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ĮŽANGA 

 

 

iandien krikščionys susiduria su iššūkiais, kurie buvo 

nebūdingi ankstyvajai bažnyčiai. Globalizacijos, interneto, 

didžiulio informacinio srauto ir žinių visuomenės 

laikotarpiu krikščionybė įgavo specifinių bruožų, 

privalumų ir trūkumų, kuriuos atnešė informacijos 

prieinamumas ir gausa. Be abejo, tai yra didelis palaiminimas, 

kada kiekvienas krikščionis gali laisvai ir nemokamai dalintis ir 

prieiti prie tūkstančių pamokslų, mokymų ir stebuklų įrašų 

internete, prie gausybės 

įvairialypių bendruomenių, 

Biblijos mokyklų, konferencijų ir 

seminarų. Tai atveria kelią ir 

suteikia galimybę krikščionims 

gauti krikščioniško gyvenimo 

pagrindus lengviau ir greičiau. 

Tačiau iš kitos pusės, tai tapo 

vienu iš didžiausių kiekvieno 

krikščionio iššūkių, o dažnai ir 

velnio pinklių, į kurias pakliūva 

nemažai nuoširdžių tikinčiųjų.  

 

Šiandien yra labai sunku susigaudyti tokioje įvairialypėje 

krikščionybėje tarp gausybės denominacijų, įvairių 

bendruomenių, mokymų, patirčių, darbų, projektų ir sėkmės 

istorijų. Juk taip norisi dalyvauti visur, kur veikia Šventoji 

Dvasia ir kur šlovinamas Jėzaus Kristaus vardas. Norisi 

išbandyti, pamatyti ir patirti kiek įmanoma daugiau Dievo 

šlovės, tapti viskuo, kas bent šiek tiek susiliečia su Dievo jėga, 

Jo stebuklais ir antgamtine gyvenimo praktika. Tokioje 

įvairialypėje terpėje krikščioniui iškyla dilema: „Kaip žinoti ir 

Š 
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atrasti savo vietą, į kurią įstato Dievas, kaip atpažinti, atrasti ir 

įsitvirtinti tokioje didelėje ir įvairialypėje Dangaus Karalystės 

teritorijoje? O gal reikia viską ignoruoti ir užsidaryti savo 

asmeninio pažinimo terpėje?“ 

 

Taip pat daugeliui iškyla klausimai: „Ar visi mokymai, 

pamokslai, tarnavimai ir bažnyčios yra iš Dievo, kaip nenuteisti, 

o tuo pačiu ir nepataikauti šiai įvairialypei terpei?“. Nemažai 

krikščionių, susidūrę su tokia įvairove, nusivilia krikščionybe, 

klaidžioja nuo vieno projekto prie kito, yra sužeidžiami ir 

nusilpsta. Jie išeikvoja save bei išsenka nuo gausybės iniciatyvų, 

pasiūlymų, idėjų ir bandymų daryti bet ką dėl Dievo ir patirti 

kuo daugiau. 

 

Kaip susigaudyti tokioje įvairovėje ir nepasiklysti 

pasipiktinimuose, vertinimuose bei nepatekti į betikslį 

klaidžiojimą darant „viską dėl visko“? Kaip neišbarstyti savo 

gyvenimo bet kur ir bet kaip? Kaip netapti profesionaliu kritiku, 

pasiruošusiu iškelti verdiktą bet kokiam naujam judėjimui, 

mokymui, pastoriui ar bendruomenei? Kaip tokiame fone atrasti 

Kristų savyje ir būti Jo dalimi, darant ir būnant tuo, kuo Dievas 

yra pašaukęs būti? 

 

Šios knygos pirma dalis skirta padėti suprasti Dievo Karalystės 

įvairovę, dydį ir plitimą. Tik pamačius platesnį Dievo 

Karalystės vaizdą, yra lengviau pastebėti ir save šiame vaizde. 

Knygos pavadinime bei turinyje naudojamas žodis „frontas“, 

kuris paprastai pasaulyje naudojamas aprašyti vykstančius 

mūšius. Kaip materialiame pasaulyje vyksta mūšiai, taip ir 

dvasiniame gyvenime kiekvienas krikščionis dalyvauja Dievo 

Karalystės mūšyje. Apaštalas Paulius laiške Timotiejui rašo, 

kad krikščionis yra kareivis, kuris dalyvauja mūšyje.  
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II Timotiejui 2:4 Nė vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo 

reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam. 

 

Kiekvienas iš mūsų yra pašauktas kovoti ir tarnauti tam tikrose 

Dangaus Karalystės mūšio vietose. Mes esame pašaukti ne 

atsitiktinai, bet su tikslu, ne bet kokiems geriems darbams, bet 

konkrečiam uždaviniui ir funkcijai Kristaus Kūne. Todėl 

pirmoje knygos dalyje yra kalbama apie tai, kaip dvasinėmis 

širdies akimis pamatyti bendrą Dievo Karalystės mūšį, kaip 

naudoti dvasines akis, kurios mato toli, ir kaip ugdyti dvasinį 

regėjimą, kad jis matytų ryškiai ir plačiai. 

 

Antroji knygos dalis skirta specifiniam tarnavimui, į kurį Dievas 

šaukia tam tikrus krikščionis. Tai yra tarnavimas toli nuo 

priešakinės fronto linijos, tai vieta, kur Viešpats steigia dvasines 

ligonines gydyti sužeistus ir ligotus Dievo Karalystės vaikus. Ne 

visiems šis tarnavimas gali pasirodyti aktualus ar įdomus. 

Tačiau tiems, kurie yra pašaukti tarnauti Dievo ligoninėse, 

antroji knygos dalis suteiks padrąsinimą ir patvirtinimą apie 

specifinį pašaukimą tarnauti sužeistiems ir ligotiems 

krikščionims. Kitiems, kurie nėra pašaukti į Dievo ligoninės 

tarnavimą, antroji knygos dalis praplės supratimą apie 

įvairialypius Dievo pašaukimus ir tarnavimus, bei parodys, kad 

visi Dievo tarnavimai turi vietą Dangaus Karalystės mūšyje.  

  

Dievo Karalystė yra platesnė ir didesnė už mus, mūsų 

gyvenimą, bendruomenę, denominaciją ar patirtį.  

 

 II Kronikų 2:5 Namai, kuriuos aš statau, bus dideli, 

nes mūsų Dievas didesnis už visus dievus. 

 

Šios knygos tikslas yra padėti išplėsti mūsų širdies akis, suprasti 

Dievo širdį ir Jo Karalystės plitimo planą, priimti kitus Kristaus 
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kūno narius, padėti vienas kitam ir būti bei daryti tai, kam esame 

pašaukti. Švaistyti gyvenimą dėl Dievo padrikai yra 

neišmintinga. 

 

Psalmės 127:1 Jei Viešpats nestato namų, veltui 

vargsta statytojai. Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui 

budi sargai. 
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I SKYRIUS 

 

DVASINĖ REGA 

ada žmogus širdimi patiki, kad Jėzus Kristus mirė už jo 

nuodėmes ir buvo prikeltas iš mirusiųjų bei išpažįsta tai 

viešai, Jėzaus Kristaus dvasia apsigyvena tokio 

žmogaus viduje, o jo širdies akys atsiveria. Tokio 

žmogaus gyvenimas pasikeičia iš esmės, nes jis įgauna 

sugebėjimą matyti dvasinį pasaulį. Atgimusio krikščionio 

privilegija yra dvasinės akys.  

 

Luko 10:23 Atsigręžęs vien tik į mokinius, Jis tarė: 

„Palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. 

 

Vis dėlto šiandien daugelis krikščionių susiduria su vizijų, 

regėjimų ir aiškios bei plačios dvasinės regos deficitu. Kai kurie 

krikščionys nusivilia, nesulaukę  vizijų ir regėjimų iš Dievo, 

nors turi dvasines akis. Kodėl šiandien mes susiduriame su 

dvasinėmis akimis, kurios mato nedaug, netoli ir neryškiai? 

Kodėl šiandien tokiame gausiame mokymų, pamokslų ir 

patirčių fone, krikščionys skundžiasi vizijų, regėjimų ir aiškaus 

matymo trūkumu?   

 

Morkaus Evangelijoje skaitome, kad jau kurį laiką su savo 

mokiniais vaikščiojantis Jėzus po stebuklo su duonos kepalais 

nusistebėjo savo mokiniais, kad pastarieji nesinaudoja 

dvasinėmis akimis, nors jas turi. 

 

Morkaus 8:17 – 18 Tai supratęs, Jėzus tarė: „Kam jūs 

tariatės neturį duonos? Argi vis dar neišmanote ir 

K 
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nesuprantate ir jūsų širdys vis dar užkietėjusios? Turite 

akis, ir nematote; turite ausis, ir negirdite? 

 

Panašiai vyksta ir šiandien. Nors visi atgimę krikščionys turi 

dvasines akis, tačiau nedaugelis jomis naudojasi. Tai panašu į 

žmogų, kuris savo garaže turi galingą automobilį su pilnu baku 

degalų, bet kasdien vaikšto pėsčiomis į darbą ir skundžiasi, kaip 

sunku kaskart nueiti didelį atstumą. Daugelis iš mūsų 

nusistebėtumėme tokiu keistu gyvenimo būdu, žinodami, kaip 

būtu paprasta ir efektyvu sėsti į garaže saugomą automobilį ir 

pradėti mokytis vairuoti. Panašiai nusistebėjo ir Jėzus, kada 

atkreipė savo mokinių dėmesį į tai, kad jie turi akis, bet jomis 

nesinaudoja. Taigi, dvasinis matymas ir rega nėra desertas ar tik 

nedaugeliui prieinamas deficitas, bet kiekvieno krikščionio 

kasdienybė ir būtinybė.  

 

 

Nuo ko priklauso dvasinė rega ir sugebėjimas aiškiai ir toli 

matyti? 

 

Viena iš priežasčių, kodėl šiandien susiduriame su dvasinės 

regos deficitu, yra klaidingas įsitikinimas, kad atgimę iš aukšto, 

mes gauname išlavintas ir tobulas dvasines akis. Dėl šios 

priežasties nemažai krikščionių neauga ir netobulina savo 

dvasinių akių, bet pasitenkina neryškiu ir blankiu vaizdu, 

palikdami regos vystymąsi savieigai. Tačiau kaip natūraliame 

pasaulyje ką tik gimęs kūdikis beveik nemato, o vėliau mato 

nedaug ir tik arti esančius daiktus, taip ir ką tik gimusių dvasinių 

kūdikių rega iš pradžių būna ribota, netiksli ir neryški. Tačiau 

augant Kristuje, mūsų dvasinės akys pradeda matyti aiškiau, 

toliau ir geriau. Dvasinė rega vystosi ir keičiasi palaipsniui, 

priklausomai nuo mūsų dvasinės brandos ir augimo Kristuje.   



Tarnavimas toli nuo fronto linijos 
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Kaip vystosi dvasinė rega? Skaitydami Naująjį Testamentą 

galime pastebėti keletą būdų, kurie vysto ir ryškina dvasinę 

regą.  

 

Vienas iš pagrindinių būdų, padedančių vystyti ir 

tobulinti mūsų dvasines akis, yra supratimas. Jei 

mes nesuprantame Dievo žodžio, mes nematome. 

Supratimas yra atvertos durys, pro kurias galime 

pamatyti dvasinį pasaulį. Jėzus savo mokiniams 

išaiškino Dievo žodžio paslaptį, pabrėždamas, kad tie, kurie 

supranta Dievo žodį – tie regi, o tie, kurie nesupranta – neregi. 

  

Morkaus 4:11-12Jis atsakė: „Jums duota suprasti 

Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma 

palyginimais, kad jie ‘regėti regėtų, bet nematytų, 

girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir 

nuodėmės nebūtų jiems atleistos’„. 

 

Jėzus kalbėdavo žmonėms tiek, kiek jie sugebėdavo suprasti. 

Nesuprastas Dievo žodis jokios naudos neduoda ir akių 

nepraveria. Dažnai ir daug skaitantis Bibliją žmogus nebūtinai 

yra regintis. Jei jis nesupranta Dievo žodžio, jis nemato tiesos ir 

dvasinio pasaulio. Kodėl daugelis Izraelio tautoje nepamatė ir 

neatpažino Jėzaus, kaip Gelbėtojo ir ramybės šaltinio, kurios 

taip troško priespaudoje ir sunkumuose gyvenanti žydų tauta? 

Kada Jėzus artėjo prie Jeruzalės, nešdamas jai taip trokštamą 

ramybę, Jis žinojo, kad bus nepriimtas ir atmestas. Luko 

Evangelijoje skaitome, kad pagrindinė Jėzaus atmetimo ir 

neatpažinimo priežastimi buvo nesupratimas. Jėzus pabrėžė tik 

vieną dalyką, kurio trūko tam, kad tauta praregėtų. Tai  - 

SUPRATIMAS.  



Dvasinė rega 
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Luko 19:42 „O kad tu nors šiandien suprastum, kas tau 

atneša ramybę! Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. 

 

Jei tik krikščionis suprastų Dievo žodį, jis iškart pradėtų matyti. 

Todėl skaitydami apaštalų darbus ir laiškus, galime pastebėti 

nuolatinį raginimą suprasti Dievo žodį, kuris gali apšviesti 

širdies akis ir praplėsti dvasinį regėjimą.   

