo klausimą: „Ar nori eiti toliau,
ar nori nešti šimteriopą vaisių ir matyti savo gyvenime realiai
veikiantį Šventosios Dvasios patepimą, ar nori turėti didelį jo
saiką, ne kelis lašus, nukrentančius kartais ant tavo galvos, bet
nuolatos tekantį Šventosios Dvasios aliejų?“. Kiekvienas
krikščionis, pasiekęs vaisingumo amžių, susiduria su
pasirinkimu - ar leisi Viešpačiui išspausti aliejų iš prinokusių
alyvuogių, kabančių ant tavo medžio?
Tu negali pats iš savęs išspausti aliejaus, pasiekti ar
užsitarnauti patepimą, tačiau tu gali leisti Jam tai atlikti.
Viskas, ko Jis trokšta, tai leidimo spausti aliejų tavo gyvenime.
Jei nori, kad Jis naudotų tave galingai, tau reikės realiai
veikiančio Šventosios Dvasios patepimo. Nebijok ir neišsigąsk,
nes Jis gali tai atlikti. Šis patepimas nėra vienkartinis įvykis,
automatinis procesas, principas ar tikėjimo išpažinimas. Jei
sutiksi būti rengiamas ir vedamas, tada Viešpats įves tave į
antrąjį pašaukimą, pateps ir įgalins būti Jo šlovės įrankiu.
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Mes viską gauname iš Dievo dovanai, be jokių priekaištų ir
išskirtinumų. Kaip ir išgelbėjimas, taip ir patepimas yra
dovanojamas kiekvienam krikščioniui. Žodis “Kristus” reiškia
“pateptasis”, o “krikščionis” – toks kaip Kristus, t.y. taip pat
pateptas. Mes visi patepti tarnauti, nešti vaisių ir būti
naudojami Jo šlovei ir garbei. Šventosios Dvasios patepimas
yra suteiktas kiekvienam krikščioniui dovanai, bet kad jis
pradėtų veikti, reikia praeiti tam tikrą procesą – iš prisirpusios
alyvuogės turi pradėti tekėti aliejus. Mes visi užauginame
prisirpusias alyvuoges, bet tik nedaugelis sutinka, kad Viešpats
iš šių vaisių išspaustų aliejų. Visi turi alyvuoges, bet ne pas
visus teka aliejus.
Kaip ir pirmajame pašaukime, taip ir antrajame, tu turi būti
įvestas į patepimą. Daugelis nesutinka eiti iki galo, nes tai
“kainuoja”. Dažnas iš mūsų nustemba, išgirdęs, kad patepimas
“kainuoja”. Kaip!? Juk Viešpats viską mums davė dovanai,
dabar reikia tik naudotis tuo. Vis dėlto, pažvelgus į visų Dievo
tarnų gyvenimą, per kuriuos Viešpats veikė ir veikia galingai,
galime pastebėti, kad visi jie mokėjo “kainą” už šį patepimą.
Jie nieko nepirko ir neįsigijo, bet mokėjo kainą be pinigų, nes
sutiko, kad Viešpats spaustų jų gyvenime aliejų.
„Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens, visi,
kurie neturite pinigų! Pirkite ir valgykite; pirkite
vyno ir pieno be pinigų, veltui. (Izaijo 55:1)
Prieš tau duodant sutikimą, Viešpats parodys, kaip Šventoji
Dvasia spaudžia aliejų iš alyvuogių, idant tu neišsigąstum ir
pasikliautum Jos vedimu. Jėzus, vaikščiodamas su mokytiniais
žemėje, po kiek laiko pradėjo kalbėti apie artėjantį Jo
išniekinimą, pažeminimą, nukryžiavimą ir mirtį. Jis neiškart
pradėjo apie tai šnekėti, bet kada mokiniai sutvirtėjo tikėjime,
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Viešpats ėmė juos mokyti apie artėjančius įvykius, tarytum,
ruošdamas juos kažkam.
Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir
apspjaudytas. (Luko 18:32)
Kodėl Viešpats įspėjo ir kalbėjo apie tai? Kodėl Šventoji
Dvasia įspėja apie artėjančius įvykius ir apie parengimą
patepimui? Viešpats trokšta, kad tu neišsigąstum ir
nesutriktum, kada tavo gyvenime bus audrų, suspaudimų,
tarytum, kažkas žemai palenkęs ranką virš tavęs, traiško ir
spaudžia tavo alyvuoges. Jėzus prieš savo kančią ir pačią
sunkiausią valandą drąsino mokinius, ragino neišsigąsti ir
nebijoti, nes iš tikrųjų, spaudimo procesas, nors ir nemalonus,
tačiau duoda nuostabų vaisių – tekantį aliejų. Jėzus meldėsi
alyvmedžių sode, vardu Getsemanė, kas išvertus į lietuvių
kalbą, reiškia „vieta, kur spaudžiamas aliejus“. Kartu su juo šį
spaudimą praėjo ir Jo mokiniai, kurie buvo apimti liūdesio ir
pasimetimo. Ką tik matę Jėzų priimtą ir sutiktą su džiaugsmu ir
garbinimu Jeruzalėje, bei stebėję prikeltą iš mirusių Lozorių,
dabar jie buvo apimti liūdesio, nežinios ir pasimetimo. Kodėl
Jėzus prieš nukryžiavimą įspėjo savo mokinius apie tai? Jis
drąsino ir apreiškė tai iš anksto, kad jie neišsigąstų ir nesutriktų
dėl šių įvykių, nes po šio spaudimo ir traiškymo iš Jėzaus
gyvenimo išsiveržė patepimo aliejus, kuris buvo išlietas ant
mokinių Sekminių dieną. Tai padėjo Jėzaus mokiniams praeiti,
pergyventi, išstovėti ir sulaukti šio aliejaus.
Savo malone Jis praves tave iki pašaukimo, kad patepimas iš
tiesų veiktų tavo gyvenime, kad tai nebūtų skambios frazės,
principai ir išpažinimai, bet realus ir gyvas Asmuo, kurį tu
myli ir paskui kurį seki, kad ir kur Jis eitų. Todėl, prieš tai
Šventoji Dvasia parodo ir įspėja apie tai, ką darys Viešpats.
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Nebijok ir neišsigąsk, nes Jis tai gali atlikti. Tai ne tu savo
jėgomis darysi, bet neignoruok to, ką Dvasia sako apie tavo
kelyje būsiančius dalykus ir, kaip Jis ves tave malonėje ir
pergalėje į realiai veikiantį Šventosios Dvasios patepimą. Jei
pamokslaujama tik viena tiesa apie malonę, kad visas tavo
kelias bus lygus, be slėnių ir duobių, tai tik viena medalio pusė.
Tu gali pasirinkti žiūrėti tik į šią pusę, bet jei norėsi pažinti
Kristaus pilnatvę ir veikti realiame patepime, tai pavesk save
Šventosios Dvasios vedimui ir Ji atliks viską už tave,
parodydama daugiau nei tu matai. Ji paskelbs tai, kas bus,
mokins, guos, ves ir veiks tavo gyvenime. Bet Ji nieko nedarys
be tavo sutikimo, todėl prieš ištardamas “taip” Jos kvietimui,
pažvelk, kaip teka aliejus, spaudžiamas Šventosios Dvasios
jėga.
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ėzus, mokydamas apie dangaus karalystę, kalbėdavo
palyginimais, naudodamas žemės ūkyje ir kasdieninėje
buityje atliekamus darbus. Todėl, net ir neišsilavinusiam to
meto žmogui, Jo žodis būdavo prieinamas ir suprantamas.
Senajame ir Naujajame Testamentuose patepimą ir Šventosios
Dvasios jėgą simbolizuodavo aliejus, kuriuo būdavo patepami
karaliai, pranašai ir kiti Dievo vyrai, kuriuos Viešpats
pašaukdavo atlikti tam tikrus darbus. Šis patepimas jiems
suteikdavo antgamtinių sugebėjimų ir jėgų įvykdyti Dievo
pašaukimą.
Kiekvienam to meto žmogui buvo aišku ir suprantama, kaip
yra gaminamas aliejus, kuriuo būdavo patepami Dievo tarnai.
Šis aliejaus gamybos procesas dabar vyksta ne materialiame,
bet dvasiniame pasaulyje, jis gali vykti ir tavo gyvenime. Taigi,
koks šis procesas?
Alyvmedžiai Senojo ir Naujojo Testamento laikais buvo vienas
iš pagrindinių Izraelitų pragyvenimo šaltinių. Alyvmedžių
laukai simbolizuodavo visos tausos vaisingumą ir gerovę. Kaip
gražiai atrodo alyvmedis su prinokusiomis alyvuogėmis, taip
gražus, palaimintas ir vaisingas yra tavo gyvenimas. Viešpats
apie mūsų gyvenimą, užpildytą Jo žodžiu, lygina su vaisingu
medžiu, pasodintu prie tyro vandens šaltinio. Tačiau, atėjus
derliaus metui, šeimininkas, visą laiką puoselėjęs, auginęs ir
prižiūrėjęs alyvmedį, pradeda su juo elgtis keistai ir
nesuprantamai.
Alyvmedžio šeimininkas pasiima medinę lazdą ir pradeda
smūgiuoti į medžio šakas, kad prisirpusios alyvuogės nukristų
ant žemės. Tada jis paima už medžio kamieno ir supurto jį
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kelis kartus, kad ant žemės nukristų visos prinokusios
alyvuogės. Surinkęs nukritusias alyvuoges, supila jas ant
akmeninės plokštės ir užridena ant jų akmenį, taip pradėdamas
spaudimo – traiškymo procesą. Sunkus akmuo spaudžia ir
traiško sudėtas alyvuoges, iš kurių po truputį pradeda tekėti
skystas aliejus. Alyvuogės sutraiškomos, iškrinta kauliukai, o
bėgantis skystas aliejus surenkamas į atskirą indą. Tada jis
supilamas į žemėje iškastą talpą ir paliekamas kuriam laikui
stovėti. Stovėdamas šioje duobėje, skystas aliejus
išgryninamas, t.y. vanduo nusėda, o aliejus susirenka viršuje.
Po šio išgryninimo, ateina šeimininkas ir, atsiklaupęs ant kelių,
semia tirštą ir kokybišką aliejų iš žemėje esančios talpos ir
supila į indą.
Jėzaus gyvenimo žemėje laikais kiekvienam žmogui toks
aliejaus gamybos procesas buvo žinomas ir suprantamas, nes
jie tai darė nuolat. Šis įvaizdis daug pasako mums apie tai, ką
Šventoji Dvasia daro, kada mes paprašome Jos galingo
patepimo ir leidžiame spausti aliejų mūsų gyvenime. Tai
nereiškia, kad Jis siunčia mums ligas, nepriteklių ar kažkokius
baisumus, nes tokių dalykų šaltinis yra velnias, tačiau į mūsų
gyvenimą ateina įvairūs suspaudimai, kurie išspaudžia aliejų,
tekantį su Jo jėga į kitų gyvenimus.
Priešas dažnai apgauna ir sako, kad Dievas siunčia mums ligas,
nelaimes ir kitus sunkumus, kad mes neštumėm tai kaip
„kryžių“. Tokie sunkumai ir įvairios nelaimės nėra mūsų
kryžius. Kai kurie krikščionys susitaiko su velnio
siunčiamomis nelaimėmis ir kančiomis, priimdami tai, kaip
Dievo suspaudimus. Tačiau Viešpats drąsina ir skatina
priešintis velniui ir tokioms jo siunčiamoms kančioms. Tai
nieko neturi bendra su Viešpaties valia. Vis dėlto, į mūsų
gyvenimą ateina kitokios audros ir sunkumai, kurie, iš tikrųjų,
yra palaiminimas. Taigi, trumpai apie tai, kas vyksta tavo
gyvenime, kada gaminamas aliejus.
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Lazda – purtymas. Pirmas dalykas, kas atneša vaisingumą į
tavo gyvenimą, tai šeimininko smūgiavimas medine lazda į
tavo alyvmedį. Ši medinė lazda simbolizuoja Kristaus kryžių.