 

II Petro 1:19 Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų 

žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, 

šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų 

širdyse užtekės aušrinė žvaigždė. 

 

Šiandien į Dievo žodžio supratimą dažnai žiūrima 

paviršutiniškai, o siekis suprasti Dievo žodį kartais atmetamas 

dėl nepakankamo emocinio pakilimo ar „ypatingo Dievo 

prisilietimo“ nebuvimo. Dėl šios priežasties į taip reikalingą 

Dievo žodžio išaiškinimą ir siekį suprasti jį, žiūrima baiminantis 

nejausmingo rašto aiškintojų ir fariziejų sindromo, atbaidančio 

nuo nuoširdaus ir tikslingo troškimo suprasti Dievo žodį. Labai 

dažnai tai yra velnio strategijos dalis, nes jam nėra baisu, jei 

krikščionis skaito Dievo žodį. Jam neparanku, jei krikščionis 

supranta jį. Iš kiekvieno krikščionio, kuris nesupranta Dievo 

žodžio, velnias jį pavagia. Ar tai reiškia, kad žmogus negali jo 

atsiminti? Ne, tai reiškia, kad jis jo nesupranta ir todėl netaiko 

praktikoje. Velnio pagrindinė strategija yra ne uždrausti Dievo 

žodį, bet jį pavogti, skatinant krikščionis nemąstyti ir nesigilinti 

į tai, kas skaitoma arba ignoruoti Dievo dovanas ir Kristaus 

kūno narius, pastatytus bažnyčioje mokyti ir aiškinti Dievo žodį. 

Tai darydamas krikščionis pats save nubaudžia, užsidengdamas 

dvasines akis. 



Tarnavimas toli nuo fronto linijos 
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Mato 13:19 Pas kiekvieną, kuris girdi karalystės žodį 

ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo 

pasėta jo širdyje. Tai yra pasėlis prie kelio. 

 

Dar vienas būdas, kurio pagalba ryškėja rega ir vystosi mūsų 

dvasinės akys, yra pažinimas arba praktinis patyrimas. 

Pavyzdžiui, pasaulyje darbdavys ieškodamas naujo darbuotojo, 

stengiasi rasti tokį, kuris turi šiek tiek praktikos tam tikroje 

srityje ir atsakingai žiūri į tuos, kurie turi tik žinias. Labai dažnai 

žmonės pakeičia nuomonę apie tam tikrus dalykus, kada įgauna 

patirties. Pavyzdžiui, kada jaunuolis perskaitęs užsienio kalbos 

vadovėlį, pasimokęs gramatikos ir išmokęs daug naujų žodžių, 

atsiduria aplinkoje, kurioje kalbama ta užsienio kalba, kurios jis 

mokėsi, jis nustemba pamatęs skirtumą tarp žinių ir praktikos 

bei pakeičia savo nuomonę apie kalbos mokymąsi. Tai rodo, kad 

atlikus veiksmą, mūsų supratimas, o tuo pačiu ir „matymas“, 

pasikeičia.  

 

Jono Evangelijoje skaitome apie tai, kaip Jėzus plovė kojas savo 

mokiniams. Kada Jėzus priėjo prie Petro ir norėjo jam nuplauti 

kojas, Petras griežtai atsisakė, nes nesuprato to, ką Jėzus norėjo 

padaryti. Tačiau Jėzus Petrui pasiūlė praktiškai atlikti veiksmą 

ir priimti šį Jėzaus patarnavimą, po kurio, pasak Jėzaus, Petro 

supratimas pasikeis. Taip Jėzus parodė, kad mūsų supratimas, o 

tuo pačiu ir „matymas“, keičiasi ir priklauso nuo gyvenimo 

praktikos. 

  

Jono 13:7 Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką 

Aš darau, bet vėliau suprasi“. 

 

Laiške žydams apaštalas Paulius skatina krikščionis nebijoti ir 

praktikuoti savo dvasinius pojūčius, tarp kurių yra ir regėjimas.  



Dvasinė rega 
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Žydams 5:14 Tik subrendusiems dera stiprus maistas – 

tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad 

atskirtų gera nuo blogo. 

 

Kuo daugiau krikščionis praktiškai taiko Dievo žodį savo 

gyvenime ir naudoja dvasines akis, tuo ryškiau, toliau ir daugiau 

jis pradeda matyti. Tiek Naujajame Testamente aprašytuose 

krikščionių gyvenimo pavyzdžiuose, tiek šių dienų 

krikščionybėje galime pastebėti, kad krikščionių rega nėra 

vienoda. Pavyzdžiui, krikščionis, kuris praktiškai patyrė savo 

gyvenime sunkumus, išbandymus, pergales ar dvasinių dovanų 

veikimą, mato ir supranta daug daugiau už tą, kuris matė tai 

internete, konferencijoje ar perskaitė Dievo žmogaus 

autobiografinėje knygoje.  

 

Apaštalas Paulius laiške Romiečiams atkleidžia savo patirtį ir 

praktiką, kuri taip išryškino ir patobulino jo dvasines akis ir 

regėjimą, kad net sunkiausiuose dalykuose jis matė Dievo meilę. 

Paprastai, dvasiniai kūdikiai Dievo meilę mato tik 

palaiminimuose, palankiose aplinkybėse ir maloniuose 

sutapimuose. Tačiau brandžių krikščionių dvasinės akys taip 

ištobulintos per įvairialypę krikščioniško gyvenimo praktiką, 

kad jie sugeba matyti Dievo meilę bei augti Kristaus pažinimu 

net ir sunkiausiose aplinkybėse.  

 

Romiečiams 8: 38-39 Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei 

gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, 

nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei 

jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo 

meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje. 
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Apaštalas Paulius nepasižymėjo gražia iškalba ar oratoriniais 

sugebėjimais. Net ir jo išvaizda nebuvo įspūdinga. Tačiau, kaip 

pats apaštalas Paulius rašo laiške korintiečiams, jo gyvenimo 

praktika viešai parodė, kad jis praktiniu patyrimu lenkia daugelį 

krikščionių. Tuo mes galime paaiškinti, kodėl apaštalas Paulius 

tiek daug matė Dievo pasireiškimų savo gyvenime, buvo 

turtingas apreiškimais ir savo dvasinėmis akimis matė toliau už 

savo gyvenimo trukmę.  

 

2 Korintiečiams 11: 5-6 Bet aš manau nesąs prastesnis 

už pačius didžiausius apaštalus. Ir jei man trūksta 

iškalbingumo, tai anaiptol ne pažinimo. Ir tai jums 

esame aiškiai įrodę visais atžvilgiais. 

 

Dar vienas dvasinės regos tobulėjimo instrumentas yra 

charakterio savybės. Krikščionis dvasinę realybę mato per 

Kristaus charakterio bruožus, apreikštus ir įtvirtintus jame. 

Todėl apaštalas Petras savo laiške ragina krikščionis turtinti 

savo tikėjimą tokiomis charakterio savybėmis, kaip dorybė, 

pažinimas, susivaldymas, ištvermė, maldingumas, brolybė ir 

meilė.  

 

II Petro 1:5-9 Todėl, parodydami visą stropumą, 

praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu, 

pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme, 

ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, brolybę 

– meile. Jei šie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie 

neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų 

Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime.  O kam jų trūksta, 

tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas 

nuo savo senųjų nuodėmių. 
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Kiekviena iš šių charakterio savybių dvasiniam regėjimui 

prideda papildomas dioptrijas, kurios padeda matyti toliau ir 

ryškiau. Tačiau, jei krikščionio gyvenime atsiranda šių savybių 

deficitas, jis tampa trumparegiu arba visai apanka. Tai nereiškia, 

kad krikščionis nustoja lankyti bažnyčią ar skaityti Bibliją. Tai 

reiškia, kad jis nebemato dvasinės realybės ir nesiorientuoja 

dvasinėje aplinkoje, tuo būdu priimdamas neteisingus 

sprendimus ir vertinimus apie Dievą, save ir aplinkinius. 

 

Pavyzdžiui, krikščionis per susivaldymą ir ištvermę gali 

pamatyti ir atpažinti Dievo valią dalykuose, kurie iš pirmo 

žvilgsnio nėra patrauklūs. Taip pat per meilės charakterio 

bruožą krikščionis gali pamatyti atvertas duris skelbti 

Evangeliją žmonėms, kurie nėra draugiški, ir atpažinti didelius 

Dievo tarnus savo priešuose. Per šią charakterio savybę Kristus 

ryškiai matė bažnyčią, žiūrėdamas į netobulus savo mokinius ir 

savanaudišką minią, ištroškusią stebuklų ir ženklų. Per šią 

savybę Kristus ryškiai matė galingą apaštalą Paulių, žiūrėdamas 

į bažnyčios persekiotoją Saulių. Be šios charakterio savybės 

krikščionis būtų trumparegis arba aklas, pasiruošęs nubausti 

bažnyčios persekiotoją Saulių ar pakeisti Jėzaus išsižadėjusį 

Petrą geresniu mokiniu.    

 

Taigi, pagrindiniai dvasinės regos tobulinimo instrumentai yra: 

 

• Supratimas 

• Praktika 

• Charakterio savybės 

 

Neturėdamas ar nenaudodamas šių instrumentų, krikščionis gali 

pakliūti į savo paties susikurtą „dvasinę realybę“, žaisdamas ir 
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kurdamas paveiksliukus savo vaizduotėje, girdamasis 

nepamatuotais ir nepagrįstais „apreiškimais“ bei 

bombarduojantis Dievą prašymais patirti galingas vizijas, 

sapnus ir regėjimus.   

 

 

Dvasinės regos augimo sezonai 

 

Taigi, prieš tai trumpai apžvelgėme dvasinės regos 

instrumentus, kurių pagalba krikščionis gali tobulinti bei 

ryškinti savo dvasinę regą. Dabar trumpai apžvelgsime 

pagrindinius etapus arba sezonus, kaip teisinga seka mes esame 

vedami dvasinio regėjimo vystymo keliu. Šis procesas nevyksta 

atsitiktine tvarka. Šiam procesui labai svarbus nuoseklumas ir 

tam tikra Dievo nustatyta tvarka. Kaip gimusio kūdikio akys 

vystosi priklausomai nuo amžiaus, taip ir dvasinio kūdikio 

regėjimas vystosi palaipsniui. 

 

Šis dvasinės regos vystymosi procesas panašus 

į smėlio laikrodį, kada viskas prasideda nuo 

plačios ir didelės dalies, vėliau matymo laukas 

siaurėja ir galiausiai vėl grįžta prie didelio 

vaizdo. 

  

Taigi, kaip pradeda vystytis mūsų dvasinės akys ir koks pats 

svarbiausias ir pirminis yra mūsų dvasinio žvilgsnio objektas? 

 

 

PIRMAS ETAPAS. Žiūrėjimas į didelį vaizdą. Skaitydami 

apaštalų laiškus, galime pastebėti, kad dauguma iš jų prasideda 

aprašant ir išaiškinant, koks yra Dievas, ką Jis padarė, koks yra 

Jo planas ir tikslas. Pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus laiške 
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Efeziečiams pirmuose skyriuose nieko nekalbama apie tai, ką 

krikščioniui reikia daryti ar kaip gyventi, bet parodomas didelis 

ir platus Dievo paveikslas, atskleidžiant Jo parengtą gyvenimo 

amžinybėje planą, atliktą darbą, valią ir išvardinant viską, ką Jis 

suteikė krikščioniui. Tai yra teisingas ir prioritetinis mūsų 

dvasinių akių žvilgsnis - pradėti nuo žiūrėjimo į dangų. Tačiau 

labai dažnai krikščionis pradeda ne nuo Dievo, bet nuo savęs. 

Dažnai ką tik atgimęs krikščionis puola domėtis savo išskirtiniu 

pašaukimu ir galingu tarnavimu, valosi nuo praeities, kad galėtų 

gauti Dievo jėgą, vėliau stato bažnyčią ir t.t.  

 

Dvasinis regėjimas iš pradžių turi būti 

nukreiptas ir sufokusuotas ne į save, bet į Dievą 

– Jo didybę, bendrą išgelbėjimo planą, Kristaus 

auką ir amžino gyvenimo perspektyvą.  Šių 

dienų krikščionybės problema yra ta, kad mes 

pradedame nuo savęs, bet ne nuo Dievo. Mums 

svarbiau suprasti ir pamatyti save, nei Dievą. 

Tačiau mūsų dvasiniai žiūronai iš pat pradžių 

turi būti pakelti į dangų, bet ne nuleisti į žemę. 

  

Apaštalas Paulius laiške Galatų bažnyčiai parodė pagrindinę jų 

nuklydimo priežastį. Kada krikščionys šioje bažnyčioje nuleido 

savo dvasinį žvilgsnį nuo Kristaus ir pradėjo žiūrėti į save, jų 

gyvenime prasidėjo problemos, nesantaika ir nustojo veikti 

Šventoji Dvasia. 

  

Galatams 3:1 O neprotingi galatai! Kas jus, kuriems 

akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus tarsi pas jus 

nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? 
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Todėl pirmaeilis dalykas treniruojant savo dvasinį žvilgsnį yra 

mąstyti ir suprasti platų Dievo paveikslą su Jo didžiuliu planu, 

amžinu atpirkimu bei pašaukimu, kuris apima ne tik gyvenimą 

žemėje, bet ir danguje. Todėl iš pradžių Šventoji Dvasia moko 

suprasti Dievo išgelbėjimo planą, Jo atliktą darbą per Jėzaus 

Kristaus  mirtį ir prisikėlimą iš mirusiųjų bei pamatyti bendrą 

Dievo planą, kuriame telpame ir mes.  

 

Jei mes teisingai pradedame, t.y. suprantame ir pamatome didelį 

Dievą ir Jo gerumą, tada mes galime pamatyti ir save Jame. 

 

  

I etapo pamoka: požiūris į Dievą formuoja požiūrį į save. 

Kai Šventoji Dvasia mato, kad mes savo širdyje teisingai 

matome Dievą, Ji įveda mus į kitą dvasinės regos sezoną – 

pastebėti ir žiūrėti į save patalpintus dideliame Dieve. 

 

 

ANTRAS ETAPAS. Savęs matymas Jame. Kada mes 

ištreniruojame savo dvasines akis matyti didelį Dievą su Jo 

milžinišku planu, kuriame telpa visi pasaulio krikščionys ir 

kuris apima dabartį ir ateitį, kada pamatome plačią Dievo širdį, 

palaipsniui mes pradedame pastebėti ir save tame dideliame 

plane. Jei krikščionis iš pradžių neištreniruoja šio matymo, jis 

save Dieve mato labai siaurai, savo pašaukimą apribodamas 

gyvenimu žemėje, palankiomis galimybės, situacijomis ar 

paveldėtu iš tėvų charakteriu. Tada krikščionis apriboja 

pašaukimą ir mato save labai siauruose religinio gyvenimo 

rėmuose ir, jei nepastebi savęs kaip apaštalo, pranašo, pastoriaus 

ar stebuklų darytojo, nurašo ir pasitraukia iš dvasinio gyvenimo 

realybės. Toks požiūris atsiranda tada, kai krikščionis dvasinę 

regą pradeda vystyti ne nuo Dievo, bet nuo savęs. 
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Tačiau viskas vyksta priešingai, kada krikščionis savo širdies 

akimis pamato Dievo didybę ir bendrą planą, tada tokiame 

plačiame Dieve jis pamato save neturėdamas religinių 

apribojimų ir baigtinio pašaukimų ar dovanų sąrašo.  

 

Taip pat, teisingai pradėjęs vystyti savo dvasinį regėjimą, 

krikščionis būna apsaugotas nuo išdidumo. Kada mes 

pradedame nuo savęs, akcentuodami savo išskirtinumą ir 

ypatingumą, tada lengvai paslystame ant išdidumo ledo. Tačiau, 

jei tas išskirtinumas ir ypatingumas yra atrandamas Dieve, t.y. 

po to, kai mes pamatome didžiulę Dievo širdį, Jo planą ir bendrą 

paveikslą, tada toks mūsų išskirtinumas yra apsaugotas nuo 

išdidumo, nes Jis susietas su Dievu.  

 

Skaitydami laišką Efeziečiams pastebime, kad iš pradžių 

apaštalas Paulius rašo apie Dievo planą, Jo atliktą darbą, o 

vėliau iš lėto pereina prie to, kas yra dovanota mums ir paslėpta 

šventuosiuose. Savo maldose iš pradžių jis prašo išminties ir 

apreiškimo dvasios Dievo pažinimui, o vėliau prašo apšviesti 

širdies akis siekiant suvokti paslėptus turtus šventuosiuose. 

   

Efeziečiams 1: 15-18 Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą 

Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, 

nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose, 

kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, 

duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir 

apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo 

pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai 

šventuosiuose 
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Taigi, tik pradėję nuo Dievo pažinimo, mes galime toliau 

ryškinti savo dvasinę regą į save ir pastebėti mumyse paslėptus 

turtus.  

 

 

II etapo pamoka: Požiūris į save formuoja požiūrį į kitus. 

Kai Šventoji Dvasia mato, kad mes savo širdyje teisingai 

matome save, Ji įveda mus į kitą dvasinės regos sezoną – 

pastebėti Dievo turtus kituose.   

 

 

 

III ETAPAS. Kristaus pastebėjimas kituose. Kada 

krikščionio akys įpranta pastebėti Dievą ir atrasti save Jame, 

tada Šventoji Dvasia pradeda vieną iš įdomiausių dvasinės regos 

ryškinimo procedūrų. Šią procedūrą mes galime pavadinti 

„atskirų taškų jungimo procedūra“. Tai labai 

panašu į vaikų mėgstamas knygeles, kuriose 

padriki taškai pažymėti numeriais, o vaikui 

reikia sujunti juos pradedant nuo mažiausio ir 

baigiant didžiausiu skaičiumi pažymėtus 

taškelius. Teisingai sujungęs visus taškus, 

vaikas popieriaus lape pamato figūrą arba tam 

tikrą vaizdą. Labai panašiai vyksta ir su krikščionimis. 

 

Vientisam piešiniui ir ryškiam vaizdui pamatyti reikalingi kiti. 

Neįmanoma pamatyti Dievo regėjimų dvasinėmis akimis, 

neįtraukiant į jį kitų krikščionių, denominacijų, tarnavimų ir 

bendruomenių. Todėl, norint pamatyti vientisą vaizdą, Šventoji 

Dvasia nurenka nuo mūsų kelio papiktinimo akmenis, išlaisvina 

mus nuo religinio “tobulumo“, išmoko priimti kitus. Jei mes 

leidžiame Šventajai Dvasiai keisti mūsų širdį, tada Ji duoda 
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mums sugebėjimą sujungti padrikus ir atskirus taškus. Be 

sugebėjimo atleisti, priimti, nebūti „krikščioniško pasaulio“ 

bamba, vertinti kitus, nesipiktinti ir būti atviru Dievo veikimui, 

neįmanoma sujungti padrikų taškų į bendrą vaizdą. Tokiu atveju 

krikščionis matys tik netvarkingai išmėtytus taškus: pavienes 

bažnyčias, tarnautojus, susiskaldžiusias denominacijas ir 

padrikai klaidžiojančius krikščionis.    

 

Jau aukščiau minėtame apaštalo Pauliaus laiške Efeziečiams 

matome, kad iš pradžių apaštalas Paulius ragina krikščionis 

pažvelgti plačiai į Dievą, į bendrą Jo išgelbėjimo planą, į amžiną 

valią ir pašaukimą. Po to jis skatina nukreipti akis į save ir 

suprasti, kas yra mums dovanota. Galiausiai jis prašo Dievo, kad 

tokių krikščionių akys būtų apšviestos ir jie  pradėtų matyti 

paslėptus turtus kituose krikščionyse.  

 

Tai labai panašu į žmogų, kuris vaikšto 

brangių paveikslų parodoje. Pamatęs 

labai gražų paveikslą, jis prieina prie jo 

ir, pradėjęs žvelgti iš toli, palaipsniui 

artina savo žvilgsnį, stengdamasis 

įžiūrėti smulkias detales. Galiausiai 

toks ekspertas vėl atitraukia žvilgsnį 

nuo detalių ir pasitraukia nuo paveikslo, 

kad galėtų pasigrožėti bendru vaizdu 

suprantant smulkias detales, kurias 

apžiūrėjo ankščiau. Taip vyksta ir su mūsų dvasinių akių 

vystymusi.  

 

Krikščionis negalės pastebėti smulkių detalių ir suprasti jų, jei 

iš pradžių jo neįkvėps bendras paveikslo vaizdas. Tik savo 

dvasinėmis akimis supratęs Dievo didybę, išmintį ir išgelbėjimo 
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planą, krikščionis panorės surasti save tame plane. Suradęs save 

tame plane, jis pradės matyti ir kitus šalia savęs. Galiausiai toks 

platus žvilgsnis paskatins krikščionį atsitraukti nuo smulkių 

detalių ir vėl pažvelgti į nuostabiai išmintingą ir gražų Dievo 

plano paveikslą, suprantant, kad jis kartu su kitais ir sudaro šį 

vaizdą.  

 

Labai dažnai krikščionis tampa trumparegiu, užstrigdamas prie 

smulkių detalių. Tada jis praranda sugebėjimą matyti didelį 

Dievo regėjimą (arba taip išsvajotą galingą viziją) ir mato tik 

savo gyvenimą, savo bendruomenę, savo bažnyčią ir savo 

apreiškimą. Tačiau norint pamatyti platesnį vaizdą, krikščionis 

turi leisti Šventajai Dvasiai atitraukti jo požiūrį toliau nuo 

smulkių detalių, nesureikšminti ir neiškelti savo patirties ar 

apreiškimų aukščiau už kitus. Šventoji Dvasia išmoko įveikti 

papiktinimus, atleisti, priimti ir suprasti kitus.  Kuo mažesni 

tampa nesutarimai ir skirtumai, kuo mažesni tampame mes savo 

akyse, tuo daugiau taškų pradeda tilpti į bendrą vaizdą. Jei mano 

žvilgsnyje telpa tik aš ir mano bažnyčia, aš nematau plataus 

vaizdo. To priežastis gali būti susireikšminimas, išdidumas, 

pavydas, įsiskaudinimas, neatleidimas, savęs nuvertinimas ir t.t.  

 

Plačios ir didelės vizijos paslaptis yra tai, kad ji susideda iš daug 

mažų detalių. Kuo tam tikri dalykai mūsų gyvenime tampa 

mažesni, tuo daugiau detalių pakliūva į mūsų dvasinę regą ir tuo 

platesnį vaizdą mes galime išvysti. Būtent to ir trokšta Dievas, 

kuris moko ir veda mus, tobulindamas dvasinę regą.   
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III etapo pamoka: Požiūris į kitus formuoja požiūrį į bendrą 

vaizdą ir atveria akis pamatyti didelį Dievo paveikslą.   

 

 

Taigi, mūsų dvasinės regos augimo seką nusako ši kertinių 

pamokų seka: 

 

• požiūris į Dievą formuoja požiūrį į save 

• požiūris į save formuoja požiūrį į kitus 

• požiūris į kitus formuoja požiūrį į bendrą vaizdą 

• bendras vaizdas nusako krikščionio dvasinės regos 

būklę 
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II SKYRIUS 

 

DIEVO KARALYSTĖS PLITIMAS 

 

ada žvelgiame į šių dienų krikščionybėje vykstančius 

susiskaldymus, priešpriešą, klaidingus mokymus ir 

pasaulietišką gyvenimo būdą, galime nusivilti ir 

pagalvoti, kad Dievas nekontroliuoja situacijos. Šiandien 

nemažai krikščionių yra išvarginti ir pasipiktinę susiskaldymais 

bendruomenėse, sumišę dėl skirtingo mokymo ir nevienodos 

gyvenimo ir tikėjimo praktikos. Pamokslai  apie apaštalų laikų 

pirmojoje bažnyčioje vykusius stebuklus, gyvenimo būdą ir 

mokymą šiandien daugeliui atrodo kaip pasakojimai apie 

kažkada buvusią ir dabar jau neegzistuojančią bažnyčią, kurioje 

galingai veikė Dievas. Lygindami šių dienų krikščionybę, savo 

bendruomenes ir gyvenimo būdą, mes dažnai atsidūstame ir su 

paslėptu nusivylimu klausiame Dievo: „Ar tai viskas, ar 

praeityje buvę Dievo stebuklai, Jo šlovė ir veikimas pasibaigė? 

Ar Dievo Karalystė nustojo plisti?“  

 

Panašiai jautėsi ir pranašas Elijas, kuris, susidūręs su Izraelio 

tautos abejingumu ir tikėjimo „universalumu“, skundėsi Dievui 

dėl savo tautos neapsisprendimo ir drungnumo. Pranašas Elijas 

galvojo, kad jis liko vienas, o išsvajotas tautos „prabudimas“ 

praplaukė pro šalį.  

 

I Karalių 19:10 Jis atsakė: „Aš buvau labai uolus dėl 

Viešpaties, kareivijų Dievo, nes izraelitai sulaužė Tavo 

sandorą, išgriovė Tavo aukurus ir išžudė Tavo pranašus. 

Aš vienas likau, ir jie ieško mano gyvybės“. 

K 
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Tokioje būsenoje dažnai atsiduria krikščionys, kurie pabandę 

pakeisti save, bažnyčią ir pasaulį, susiduria su ta pačia rutina ir 

abejingumu, tiek pasaulyje, tiek ir tarp krikščionių. Tačiau, kaip 

ir ankščiau, taip ir dabar, situacija nėra tokia bloga ir beviltiška, 

kaip atrodė pranašui Elijui, ar atrodo mums.  

 

I Karalių 19:18 Tačiau Aš pasilikau Izraelyje septynis 

tūkstančius, kurie nesulenkė kelių prieš Baalą ir 

nebučiavo jo“. 

 

Dievo Karalystės realumas ir jos plitimas yra žymiai didesnis ir 

ryškesnis nei atrodo iš „pirmo“ žvilgsnio. Tačiau Dievo 

Karalystės plitimui pamatyti reikalingos atviros širdies akys ir 

gerai išvystyta dvasinė rega. 

 

Kaip šiandien plinta Dievo Karalystė ir ką galima pamatyti 

dvasinėmis akimis, pakilus aukščiau savo rutinos, kasdienybės, 

papiktinimų, išankstinių vertinimų ir savojo „aš“ pasaulio? 