Kristaus auka ir Jo mirtis ant kryžiaus yra ne tik tavo
išteisinimas ir atleidimas, bet ir tavo mirtis. Tu kartu su Juo,
vedamas Šventosios Dvasios, miršti sau. Tavo gyvenime bus
įvykių ir situacijų, kada pasirinkimas būti kartu su Kristumi ir
mirti sau tau kainuos pagarbą, darbą, šeimą, draugus, palankias
galimybes ir komfortabilią aplinką. Apaštalas Povilas rašė, kad
Jėzaus mirtis realiai veikia jo gyvenime kiekvieną dieną. Tai
nėra tik simbolinė reikšmė ar „teisinis“ Kristaus mirties
aspektas. Tai per Šventąją Dvasią tampa realybe ir veikiančia
jėga tavo gyvenime.
Prisiekiu savo pasididžiavimu – jumis, broliai, mūsų
Viešpatyje Jėzuje Kristuje, jog aš kasdien mirštu! (1
Korintiečiams 15:31)
Tau nereikia specialiai ieškoti tokių aplinkybių, atsisakyti
savavališkai visko, bet kada Šventoji Dvasia skatins tave
pasirinkti Kristaus kryžių ir mirti sau, tada nebijok ir
neišsigąsk, nes Ji išlaikys ir sustiprins tave.
Kartais mes nesuprantame, kodėl mūsų gyvenime vyksta
kažkas keisto, tarytum, mūsų medis būtų purtomas ir nuo jo
Kristų ant žemės vaisiai .
Mylimieji, nesistebėkite, kad jus degina ugnis, lyg
jums būtų atsitikę kas keista, nes taip darosi jums
išbandyti. (1 Petro 4:12)
Taip pat, kartais į mūsų gyvenimą pradeda daužytis vėjas, lyg
stengdamasis sugriauti ir atimti tai, ką turime. Jėzus apie liūtis,
audras ir vėją, tiek netikinčio, tiek tikinčio gyvenime įspėjo iš
anksto. Šis vėjas ateina tik todėl, kad apreikštų Dievo žodžio
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tvirtumą mumyse. Mūsų gyvenime būna audrų, išgryninančių
mus ir parodančių, koks nepajudinamas ir tvirtas yra Jo žodis.
Tvirtas ne mūsų elgesys, mintys, jausmai ar valia, bet
nepajudinamas yra Dievo žodis. Viešpats prieš visus angelus,
valdžias ir kunigaikštystes dangaus srityse parodo, koks yra
tvirtas ir išbandytas Jo žodis. Jis nebando mūsų, nes žino iš
anksto, kas yra mūsų širdyse. Jis trokšta atverti ir visiems
parodyti savo žodžio tvirtumą: “Štai, pažiūrėkit, ko vertas
mano žodis, koks tvirtas ir nepajudinamas, išbandytas ir
galingas”. Jis bando ne mus, bet viešai parodo savo žodžio
jėgą. Ar leisi Jam tavo gyvenime pademonstruoti Jo žodžio
patikimumą? Kaip matyti šį tvirtumą, jei žodis tavyje nebus
lenkiamas ir purtomas? Audra daužo ne tave, bet tavo namo
pamatus, kad visi pamatytų, kokia tvirta yra tavo uola ant
kurios gyveni.
Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi
į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas
ant uolos. (Mato 7:25)
Tavo gyvenime būna aplinkybių ir situacijų, kada, atrodo,
niekas neveikia, kada aplinkybės nesikeičia ir dingsta bet kokia
atrama ir pastiprinimas, palikdami tik vieną pagrindą ir
vienintelę galimybę – Jo žodį. Viešpats niekada nepatepa mūsų
proto, jausmų, valios ar elgesio, Jis patepa savo žodį, todėl
nenustebk, jei bus akimirkų, kada tavo gyvenime neliks nieko,
išskyrus šią atramą. Po tokios audros tu išeisi tvirtas tik dėl Jo
žodžio. Jis stiprina ne tave, bet savo žodį tavyje. Jis suteiks tau
galimybę atrasti šią atramą, todėl nenustebk, kai kitos atramos
bus pašalintos. Tada Dievo žodis tavyje taps išbandytu,
galinčiu palaiminti kitus, tarytum tekantis aliejus.
Spaudimas - traiškymas. Tai pagrindinis aliejaus gamybos
procesas ir ta dalis, kurios norėtumėm išvengti. Galvodami
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apie tarnavimą, mes dažniausiai įsivaizduojame save ant
pakylos pamokslaujančius, pranašaujančius ir matančius, kaip
Dievo jėga gydo ligonius, išvaro demonus ir keičia žmonių
širdis. Skaitydami apie apaštalo Povilo tarnavimą, noriai ir
godžiai išrenkame tas dalis, kuriose Dievo jėga veikia per jį
galingai. Tačiau dažnai nematome antros tarnavimo pusės,
kurios metu Povilas yra spaudžiamas. Vienu metu vyksta du
procesai: spaudžiamos ir traiškomos alyvuogės ir bėga aliejus.
Mes norime matyti bėgantį aliejų, bet nenorime pastebėti
spaudimo ir traiškymo. Povilas, kalbėdamas apie savo tarnystę,
atskleidė pilną vaizdą, nenuslėpdamas ir kainos, kurią jis moka
už šį patepimą ir tekantį aliejų.
Mes visaip spaudžiami, bet nesugniuždyti;
suglumę, bet nenusivylę, persekiojami, bet
nepalikti; parblokšti, bet nežuvę. (2 Korintiečiams
4:8-9)
Jo gyvenime veikė Kristaus mirtis ir Kristaus gyvybė, tačiau
šios dvi Kristaus pažinimo dalys veikė skirtingose vietose:
Kristaus mirtis, spaudimas ir traiškymas veikė jame, o Kristaus
gyvybė ir tekantis aliejus - kituose. Povilas mokėjo „kainą“ už
tokį didelį Dievo veikimą: jis nepirko, neįsigijo, neužsitarnavo,
nebuvo išskirtinis. Jis, tiesiog, davė sutikimą Šventajai Dvasiai
daryti jo gyvenimą viską.
Taigi mumyse veikia mirtis, o jumyse gyvybė. (2
Korintiečiams 4:12)
Šventoji Dvasia per įvaizdžius ir palyginimus atskleidžia
patepimo veikimo paslaptį. Iš tikrųjų, alyvuogių spaudime ir
traiškyme atsirandantis aliejus, yra nauja kokybė, nauja jėga,
galinti sudrebinti žemę ir prikelti mirusiuosius. Pirmoji
bažnyčia Jeruzalėje po Sekminių išgyveno didelio prabudimo
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laikotarpį, kada daugėjo mokinių skaičius, augo bažnyčia, o
visi tikintieji džiaugėsi malone Dievo ir žmonių akivaizdoje.
Tačiau po kiek laiko, prasidėjo persekiojimas ir suspaudimas.
Jie nebegalėjo laisvai rinktis, gyventi aprūpintai ir elgtis, kaip
buvo įpratę. Jie buvo išblaškyti po visą Samariją ir už jos ribų.
Tačiau šis suspaudimas, iš tiesų, privertė patepimo aliejų tekėti
dar stipriau ir toliau, kad Dievo žodžio jėga persirito už
Judėjos ribų ir dar su didesne jėga pritraukdavo išgelbėtuosius.
Apaštalas Povilas buvo vienas iš tų, kurie daugiausiai
pergyveno suspaudimų, persekiojimų ir buvo spaudžiamas,
tiek iš išorės (persekiojimai), tiek iš vidaus (baimė). Tačiau jis
pilnai pasidavė Šventosios Dvasios darbui, tikėdamas, kad, ar
gyvenimu, ar mirtimi, vis tiek jame bus išaukštintas Jėzus. Jis
buvo įsitikinęs, kad visa, kas vyksta gyvenime, išeina į gerą
tam, kuris myli Dievą. Todėl jis didžiavosi ir suprato, kad jame
atsidengiantys silpnumai, gamina nepamatuojamai didelę jėgą.
Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais,
persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes,
būdamas silpnas, esu galingas. (2 Korintiečiams
12:10)
Laikymas duobėje - sėmimas. Kada po spaudimo ir traiškymo
iš alyvuogių išbėgdavo skystas aliejus, jis nebūdavo grynas ir
kokybiškas, nes aliejuje dar likdavo vandens. Kad aliejus iš
tikrųjų būtų kokybiškas, šeimininkas jį supildavo į žemėje
iškastą duobę ir palikdavo jį kuriam laikui stovėti, kad vanduo
galėtų atsiskirti ir nusėsti, o grynas aliejus pakiltų į paviršių.
Taip kartais vyksta ir mūsų gyvenime, kada ateina metas, kai
atrodo, kad Viešpats užmiršta mus ir padeda į šalį, lyg gydytų
žaizdas, atsiradusias spaudžiant aliejų. Tokiais momentais mes,
tiesiog, esame padėti į šalį, lyg laukdami kažko. Tai vienas iš
svarbiausių momentų krikščionio gyvenime - laukti Viešpaties.
Mes taip išmokyti būti aktyvūs, judėti, stengtis ir dirbti, kad
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nežinome, ką iš tikrųjų reiškia laukti Viešpaties. Šis laukimas
mumyse išgrynina patepimą ir padaro jį tirštą. Tai nėra šiaip
laiko praleidimas. Laukiant Viešpaties, atsinaujina mūsų jėgos,
mes įgauname stiprybės, ateinančios iš vidaus su nauja jėga ir
tirštu patepimu. Nesvarbūs dalykai mūsų širdyje nusėda ir
dingsta, kaip vanduo, o visa, kas skirta Jėzui, iškyla į paviršių,
kaip brangus ir tirštas aliejus, kuris naudojamas kitų paramai,
atgaivinimui, sustiprinimui ir džiaugsmui.
Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie
pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis
ir nepails. (Izaijo 40:31)
Laukiant Viešpaties, mumyse veikia pasyvioji “mirties sau”
pusė. Viešpats skatina laukti ir pasitikėti Juo, kad laukiant, mes
mirtumėm sau, savo pastangoms, planams ir įsivaizdavimams,
o Jo žodis taptų atrama ir vienintele galimybe. Tai pasyvioji
“mirties sau“ pusė, kurią mumyse apreiškia Šventoji Dvasia.
Taip pat yra ir aktyvioji “mirties sau” pusė, kada mums reikia
žengti aktyvų tikėjimo žingsnį, vedantį į Kristaus mirtį. Apie
tai šiek tiek vėliau.
Šis išbandymas laike yra neatsiejama kiekvieno krikščionio
gyvenimo dalis, kuris trokšta būti įvestas į antrąjį pašaukimą.
Tai labai svarbu, kadangi, sulaukę Viešpaties, mes, kaip ereliai,
kylame aukštyn su nauja jėga ir tirštu patepimu. Adomas
nesulaukė Viešpaties ir buvo sugundytas, karalius Saulius
nesulaukė pranašo Samuelio ir ėmėsi savo jėga ir iniciatyva
ginti Izraelį, kas kainavo jam patepimą, o vėliau ir gyvybę.
Todėl labai svarbu pasikliauti Viešpačiu ir išlaukti Jo vėjo,
kuris pakelia mūsų sparnus ir nuneša ten, kur reikia, tinkamu
metu į tinkamą vietą.
Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis
išaukštintų jus metui atėjus. (1 Petro 5:6)
89

Pašaukimas

Atskyrus aliejų nuo vandens, mums reikia jį pasemti.
Vienintelis būdas tai padaryti, tai atsiklaupti ant žemės ir,
žemai pasilenkus, semti. Taip pat ir patepimas, veikia mūsų
gyvenime tik tada, kai esame nuolankūs ir pilame pasemtą
aliejų ant kitų, tarnaudami jiems.
Bet Jis duoda dar didesnę malonę, ir todėl sako:
„Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems
teikia malonę“. (Jokūbo 4:6)
Perskaitęs apie aliejaus gamybos procesą, galbūt, norėsi iškart
viską pats atlikti ir kuo greičiau tai turėti. Tačiau nepamiršk,
kad tavo rankos negali tai atlikti. Yra daug asketų, vienuolių,
savęs tobulintojų ir kankintojų, kurie treniruoja save
bausmėmis, baudimais, maisto atsisakymu, draudimu tuoktis,
priverstiniu liūdesiu ar materialių patogumų atsisakymu. Tai
nėra teisingas kelias. Šventoji Dvasia pati skatins ir mokins
tave iš meilės atnešti Viešpačiui save be jokių sąlygų. Viešpats
neatima džiaugsmo, meilės, ramybės. Priešingai, net ir
sunkiose situacijose Jis trokšta, kad mes išliktumėm saugūs,
ramūs, mylimi ir mylintys, pilni džiaugsmo ir dvasios laisvės.
Nebijok aplinkybių, žmonių nuomonių ir jausmų, kurie gali
gąsdinti tave, nors ir kaip tai spaustų ir traiškytų tave.
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ada tavo gyvenime pradės veikti realus Šventosios
Dvasios patepimas, šalia aprašyto aliejaus gamybos
proceso, dar keletas Dievo žodžio ramsčių tau padės
išlaikyti patepimą ir augti jame, einant iš tikėjimo į tikėjimą, iš
šlovės į šlovę.
Pasidavimas. Pilnas pasidavimas Šventosios Dvasios darbui ir
Jos vedimui yra kertinis nesustojančio patepimo veikimo
ramstis. Mes gyvename tokiais laikais, kai aplink tik ir girdime
raginimus, liepimus ir spaudimą lėkti, skubėti, daryti,
užkariauti, gauti, pasiimti tikėjimu, griebti ir išlaikyti. Tuo
tarpu Šventosios Dvasios vedimas yra paremtas visišku
pasidavimu į Jos rankas. Mūsų visuomenėje tai tapo labai
sunkiu ir nesuprantamu dalyku. Besąlyginis atsidavimas nėra,
tiesiog, nieko neveikimas ir laukimas, bet atviras ir aktyvus
širdies pasitikėjimas Jo darbu ir vedimu. Iš išorės tu negali to
pastebėti, bet, patikėk, Viešpats viską mato ir žino, kai tu save
atiduodi į Jo rankas. Jis atsako į kiekvieną tavo širdies dūžį,
plakantį dėl Jo.
Senajame Testamente yra aprašyta, kaip buvo parengti
tarnavimui kunigai Aaronas ir jo sūnūs. Viešpats įsakė Mozei
atvesti juos prie surinkimo padangtės, nuplauti vandeniu,
aprengti rūbais, patepti ir pašventinti.
Aaroną ir jo sūnus privesk prie Susitikimo palapinės
įėjimo, apiplauk vandeniu ir apvilk Aaroną šventais
rūbais man tarnauti: patepk ir pašventink jį, kad jis
galėtų būti man kunigu. (Išėjimo 40:12-13)
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Viskas, ką reikėjo daryti Aaronui, tai pasiduoti ir pasikliauti
viskuo, ką daro Mozė. Aaronui nereikėjo pačiam praustis,
teptis ar dar kažką daryti. Šioje vietoje Mozė yra Šventosios
Dvasios įvaizdis, rodantis, kad vienintelis sėkmingo tarnavimo
kitiems raktas yra pilnas atsidavimas ir pasitikėjimas
Šventosios Dvasios vedimu. Tik Ji gali atlikti mumyse ir per
mus Viešpaties darbus. Ji vienintelė sukelia troškulį ir traukia į
šventyklą, Ji nuplauna mus Dievo žodžiu, aprengia Kristumi,
pagamina mūsų gyvenime aliejų, patepa, atskiria ir pašventina
tarnavimui. Tačiau, viską Ji daro taip, kaip nori - savo laiku,
savo metodais, savo būdais ir savo keliu. Tau reikia tik sutikti
ir pasiduoti.
Prieš patepimą Aaronas buvo aprengtas kunigo rūbais.
Patepimo aliejus negalėjo būti liejamas tiesiai ant kūno, bet tik
ant rūbų. Viešpats uždraudė naudoti aliejų ir tepti juo kūną.
Dažnai galvojame, kad Viešpats patepa mūsų sugebėjimus ir
savybes, tačiau tol, kol nesame apsirengę Kristumi, tol
patepimas neveikia. Patepimas veikia tik per naują kūrinį, tik
per Kristaus rūbą.
Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir
numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu,
gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme.
(Kolosiečiams 3:12)
Kada tavo gyvenime pradeda veikti Kristaus nuoširdumas,
gailestingumas, meilė, nuolankumas ir kitos Jo rūbo dalys, tada
patepimas paliečia šias savybes, įgalindamas per jas lietis
Dievo jėgai. Viešpaties aliejus nepalies tavo senojo kūrinio, su
jo įpročiais ir savybėmis, bet nusileis ant naujojo, kuriuo tave
aprengia Šventoji Dvasia.
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Žmogaus kūnas juo nebus tepamas; jokio kito tos
sudėties tepalo nedarysite, nes jis yra šventas ir bus
jums šventas. (Išėjimo 30:32)
Senajame Testamente, kalbėdamas apie patepimo aliejaus
naudojimą, Viešpats nurodo, kad jis negali būti naudojamas
saviems tikslams ir gaminamas savarankiškai. Patepimas
veikia tik tada, kai tarnaujame kitiems, kai tavo tarnystė yra
motyvuota meilės, gailestingumo ir nuolankumo. Patepimas
niekada neveiks, naudojant jį savanaudiškiems tikslams,
bandant po juo paslėpti godumą, saviraiškos ir garbės
galimybes, norą būti matomu ir gerbiamu bažnyčioje. Taip pat
pasigaminti, suvaidinti, išspausti, suorganizuoti, “išjausti” ar
pritaikyti patepimą savo tikslams, neįmanoma, nes tai neveikia.
Patepimas ir Jo jėga nėra tavo išspaustos emocijos, tikėjimo
jausmas, gražios mintys ar įtaigi kalba. Tu nesi šaltinis, bet tik
indas pro kurį teka aliejus.
Įvedimas – augimas. Patepimas nėra staigus ir momentinis
įvykis, kada tave netyčia užgriūna Dievo jėga, o tu nesupranti,
kas ir kodėl vyksta tarnavime. Jis auga ir liejasi palaipsniui ir
veda tave iš vieno tikėjimo ir tarnavimo lygio į kitą. Senajame
Testamente parašyta, kad patepimo aliejus buvo pilamas ant
Aarono galvos ir tekėdavo nuo jos žemyn ant kunigo rūbų.
Taip pat ir tavo gyvenime patepimas pradeda veikti nuo
viršaus, be tavo pastangų, bet tik Dievo malone ir sprendimu.
Jis palaipsniui auga ir teka, užpildydamas tarnavimą ir
įgalindamas kasdien atlikti vis daugiau ir daugiau.
Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per
Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės. (Psalmės
133:2)
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Skaitydami Dievo žodyje apie Šventosios Dvasios jėgos ir
patepimo veikimą Dievo tarnų gyvenimuose, pastebime, kad
jie ėjo iš vieno tikėjimo lygio į kitą. Tie, kurie bandė patys
įeiti, pagriebti ir išlaikyti patepimą, prarasdavo jį, o tie, kurie
pasiduodavo Viešpaties vedimui, laukdavo, kol Jis įves ir
suteiks jį, matydavo savo gyvenime didžius Dievo darbus.
Viena iš pagrindinių realiai veikiančio Šventosios Dvasios
patepimo tiesų yra ta, kad tu turi būti įvestas į tai palaipsniui,
augant tikėjimu ir einant paskui Viešpatį. Ryškiausias tokio
augančio patepimo pavyzdys, yra Dovydas. Kada pranašas
Samuelis patepė Dovydą būti Izraelio karaliumi ir Šventoji
Dvasia nužengė and jo, Dovydo gyvenimas iš esmės pasikeitė.
Vis dėlto, jis netapo iškart karaliumi, bet buvo vedamas
žingsnis po žingsnio į pilną pašaukimo išpildymą. Dovydas iš
pradžių tarnavo karaliui Sauliui, vėliau septynerius metus buvo
tik Judos karaliumi Hebrone ir galiausiai, trisdešimt trejus
metus viso Izraelio karaliumi Jerusalėje. Dovydas pergyveno ir
perėjo įvairius išbadymus nuo patepto avių piemens iki tol, kol
tapo iš tiesų regimu ir veikiančiu Izraelio karaliumi. Jis ėjo iš
vieno tikėjimo ir kovos lygio į kitą. Dovydas tapo etalonu
Dievo ir žmonių akyse, kaip pasiekti tai, kam Viešpats tave
pašaukė ir pasiekus, išlaikyti visą gyvenimą. Daugelis vėlesnių
Izraelio karalių buvo lyginami su Dovydu, turėdavo ir
pasiekdavo tą patį karaliaus pašaukimą, bet taip dažnai
neišlaikydavo jo iki galo. Kokia buvo Dovydo paslaptis, kodėl
jis išliko visą savo gyvenimą Izraelio karaliumi pagal Dievo
širdį?
Pagrindinė to priežastis buvo ta, kad Dovydas niekada nesiekė
ir pats neįgyvendino šio pašaukimo, bet pavesdavo tai į Dievo
rankas. Nepaisant palankių ir nepalankių aplinkybių, Jis
likdavo ištikamas Viešpačiui, nesistengdamas, žutbūt, savo
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rankomis pasiekti tai, kam buvo pašauktas. Dovydas visa
širdimi susidraugavo ir rėmė karaliaus Sauliaus sūnų
Jehonataną, nors tai buvo taip nelogiška ir nepalanku jo
pašaukimui. Jehonatanas buvo teisėtas sosto paveldėtojas,
pagrindinis Dovydo konkurentas ir po Sauliaus mirties būtų
užėmęs Izraelio karaliaus sostą. Dovydui tai buvo ypač
nepalanku. Tačiau jis nežiūrėjo į tai, bet priešingai, visaip
stiprino ir palaikė Jehonataną, širdyje paaukodamas ir pažadėtą
karaliaus sostą.
Tačiau Dovydo stiprybė ir ištikimybė Viešpačiui visu grožiu
atsiskleidė esant ne sunkioms, bet palankioms aplinkybėms ir
galimybėms pačiam įgyvendinti Viešpaties pašaukimą. Kada
karalius Saulius iš pavydo persekiojo Dovydą ir norėjo jį
nužudyti, atsitiko taip, kad Viešpats suteikė Dovydui galimybę
nužudyti Saulių. Ši galimybė buvo teisėta pagal įstatymą ir
sutapo su Viešpaties pažadu ir pašaukimu tapti karaliumi. Tai
buvo auksinė ir Viešpaties dovanota proga po tiek metų,
sunkumų ir persekiojimų pačiam įgyvendinti Dievo pažadą ir
pašaukimą. Viskas buvo parengta, reikėjo tik pasiimti.
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 24:5)
Tačiau Dovydas išliko tvirtas ir nusprendė visiems parodyti ne
Dievo pyktį ir teismą Sauliui, bet Jo gailestingumą ir
ištikimybę. Dažnai ir mūsų gyvenime būna galimybių patiems
griebti ir įgyvendinti Dievo pašaukimą. Tu gali įkurti bažnyčią,
viešai pažeminti “nedvasingą pastorių”, ir, vedamas tau senai
duoto Dievo pažado, tapti lyderiu. Tu gali peržengti per
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paslydusį krikščionį, suklydusį pamokslininką, užgesusią
bažnyčią ir įkurti savo jėgomis “dvasingą” bendruomenę, kuri
labiau sieks ir ieškos Viešpaties. Tačiau Viešpats trokšta, kad
vietoje pažeminimo ir atsiskyrimo tu ištiestum brolišką ranką ir
pagalbą, likdamas ištikimas ir pasirengęs gyventi ir mirti kartu
su kitais. Apaštalas Povilas, nepaisant, kad buvo kritikuojamas
ir kai kuriose bažnyčiose nepriimamas, liko ištikimas jiems ir
stengdavosi tarnauti iki galo, kad jie kartu su juo pasiektų
brandų Kristaus pažinimo lygį. Povilas nekonkuruodavo ir
neskaldydavo bažnyčių, bet, kaip tėvas, puoselėjo ir augino jas,
nepaisant kiek “dvasingos” ar “kūniškos” jos buvo.
Tai sakau, ne norėdamas jus smerkti. Nes jau esu
sakęs, jog esate mūsų širdyse, kad kartu mirtume ir
kartu gyventume. (2 Korintiečiams 7:3)
Kada mes bandome patys be Šventosios Dvasios vedimo
įgyvendinti Dievo pašaukimą ir pažadus, tada nuklystame nuo
tikėjimo į darbus ir po kiek laiko suklumpame, nuėję be vedlio
į aklavietę. Niekada nesistenk pats pagriebti, išsikovoti ir
išlaikyti pašaukimą, poziciją bažnyčioje ar žmonių akivaizdoje,
nors ir turėtum didžiulius Dievo pažadus. Jis pats įves tave
savo laiku į tau skirtą vietą.