Dievo Karalystės plitimas dvasinėmis akimis matomas šiek tiek 

kitaip nei fizinėmis. Žvelgiant fizinėmis akimis, mums kai kurie 

dalykai atrodo dideli, svarbūs ir reikšmingi, kai tuo tarpu žiūrint 

dvasinėmis akimis, tie patys dalykai atrodo daug mažesni, ne 

tokie piktinantys ir optimistiškesni. Dievas žino, ką daro ir turi 

savo planą Dangaus Karalystės plitimui bei naudoja savo būdus, 

laikus ir metodus, įgyvendindamas savo valią.  

 

Dievo Karalystės plitimas žiūrint dvasinėmis akimis panašus į 

mūšį, kuris vyksta tarp šio pasaulio kunigaikščio velnio ir 

bažnyčios, t.y. iš aukšto atgimusių krikščionių. Šis mūšis turi 

savo fronto linijas, pergales, pralaimėjimus, laikus ir sezonus.  

Dievo Karalystė nevienodai plinta ir turi nevienodas pergales ir 
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sezonus įvairiais istoriniais laikotarpiais.  Taigi, kaip Dievo 

Karalystės plitimas ir mūšis atrodo šiandien žiūrint dvasinėmis 

akimis? 

Efeziečiams 6:12 Nes mes grumiamės ne su kūnu ir 

krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus 

tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis 

danguje. 

 

Kaip ir kiekvieną strateginį mūšį, Dievo Karalystės plitimą 

galima apibrėžti keliomis fronto linijomis, kurios rodo su kuo 

Dievo Karalystė susiduria tam tikrose šalyse, regionuose ir tam 

tikrais istoriniais laikotarpiais. Pavyzdžiui, kas vyksta dabar 

Dievo Karalystės susidūrime su kitomis religijomis, 

pasaulietiškumu ar kultūriniais krikščionimis? Kas vyksta 

Dievo Karalystės užimtoje teritorijoje ir kur vyksta aršiausi 

mūšiai ir didžiausios pergalės? Atsižvelgiant į šias Dievo 

Karalystės kovų vietas, galima išskirti kelias fronto linijas: 

 

• Dešinioji fronto linija – Dievo Karalystės susidūrimas su 

pasaulietiškumu 

• Kairioji fronto linija – Dievo Karalystės susidūrimas su 

krikščioniškomis denominacijomis ir kultūriniais 

krikščionimis 

• Priešakinė fronto linija – Dievo Karalystės susidūrimas su 

kitomis religijomis (islamas, budizmas ir kt.) 

• Dievo Karalystės galinė linija – Dievo Karalystės 

ligoninės ir „sanitarinis“ tarnavimas 

• Dievo Karalystės užimta teritorija – įvairios bažnyčios, 

bendruomenės ir tarnavimai. 

• Dievo Karalystės centrinis taškas – Izraelis. 
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Įvairiose didelio mūšio fronto linijose vyksta skirtingi dalykai. 

Kai kur patiriamos pergalės ir prasiveržimas, kitur gi – 

pralaimėjimai ir nuostoliai. Panašiai yra ir su Dangaus 

Karalystės mūšiu. Kaip paukštis aukštai pakilęs virš žemės gali 

aprėpti ir pamatyti  bendrą vaizdą, o vėliau, nusileidęs šiek tiek 

žemiau, apžvelgti detaliau konkrečias vietas, taip ir Dangaus 

Karalystės mūšį mes galime dvasinėmis akimis apžvelgti tiek 

bendrai, tiek ir atskirai pagal tam tikras vietas ir fronto linijas.  

Taigi, kaip Dievo Karalystė plinta atskirose dvasinėse 

teritorijose?  
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Dievo Karalystės mūšio pagrindas arba pergalės garantas. 

Norint suprasti, kodėl Dievo Karalystės mūšis yra ir bus 

pergalingas, būtina išsiaiškinti, koks yra šio mūšio pagrindas. 

Kas suteikė Dievo Karalystės mūšiui pergalės raktus ir kas yra 

šio mūšio pergalės garantas? Žvelgdami dvasinėmis akimis į 

Dievo Karalystės mūšių žemėlapį, galime pastebėti, kad 

žemėlapio apačioje yra teritorija, kurioje nevyksta jokie mūšiai. 

Tai teritorija, kurioje jau pasiekta pergalė ir nugalėtas priešas. 

Tai didžiulė teritorija už galinės mūšio linijos, kuri simbolizuoja 

Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą iš mirusiųjų.  

 

Apreiškimas Jonui 5:5 Tada vienas iš vyresniųjų man 

tarė: „Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, 

Dovydo atžala, kad atverstų knygą ir nuplėštų septynis 

jos antspaudus“. 

 

Dievas per Jėzaus Kristaus auką nugalėjo velnią ir jo karalystę 

ir davė pergalės raktą kiekvienam krikščioniui visiems 

laikotarpiams. Jėzaus Kristaus auka ir pergalė prieš mirtį yra 

Dievo Karalystės plitimo pagrindas ir pergalės garantas. 

Pergalė jau pasiekta, liko tik mūšis, kurio pagalba plinta 

Dievo Karalystė ir jos geroji naujiena Evangelija.  

 

Jono 16:33 Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte 

ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite 

drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ 

 

Dievo Karalystės centrinis taškas. Pažvelgę atidžiau į centrinę 

Dievo Karalystės dalį, galime pamatyti juodą mažą teritoriją, 

kurią supa judantis žiedas. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti 

keista, kad Dievo Karalystės centre yra juoda teritorija, tarytum 
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apsuptas priešas įpraustas į aplink judantį žiedą. Šis taškas yra 

Izraelio tauta. Ši Dievo Karalystės centre „užrakinta iki paskirto 

laiko“ teritorija kažkada buvo pirminė ir centrinė Dievo 

Karalystės žinios plitimo vieta. Viskas prasidėjo Jeruzalėje ir 

žydų tautoje. Iš ten pradėjo plisti Dievo Karalystė, tačiau Jėzaus 

Kristaus Karalystės žinia Izraelyje buvo nepriimta ir dėl šios 

priežasties atsidarė durys pagonims, kur ir pradėjo plisti 

Dangaus Karalystė.  

 

Romiečiams 11:30-32 Kaip jūs kadaise netikėjote Dievu, 

o dabar per jų netikėjimą patyrėte gailestingumą, taip ir 

jie dabar netiki, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir 

jie susilauktų gailestingumo. Dievas juos visus uždarė 

netikėjime, kad visų pasigailėtų. 
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Tačiau, kas yra aplink šią teritoriją judantis žiedas? Tai yra 

krikščionių maldos ir tarnavimai Izraelio tautai. Šis judantis 

žiedas yra labai panašus į aplink Jericho miestą septynias dienas 

einančius žydus, kada septintą dieną po didelio šauksmo Jericho 

miesto sienos sugriuvo ir kiekvienas žydas galėjo tiesiai įeiti ir 

užimti prieš jį buvusią teritoriją.  

 

Jozuės 6:20 Pučiant trimitams, tauta pradėjo garsiai 

šaukti, ir sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė 

miestą. 

 

Labai panašiai dabar vyksta su Izraelio tauta. Šiuo metu yra 

septintoji diena, kada jau beveik septynias dienas (istorinius 

laikotarpius) iš eilės aplink Izraelio tautą juda krikščionių maldų 

ir tarnavimų žiedas. Tačiau ateina laikas, kada Izraelio tauta 

išgirs didelį šauksmą ir Jėzaus atmetimo ir neatpažinimo sienos 

sugrius. Tada kiekvienas krikščionis, prieš save pamatęs žydus 

ir paskelbęs Evangeliją, daugelį laimės Dangaus Karalystei. 

Tada liudijimai žydams ir tarnavimai Izraelio tautai bus tokie 

sėkmingi ir lengvi, kad daugelis žydų įtikės ir priims Jėzų, o 

krikščioniškus tarnavimus lydės ženklai ir stebuklai. Mes 

gyvename šios paskutinės septintos dienos pabaigoje, kada 

laukiame šio šūksnio ir Izraelio tautos „apakimo“ uždangos 

sugriuvimo. 

 

Romiečiams 11:25-26 Aš nenoriu, broliai, palikti jus 

nežinioje dėl šios paslapties, – kad jūs per aukštai apie 

save nemanytumėte: dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis 

pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, 

kaip parašyta: „Iš Siono ateis Gelbėtojas ir nukreips 

bedievystes nuo Jokūbo.  
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Ilgus amžius Izraelio tautą saugojo aplink ją judantis krikščionių 

maldų ir tarnavimų žiedas. Dėka jų Izraelio tauta išgyveno ir 

buvo atstatyta. Dievas naudojo ir vis naudoja įtikėjusius pagonis 

Izraelio tautos apsaugai ir išgelbėjimui.  

 

Kai kas užduoda klausimą: „Kaip galėjo išsklaidyta Izraelio 

tauta išlikti, išgyventi ir laikų pabaigoje vėl būti surinkta į tą 

pačią teritoriją, kurioje gyveno prieš du tūkstančius metų?“ 

Visus tuos metus Izraelio tauta buvo saugoma Dievo, kuris 

naudojo savo instrumentus – gyvai įtikėjusius krikščionis, 

duodamas jiems maldos tarnavimą, pakeldamas žmones 

politikoje ir sprendimų priėmėjų būryje, teikdamas materialią 

pagalbą ir aprūpinimą per krikščioniškas bažnyčias. 

Krikščionys buvo ir yra Izraelio tautos apsauga, kuri 

paskutinėmis dienomis ypač išryškės. Šiandien net Izraelio 

vyriausybės atstovai pripažįsta, kad vieninteliai draugai, kuriais 

galima pasitikėti, yra iš dvasios atgimę krikščionys. Dėka jų 

Izraelio tauta yra „apsaugoma“.  

 

Kada į Izraelio tautos istoriją ateis pats sunkiausias suspaudimo 

metas, niekas kitas, kaip tik gyvai tikintys krikščionys ir 

bažnyčios taps didžiausia Izraelio tautos apsauga, parama ir 

pagalba. Kaip išmintingai Dievas suplanavo užimti šią teritoriją 

iki laiko paslėpdamas ją ir apsaugodamas žydų tautą 

krikščioniškame žiede. Dievas nusprendė sutaikinti tiek žydus, 

tiek pagonis per Jėzų Kristų, padarydamas abi puses 

priklausomas vieną nuo kitos. Kaip po Kristaus mirties ir 

prisikėlimo geroji naujiena Evangelija pagonims buvo paskelbta 

per įtikėjusius žydus, taip ir laikų pabaigoje žydų tautos 

užkietėjimo ir apakimo uždanga nukris per įtikėjusius pagonis.   



Tarnavimas toli nuo fronto linijos 

35 

 

Romiečiams 11: 33 O Dievo turtų, išminties ir pažinimo 

gelme! Kokie neištiriami Jo teismai ir nesusekami Jo 

keliai!  

 

 

Dešinioji fronto linija – Dievo Karalystės susidūrimas su 

pasaulietiškumu. Tai Dievo Karalystės mūšis su netikėjimu ir 

pasaulietiškumu, kuris ypač ryškus „vakarietiškoje“ 

civilizacijoje ir ekonomiškai išsivysčiusiose bei pasiturinčiose 

šalyse. Šiose šalyse Dievo Karalystės plitimas susiduria su 

„komfortišku“ bei palaidu gyvenimo būdu, godumu, 

savanaudiškumu, pataikavimu kūniškiems pojūčiams, 

karjerizmu, žmogišku liberalizmu, cinizmu bei išdidumu.  

 

Iš pirmo žvilgsnio šioje fronto linijoje matosi giliai į priešo 

teritoriją užmesti evangelizavimo tinklai. Tai reiškia, kad prie 

šios fronto linijos kuriasi masiniai evangelizavimo tarnavimai. 

Susidaro įspūdis, kad Dievo Karalystė ties šia fronto linija labai 

stipriai plečiasi ir užima naujas priešo teritorijas, tačiau į visa tai 

žvelgiant dvasinėmis akimis, situacija atrodo kiek kitaip. Nors į 

pasaulietiškumo tvirtoves yra užmesti evangelizaciniai tinklai, 

jie nėra ištraukiami į krantą. Labai dažnai užmestas didelis 

evangelizacijos tinklas pavadinamas „mega bažnyčia“, o 

neištrauktos žuvys lieka pasaulyje ir cirkuliuoja nejudančiame 

tinkle tarp Evangelijos ir pasaulio. Tik nedidelė šių tarnavimų ir 

bažnyčių dalis savo tikėjimo kojomis liečia Dangaus Karalystės 

teritoriją, t.y. vaikšto tiesoje ir meilėje būdami Kristaus 

mokiniais.  
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Labai dažnai didžioji evangelizavimo tinklo dalis yra paliekama 

pasaulyje, kur krikščionims būdingi kompromisai, drungnumas, 

pasaulietiškas gyvenimo būdas, ginčai, turtų troškimas, 

klestėjimo doktrina ir pagrindinis siekis tapti laimingais ir 

pasiturinčiais, darant dvasinę karjerą ir gaunant naudos iš 

tikėjimo Evangelija. Dėl mokinystės stokos ir asmeninio 

santykio su Jėzumi nebuvimo, krikščionys šioje teritorijoje 

galvoja, kad jie gyvena Dangaus Karalystėje. Tą įspūdį ypač 

sustiprina išvaizdūs, skaitlingi ir gerai organizuoti tarnavimai, 

Televiziniai, internetiniai tarnavimai 
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su įspūdingais reginiais ir projektų bei veiklos gausa, emocijų 

proveržiu ir pataikaujančiu pamokslavimu. Tačiau daugelis 

tame tinkle esančių žuvų lieka priešo teritorijoje ir nevaikšto 

šviesoje.  