Įvedimas į pašaukimą ir patepimą visada prasideda nuo mažo,
kada tu mokinamas tarnauti žmogui, prieš pradėdamas tarnauti
Viešpačiui. Šiandien krikščionys taip trokšta savarankiškumo
ir priklausymo “tik nuo Viešpaties”. Tokiu būdu nepastebimai
yra auginamas išdidumas. Jei tu nemoki tarnauti žmogui, tai
neišmoksi tarnauti ir Viešpačiui. Kada Dovydas buvo pateptas
būti karaliumi, pirma vieta, kur jį nuvedė Šventoji Dvasia,
buvo karaliaus Sauliaus namai. Dovydas pradėjo tarnauti
karaliui ir ne bet kokiam, bet “nedvasingam” ir “nutolusiam”
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nuo Viešpaties. Dovydas su visu nuolankumu, drąsa ir
neįtikėtina ištikimybe tarnavo Sauliui net ir tada, kada buvo
persekiojamas be priežasties. Dovydas išmoko pamoką būti
ištikimu ten, kur jį pastatė Viešpats. Kada Saulius pradėjo
pavydėti Dovydui sėkmės mūšiuose, jis pažemino Dovydą
pašalindamas jį iš karių viršininko pareigų ir paskirdamas būti
tūkstantininku (1 Samuelio 18:13). Dovydas ne tik, kad
nemurmėjo, bet visa širdimi pasiryžo būti ištikimas ir mažame.
Todėl Viešpats suteikė jam sėkmę mūšiuose ir su mažu būriu
kareivių. Dovydas buvo ištikimas visose vietose ir pareigose,
tarnaudamas Sauliui ir jo šeimai iki pat jų mirties.
Taip pat Senajame Testamente skaitome ir apie pranašą
Eliziejų, kuris gavo dvigubą patepimą. Prieš tapdamas galingu
pranašu, jis daugelį metų tarnavo Elijui, pildamas ant jo rankų
vandenį, patarnaudamas buityje ir kantriai mokindamasis iš jo.
Kada pranašas Elijas buvo paiimtas į dangų ir Eliziejus gavo
dvigubą patepimą, daugelis jį atsiminė, tik kaip Elijo tarną, tą,
kuris pildavo vandenį ant Elijo rankų. Tačiau, likęs ištikimas
mažame, ir nelipęs per kitų galvas išsikovoti patepimą, poziciją
ir sėkmę, Eliziejus buvo įvestas į pašaukimą.
Juozapatas paklausė: „Ar čia nėra Viešpaties
pranašo, per kurį galėtume paklausti Viešpaties?“
Vienas Izraelio karaliaus tarnas atsakė: „Čia yra
Šafato sūnus Eliziejus, kuris pildavo Elijui ant rankų
vandenį“. (2 Karalių 3:11)
Taip pat ir tavo gyvenime, tu būsi vedamas į patepimą žingsnis
po žingsnio. Jis mokins tave iš pradžių tarnauti žmogui ir būti
ištikimu mažuose dalykuose, kad taptum ištikimu didesniuose
ir galėtum tarnauti Viešpačiui. Jei nemokėsi tarnauti žmogui,
kurį matai, kaip galėsi tarnauti Viešpačiui, kurio nematai?
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Dovydas pirma buvo Sauliaus tarnu, o paskui karaliumi,
Eliziejus iš pradžių buvo Elijo tarnu ir tik paskui pranašu.
Atsiliepimas – palikimas. Tarnavimas patepime yra augantis.
Tai ėjimas iš vieno tikėjimo ir dvasinės brandos sezono į kitą.
Iš pradžių tu būni tam tikrame tikėjimo ir malonės sezone. Tu
mokaisi, augi, priimdamas Viešpaties žodį, bet ateina
momentas, kada Šventoji Dvasia tave skatina ir veda į naują
tikėjimo ir dvasinės brandos sezoną. Kiekvienas krikščionis
išgyvena šį šaukimą, tarytum, girdėdamas balsą “ateik”. Tai
vienas iš svarbiausių augimo ir įvedimo į patepimą, momentų.
Viešpats skatins tave pamiršti senąjį sezoną, ar tai būtų buvę
nesėkmės ar palaiminimai, ir pereiti į naują, šviežią ir
nepergyventą tikėjimo lygį. Povilas, eidamas iš vieno tikėjimo
lygio į kitą, nebuvo prisirišęs prie esamos padėties ir situacijos,
nepaisant, kokia nuostabi ir palaiminta ji buvo.
Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik
viena tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir
siekdamas to, kas priešakyje, (Filipiečiams 3:13)
Perėjimas nuo vieno tikėjimo sezono į kitą visada prasideda
nuo Šventosios Dvasios raginimo kažką palikti: palikti seną
sezoną, tą tikėjimo lygį, kurį turi ir eiti į naują. Pirmas ženklas,
kad Viešpats kviečia tave eiti į didesnį patepimo, tikėjimo ir
malonės sezoną, bus kvietimas kažką palikti: palikti tai, prie ko
esi prisirišęs ir įpratęs, palikti komfortabilią aplinką,
nusistovėjusį ir pažįstamą gyvenimą, vietą, denominaciją,
draugus, darbą, svajonę, planus ir t.t. Tai ne savavališkas
palikimas, bet tave tai skatins daryti Šventoji Dvasia,
liudydama tavo širdyje per Dievo žodį, savo tarnus ir
aplinkybes. Vienintelis atsiliepimas į šį kvietimą, tai tikėjimo
žingsnis. Šiame etape nėra jokių patvirtinančių ženklų, emocijų
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ir stebuklų, bet vien tik kvietimas palikti. Tol, kol tu nežengsi
pirmojo žingsnio, tol nesužinosi antrojo.
Kada pranašas Elijas užmetė savo apsiaustą ant lauke dirbančio
Eliziejaus ir įteikė jam kvietimą sekti paskui, Eliziejus paliko
savo pragyvenimo šaltinį, darbą ir gimines ir nusekė paskui
Eliją. Elijas jam iš pradžių nieko nesakė, koks bus antras ar
trečias žingsnis, jis neparodė jokių ženklų ar stebuklų. Eliziejus
laisvu valios sprendimu sutiko sekti paskui, žengdamas žingsnį
tik tikėjimu.
Jis sugrįžo, papjovė jungo jaučius ir, išviręs juos ant
pakinktų medžių, mėsą išdalino žmonėms, ir jie
valgė. Po to jis sekė Eliją ir jam tarnavo. (1 Karalių
19:21)
Kvietimas kažką palikti ir prarasti būdingas ne tik pašaukimo
pradžiai, bet ir žymi kiekvieno dvasinio sezono pradžią.
Abraomo gyvenime buvo kertiniai momentai, žymintys jo
dvasinio augimo sezonus: tėvų žemės palikimas, Loto
atsiskyrimas, atsisakymas uždarbio ir grobio po pergalės prieš
Loto pagrobėjus, palikimas ir išsiskyrimas su Izmaeliu, kada
jis buvo išsiųstas į dykumą dėl Saros pykčio, ir pats didžiausias
šuolis į tikėjimo aukštumas – palikimas ir praradimas pažadėto
sūnaus Izaoko. Kai skaitome apie Abraomo gyvenimą, galime
pastebėti, kad Dievas apsireikšdavo jam ne tada, kai jis
pastatydavo aukurą ir šaukdavosi Jo vardo, bet tada, kai
atsiliepdavo į kvietimą kažką palikti ir paaukoti. Po tokių
Abraomo tikėjimo žingsnių, Dievas apsireikšdavo nedelsiant,
tarytum, Jo širdis būtų suvirpinta Abraomo tikėjimo.
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Taip pat ir Naujajame Testamente skaitome, kada apaštalai
išgirdo Jėzaus kvietimą sekti paskui, jie paliko tai, prie ko
buvo įpratę, prisirišę ir tikėjimu nusekė paskui. Apaštalo
Povilo naujas tikėjimo sezonas taip pat prasidėjo nuo
Šventosios Dvasios kvietimo palikti bažnyčią Antiochijoje ir
keliauti į nežinomus kraštus skelbti Dievo žodį.
Išgirsti ir atsiliepti į kvietimą kažką palikti yra pats
svarbiausias dvasinio augimo ir ėjimo į pašaukimą momentas.
Jėzus tokius kvietimus dalino daugeliui, tačiau ne visi
atsiliepdavo. Turtingam jaunuoliui, kuris išmanė Dievo žodį ir
jo laikėsi visa širdimi, Jėzus taip pat įteikė kvietimą sekti
paskui. Šį naują jaunuolio tikėjimo sezono pradžią žymėjo
kvietimas palikti turtus. Tačiau jaunuolis neatsiliepė į tai.
Tai išgirdęs, Jėzus jam tarė: „Tau trūksta vieno
dalyko: parduok visa, ką turi, išdalink vargšams, ir
turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane!“
Tai išgirdęs, jis nusiminė, nes buvo labai turtingas.
(Luko 18:22-23)
Kodėl Dievas iškart atsako į tikėjimą, kuris seka paskui Jėzų, į
tikėjimą, kuris praranda ir palieka kažką dėl Jėzaus? Tu gali
galingai melstis visą gyvenimą, skaityti Jo žodį, lankyti
bažnyčią ir tarnauti kitiems, būti geras šeimoje ir daryti kitus
gerus darbus, tačiau niekas tavęs taip nepriartins prie
Viešpaties, kaip atsiliepimas į Jo kvietimą kažką palikti,
atsirišti nuo praeities ir sekti paskui.
Išgirdus Viešpaties raginimą ir kvietimą sekti paskui ir kažką
palikti, dažnai mus apima baimė ir nežinia. Ši baimė nepalieka
tol, kol neatsiliepiame į Jo kvietimą. Daugelis krikščionių
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susitaiko ir gyvena baimėje, galvodami, kad taip ir turi būti. Tu
visaip gali bandyti įveikti baimę, tačiau tol, kol neatsakysi į Jo
kvietimą išeiti ir kažką palikti, ką skatina Šventoji Dvasia, ir
apie ką žinai tik tu ir Viešpats, tol ši baimė išliks. Pranašo
Izaijo knygoje yra parašyta, kad baimė Izraelitus kamavo tik
dėl to, kad jie neatsiliepė į Viešpaties kvietimą, į Jo šaukimą.
Tad ir Aš parinksiu ir užleisiu ant jų vargą, kurio jie
bijo. Nes Aš šaukiau, bet nė vienas neatsiliepė, Aš
kalbėjau, bet jie nesiklausė. (Izaijo 66:4)
Kartais ir mes jaučiame pastoviai baimę ir negalime jos
atsikratyti, tarytum, būtumėm nepilnaverčiai. Tai gali būti
pasekemė to, kad neatsiliepei į Jo kvietimą kažką palikti.
Tačiau, kada žengi pirmą žingsnį tikėjimu ir atsiliepi į Jo
šauksmą, kažkas neįtikėtina pasikeičia tavo širdyje – baimė
dingsta, o ją pakeičia drąsa. Iš kur visa tai? Viešpats stiprina
žingsnius tų, kurie eina.
Žengiant tikėjimu šį žingsnį, mumyse Viešpats atlieka dar
vieną nuostabų darbą - Šventosios Dvasios vedami mes
mirštame sau Jėzuje Kristuje. Anksčiau, kada tau reikėdavo
laukti tikėjimu Viešpaties, tai buvo “mirties sau” pasyvioji
pusė, tačiau šiame žingsnyje tavo gyvenime veiks “mirties
sau” aktyvioji pusė, nes tau reikės žengti žingsnį, kuris
numarina tave, bet atgaivina ir priartina Viešpatį.
Kada Dovydas tikėjimu išėjo į kovą prieš milžiną Galiotą, tai
buvo tikėjimo žingsnis, nešantis mirtį sau pačiam. Dovydas
neturėjo jokių galimybių be Viešpaties pagalbos ir jėgos įveikti
Galiotą. Vienintelė jėga, galinti paskatinti žengti tokį žingsnį,
yra pilnas atidavimas savo gyvybės į Dievo rankas ir mirtis
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sau. Taip pat ir Gideonas, kada liko su trimis šimtais prastai
ginkluotų karių prieš didžiulę priešo armiją, jis kartu su šiais
kariais jau buvo atidavę savo gyvybę į Viešpaties rankas ir
viduje mirę sau, nes be Dievo pagalbos nugalėti tokį priešą
buvo neįmanoma. Netikinčiam, tiek Dovydo, tiek Gideono
poelgis yra gryna savižudybė, tačiau tikėjimas, paima
pasidavusį ir mirusį įrankį ir apglėbia jį jėga, tarytum,
prikeldamas iš mirusiųjų.
Dievo žodis pilnas aprašytų įvykių ir faktų, rodančių, kad
pagrindinė priemonė gauti, yra praradimas, o tiesiausias ir
saugiausias kelias į pašaukimą - mirtis sau Jėzuje Kristuje.
Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra
kvailystė, bet mums, išgelbėtiems, jis yra Dievo
jėga. (1 Korintiečiams 1:18)
Šios Dievo žodyje paslėptos tiesos apie patepimą ir augimą
veiks ir tavo gyvenime. Šventoji Dvasia apreikš, primins,
mokins ir stiprins tave šiame kelyje.
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9 SKYRIUS
Kodėl neveikia patepimas

V

isi iš mūsų esame patepti Šventosios Dvasios tarnauti
kitiems su Jo jėga, tačiau kodėl kartais nematome šio
patepimo realiai veikiančio mūsų gyvenime arba,
kažkurį laiką veikęs, jis dingsta? Dievo žodis atskleidžia
mums, kokios yra pagrindinės priežastys, sulaikančios ir
trukdančios veikti Šventosios Dvasios jėgai ir kaip, įėjus į
patepimą, išlikti jame visą laiką? Taigi, keletas iš jų...
Patepimas atrandamas ir pradeda veikti tik sekant paskui
Jėzų. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mūsų
gyvenimas gali būti nevaisingas. Pirmasis pašaukimas sekti
paskui Jėzų ir pasilikti Jame yra pagrindinis ir svarbiausias
pašaukimas tavo gyvenime. Tik, būdamas Jame, tu tapsi Jo
tarnu ir būsi įvestas į antrąjį pašaukimą. Tai yra šaltinis, iš
kurio teka vanduo, ir iš kurio liejasi patepimas. Dievo žodis
sako, kad Kristus yra Pateptasis, o mes Jo tarnai, gaunantys šį
aliejų iš Jo. Todėl, jei pasitrauki nuo šaltinio, tai tavo indas
veiks tiek, kiek bus likę jame aliejaus. Pasitraukti ir vis rečiau
ateiti prie šaltinio yra pagrindinė klaida ir patepimo išsekimo
priežastis. Tave patraukti nuo jo gali darbai, didelis
užimtumas, rūpesčiai dėl savęs ir kitų, nerimas ir bet kas, kas
atsistoja tarp tavęs ir Jėzaus. Apie pirmąjį pašaukimą ir Jo
svarbą šnekėjome anksčiau.
Šaltinis visada teka, todėl ir tavo gyvenime tikėjimas visada
yra judantis. Juda ne tavo darbai, elgesys ar kalba, bet juda
tikėjimas. Pasitraukęs nuo tikėjimo, tu gali sustoti ir įsitvirtinti
„sutvarkytame“ ir nusistovėjusiame gyvenime su pažįstama
aplinka,
draugais,
rūpesčiais,
bažnyčia,
šlovinimu,
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patarnavimu, pagalba kitiems, vestuvėmis ir laidotuvėmis,
maldomis, evangelizacijomis ir daugybe kitų gerų darbų.
Tačiau, jei visose šiose veiklose nėra sekimo paskui Jėzų, jei
Jis niekur tavęs neveda, tai reiškia, kad tu pasitraukei nuo
šaltinio, kuris juda, kunkuliuoja, teka ir veda tave tikėjimu.
Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir
šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria!
Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs
gyvojo vandens upės“. (Jono 7:37-38)
Pasitraukimas nuo šaltinio, nepaisant kokį vaisingą, didelį,
svarbų ir galingą tarnavimą tu turi, yra viena iš patepimo
silpnėjimo priežasčių. Kada matai, kaip galingai Viešpats tave
naudoja, gali pamesti šaltinį, pasitikėdamas savo jėgomis, kad
Viešpats tave išlaikys su tiek aliejaus, kiek jo turi prikaupęs.
Bet, visada būk prie Jėzaus, asmeniškai bendraudamas su Juo
ir skirdamas laiko pailsėti ir pabūti Jo sparnų paunksnėje,
atsitraukęs nuo bendravimų, darbų, maldų sąrašų, rūpinimosi
kitais, skubėjimo ir tarnavimo. Tik šiam tikslui yra skirtas
Viešpaties poilsis, laikas, kada tu semiesi iš Jo jėgų, kada
patepimas atšviežinamas ir sutirštinamas. Rask laiko, kad ir
koks būtum užimtas, paskirti tik Jam - ne tarnavimui, bet
gėrėjimuisi ir žavėjimuisi Viešpačiu, būdamas tik su Juo be
jokių priežasčių. Tu nustebsi, kaip sutirštėja patepimas
prisilietus prie Pateptojo.
Įvedimas į patepimą. Kita priežastis, kodėl mūsų gyvenime
nėra realiai veikiančio Šventosios Dvasios patepimo yra ta, kad
nesutinkame būti įvesti į patepimą ir būti mokomi. Apie
parengimą patepimui, kada alyvuogės paverčiamos tekančiu
aliejumi, šnekėjome anksčiau. Dažniausiai nesutinkame būti
mokomi ir vedami dėl nenoro „mokėti kainą“, baimės,
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abejonių ir skubėjimo. Kada tu dar nematai realiai veikiančio
patepimo, gali pagalvoti, kad kažkas ne taip su tavimi ar, kad
Viešpats užmiršo ir „nurašė“ tave. Noras matyti ir turėti viską
iškart ir, tiesiog, dabar, suklaidina ir sustabdo kelyje. Jei
patepimas dar neveikia, kaip tu trokšti, tai nereiškia, kad
neveiks. Viešpats tave rengia tam ir gamina aliejų, svarbiausia
nesustok ir neabejok Jo jėga, planu, sugebėjimais, laiku ir
būdais tai atlikti. Pasikliauk ir atsiduok į Jo rankas. Tu
nustebsi, ką Jis gali atlikti tavo gyvenime.
Patepimo pakeitimas savo sugebėjimais. Kada trokštame
tarnauti, bet nenorime būti mokomi ir įvesti į patepimą, tada
ieškome, kaip kuo greičiau pradėti „naudoti“ Šventąją Dvasią
vietoje „būti naudojamais“. Tada skubame viską paimti į savo
rankas tikėjimu, įskaitant ir Šventąją Dvasią, kurią galėtume
naudoti kaip daiktą. Tačiau Šventoji Dvasia yra Asmuo, kuris
naudoja mus, bet nepasiduoda mūsų kontrolei. Ji, tiesiog,
nesileidžia būti naudojama.
Kai nesurandi ir nesulauki antgamtinio Jo patepimo, tada
sustoji ir bandai surasti paprastus ir natūralius savo
sugebėjimus. Tu pradedi nagrinėti savo charakterį ir ieškoti
kažko, ką galėtum pritaikyti tarnystėje, kas tau patinka ir ką
sugebėtum daryti. Galbūt, galėtum užsiimti tam tikra veikla,
naudodamas
ankstesnius
savo
sugebėjimus,
arba,
pritaikydamas atsiradusias galimybes ir situacijas pagal save,
tarnauti kitiems. Tada darai tai, ką buvai įpratęs daryti
pasaulyje, pritaikydamas tai bažnyčioje. Tai nereiškia, kad
Viešpats nenori ir nenaudoja mūsų sugebėjimų bažnyčioje ir
tarnavime kitiems, ar, kad mums reikia viską mesti, sustoti ir
laukti antgamtinio patepimo. Ne! Tačiau, jei trokšti nešti
šimteriopą derlių ir matyti nenutrūkstamą Jo jėgos veikimą,
kuris dykumą gali paversti žydinčiu sodu ir atgaivinti
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tūkstančius ištroškusiųjų, tada leisk būti mokomas ir vedamas
Šventosios Dvasios, nesustok ir neįsikurk jokioje savo širdies
vietoje, bet sek paskui Jėzų, kuris atves tave iki tikslo. Jei nori
tarnauti taip, kaip tarnauja patepti Dievo vyrai, tau neužteks
tavo sugebėjimų, patirties ir aplinkybių. Neįsikurk savo
sugebėjimuose visam laikui.
Patepimo veikimas priklauso nuo sezono. Šventosios
Dvasios patepimas skirtas konkrečiam tikslui, tarnavimui ir
priklauso nuo sezono. Kada tu tarnauji kitiems, tada veikia ir
patepimas. Jis neskirtas bendrauti su Jėzumi. Jei Viešpats tave
patepė būti pamokslininku ir tu matai, kaip realiai Dievo jėga
veikia tau pamokslaujant, tai nereiškia, kad ji veiks, kai aplink
tave nebus žmonių. Patepimas veikia tik tam tikrą laiką, ne
dvidešimt keturias valandas per parą, bet tada, kada tarnauji
kitiems. Vos tik tu nulipsi nuo sakyklos ir grįši namo, aliejus
nustos tekėti. Jis netekės, kada būsi namuose su šeima ar
melsiesi savo kambarėlyje. Tačiau, vos tik šalia tavęs atsiras
bent vienas žmogus, bent vienas tuščias indas, kuriam
reikalingas Dievo žodis, per tave pradės tekėti aliejus.
Senajame Testamente skaitome apie stebuklą, kada pranašas
Elijas liepė neturtingai našlei pasiskolinti daug tuščių indų ir
užpildyti juos aliejumi iš jos namuose esančio vienintelio indo.
Šis stebuklingas aliejaus padauginimas ir tekėjimas į kitus
indus nesibaigė tol, kol šalia buvo bent vienas tuščias indas.
Tačiau, kai visi indai buvo užpildyti, nustojo tekėti ir aliejus.
Kai visi indai buvo pilni, ji tarė sūnui: „Paduok man
dar vieną indą“. Jis atsakė: „Nebėra indų“. Tuomet
aliejus nustojo tekėjęs. (2 Karalių 4:6)
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Tavo gyvenime Šventosios Dvasios patepimas priklauso nuo
žmonių, kurie yra aplink tave ir kuriems reikalingas
patarnavimas. Jei bus bent vienas žmogus, kuriam reikalingas
patarnavimas, tavyje nesustos tekėti aliejus ir tu visada įgausi
šviežių jėgų ir antgamtinių sugebėjimų tarnauti. Tačiau
neišsigąsk, jei nieko nejausi ir nematysi šios Jėgos, kada būsi
kitoje aplinkoje.
Kada Viešpats tavyje pagamina aliejų, tau nereikia jokių
pastangų „savęs spaudimo“ ir užsitarnavimo, kad Šventosios
Dvasios jėga veiktų. Nepaisant tavo emocinės būklės,
nuovargio ar specialaus pasirengimo, vos tik tu žengi pirmą
žingsnį, patepimas pradeda veikti ir tu įgauni šviežių jėgų. Jei
Viešpats tave patepė būti evangelistu, tai nepriklausomai, kaip
tu jautiesi, vos tik atversi burną ir pradėsi skelbti išgelbėjimo
žinią, tavo viduje sujudės vandenys ir be jokių pastangų
patepimas pradės lietis į kitus. Tai ne tavo sugebėjimai,
nuopelnai, rezultatas ar pastangos. Tai Jo darbas.
Yra dar viena priežastis, kodėl kartais patepimas veikia
skirtingai, tarytum, susilpnėdamas, pasitraukdamas arba
įgaudamas kitą formą ir išraišką. Patepimas taip pat turi
tikėjimo ir dvasinės brandos sezonus. Elijas buvo pateptas
pranašu Izraelio tautai, tačiau įvairiais jo gyvenimo
laikotarpiais šis patepimas veikė skirtingai. Mes matome Eliją,
pranašaujantį prieš karalių Achabą, bet matome ir gyvenantį
dykumoje, vienoks pranašiško patepimo veikimas Elijui
gyvenant pas našlę už Izraelio ribų ir kitoks - ant Karmelio
kalno, kovojant prieš melagingus pranašus. Vienoks patepimo
veikimas Elijui stovint prieš visą tautą, ir kitoks – keliaujant
dykuma ir pergyvenant Viešpaties šlovę ant Horebo kalno. Jis
turėjo pranašo patepimą, tačiau jis ne visada veikė ar veikė
vienodai. To priežastis nebuvo Elijo klaida, nuodėmė,
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nepasitikėjimas ar paklydimas. Tai buvo skirtingi jo dvasinės
raidos sezonai, nustatyti Viešpaties valia ir sprendimu.