 

Apreiškimas Jonui 3:17 Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas 

ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad 

esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. 

 

Laikui bėgant, kai kurie dideli evangelizaciniai tinklai tampa 

skylėtais ir nemažai žuvų, iš pradžių cirkuliavę tarp bažnyčios 

ir pasaulio, grįžta atgal į pasaulį, nugalėti senų įpročių, 

nuodėmių ir kūniškų troškimų.  

 

Šalia šios fronto linijos Viešpats kuria specialius televizinius, 

konferencinius ir seminarų tarnavimus, kurių pagalba nedidelė 

dalis žuvų yra išmetama į krantą, t.y. į Dangaus Karalystės 

teritoriją. Per šiuos televizinius ir konferencinius tarnavimus 

krikščionyse gimsta mokinystės troškimas ir jie pradeda ieškoti 

tiesos bei eiti gilyn į jau užimtas Dangaus Karalystės teritorijas. 

Šie tarnavimai skirti ištraukti iš užmesto tinklo kai kurias žuvis, 

išmesti jas iš neapsisprendimo, neapibrėžtumo bei kompromisų 

ir dovanoti troškimą pažinti Jėzų ir tapti Jo mokiniais.   

 

Šie tarnavimai neskirti auginti Kristaus pažinimą krikščionyse, 

bet sukelti troškimą, kuris nuvestų krikščionis į tinkamą vietą. 

Daugelis gali pasipiktinti tokiais televiziniais tarnavimais, kurie 

neša tam tikrą specifinę žinią, skatinančią ir auginančią 

drungnuose krikščionyse Jėzaus pažinimo troškimą. Viešpats 

pakelia atskirus tarnautojus su dvasinį troškulį žadinančia žinia 

ir suteikia jiems plačią auditoriją. Tokie tarnavimai ir tarnautojai 
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yra tarytum atskilę nuo bendruomenių ir kuriasi arti minios, 

kurią pasiekia per internetą, televiziją ir įvairias konferencijas. 

Tokių tarnautojų ir tarnavimų pagrindinis pašaukimas ir 

uždavinys – išmesti pasaulyje paliktame evangelizacijos tinkle 

esančias žuvis į krantą ir dovanoti joms troškimą pažinti tiesą ir 

meilę.  

 

Nemažai didelių evangelizacinių tinklų, kurie tapo „mega 

bažnyčiomis“, pradės trūkinėti. Šio proceso priežastimi taps 

sunkumai ir suspaudimai, kurie pradės pjaustyti šiuos didelius 

tinklus. Dėl to tinkle buvusios žuvys išsibarstys ir nemažai jų 

grįš į pasaulį, tačiau kai kuri dalis bus išmesta į krantą ir pagauta 

parengtų žvejų, kurie sudės teisingus Dievo Karalystės 

pažinimo pamatus ir per sveiką mokymą ištrauks žuvis į krantą. 

Šiuo metu Viešpats ruošia tokius žvejus, kurie neturės 

kritikuojančio mąstymo didelių bažnyčių atžvilgiu, bet rūpinsis 

žuvimis, neatsižvelgdami į skaičių ir populiarumą.  

 

Vakarinė fronto linija – tai Dievo Karalystės susidūrimas su 

krikščioniškomis denominacijomis ir kultūriniais krikščionimis. 

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, kodėl Dievo Karalystė 

kovoja ir susiduria su krikščioniškomis denominacijomis ir 

kultūromis, kuriose vyrauja krikščioniška religija. Tačiau, 

būtent su religija susiduria ir kovoja Dangaus Karalystė. Šioje 

fronto linijoje Dangaus Karalystės plitimas šiuo metu yra 

tarytum sustojęs. Iš viršaus galima pastebėti neryškią paliaubų 

liniją, kuri atsirado po seniai įvykusių įnirtingų mūšių. Tie 

mūšiai įvyko gimstant ir transformuojantis katalikybei, 

stačiatikybei, protestantizmui bei vykstant jų tarpusavio 

kovoms.  Šios kovos nurimę ir „neoficialiai susitarę“, todėl iš 

viršaus matosi tarytum nubrėžta tylaus susitarimo linija, kuri 
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užkonservavo ir įtvirtino velnio karalystę krikščioniškose 

šalyse, pakeičiant autentišką ir veikiantį tikėjimą bei meilę 

įvairiais ritualais, ceremonijomis ir religine veikla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgimę katalikai, stačiatikiai, protestantai ir kitų jų šakų 

krikščionys 

Praeityje vykę mūšiai tarp katalikybės ir stačiatikybės 

Po protestantizmo iškilimo atsiradusios bažnyčios ir 

bendruomenės 
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Atidžiau pažvelgę į šios fronto linijos ribą, galima pastebėti, kad 

Dangaus Karalystė čia susiduria su tam tikromis religinėmis 

krikščioniškomis šakomis, kaip katalikybė, stačiatikybė ir 

protestantizmas. Kiekviena iš šių šakų nevienoda dalimi yra 

įsiskverbusi į Dangaus Karalystės teritoriją. Didžioji šių 

krikščioniškų šakų dalis yra priešo teritorijoje. Krikščionys 

tokiose teritorijose yra pavergti įvairių išorinių ceremonijų, 

ritualų ir prietarų. Realaus santykio su Jėzumi ir vaikščiojimo 

tiesoje ir meilėje čia nėra.  

 

Dar giliau priešo užimtoje teritorijoje matosi taip vadinami 

„kultūriniai krikščionys“. Tai žmonės, kurie save vadina 

krikščionimis ir teoriškai sutinka su krikščioniškomis 

vertybėmis, bet praktiniu savo gyvenimo būdu, vidumi ir 

įsitikinimais yra panašūs į velnio vaikus, kuriems būdingas 

nuodėmingas gyvenimo būdas ir neturėjimas asmeninio 

santykio su savo Gelbėtoju Jėzumi.  

 

Vis tik minėtose krikščioniškose religinėse šakose, kaip 

katalikybė, stačiatikybė ir protestantizmas bei su jomis 

susijusiose religinėse bendruomenėse, yra nedidelė dalis 

krikščionių, kurie gyvena Dangaus Karalystės teritorijoje. Nors 

jų pažinimo ir meilės lygis skiriasi, jie pažįsta Jėzų ir remiasi Jo 

auka už nuodėmes.  

 

Šioje fronto linijoje mūšiai nevyksta, tačiau čia yra palikti atviri 

vartai, kuriais nedidelė dalis krikščionių iš religinių 

denominacijų patenka į Dangaus Karalystę. Krikščionys, atgimę 

iš aukšto katalikiškose, stačiatikiškose ir protestantiškose 

bendruomenėse, yra tarytum paliktos atviros durys kitiems 

krikščionims iš religinės teritorijos patekti į Dangaus Karalystę.  
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Iš religinių krikščioniškų šakų į Dangaus Karalystę patekę 

atgimę krikščionys dažnai jaučiasi nesuprasti tiek savo religinių 

šakų atstovų, tiek ir gyvai įtikėjusių kitų krikščionių bei 

bendruomenių. Dangaus Karalystės periferijoje gyvenantiems 

krikščionims būdingas tiesos ir meilės ieškojimas. Jie dažnai yra 

nesuprasti, atstumti ir nepritapę, nors nešioja savyje gyvą 

tikėjimą Kristumi. Jie nesulaukia pagalbos iš didesnį pažinimą 

turinčių krikščioniškų bendruomenių dėl savo praeities sąsajų su 

religija, todėl susiduria su augimo Kristuje ir vaisingumo 

trūkumu. Šiems prie katalikybės, stačiatikybės ir protestantizmo 

prisišliejusiems, tačiau atgimusiems krikščionims, nedaug kas 

ryžtasi ištiesti Kristaus pažinimo pagalbos ranką.  Daug 

krikščioniškų bendruomenių vengia jų, bodisi jais ir mato juos 

kaip religijos raugą. Tačiau Viešpats rūpinasi jais ir turi jiems 

savo planą.   

 

Dėl pasikeitusios tikėjimo praktikos, katalikiškose, stačiatikių ir 

protestantiškose bendruomenėse atgimę krikščionys jaučiasi 

nesuprasti ir kitokie, tačiau taip pat  jie sunkiai pritampa ir 

charizmatiškose bei sekmininkiškose bendruomenėse. Dažnai 

jie vadinami charizmatiniais katalikais ar stačiatikiais. Atradę 

asmeninį santykį su Jėzumi ir pamatę religijos dvilypumą, šie 

krikščionys patenka į Dangaus Karalystės teritoriją, tačiau bijo 

ir nesiryžta eiti toliau, nes atgimusiose bendruomenėse pamato 

labai skirtingą praktiką, susiskaldymus ir kitas problemas. Jie 

negali suprasti tos pažinimo „košės“ ir įvairovės, todėl pasilieka 

Dangaus Karalystės periferijoje, nenorėdami grįžti į religiją, bet 

ir bijodami eiti toliau, tiek dėl kitų nedraugiško požiūrio, tiek ir 

dėl baimės ir nesupratimo.   
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Vis dėlto, Šventoji Dvasia siunčia pagalbą tokiems krikščionims 

ir bendruomenėms, ir naudoja specifinius tarnavimus, kurių 

pagalba nukerta tokių krikščionių bambagyslę ir ryšius su 

religija. Atsikratę praeities šešėlių ir nereikalingų sąsajų su 

religinėmis doktrinomis, tokios bendruomenės tampa 

unikaliomis aikštelėmis apreikšti ypatingas Dievo savybes ir 

charakterio bruožus. Viešpats palaipsniui formuoja savitas 

krikščioniškas bendruomenes, kuriose Šventoji Dvasia gali 

atskleisti naujus Kristaus pažinimo turtus, kurių nedaug yra 

charizmatinėse bendruomenėse. 

 

Čia Viešpats ypač atveria gailestingumo ir užuojautos turtus, 

kurie per tokius krikščionis ir bendruomenes pasiekia 

skurdžiausius, atokiausius ir visuomenės labiausiai atstumtus 

žmones. Paprastai tokios bendruomenės nesibodi ir netingi 

ištiesti pagalbos ranką kitiems, pasižymėdamos gerais ir 

konkrečiais darbais. Nors joms trūksta iškalbingumo ir gražaus 

pamokslavimo, tačiau jų darbai kalba patys už save. Ateityje 

šios bendruomenės taps gailestingumo mokyklomis ir iš jų 

Viešpats pakels nuolankumo mokytojus, kurie bus siunčiami į 

charizmatines bendruomenes mokyti gailestingumo, užuojautos 

ir meilės triūso.  

 

Toliau apžvelgiant vakarinę fronto liniją, galime pastebėti mažų 

bendruomenių koncentraciją, kuri  atsirado po didelio sprogimo. 

Tas sprogimas įvyko iškilus protestantizmui ir įvykus dideliam 

mūšiui Dangaus Karalystėje. Protestantizmo iškilimas ir 

atsiradimas Dangaus Karalystėje sukėlė didelį sprogimą ir mūšį, 

po kurio į Dangaus Karalystės teritoriją pabiro daug skeveldrų, 

t.y. įvairių su protestantizmu susijusių bendruomenių ir 

denominacijų. Šios bendruomenės įnešė į Dangaus Karalystę 
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šviežią ir naują Kristaus turtų pažinimą. Krikščionims atsivėrė 

Dievo teisumo, Šventosios Dvasios dovanų bei tikėjimo 

pažinimo lobiai. Kadangi šio pažinimo ir turtų yra tiek daug, 

susiformavo daug bendruomenių, kurios akcentuoja ir apreiškia 

naujai atrastas pažinimo tiesas, mokymą ir praktiką. 

 

Paskutiniais laikais tarp 

šių mažų ir apdovanotų 

pažinimu ir patirtimi 

bendruomenių iškils 

dilema: „Ar viską 

patiems aprėpti, ar 

priklausyti vienas nuo 

kito?“ Ši dilema atsijos 

bendruomenes ir 

krikščionis ir paskirstys 

vietas Dangaus 

Karalystėje. Būtent 

krikščionio požiūris į 

kitų bendruomenių 

pažinimą ir patirtį nuspręs, kokį rangą ir vietą krikščionis gaus 

Dangaus Karalystėje.  

 

Romiečiams 15:7 Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir 

Kristus jus priėmė į Dievo šlovę. 

Po protestantizmo iškilimo ir „sprogimo“ atsiradusios 

bažnyčios ir bendruomenės, turinčios tam tikrą tiesos 

apreiškimo dalį  
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Todėl paskutiniais laikais dvasinio augimo raktas bus 

sugebėjimas priimti kitokį pažinimą ir meilės lygį turintį 

krikščionį. Tie, kurie susigundys augimu į viršų, t.y. noru turėti 

visą pažinimą ir visą patirtį savyje, po sėkmingo augimo 

susprogs ir liks prie „suskilusios geldos“, bet tie, kurie atvers 

savo širdį kitiems, neišsižadėdami savo unikalumo, bus apjungti 

tarnavimo darbui ir Kristaus pažinimui. 