Todėl, nenustebk, jei ir tavo gyvenime Jo patepimas veiks
skirtingai ir bus sezonų, kada jis tylės. Tai nereiškia, kad tu
nuklydai, nusidėjai ar praradai patepimą ir Dievo pažadus.
Tavo gyvenime taip pat yra tikėjimo sezonai, kada bus dienų,
tarytum, Jo patepimas veiks tavyje be pastangų ir lengvai,
tačiau bus dienų, kada jis nepasireikš arba veiks skirtingai ir ne
taip, kaip buvai įpratęs.
Patepimas liejasi tik virš tarnystės. Viešpats lieja savo aliejų
tik ant tau asmeniškai numatytos ir parengtos tarnystės.
Patepimas veiks tik virš tavo galvos, tik virš tos tarnystės,
kuriai esi pašauktas. Ir tai bus vienintelė sritis, kur tavo dvasios
norai degs, kur tavo dvasia atsigaus ir jausis nešama
Šventosios Dvasios srovės. Tik tau asmeniškai paskirtoje
tarnystėje tu būsi auginamas, tik ten matysi antgamtinius
sugebėjimus ir vedimą.
Viena iš galimų patepimo dingimo priežasčių yra peršokimas ir
įėjimas į ne tau skirtą tarnavimą ir pašaukimą. Tai gali būti
labai geri darbai, iniciatyva ir veikla, tačiau nepalik savo
vietos, nes ten yra tau skirtas patepimas.
Ar visi apaštalai? Ar visi pranašai? Ar visi
mokytojai? Ar visi stebukladariai? (1 Korintiečiams
12:29)
Kartais mums norisi kopijuoti kitų tarnavimus, būti tokiais pat
įžymiais pamokslininkais, mokytojais, stebukladariais ir
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pastoriais. Suklaidinti savo pačių norų, bandome nuoširdžiai
dėti visas pastangas, kad taptumėm tokiais ir galėtumėm
tarnauti bažnyčioje. Tada reikia tiek daug jėgų, pasaulietiškų
metodų, prakaito ir „stūmimo“. Tačiau, tik tarnavime, kuriam
esi pašauktas, liejasi Jo patepimas, tik čia viskas gaunasi
lengvai be prakaito, “stūmimo” ir milžiniškų pastangų. Tau
skirtoje tarnystėje tu esi vedamas ir stiprinamas Jo jėga.
Senajame Testamente skaitome, kad Saulius buvo pateptas
Izraelio karaliumi. Tačiau, kada jis perėjo į kitą pašaukimą,
Viešpaties patepimas nustojo tekėti į jo gyvenimą, o Sauliaus
širdis sukietėjo ir atsitraukė nuo Viešpaties. Pranašas Samuelis
prieš mūšį su Filistinais liepė Sauliui laukti jo, kad galėtų
aukoti aukas. Tik Samuelis, kaip Dievo kunigas, pranašas ir
teisėjas, galėjo aukoti aukas už karalių ir visą tautą.
Jis laukė septynias dienas, kaip Samuelis buvo
paskyręs. Samueliui nepasirodžius Gilgale, žmonės
pradėjo skirstytis. Saulius įsakė atnešti deginamąją
ir padėkos aukas, ir jis aukojo deginamąją auką. (1
Samuelio 13:8-9)
Tačiau, nesulaukęs Samuelio, Saulius pats pradėjo aukojimą ir
įžengė į kunigo pašaukimą, kuriam nebuvo paskirtas. Nuo šio
momento, patepimas nustojo tekėti jo gyvenime.
Taip pat skaitome ir apie Judėjos karalių Uziją, kuris darė tai,
kas teisinga Viešpaties akyse. Viešpats jį saugojo ir laimino.
Tačiau, kai karalius tapo galingas, jis pasidžiavo savo širdyje ir
panoro įeiti į kitą pašaukimą. Jis nusprendė aukoti ir smilkyti
smilkalus Viešpačiui, kas buvo tik Aarono ir jo sūnų tarnystė.
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Nuo šio momento patepimas, jėga ir palaiminimas nustojo
veikti karaliaus gyvenime.
Jie pasipriešino karaliui Uzijui ir sakė: „Uzijau, tu
neturi teisės smilkyti Viešpačiui. Tai kunigų, Aarono
sūnų, pareiga. Išeik iš šventyklos! Tu nusikaltai ir
Viešpats Dievas nepriskaitys to tavo garbei“. (2
Kronikų 26:18)
Viešpats, statydamas bažnyčią, paskirsto ir duoda pašaukimus,
tarnystes ir sugebėjimus pagal savo valią. Tu turi tik tau
asmeniškai skirtą tarnystę, į kurią Jis tave veda ir kurioje yra
pilnas aprūpinimas, parama ir jėga. Nepasitrauk iš šios vietos.
Galbūt, tu galvoji, kad dėl Viešpaties gali daryti bet ką, tačiau
viduje tu turi Šventosios Dvasios liudijimą, apreiškiantį tau,
kur yra tavo vieta. Nenuslopink šio balso ir šio vedimo,
nepasitrauk nuo debesies, kabančio virš tavęs ir laistančio tavo
tarnystę. Kai tu pasitrauki nuo šio debesies, tavo gyvenime
nustoja lyti, nes ne debesis seka paskui tave, bet tu turi sekti
paskui jį.
Kada esi ištikimas ten, kur tave pastatė Viešpats, tada augi ir
esi vedamas Šventosios Dvasios. Apaštalas Povilas savo
laiškuose ragina pasilitkti ištikimus ir elgtis pagal tą
pašaukimą, kurį gavai.
Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip
dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti.
(Efeziečiams 4:1)
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aigi, Viešpats turi du pašaukimus tavo gyvenimui. Jau
šnekėjome apie pirmąjį pašaukimą ateiti, pasilikti
Jėzuje Kristuje ir augti Jo pažinimu. Taip pat šnekėjome
ir apie antrąjį pašaukimą tarnauti kitiems, patepimą, įvedimą į
jį bei jo išlaikymą. Šie du pašaukimai yra neatskiriami ir
priklauso vienas nuo kito. Savo išminti Viešpats susiejo juos ir
padarė neatskiriamus, kad tu neišklystum iš kelio.
Kada esi pirmajame pašaukime ir asmeniškai bendrauji su
Jėzumi, Jis skatina tave tarnauti kitiems, suteikdamas patepimą
ir jėgą įvykdyti tai. Iš kitos pusės, kada tarnauji kitiems, tu
skatinamas Šventosios Dvasios grįžti prie pirmojo pašaukimo
ir semtis jėgų iš Viešpaties, nes tavo tarnystė priklauso nuo
asmeninio ryšio su Viešpačiu. Šie du pašaukimai vienas be kito
negali. Tu negali tarnauti kitiems be asmeninio ryšio su
Viešpačiu, o bendraudamas su Juo negali nebūti skatinamas
tarnauti kitiems.
Tik laikydamas abu pašaukimus, tu eini kelio viduriu ir
neišklysti į kelkraščius. Kada stengiesi vykdyti tik kurį nors
vieną pašaukimą, tada artėji prie kelkraščio. Jei nuo kelio
vidurio pradedi judėti į dešinę ir tavo visą laiką užima tik
tarnystė, tada Šventoji Dvasia skatina tave grįžti prie
Viešpaties kojų ir skirti laiko asmeniniam bendravimui, tokiu
būdu sulaikydama tave nuo paklydimo. Bet, jei atsiskiri ir vien
tik bendrauji su Viešpačiu, tada Ji primena ir skatina tave
tarnauti kitiems ir būti toje tarnystėje, kurią tau paskyrė.
Šventosios Dvasios vedimas yra virš šių dviejų pašaukimų, Ji
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veda ir mokina tave išlaikyti pusiausvyrą ir nenuklysti, nei į
kairę, nei į dešinę.
Nuklydimas į kairę
„super
dvasingumas“

Šventosios Dvasios vedimas

Pirmasis
pašaukimas
Asmenis
bendravimas
Dievo šlovė
Dvasios
vaisiai

Nuklydimas
į dešinę
„pasaulietiškumas“

Antrasis
pašaukimas
Tarnavimas
kitiems
Dievo jėga,
patepimas
Dvasios
dovanos

Neįmanoma pasirinkti ir būti tik viename iš šių pašaukimų.
Asmeninis bendravimas su Viešpačiu yra pagrindinis, esminis
ir svarbiausias pašaukimas. Nuo jo priklauso, kada ir kaip tu
būsi įvestas į tarnavimą, tačiau, jei bendrausi tik su Viešpačiu,
atsiskirsi ir pamesi antrąjį pašaukimą, tai pasiklysi. Apaštalas
Povilas rašė savo laiške, kad jis turi skelbti Evangeliją kitiems,
nes tai jo pareiga, kuriai buvo pašauktas.
Jeigu skelbiu Evangeliją, neturiu pagrindo girtis, nes
tai mano būtina pareiga, ir vargas man, jei
Evangelijos neskelbčiau! (1 Korintiečiams 9:16)
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Tačiau, pasinėrus tik į tarnavimą, kad ir Viešpaties paskirtą,
gali greitai pavargti ir užgniaužti į tave liejamą patepimą, nes
tau reikalingas poilsis Viešpatyje ir laikas asmeniniam
bendravimui su Juo. Todėl subrendusio krikščionio pagrindinis
iššūkis tampa, kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp šių pašaukimų tarp asmeninio bendravimo ir tarnystės? Kaip atsiriboti nuo
begalės darbų, pareigų ir pagalbos kitiems ir rasti laiko
Viešpačiui, tačiau, kaip bendraujant su Juo, išlikti ištikimu ir
tarnauti kitiems visa širdimi?
Šventoji Dvasia visada veda kelio viduriu, o kada mes
slystame į dešinę arba į kairę, Ji ragina, skatina ir moko
paklusti Jos vedimui, sugrąžindama mus į kelio vidurį. Tik virš
kelio yra Šventosios Dvasios vedimas. Jei mes ignoruojame
Jos balsą ir einame patys, tada pradedame klysti. Pasukus į
kairę arba į dešinę, yra pametamas pats svarbiausias dalykas –
Šventosios Dvasios vedimas. Be jo mūsų gyvenimas iš lėto
progresuoja nuklydime į dešinę „pasaulietiškumą“ arba į kairę
„super dvasingumą“. Pasukimas į šonus iš pradžių nėra toks
drastiškas, matomas ir staigus. Nuklydimas nuo kelio vidurio
vyksta palaipsniui, iš lėto, žingsnis po žingsnio. Jei
pasiliekame pirmame nuklydimo žingsnyje, tada žengiame ir
antrąjį, kol galop, išsukame pilnai iš kelio.
Taigi, keletas žingsnių į dešinę, kurie veda į
„pasaulietiškumą“. Pagrindinė šio nuklydimo priežastis
– pirmojo pašaukimo sekti paskui Jėzų ir pasilikti Jame
padėjimas į šalį.
1. Pirmas žingsnis į dešinę. Atsiranda daug gerų darbų ir
veiklos, kurie suryja visą laiką. Krikščioniškos diskusijos,
bendravimas, problemų aptarimas tampa pagrindiniai tikėjimo
ramsčiai. Atsiranda pirmieji dvasinio nuovargio požymiai.
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Melstis ir bendrauti su Viešpačiu asmeniškai darosi sunkiau,
todėl vis dažniau tai yra pakeičiama krikščioniška knyga, filmu
ar Internetu. Asmeninio bendravimo su Viešpačiu trūkumą
bandoma kompensuoti veikla, bendravimu ir gerais darbais. Po
truputi širdyje atsiranda nepasitenkinimas ir murmėjimas, kad
niekas nesikeičia.
2. Antras žingsnis į dešinę. Plyšys tarp tavęs ir asmeninio
bendravimo su Viešpačiu didėja. Susitinkama aptarti
krikščionių problemas ir naujienas (kaip gyvena ta
denominacija, ar atsimeni tą krikščionį, kas atsitiko tam ir
kitam), gerai jaustis ir pasvajoti. Vis mažiau kalbama apie patį
Jėzų. Norisi būti tik su tais, su kuriais malonu bendrauti.
Susitaikoma su „nominaliu“ maldos ir Jo žodžio gyvenimu.
Dingsta asmeninis Viešpaties vedimas, kuris iš lėto
pakeičiamas bendravimu ir darbais. Aplinkui pastebima vis
daugiau problemų, kurias bandoma spręsti diskusijomis,
užimtumu, logika, socialine pagalba. Nuovargis tarnavime
didėja, nematoma rezultatų ir perspektyvos, piktinamasi kitais,
ieškoma atgaivos ir jėgų bendravime su mielais širdžiai
tikinčiaisiais. Meldžiamasi vis daugiau „iš reikalo“, bandant
“atidirbti” pagal maldų sąrašą.
3. Trečias žingsnis į dešinę. Jėzus tampa gražiu prisiminimu iš
„senų gerų laikų“, ši istorija dar jungia, bet vis daugiau
atsiranda kitų pakaitalų: bendri pomėgiai, diskusijos ir įvairūs
interesai. Pasaulio dvasia pamažu įeina į bendravimą,
tampama, tiesiog, būreliu, socialiniu klubu, linksma
kompanija, draugaujančia šeima. Problemos tokios pat, kaip ir
pas netikinčius, sprendimai irgi tokie patys. Vis dar vengiama
didžiųjų nuodėmių, (paleistuvystė, vagystė ir t. t.), bet visa kita
tampa normalu. Problemas (taip vadinant smulkiąsias
nuodėmes) bandoma užkaišyti frazėmis: „Viešpats juk myli ir
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supranta“, „viskas bus gerai“, „išsispręs vėliau“. Kartais
meldžiamasi, laiminant maistą, dėkojant už gyvenimą. Malda
tampa sunkiu lažu, kurio neįmanoma panešti. Svarbu, kad
išlikčiau geras krikščionis be didelių nuodėmių. Bandoma,
tiesiog, ,„susitvarkyti gyvenimą“ – darbas, šeima, pomėgiai,
interesai, kažkokia veikla, kurioje būtų nors šiek tiek gerų
darbų nuraminti sąžinei.
4. Ketvirtas žingsnis į dešinę. Išnyksta bet koks skirtumas
tarp tikinčiųjų ir kitų socialinių grupių. Bendravime padaugėja
ginčų, diskusijų ir paskalų, kartais paminimas ir Jėzaus vardas.
Gyvenimas su problemomis tampa „normaliu“, jos
sprendžiamos tais pačiais metodais, kaip ir pasaulyje:
išsisukinėjimu, kompromisais, apkalbomis, paskalomis ir t.t.
Didžiosios nuodėmės ateina į gyvenimą kaip neišvengiamybė.
Gyvenimas tampa rutina, nėra nei lašelio jėgų pasipriešinti
rutinai. Malda ir Dievo žodis tampa apsunkinimu ir neveikia,
sprendžiant rimtas ir dideles problemas (nuodėmes).
Pasiguodžiama, kad Dievas vis tiek myli, nes, logiškai mąstant,
visi taip gyvena.
5. Penktas žingsnis į dešinę. Visiškas sugrįžimas į pasaulį.
Visi taip elgiasi. Gyvenimas niekuo nesiskiria nuo netikinčiojo,
įskaitant ir didžiąsias nuodėmes. Jei, kas paklausia, ar tiki į
Dievą, tu užtikrintai atsakai „taip“. Tai viskas, kas tave skiria
nuo kitų.
Taip pat galima nukrypti ir į kairę. Taigi, keletas žingsnių į
kairę, kurie veda į „super dvasingumą“. Pagrindinė šio
nuklydimo priežastis – atsisakymas priimti antrąjį
pašaukimą tarnauti kitiems.
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1. Pirmas žingsnis į kairę. Noras patikti Dievui ir dvasinėje
srityje pasiekti didžiausią rezultatą, dėl Dievo atlikti kažką
svarbaus ir didelio. Pasiryžimas visomis jėgomis patikti
Dievui. To pasekoje, bendravimas su kitais tikinčiaisiais tampa
sunkesnis, nes jų dvasinis stovis ne toks geras, kaip tavo. Jie
mažiau trokšta ir nori patikti Viešpačiui. Vis dar bandai pakelti,
panešti ir suprasti kitus.
2. Antras žingsnis į kairę. Tau mažiau norisi bendrauti. Tu
jauti, kad esi dvasingesnis, labiau nusižeminęs ir labiau trokšti
Jam tarnauti, todėl nusprendi siekti dvasinių aukštumų be kitų
pagalbos ir eiti greičiau, nes kiti „stabdo“. Tavo ypatingumo
statusas po truputi atsijoja brolius ir seseris, nes kiti tampa ne
tokie dvasingi ir neperspektyvūs. Kiti krikščionys seka paskui
Jėzų per lėtai, tau norisi greitesnių rezultatų. Mažėja bendrų
maldų, bendravimo ratas siaurėja. Širdyje auga kitų pateisimas,
vis dažniau pastebi ir galvoji apie kitų trūkumus.
3. Trečias žingsnis į kairę. Gauni ypatingą misiją ir esi
apdovanojamas už tokį atkaklų Viešpaties ieškojimą.
Bendraujančių ratas mažėja. Atsiranda tik keli išrinktieji, tarp
kurių tu esi ypatingas. Tu gauni vis didesnius apreiškimus,
tarytum, pasinerdamas į tikrą dvasinį pasaulį. Trokšdamas būti
dar arčiau Dievo, imiesi papildomų priemonių: ilgų pasninkų,
naktinių maldų ir karštligiškai ieškai dvasinių potyrių,
apreiškimų ir ypatingų patvirtinimų. Bendrauji tik su keliais
išrinktaisiais. Širdyje auga kitų pateisimas, nes jie tokie lėti ir
vangūs tarnauti Dievui. Jie visiškai nesupranta dvasinių
dalykų. Tu manai, kad pagrindinė to priežastis yra jų paslėptos
nuodėmės, religingumas ir pasaulietiškumas. Tu, tiesiog, degi
dėl Dievo. Tai ženklas, kad esi ypatingas ir tave Viešpats
galingai naudos ateityje.
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4. Ketvirtas žingsnis į kairę. Tau atrodo, kad Biblija skirta tik
pradedantiesiems, nes dabar tu pažįsti dvasios gelmes. Kiti
nemoka skaityti Biblijos taip, kaip reikia. Beveik visi aplink
tave eina blogu keliu arba yra tik „eiliniai“. Tu ruošiamas
ypatingai misijai. Dievas tave parengs ir tu vėliau kitus vesi ir
mokysi ypatingų dalykų. Tai, tiesiog, tavo misija ir artumo su
Dievu rezultatas. Jam patinka, kad tu toks atsidavęs. Su kitais
Dievas neturi laiko ir jėgų terliotis, bet tu, daug ko atsisakęs
dėl Dievo ir taip nusižeminęs, esi ruošiamas ir skirtas Jo šlovei.
Tu nori dar daugiau Jam patikti.
5. Penktas žingsnis į kairę. Tu visiškai atsiskiri ir tampi
apaštalu. Tu myli Dievą, susikurtą apreiškimais, bet nepakeli
visų nedvasingų. Tu atsiduodi visiškai Jam, atsisakydamas
turto, pinigų, mažiau valgai, daug pasninkauji, ištisai meldiesi
ir imiesi kitų papildomų priemonių sutramdyti save, kad
galėtum gauti apreiškimą ir būti arčiau Dievo. Biblija skirta tik
dvasios pirmokams, kaip ABC, apreiškimai ir balsai tampa
pagrindiniu tavo vedliu. Tu pagal svarbą danguje esi antras po
Kristaus (dėl visa ko į šį sąrašą įtrauki ir apaštalus). Tu ypač
nusižeminęs, nuolankus, nes beveik nieko neturi ir alini save,
daug dirbi maldose dėl Dievo. Tiki, kad ateis laikas ir visi
„nedvasingi“ pamatys, kiek daug tu padarei dėl Dievo ir kaip
Dievas tave vertina.
Tokie nukrypimai galimi, tiek pavienio tikinčiojo, tiek visos
bažnyčios gyvenime. Tačiau labai svarbu, kad bažnyčios
pastoriai, lyderiai ir mokytojai eitų kelio viduriu ir nenuklystų,
nei į dešinę, nei į kairę. Bažnyčios augimas priklauso nuo jų,
nes koks yra pastorius ir lyderis, tokia yra ir visa bažnyčia.
Todėl, ypač svarbu melstis ir palaikyti bažnyčios pastorius,
mokytojus ir Dievo žodžio aiškintojus, kad meilė ir rūpestis
bažnyčios nariais nebūtų pakeisti kontrole ir planavimu, o
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finansiniai ir materialūs dalykai netaptų priemone plėtoti ir
išlaikyti bažnyčios struktūrą.
Jėzaus mokymas žemėje buvo labai skirtingas ir dažnai
nesuprantamas rašto žinovams ir aiškintojams, nes šiame
mokyme nebuvo įsakymų, nurodymų ir detalių nuostatų, prie
kurių buvo įpratę Senąjį Testamentą nagrinėjantys žydai.
Jėzaus mokymas buvo paprastas, pateikiamas palyginimais ir
lydimas realios jėgos, išlaisvinančios žmogų iš religinių varžtų
ir įsakymų. Vis dėlto, prieš palikdamas savo mokinius, Jėzus
paliko vienintelį įsakymą – mylėti vienas kitą.
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą
mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs
mylėtumėte vienas kitą. (Jono 13:34)
Įsakymais visada yra įtvirtinama valdžia. Palikdamas tik
vienintelį įsakymą, Jėzus parodė, kad nuo šiol santykiai tarp Jo
mokinių bus paremti vieninteliu įsakymu - meile. Šis įsakymas
įtvirtina bažnyčioje vienintelį valdžios taikymo būdą – meilę.
Meilė bažnyčioje yra valdžios sinonimas.
Todėl bažnyčiose Viešpats pastato pastorius ir lyderius, kurie
yra užpildyti meile ir rūpinasi bažnyčios nariais. Neatsitiktinai
pirmosios bažnyčios lyderiu Viešpats paskyrė Petrą, kuris visa
širdimi mylėjo Viešpatį ir po trijų išsižadėjimų nebeturėjo
jokio pagrindo didžiuotis ir girtis prieš kitus, tarytum,
tapdamas pats mažiausias, pasirengęs patarnauti kitiems ir būti
dangiškosios valdžios, kuri vykdoma per meilę, atstovu.
Viešpats neišsirinko nesuklupusio, su švaria praeitimi,
skrupulingai besilaikančio įstatymų, be priekaištų ir gerai
užsirekomendavusio mokinio ar visada išstovėjusio ir „be
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problemų“ krikščionio. Petro pavyzdžiu Viešpats parodė, kad
tie, kurie Jį myli, yra mirę sau ir neturi kuo pasigirti, yra
patepti nešti valdžią per meilę.
Pagrindinis ganytojų darbas yra rūpintis ne bažnyčia, bet jos
nariais, statyti ne gardą, bet paduoti maistą avims. Kaip dažnai
galime stebėti naujų bendruomenių ir bažnyčių įkūrimą, kada
iš pradžių stengiamasi meile tarnauti kitiems, bet vėliau iš lėto
pasukama prie tapimo organizacija, pavadinimu „bažnyčia“.
Pagrindinė to priežastis, tai valdžios, vykdomos per meilę, ir
rūpesčio bažnyčios nariais pakeitimas kontrole ir planavimu.
Šis nežymus nukrypimas įeina tada, kai bažnyčios lyderiai
pasiduoda spaudimui ir neišlaiko išbandymo, susijusio su
bažnyčios mažėjimu ir ateinančiomis audromis. Su šiuo
išbandymu susiduria kiekviena bendruomenė.