  

Dievo Karalystės užimta teritorija – įvairios bendruomenės ir 

tarnavimai. Kas šiuo metu vyksta Dangaus Karalystės užimtoje 

teritorijoje?   

 

Žvelgiant į Dievo Karalystės užimtas teritorijas, iškart į akis 

krenta gražūs ir stiprūs įtvirtinimai arba bokštai. Šie iškilę 

bokštai yra Dievo Karalystės tiesos, apreikštos įvairioms 

bendruomenėms. Šios apreikštos tiesos tapo žinomos ir 

prieinamos krikščionims dėka įvairių bažnyčių ir 

bendruomenių, kurios sumokėjo kainą, t.y. dalyvavo mūšyje ir 

gavo tam tikros tiesos apreiškimą. Vieni bokštai simbolizuoja 

Dievo gerumo apreiškimą, kiti – Dievo teisumo, šventumo 

apreiškimą, dar kiti – Šventosios Dvasios dovanų ir tikėjimo 

apreiškimą. Tačiau, žvelgdami į Dangaus Karalystės teritorijoje 

išdėstytus gražius bokštus, galime pastebėti, kad vieni yra su 

iškeltomis vėliavomis, o kiti – be.. Kas gi tai?  

 

Jei bokštas ar įtvirtinimas yra su iškelta vėliava, tai reiškia, kad 

Dievo dovanotas bendruomenei apreiškimas yra prieinamas 

visiems ir atvirai skelbaimas, taip šlovinant Dievą.  
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Tačiau kiti bokštai yra nuleidę vėliavas ir likę be jų. Tai reiškia, 

kad Dievo duotas apreiškimas tokioms bendruomenėms virto 

įtvirtinimu ir gynyba, nukreipta ne prieš priešą, bet prieš 

saviškius, t.y. karalystės vaikus. Pastangos apsaugoti ir 

pasisavinti Dievo duotą apreiškimą virto atsiskyrimu ir 

Mažos bendruomenės ir namų bažnyčios 

Apreikštos ir įtvirtintos tiesos, tapusios bendruomenių gynybos ir 

susiskaldymo įrankiais 

Apreikštos ir įtvirtintos tiesos, tapusios bendruomenių 

meilės ir tikėjimo įrankiais 
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įtvirtinimu, saugančiu  ne nuo pasaulio, bet nuo kitų krikščionių. 

Tai atsitiko dėl praeityje vykusių mūšių, klaidų ir sužeidimų, dėl 

ko atsirado savisauga, kuri pavirto į aukštas sienas ir 

įtvirtinimus. Dievo duoti apreiškimai ir dovanos tapo 

įtvirtinimais ir skirtumais, kurie žiūri ir neįsileidžia kitų 

krikščionių ir vertina juos kaip priešiškus ir paklydusius.  

 

Taip pat, žvelgdami į Dangaus Karalystės teritoriją, matome, 

kad joje yra daug tuščios vietos, kuri reiškia, kad daug dar 

Kristaus pažinimo turtų yra paslėpta ir neįsisavinta Dangaus 

Karalystės teritorijoje.  

 

Tačiau taip pat matosi maži smulkūs nameliai, atsirandantys 

tuščioje teritorijoje. Šie maži nameliai yra mažos šeimų, namų 

ir kaimelių bendruomenės, kuriose Dievas apreiškia tarpusavio 

santykių, realios bendrystės ir pagalbos vienas kitam tiesas. 

Šiose bendruomenėse (kai kurie vadina namų bažnyčiomis) 

akcentuojami tarpusavio santykiai ir meilės įsipareigojimai 

vienas kitam. Reali pagalba vienas kitam ir tarpusavio bendrystė 

daugeliui  šių dienų krikščioniškų bendruomenių yra neatrasta 

Dangaus Karalystės tiesa. Šventoji Dvasia pradeda jungti šiuos 

mažus taškelius į vidinį tinklą, kuris skirtas įsisavinti Dangaus 

Karalystės pažinimo neužimtas vietas ir padaryti jas prieinamas 

visiems per tarpusavio pagalbą, paprastumą, meilę ir 

nuolankumą. Ši neužimta teritorija atsirado dėl susiskaldymų, 

kurie pavogė tarpusavio meilės ir nesavanaudiško tikėjimo 

apreiškimą.  

 

Paskutiniais laikais Viešpats kelia bendruomenes ir tarnautojus, 

kurių kaktoje yra užrašas „tiltų statytojai“. Jie perėję  

nusivylimo ir nuolankumo slėnius, todėl turi sugebėjimą priimti 
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ir suprasti kitus. Šie „tiltų statytojai“ turi sugebėjimą ne tik 

priimti kitus, bet jaučia nuolatinį poreikį ieškoti Kristaus 

pažinimo, kurio jiems trūksta. Tai, ko jie neranda savyje, jie 

atranda kituose krikščionyse. Šį pašaukimą turintys krikščionys 

gavo sugebėjimą suvesti skirtingas bendruomenes bei nunešti 

vieno krikščionio poreikį tam, kuris turi atsakymą. Šių 

tarnautojų pastatytais tiltais vaikščioja Dievo pagalba, malonė ir 

pažinimas, kuris dažnai būna užrakintas pavieniuose 

tarnavimuose. 

 

Priešakinė fronto linija – tai Dievo Karalystės susidūrimas su 

kitomis religijomis (islamas, budizmas ir kt.). Iki šiol pažvelgus 

į minėtas Dangaus Karalystės fronto linijas, galima nusistebėti 

ir savęs paklausti: „O kur gi vyksta didžiausios pergalės ir 

didžiausi laimėjimai?“ Pačios didžiausios pergalės ir 

efektyviausia Dangaus Karalystės plėtra vyksta priešakinėje 

fronto linijoje, kur Dangaus Karalystė susiduria su kitomis 

religijomis (islamas, budizmas ir kt.). Kūniškomis akimis 

vertinant priešakinę fronto liniją galima suklysti ir manyti, kad 

čia vyksta ne didžiausi laimėjimai, bet didžiausi pralaimėjimai. 

Priešakinėje fronto linijoje gausu krikščionių mirčių, čia vyksta 

žiauriausi persekiojami ir kentėjimai už Kristų. Tačiau Dievo 

akyse kiekviena krikščionio mirtis ir kentėjimas už Kristų yra 

didžiausia pergalė ir stambiausias laimėjimas. 

 

II tesalonikiečiams 1:5 O tai ir yra teisingo Dievo teismo 

požymis: jūs turite tapti verti Dievo karalystės, dėl 

kurios ir kenčiate.  
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Šiuo metu galime girdėti ir stebėti, kokie dideli ir žiaurūs 

krikščionių persekiojimai vyksta musulmoniškose šalyse, 

Kinijoje ir Azijoje. Šiose šalyse žūsta daugiausiai krikščionių. 

Tačiau didžiausias ir kokybiškiausias Kristaus bažnyčios 

augimas vyksta būtent Kinijoje ir musulmoniškose šalyse. 

Didžiausi ir nesuvokiami stebuklai palydi beveik kiekvieną 

krikščionį šiose šalyse. Kiekviena krikščionio mirtis, bažnyčios 

pastato sugriovimas ir krikščionių kentėjimai ne tik, kad 

neišgąsdina krikščionių, bet priešingai - sukelia naują įtikėjimo 

ir Kristaus pripažinimo tarp pagonių bangą. Po kiekvienos 

krikščionio mirties ar sunkumų į bažnyčią suplūsta žmonės. 

Krikščionių mirtys, persekiojimai 

Dievo Karalystės plitimas 
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Pagonims nesuprantamas krikščionio gyvenimo būdas ir 

pasišventimas padidina tarp pagonių Dievo ir tiesos troškimą ir 

naują ieškojimų bangą, kuri į Dangaus Karalystę suneša naujus 

Karalystės vaikus. Todėl kūniškomis akimis žvelgdami į 

priešakinę fronto liniją, galime pagalvoti, kad Dangaus 

Karalystė čia neplinta taip sparčiai, tačiau žvelgiant dvasinėmis 

akimis, šiose šalyse ir regionuose Dangaus Karalystės plėtra yra 

didžiausia ir ryškiausia.  

 

Psalmės 116:15 Viešpaties akyse brangi yra šventųjų 

mirtis. 

 

 

Dievo Karalystės galinė linija – tai Dievo Karalystės ligoninės 

ir „sanitarinis“ tarnavimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dievo ligoninės 
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Kaip žemiškame mūšyje, taip ir dvasiniame, labiausiai užmiršta, 

nematoma ir nuvertinama mūšio vieta, yra tarnavimas toli nuo 

fronto linijos, t.y. pačiame mūšio gale esančios ligoninės ir 

sužeistųjų prieglauda. Panašiai yra ir Dangaus Karalystės 

mūšyje.  Dvasinėmis akimis žvelgiant į galinę Dangaus 

Karalystės liniją, matome, kad ji yra prie pat Dangaus 

Karalystės pergalės vietos. Šioje vietoje yra daug mažų namelių 

su raudonu kryžiumi. Tai yra Dangaus Karalystės sanitarinis 

tarnavimas ir Dievo ligoninės. Link šių palapinių juda pavargę, 

sužeisti ir nusivylę Dangaus Karalystės kariai. Kai kurie, 

tarytum, be jokios orientacijos ir ginklų atsitiktinai užklysta į 

šias ligonines, kitus gi  - atneša ant neštuvų sveiki kareiviai. 

  

Už šių palapinių yra tik kalnai, kurie simbolizuoja, kad 

sanitarinis tarnavimas ir Dievo ligoninės yra apsaugotos nuo 

priekyje ir kitose fronto linijose vykstančių mūšių. Dievo 

ligoninės glaudžiasi ir yra įkuriamos prie pat pagrindinio 

pergalės apreiškimo – Kristaus mirties ir prisikėlimo iš 

mirusiųjų. Šis apreiškimas yra pagrindinė šio tarnavimo atrama. 

Šioje vietoje nevyksta aršūs mūšiai ir tiesioginė priešprieša su 

velnio karalyste. Ši priešprieša čia vyksta netiesiogiai – ji vyksta 

per sužeistų karių širdis, žaizdas, sunkumus ir patirtį. Dievo 

akyse šis tarnavimas yra labai svarbus, nors dažnai daugeliui 

nematomas ir paslėptas. Dievas vertina kiekvieną savo 

Karalystės karį, tiek kariaujantį, tiek ir sužeistą ar pasitraukusį 

iš mūšio. Todėl Jis steigia mažas ir priešo akims paslėptas 

ligonines, į kurias nukreipia ir atveda gydymui savo karius – tiek 

eilinius, tiek ir generolus.  

 

Būtent antra šios knygos dalis ir skirta tiems, kurie pašaukti 

tarnauti Dievo ligoninėse, bei sužeistiems ir nusivylusiems 
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Dangaus Karalystės kariams, kuriuos Dievas nori išgydyti, 

atstatyti ir grąžinti perkeistus ir atnaujintus į fronto liniją, kur jie 

yra pašaukti tarnauti. Todėl antroje šios knygos dalyje 

apžvelgsime, koks yra Dievo sanitarinis tarnavimas, kas jam 

būdinga, kaip atpažinti, ar tu esi pašauktas šiam tarnavimui, 

kokie yra Dievo karių sužeidimai, kaip jie gydomi ir kaip 

atstatomas Dievo karys.  
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III SKYRIUS 

DIEVO LIGONINĖ 

 

iekvienas krikščionis nori būti Dievo Karalystės kariu 

ir tarnauti priešakinėse fronto linijose, kur vyksta 

didžiausios pergalės ir stebuklai. Tačiau kartais 

Viešpats nešaukia tarnauti šiose vietose. Kai kuriems savo kūno 

nariams Viešpats yra numatęs kitą funkciją bei tarnavimo vietą. 

Labai dažnai suprasti ir priimti tau asmeniškai skirtą pašaukimą 

iš Dievo yra sunku dėl bandymų kopijuoti kitų Kristaus kūno 

narių funkcijas. Kartais krikščionys veržiasi tarnauti į 

priešakines Dievo Karalystės mūšio vietas, siekia tapti dideliais 

ir šlovingais Dievo kariais, pasineria į įvairius darbus bei 

projektus, trokšdami patirti šlovingas pergales ir papasakoti apie 

tai kitiems. Tačiau po nevaisingos, tačiau aktyvios veiklos dėl 

Dievo, kai kurie krikščionys supranta, kad nėra pašaukti kovoti 

priešakinėse Dievo Karalystės fronto linijose. Nusivylę ir 

suglumę, šie krikščionys laukia Viešpaties paaiškinimo, kodėl 

Jis neleidžia būti jiems didingais Dievo kariais ir patirti 

šlovingas pergales?  

 

Prieš pašaukdamas krikščionį į „sanitarinį“ tarnavimą, Viešpats 

turi pašalinti iš jo didybės manijos virusą, kuris trukdo pamatyti 

ir priimti iš Dievo pašaukimą ir tarnavimą, kuris nėra didingas 

žmonių akyse. Todėl dažnai į „sanitarinį“ tarnavimą pašauktas 

krikščionis pergyvena nusivylimo, užsitęsusio nevaisingumo, 

sumišimo ir kritimų periodą, kurio metu Viešpats išoperuoja iš 

jo širdies didybės manijos virusą.  

 

K 



Dievo ligoninė 

54 

 

Tapęs laisvas nuo siekio tapti didingu žmonių akyse, toks 

krikščionis jau gali savo širdies akimis priimti pašaukimą ir 

„sanitarinio“ tarnavimo viziją. Šaukdamas krikščionį tarnauti į 

Dievo ligoninę, Viešpats atveria jo dvasines akis ir parodo 

„sanitarinio“ tarnavimo tikslą, prasmę ir viziją:  

 

 

Kažkur dykumos 

pakraštyje, stovi mažos 

palapinės su raudonu 

kryžiumi. Jos yra 

nedidelės, tačiau 

išdėstytos tvarkingai. 

Šiek tiek keista, kad 

aplink jas nieko 

ypatingo nevyksta. 

Kažkur toli girdisi didelio mūšio garsai, bet aplink palapines 

yra ramu ir saugu. Keista matyti, kad šios palapinės yra kažkur 

giliai „nugrūstos“ į dykumos pakraštį. Nors aplink jas nėra 

mūšių ar aktyvios veiklos, jos nėra paliktos be tikslo ir 

tarnavimo. Jos pasiruošusios priimti sužeistus, pasilpusius ir 

pavargusius karius, kurie kartas nuo karto pasirodo toli 

dykumoje ir pavieniui ar mažomis grupelėmis juda link šių 

palapinių. Dažnai jie yra be ginklų ir vos paeina iš nuovargio. 

Šie pavieniai, nusilpę ir sužeisti dykumos keleiviai yra Dievo 

Karalystės kariai, kažkada kovoję ir tarnavę jiems paskirtose 

Dievo Karalystės mūšio vietose. Kai kurie iš nuovargio ir 

nusivylimo vos ant kojų besilaikantys kariai „atsitiktinai“ 

prieina šias palapines, kuriose juos iškart pasitinka gydytojų 

personalas. Taip pat į šias palapines užsuka kariai, kurie 

neštuvuose atneša sunkiai sužeistus karius.  
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Pažvelgę į palapinių vidų, galima pastebėti darniai dirbantį 

gydytojų personalą. Dievo ligoninėse yra tiek sunkiai sužeistų, 

tiek ir lengvai sužeistų karių. Kai kurie į Dievo ligoninę užsuka 

trumpam ir gavę pagalbą vėl grįžta į fronto liniją, kiti gi – lieka 

ilgesniam laikui ir slaugymui. Dar vieni turi ištverti sudėtingas 

operacijas ir praeiti ilgą reabilitacijos periodą. Dievo 

ligoninėje nėra svarbus kario rangas, nes jose guli tiek eiliniai, 

tiek ir karininkai.  

 

Ligoninės vidus yra šviesus ir baltas. Personalas dirba 

sutartinai ir neskubėdamas. Pažvelgus į šias palapines po kurio 

laiko, savo nuostabai galima pamatyti, kad beviltiški ir sunkiai 

sužeisti ligoniai jau stovi ant kojų ir yra pasiruošę grįžti atgal į 

fronto liniją. Tačiau po laiko praleisto ligoninėje jie yra jau 

kitokie. Jie yra stipresni ir labiau patyrę nei prieš tai. Jie grįžta 

į mūšį stipresni nei prieš sužeidimą. Pasirodo, Dievo ligoninė 

veikia taip, kad sužeistas karys padaromas dar stipresniu už 

niekada neturėjusį sužeidimų. Iš Dievo ligoninės išrašyti kariai 

grįžta į frontą su aukštesniu karalystės rangu, nes jie jau yra 

patyrę. Dievas jiems patiki prižiūrėti ir vadovauti naujiems 

kariams, nes jie turi pralaimėjimo ir sužeidimo patirties, todėl 

brangina ir saugoja kiekvieną karį. 

 

Jei tu, žiūrėdamas į šį vaizdą, išgirsi savo širdyje šiuos žodžius, 

žinok, kad Viešpats tave šaukia tarnauti į Dievo ligoninę:  

 

„Toli nuo Dangaus Karalystės fronto linijos Aš statau mažas 

ligonines, kurios yra paslėptos nuo priešo ir žmonių akių. Jos 

neskirtos būti žinomomis, bet tarnauti sužeistiesiems. Aš 

atsiųsiu į šias mažas ligonines, tiek eilinius, tiek ir Dievo 
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generolus. Atsiųsiu tuos, kurie nusivylę savimi, pavargę nuo 

rutinos, kasdienybės ir susiskaldymų, nebetiki ir nepasitiki 

Viešpačiu, yra nusivylę bažnyčia ir žmonėmis, nemato vilties ir 

perspektyvos. Aš atsiųsiu tuos, kuriems reikės širdies operacijos 

ir naujų motyvų. Aš apjuosiu šias ligonines neįtikėtina apsauga 

ir aprūpinimu, paslėpdamas jas ir padarydamas jas 

atšviežinimo oazėmis savo vaikams, kad juos atstatyčiau, 

sustiprinčiau ir padaryčiau Dangaus Karalystės kariais, 

galinčiais nugalėti ir išstovėti. Aš atnaujinsiu jų širdis meile ir 

gailestingumu, pakeisiu jų vidų, motyvus ir mąstymą. Aš 

apreikšiu jiems Jėzaus Kristaus auką, kaip pergalės garantą ir 

pamatą jiems kovoti ir nugalėti.“   

 

Aš šaukiu kai kuriuos į tarnavimą, į kurį niekas nenori eiti, į 

tarnavimą be žmonių garbės, bet su Dievo apsauga. Lipk į 

autobusą, kuriuo niekas nenori važiuoti ir aš užpildysiu jį 

žmonėmis. Aš šaukiu tave gydyti ligonių...“ 

 

Taigi, tarp Dievo Karalystės vaikų yra tų, kurie pašaukti ne į 

priešakines fronto linijas, ne į kovos įkarštį ir sumaištį, bet į 

jaukiai paslėptą oazę tarnauti sužeistiesiems. Ta oazė skirta ne 

savęs lepinimui ir komfortui, bet kitiems, kuriems reikia poilsio, 

atgaivinimo ir ramybės.  

 

Taigi, toliau pažvelgsime, kam skirtos šios ligoninės ir kaip 

Dievas atstato ir sustiprina savo karius. 
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IV SKYRIUS 

ATSTATYMO TARNAVIMAS 

 

aip kiekviename mūšyje, taip ir Dievo Karalystės 

mūšyje vyksta karių sužeidimai ir kritimai. Tačiau 

Dangaus Karalystės mūšyje sužeidimai ir kritimai yra 

kitokie nei fiziniame pasaulyje. Jie susiję su mūsų vidiniu 

žmogumi: mąstymu, jausmais, įsitikinimais, nusistatymais, 

motyvais ir sprendimais. Viešpats ypač akylai stebi 

sužeistuosius savo karius ir nori pasirūpinti jais, todėl tam tikslui 

steigia dvasines ligonines ir šaukia kai kuriuos krikščionis į 

atstatymo tarnavimą. 

 

Visa Biblija persmelkta Dievo, kaip atstatytojo, įvaizdžio. Jei 

žmogus sugedusį daiktą išmeta ir pakeičia jį nauju, tai Dievas 

taip nedaro. Jau Biblijos pradžioje Dievas apreiškia save, kaip 

Tą, kuris atstato tai, kas pražuvę. Tai kertinė Dievo savybė, 

„privertusi“ Jį atsiųsti Jėzų, kaip Gelbėtoją. Kada žmogus 

nusidėjo, Dievas nenumojo į tai ranka ir nesukūrė naujo 

žmogaus, bet parengė ir įgyvendino kritusio žmogaus atstatymo 

planą.  

 

Taip pat Senajame Testamente visa Izraelio tautos istorija 

liudija apie Dievo ištikimybę ir siekį atstatyti net ir stipriausiai 

nusidėjusius savo tautos žmones. Nepaisant, kiek daug kartų ir 

kaip stipriai Izraelio tauta klydo ir nusisuko nuo Dievo, Viešpats 

liko ištikimas ir visada siųsdavo teisėjus gelbėtojus, atstatytojus. 

Praktiškai, kiekvienas teisėjas ir pranašas buvo atstatytojas, 

kuris grąžindavo Izraelį prie bendrystės su Dievu. Jie visi 

K 
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pranašavo apie ateisiantį tikrą Gelbėtoją Kristų, kuris išgelbės 

žmones iš nuodėmės ir atstatys santykius su Dievu.  

 

Apaštalų darbai 15:16 ‘Paskui sugrįšiu ir vėl atstatysiu 

sugriuvusią Dovydo palapinę. Aš prikelsiu ją iš 

griuvėsių ir vėl ją išskleisiu, 

 

Dievas nepaliko nei Izraelio, nei visų žmonių. Jam svarbus 

kiekvienas žmogus, nors ir stipriai jis yra nutolęs nuo bendrystės 

su Dievu, kaip stipriai yra kritęs ar sužeistas. Todėl Dievas 

parengė išgelbėjimo planą ir siuntė savo vienintelį sūnų Jėzų 

Kristų, kaip auką už visų žmonių nuodėmes, ir sumokėjo pačią 

brangiausią kainą, kad atstatytų tai, kas buvo pražuvę.  

 

Evangelijose užrašyti Jėzaus žodžiai liudija, kad Dievas atėjo 

atstatyti, kas pražuvę, prapuolę ir pradingę. Palyginimai apie 

pražuvusią avį, sūnų palaidūną, pamestą pinigėlį ar paslėptą lobį 

kalba mums apie Dievo trokšimą ir pastangas surasti ir atstatyti 

kiekvieną, net ir labiausiai žmonių akyse „nurašytą“ žmogų. 

Nesugebėjimas suprasti ir pamatyti Dievo, kaip atstatytojo, 

savybės, fariziejus ir rašto aiškintojus padarė aklais. Jie 

nesugebėjo priimti Dievo gerumo kritusiems ir nusidėjėliams ir 

piktinosi Dievo jėga, nukreipta ne pagirti teisųjį, bet atstatyti 

nusidėjėlį.  

 

Luko 5:30 Rašto žinovai ir fariziejai murmėjo ir 

prikaišiojo Jėzaus mokiniams: „Kodėl jūs valgote ir 

geriate su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 
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Dievo gerumas ir Jo troškimas atstatyti sužeistuosius, kritusius 

ir atstumtuosius, net ir šiandien daugelį krikščionių piktina ir 

klaidina. To priežastis dažnai yra nesugebėjimas suprasti ir 

priimti Dievo gerumo ir Jo charakterio savybės, kuri atstato, 

pakelia, keičia ir gydo visus, kuriems to reikia. 

 

Morkaus 2:17 Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne 

sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau 

šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai“. 

 

Žmogiška išmintimi remiantis, būtų žymiai pigiau, patogiau ir 

efektyviau sukurti vietoje sugedusio žmogaus kitą ir neeikvoti 

tiek išlaidų ir energijos atstatyti pražuvusį žmogų. Gal todėl 

žmonės į tarpusavio santykius žiūri kaip į vienkartinio 

naudojimo daiktus, dėl to skiriasi šeimos, vyksta išdavystės, 

pažeidžiamos sutartys ir išnyksta tautos bei valstybės. Tačiau 

Dievas elgiasi kitaip. Jis dėl santykių atstatymo, ištikimybės ir 

žmogaus išgelbėjimo sutelkia visą savo dėmesį ir priemones, 

kad atstatytų  tai, kas sugriuvę. Tam Dievas negaili nei laiko, nei 

lėšų, nei jėgų.   

 

Kartais krikščionis klysta, galvodamas, kad Dievas užmiršo jo 

sugriuvusią šeimą ar priešais tapusius draugus. Tačiau, kaip jis 

nustemba, kai po daugelio metų pastebi Dievo dovaną, kuri 

išgelbsti ir atstato santykius su senai užmirštais draugais, 

broliais, seserimis.  

 

Luko 19:10 Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, 

kas buvo pražuvę“. 

 



Atstatymo tarnavimas 

60 

 

Ši Dievo savybė ypač išryškėja Jo santykyje su savo vaikais, 

kurie kovoja įvairiose Dievo Karalystės fronto linijose. Dievas 

nenurašo nei vieno savo kareivio. Jis išgydo net menkiausią 

įbrėžimą ir „nenurašo“ beviltiškai sužeisto kareivio. Šią Dievo 

charakterio savybę Šventoji Dvasia apreiškia per specialų 

atstatymo tarnavimą, t.y. Dievo ligoninę. 

 

Naujajame Testamente skaitome, kaip Viešpats kantriai dirbo su 

savo mokiniais, o Petro atstatymas po jo išsižadėjimo yra vienas 

iš gražiausių pavyzdžių, kaip Dievas astato kritusį ir sužeistą 

savo karį.  

 

Visgi šių  dienų krikščionybėje dažnai yra klaidingai 

suprantama, kas yra sužeistas karys ir kada jis yra parkritęs. Yra 

daug neteisingų supratimų ar prietarų apie krikščionio 

sužeidimą ir atstatymą.  