Senajame Testamente skaitome, kad pranašas Samuelis įsakė
karaliui Sauliui laukti septynias dienas, tačiau, kai Saulius
pamatė, kad armija mažėja ir, išsigandę kareiviai sprunka, jis
griebė viską į savo rankas, bandydamas išsaugoti armiją ir taip
sukontroliuoti blogėjančią padėtį. Tačiau šioje vietoje,
nepastebimai pasitikėjimą Viešpačiu pakeitė žmogiška
kontrolė. Kontrolė, paremta baime, išstūmė Šventosios
Dvasios vedimą. Tokie išbandymai dažnai vyksta ir
bažnyčiose, kada po didelio augimo ir Viešpaties palaiminimo,
ateina metas, kai staiga pradeda byrėti bažnyčios struktūra, o
įtikėjusiųjų skaičius mažėja. Būtent, šiuo momentu, bažnyčios
lyderiams ateina pagundymas viską „imti į savo rankas“ ir
sukontroliuoti procesą, bandant kontrole, planavimu ir įvairiais
marketingo bei reklamos metodais, išlaikyti bažnyčios narius ir
visą struktūrą. Po tokių pastangų, pamatę gerus rezultatus,
lyderiai džiaugiasi, kad bažnyčios struktūra ir finansai
stabilizavosi, narių skaičius vėl pradėjo augti, o įvairių
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renginių ir veiklos padaugėjo. Tačiau šiame išbandyme
nepastebimai pasitraukia Šventosios Dvasios vedimas, o
bažnyčia tampa struktūra, organizacija, socialiniu klubu ir
vieta, kur bendraujama, linksminamasi, atsipalaiduojama ir
realizuojama save.
Kristus niekada nesistengė išlaikyti įtikėjusių žydų aplink save,
net ir savo mokinių. Taip pat ir pirmoji bažnyčia, nesistengė
išlaikyti struktūrą, bet buvo įsikibusi į Dievo žodį ir Šventosios
Dvasios vedimą. Dabar dažnai atsitinka, kada atėjus tokiems
išbandymams, patepti Sauliai virsta kontroliuojančiais
karaliais, kuriems reikia apginti bažnyčios struktūrą, ją
išlaikyti ir sureguliuoti aveles. Rūpestis kitais pamažu virsta
kontrole, baimė prarasti bažnyčią išstumia Šventosios Dvasios
vedimą ir pasitikėjimą Viešpačiu, troškimas tarnauti meile
pakeičiamas noru turėti didesnę bažnyčią. Apaštalai nesistengė
išlaikyti struktūrą, bet, paklusdami Šventajai Dvasiai, meilėje,
malonėje ir laisvėje tarnavo kitiems. Ne bažnyčia, bet žmonės
buvo įrašyti jų širdies plokštėse.
Tarnavimas meile negarantuoja, kad bažnyčioje nebus audrų,
išbarstymo ar praradimų. Praradimų baimė ir noras apsisaugoti
nuo problemų į bažnyčią atveda žmogiškas pastangas ir
kontrolę. Kontrolė bando apsidrausti dėl ateities. Nėra kito
būdo vykdyti valdžią bažnyčioje, išskyrus per meilę. Kiti būdai
ir metodai neveikia arba išsigimsta. Meilė negarantuoja
praradimų nebūvimo, tačiau tai vienintelis Viešpaties kelias ir
vienintelis Jo įsakymas.
Bažnyčia tai vienintelė vieta, kurioje yra laisvė mylėti, tikėti ir
tarnauti kitiems be jokios baimės ir suvaržymo. Tai vieta,
kurioje gausu dvasinio maisto, kur meilė valdo santykius tarp
tikinčiųjų ir kur Viešpaties karalystė iš tiesų veikia. Tik
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veikianti meilė, įkvėpta Šventosios Dvasios, išskiria bažnyčią
nuo kitų klubų, organizacijų, būrelių ir struktūrų. Tik meilė ir
pasiaukojimas šviečia išskirtinai ir leidžia kitiems atpažinti
Viešpatį. Netikintis gali pažinti mus, kaip Kristaus mokinius,
ne dėl to, kad garsiai ir daug meldžiamasi, kad labai giliomis
temomis pamokslaujama ar dėl emocingo, gražaus ir
charizmatiško pamokslininko. Iš realiai veikiančios ir mus
valdančios Jėzaus meilės, galima atpažinti Viešpatį ir Jo
nuotaką.
Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei
mylėsite vieni kitus“. (Jono 13:35)
Tik tikroje bažnyčioje tu gali jaustis laisvas tarnauti kitiems su
meile ir pilnu atsidavimu. Niekur kitur tokios vietos nėra.
Tarnaudamas kitiems antrajame pašaukime, tu tampi viso
Viešpaties kūno dalimi, o tavo asmeninis Jėzaus pažinimas
bažnyčioje peržengia tavo paties ribas. Bažnyčia yra unikali
vieta dar ir todėl, kad tik joje įmanomas pilnas ir gilus
Viešpaties pažinimas. Asmeniškai bendraudamas su Jėzumi,
sekdamas paskui ir tarnaudamas kitiems, tu augi Jo pažinimu.
Tačiau vienas tu esi panašus į pirštą, kuris gali paliesti ir
pažinti, tačiau negali priimti. Pirštu tu gali paliesti obuolį,
tačiau priimti negali. Tik ranka gali priimti didelius dalykus.
Taip ir tavo gyvenime, nepaisant artimo asmeninio bendravimo
su Viešpačiu, tyros širdies ir atsidavimo, vienas ir asmeniškai
tu pažįsti Viešpatį ribotai. Šias ribas gali praplėsti visas Jo
kūnas, t.y. bažnyčia.
Povilas, išgirdęs apie Efeziečių bažnyčioje augančią meilę ir
tikėjimą, meldė, kad jie būtų apjungti ir galėtų pažinti meilę,
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pranokstančią bet kokį pažinimą. Vienas tu gali pažinti tik tam
tikrą dalį Jo meilės. Suprasdamas asmeninio pažinimo
ribotumą, Povilas meldė, kad tikintieji Efeziečių bažnyčioje
būtų apjungti Šventosios Dvasios ir galėtų peržengti asmeninio
pažinimo ribas, visi kartu pagriebti kažką daugiau, kas
įmanoma tik bažnyčioje.
kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs,
įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti
kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis,
ir gylis, ir aukštis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri
pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos
Dievo pilnatvės. (Efeziečiams 3:17-19)
Pirmasis ir antrasis pašaukimai, kuriuos turi ir kuriuose augi,
įgys naują mastelį ir kokybę, kada bus apjungti su kitų Kristaus
kūno narių, tavo brolių ir seserų pašaukimais.

122

EPILOGAS
Perskaitęs apie Viešpaties pašaukimus ir kelią į juos, galbūt,
atsidusi, galvodamas, ar visa tai gali vykti tavo gyvenime, ar
sugebėsi atsiliepti ir pasiekti tai, ką pasiekė Biblijoje minimi
tikėjimo milžinai, ką pasiekė kiti Dievo tarnai per visą
bažnyčios istoriją?
Dievas nėra šališkas ir neturi išsirinkęs ypatingų ar ypač
numylėtųjų. Nei vienas žmogus negali pasigirti ir turėti savyje
kažką ypatingo, kas padarytų jį tinkamu Dievo darbui ir Jo
šlovei. Tu taip pat gali būti naudojamas galingai, matyti Jo
šlovę ir pasiekti brandų Kristaus pažinimo amžių. Biblijoje
skaitome, kad kiekvienas, kuris atsiliepė į Dievo kvietimą,
buvo išsaugotas ir išlaikytas. Todėl, nebijok ir neišsigąsk, nes
Jis nori ir gali tavo gyvenimą užpildyti Kristumi ir pravesti
savo šlovės ir pažinimo keliu.
Nėra žmonių, pasiruošusių ir gabių atlikti tai, kam Viešpats
juos šaukia. Nėra tinkamų ir ypatingų, yra tik einantys. Dievo
žodis sako, kad pranašas Elijas buvo toks pat, kaip ir mes, jis
tikėjo ir tarnavo tam pačiam Dievui, kaip ir mes.
Apie pranašą Eliją Senajame Testamente skaitome, kad jis
matė ir pergyveno vieną iš didžiausių Biblijoje aprašytų
stebuklų, kada visos tautos akivaizdoje Dievo ugnis nužengė iš
dangaus ir sudegino aukurą, auką, vandenį ir net žemės dalį,
ant kurios stovėjo aukuras. Tačiau po tokios pergalės ir
didžiulio stebuklo Elijas iš baimės dėl savo gyvybės pabėgo.
Jis keturiasdešimt dienų ėjo iki Horebo kalno dykumoje, kad
išgirstų vienintelį klausimą iš Dievo: „Ką tu čia veiki?“.
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Pratūnojęs uoloje ant šio kalno, ir sulaukęs, kol praeis audra,
žemės drebėjimas ir ugnies liepsnos, Elijas antrą kartą išgirdo
tą patį klausimą.
Elijas, jį išgirdęs, apsigaubė veidą apsiaustu ir išėjęs
atsistojo olos angoje. Pasigirdo balsas: „Ką čia
veiki, Elijau?“ (1 Karalių 19:13)
Galbūt ir tu, taip pat kaip ir Elijas, savo tikėjimo kelio
pradžioje regėjai daug Viešpaties ženklų ir stebuklų, matei Jo
pergales ir šlovę, bet paskui pabėgai ir sustojai. O galbūt, tu
slepiesi uoloje ir lauki, kol praeis audros, žemės drebėjimas ir
deginanti ugnis tavo gyvenime? Tiek po pergalės, tiek ir po
slėpimosi uoloje, Viešpats uždavė Elijui tą patį klausimą: „Ką
tu čia veiki?“. Jis užduoda šį klausimą kelis kartus, kad pats į jį
atsakytum. Jam nesvarbu, kokia sunki ir beviltiška tavo
situacija, kokia drungna ar deganti tavo širdis, kokia tavo
praeitis ar dabartis. Jis vis tiek užduos tau šį klausimą: „Ką tu
čia veiki?“
Galbūt, kažkada tu tarnavai Viešpačiui ir mylėjai Jį, bet dabar
esi pabėgęs ir pasitraukęs į dykumą, kur tavo gyvenimas yra
sausas ir bevaisis? O galbūt, tu esi pasislėpęs nuo iššūkių
uoloje ir lauki, kol tavo gyvenime pasibaigs sunkumai,
problemos ir nepritekliai? O galbūt, tu esi geras krikščionis,
gyveni ramiai, lankai bažnyčią, rūpiniesi šeima, meldiesi,
pasninkauji ir darai kitus gerus darbus, bet dar niekada
neatsakei į šį klausimą?
Kas ir kur tu bebūtum, ateis diena, kada būtinai išgirsi iš
Viešpaties klausimą: „Ką tu čia veiki, ką tu veiki savo
gyvenime?“
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Kartais mes nesuprantame, kodėl reikia praeiti ilgą kelią ir
sausą dykumą, kodėl reikia pratūnoti uoloje ir išlaukti, kol
praeis audra, žemės drebėjimas ir ugnis, kad išgirsti tokį
paprastą ir vienintelį klausimą iš Dievo: „Ką tu čia veiki?“.
Kada tu žinai atsakymą į šį klausimą ir, nepaisant šlovingos ar
gėdingos, lengvos ar sunkios tavo praeities, darbų ir
paklydimų, vis dar nori priimti iš Viešpaties kvietimą sekti
paskui ir tarnauti Jam, tada Viešpats sustiprins tave, suteiks
malonės, jėgų ir vedimą grįžti ten, kur tavęs laukia Jo šlovė,
kur tavęs laukia pamestas pašaukimas. Nepaisant, ką tu galvoji
apie save, kokią patirtį ir išgyvenimus esi praėjęs, neabejok
Dievo pašaukimu, stiprybe ir jėga pravesti tave tuo keliu, kuris
yra prieš tave.
Senajame Testamente skaitome, kad po pabėgimo iš Izraelio,
klaidžiojimo dykumoje ir slėpimosi uoloje Viešpats liepė Elijui
grįžti atgal - ten, kur buvo Dievo šlovė, jėga ir pašaukimas.
Viešpats jam tarė: „Grįžk savo keliu per dykumą į
Damaską ir nuvykęs ten patepk Hazaelį Sirijos
karaliumi, <...> (1 Karalių 19:15)
Kada tu žinai atsakymą į Viešpaties klausimą „Ką tu čia
veiki?“, tada nebijok, neabejok ir sek paskui savo širdies
sprendimą grįžti ten, kur yra tavo pašaukimas. Jei tu neturi
pašaukimo, ateik ir priimk jį iš Viešpaties rankų, jei tu sustojai
ir pasiklydai, tai grįžk ir vėl eik.
Tik nesustok eiti...
Vienas iš daugelio krikščionių
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