 

Kas yra atstatymas? Vienas iš labiausiai nukrypusių ir 

neteisingų supratimų apie krikščionio atstatymą yra tai, kad 

šiandien krikščionio atstatymas suprantamas kaip atstatymas į 

darbus ir veiklą. Tačiau Dievo akyse tikras sužeisto krikščionio 

atstatymas yra atstatymas į santykius ir pašaukimą. Dievas 

atstato ne darbus, bet santykius ir funkciją. Sužeidimas ar 

kritimas nėra retas tarnavimų lankymas ar nedideli darbai. Tai 

nėra emocijų nebuvimas ar sunkumai gyvenime. Tai nėra 

priklausymas klaidingai denominacijai ar tam tikrai 

bendruomenei. Lygiai taip pat krikščionio atstatymas nėra lygus 

tobulam elgesiui ar gyvenimui be klaidų. Kartais mes 

galvojame, kad jau esame atstatyti, nes daug tarnaujame, 

lankome bažnyčią ir darome gerus darbus. Tačiau toks 

gyvenimas nereiškia, kad krikščionis nėra sužeistas ar kritęs. Jei 
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jo gyvenime yra nutrūkusi ar pažeista jo asmeninių santykių su 

Jėzumi ir aplinkiniais gija, nepaisant aktyvios veiklos dėl Dievo, 

toks krikščionis gali būti sužeistas ar kritęs.  

 

Kas gi yra kritimas ar sužeidimas Dievo akyse? 

 

Kaip jau minėjome aukščiau, krikščionio sužeidimas ir kritimas 

Dievo ir žmonių akyse gali skirtis. Iš esmės, yra dvi pagrindinės 

dvasinio gyvenimo arterijos. Nors vienos iš jų pažeidimas 

atneša į krikščionio gyvenimą dvasines ligas, nuostolius ir 

sustabdo dvasinį augimą.  

 

1. Santykių kritimas – asmeninių santykių su Jėzumi 

nutrūkimas arba pakeitimas kitais. Tai nesugebėjimas 

bendrauti su Jėzumi dėl įvairių priežasčių, apie kurias 

pakalbėsime vėliau. Dėl to krikščionis nesugeba priimti 

atsakymų, Šventosios Dvasios vedimo ir pagalbos iš 

Dievo. Žodžiai „sek paskui Jėzų“ tokiam krikščioniui yra 

alegorija, mistika ar simbolinė reikšmė.   

 

o Pagrindiniai bruožai, kad ši arterija pažeista: 

nesaugumas, neužtikrintumas, nesugebėjimas 

priimti atsakymų iš Dievo, santykių su Dievu 

pakeitimas kitais santykiais (veikla, socialinis 

bendravimas, internetas, įvairūs projektai ir 

tarnavimai), reikalavimas iš kitų bendravimo, 

pastovus nepasitenkinimas bendruomene, 

manipuliacija siekiant gauti iš kitų krikščionių 

bendravimą, kuris „pavaduotų“ ir atstotų 

bendravimą su Dievu, realios krikščionybės 

troškulys, bandymas „kurti“ dvasinę realybę, 
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Dievo valios nepažinimas arba jos 

neapibrėžtumas, neapibrėžtas ir pasaulio 

idėjomis atskiestas mąstymas. 

 

2. Pašaukimo kritimas – tai nesugebėjimas bendrauti su 

kitais krikščionimis dėl to, kad krikščionis daro tai, kam 

nėra pašauktas.   

 

o Pagrindiniai bruožai, kad ši arterija pažeista: 

Pasitraukimas iš pašaukimo arba funkcijos 

pakeitimas kita veikla, nepaliekantis 

dviveidiškumo įspūdis viduje, nesugebėjimas 

bendrauti, pastovus vidinis diskomfortas, 

depresija, nevaisingumas tam tikrose gyvenimo 

srityse, dažnas idėjų kaitaliojimas, dažni 

susižavėjimo / nusivylimo kalneliai, 

nepastovumas, nesugebėjimas tikėti širdimi, 

dažnas veiklos kaitaliojimas, siekis keisti išorę 

(bendruomenę, šalį, darbą, tarnavimą, 

gyvenamąją vietą) siekiant pakeisti vidų, veikla 

ir idėjos paremtos loginiu mąstymu, vienatvė, 

saviizoliacija. 

 

Šių dviejų kertinių ryšių nutraukimas ar pažeidimas ir yra 

krikščionio dvasinio kritimo ar sužeidimo priežastimi. Šios dvi 

kritinės gijos būna užkimštos ar pažeistos nevienodu stiprumu 

ir masteliu, todėl ir sužeidimai būna lengvi ir sunkūs, greitai 

atstatomi ir ilgai gydomi. Tai priklauso, kaip stipriai ir giliai yra 

nutrūkę krikščionio asmeniniai santykiai su Jėzumi, kaip stipriai 

ir kardinaliai krikščionis yra nutolęs nuo savo pašaukimo.  
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Dievas savo karius atstato ne bet kaip, bet turi tam tikrą seką. 

Žmogus sužeistą karį atstatytų greitai ir bet kaip, tiesiog lieptų 

daugiau melstis, skaityti Bibliją ir lankyti bažnyčią. Tačiau 

Viešpats atstato kitaip ir tam tikra seka. Geriausias ir gražiausias 

kritusio krikščionio atstatymo pavyzdys yra Jėzaus mokinio 

Petro atstatymas. Taigi, toliau apžvelgsime, kaip Dievas atstato 

savo karius.  
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V SKYRIUS 

ATSTATYMO ETAPAI 

 

ienas iš ryškiausių kritusio krikščionio atstatymo 

pavyzdžių yra aprašytas Evangelijoje. Tai artimiausio 

Jėzaus mokinio Petro kritimas ir vėliau sekęs 

atstatymas. Tai buvo labai skaudus, didelis ir Petrui netikėtas 

kritimas. Kiekvienas Dievo Karalystės karys neplanuoja ir 

nesitiki sužeidimo ar kritimo. Paprastai sužeidimas užklumpa 

netikėtai ir nepasiruošus. Petras iki pat Jėzaus išsižadėjimo buvo 

įsitikinęs, kad yra stiprus ir sugebės išstovėti. Tačiau įvykęs 

viešas Jėzaus išsižadėjimas ir po to sekęs kartėlis, liūdesys ir 

kaltė užklupo Petrą per vieną naktį. Taip dažnai įvyksta ir 

krikščionims. Nei vienas iš mūsų neplanuojame ir nesiekiame 

būti sužeisti, pasitraukti nuo asmeninių santykių su Jėzumi ar 

nutolti nuo pašaukimo. Šie atsitraukimai ir sužeidimai mus 

užklumpa nelauktai ir mums to nenorint ar nepastebint.  

 

Petro kritimas buvo milžiniškas. Po trijų su puse metų 

mokinystės, stebuklų, nuostabių santykių su Jėzumi ir augančios 

„dvasinės karjeros“, Petras viešai ir net tris kartus išsižadėjo 

Jėzaus, t.y. prieš žmonių akis nubraukė visą mokinystės patirtį. 

Trečią kartą viešai išsigynus Jėzaus, Petras paskutinį kartą 

sutiko Jėzaus žvilgsnį. Tai buvo paskutinis Petro ir Jėzaus akių 

susitikimas prieš Jėzaus mirtį. Petras nesuprato, kad Jėzus bus 

prikeltas iš mirusiųjų ir manė, kad jo atmintyje visam laikui 

įstrigs Jėzaus žvilgsnis iškart po viešo išsižadėjimo. Šis Petro 

kritimas buvo gilus ir žaizdotas. Tokio „susimovimo“ jis 

nesitikėjo. Petras jautėsi taip, lyg būtų pabėgęs nuo skęstančio 

tėvo, kuris su meile žvelgė sūnui į akis, nesmerkdamas sūnaus 

V 
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už tai, kad jis neištiesia pagalbos rankos. Iškart po šio įvykio 

Petras išlėkė į lauką ir graudžiai pravirko... Gili žaizda atsivėrė... 

 

Luko 22:61-62 Tada Viešpats atsigręžęs pažvelgė į Petrą. 

Ir Petras atsiminė Viešpaties žodį, kaip Jis buvo jam 

pasakęs: „Dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs 

išsiginsi“. Petras išėjo laukan ir karčiai pravirko. 

 

Tokie aštrūs ir staigūs įvykiai ypač sunkiai sužeidžia 

krikščionis. Kartais krikščionis ilgą laiką vengia Dievo, žmonių, 

nešioja sunkias kaltes ir prisiminimus (dėl ko suserga įvairiomis 

ligomis) apie tai, kaip nepaliudijo apie Jėzų mirštančiam 

draugui, ar norėdamas įtikti žmonėms neišpažino Jėzaus, kaip 

savo Viešpaties, tam tikroje situacijoje. Tokie prisiminimai, 

klaidos ir patirtis daugelį krikščionių nokautavo ir nusviedė į 

dvasinio gyvenimo užribį bei paliko klaidžioti dvasinėse 

dykumose. Tačiau Dievas nori, gali ir planuoja atstatyti 

kiekvieną, net ir sunkiai ir beviltiškai kritusį krikščionį. Tą 

Viešpats akivaizdžiai parodė atstatydamas Petrą ir įdėdamas šią 

istoriją amžiams į Biblijos puslapius.  

 

Evangelijoje pagal Joną yra labai detaliai aprašyta Petro 

atstatymo istorija. Kodėl Šventoji Dvasia skyrė tiek daug vietos 

aprašyti Petro atstatymą? Kitose Evangelijose mes daugiau 

skaitome apie Petro kritimą, bet Jono Evangelijoje Dievas 

pateikia detalų ir nuostabų kritusio savo mokinio atstatymo 

procesą. Šventoji Dvasia norėjo parodyti, kad atstatymas yra 

prieinamas kiekvienam. Taigi, kaip prasidėjo Petro atstatymas?  

 

Bandymai atstatyti save pačiam. Labai dažnai kritęs ir klaidų 

bei pralaimėjimų patyręs krikščionis iš pradžių bando atstatyti 
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pats save, nesuprasdamas, nei ką reikia atstatyti, nei kaip. 

Dažniausiai krikščionis bando save atstatyti per darbus. Tada jis 

galvoja, kad pradėdamas daugiau tarnauti, melstis, skaityti 

Bibliją, lankyti susirinkimus ir aukoti, jis bus atstatytas ir jo 

gyvenimas taps tokiu, kaip prieš sužeidimą. Būtent taip bandė 

daryti ir Petras.  

 

Jono 21:3 Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. 

Jie pasisiūlė: „Ir mes einame su tavimi“. Nuėję jie 

tuojau sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo.  

 

Po skaudžios patirties Petras bandė „nusiraminti“ užsiimdamas 

veikla ir bandydamas būti naudingu bei daryti gerus darbus. 

Kartu su juo tokiam atstatymui pasidavė ir kiti mokiniai. Toks 

savęs „nuraminimo“ ir pabėgimo nuo problemos metodas yra 

naudojamas pasaulyje. Po santykių krizės, finansinių ar kitų 

problemų, žmogus bando pabėgti „užsimiršdamas“ ir 

„paskandindamas“ save veikloje, kad nebūtų laiko galvoti ir 

prisiminti problemas. Dievo akyse tai nėra problemos 

sprendimas, bet jos atidėjimas ir ignoravimas. Toks problemos 

sprendimas neduoda rezultatų.  

 

Taip vyksta ir sužeistiems krikščionims, kada jie bando save 

atstatyti per intensyvesnį tarnavimą ar gerus darbus, 

ignoruodami savo vidų ir į šoną nustumtus santykius su Jėzumi. 

Tarnavimas ir darbai be atstatytų santykių su Jėzumi neduoda 

vaisių ir rezultatų. Kartais sužeistas krikščionis save užrakina 

tokiuose darbuose net nematydamas vaisių ir rezultatų, nes 

galvoja, kad Dievas po klaidos ar kritimo juo yra nusivylęs, 

todėl nors ir bevaisis, tačiau bent jau kažkoks tarnavimas ir 

darbai gal nors kiek sušvelnins Dievo širdį. Tada krikščionis 
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vadovaujasi šūkiu „Daryk KAŽKĄ dėl Dievo“. Tačiau 

bandymas tarnauti be atstatytų santykių su Jėzumi yra dvasiškai 

nevaisingas ir niekur neveda. Tai nutiko ir Petrui bei kitiems 

mokiniams. Nors jie bandė tokiu būdu išlipti iš dvasinės krizės, 

tačiau toks metodas nedavė rezultatų. Jie ne tik, kad nieko 

nepagavo, tačiau ir jų vidus išliko toks pat sužeistas, kaip ir 

ankščiau.  

 

Parengimas priimti pagalbą per kitus. Toliau Evangelijoje 

pagal Joną skaitome, kad rytui auštant krante pasirodė Jėzus, 

tačiau mokiniai Jo nepažino.  

 

Jono 21: 4 Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovįs 

Jėzus. Bet mokiniai nepažino, kad tai buvo Jėzus.  

 

Kaip dažnai save atstatymo darbais varginantis krikščionis 

nepastebi Jėzaus, kuris stovi krante ir laukia su žuvimis 

(rezultatais) ir ugnimi (šiluma, meile ir gerumu). Sužeisto 

krikščionio vidus yra uždengtas įvairiais bandymais pakilti, 

darbais ir veikla, todėl jis nepastebi Jėzaus, kuris siūlo ne 

darbus, bet santykius. Kartais patirti kritimai ir sužeidimai 

uždaro krikščionį nepasitikėjime Dievu ir žmonėmis, todėl  tada 

yra labai sunku priimti pagalbą iš Dievo. Tada naktinis ir 

bevaisis plaukiojimas vandenyje užtrunka...  

 

Nepaisant nerezultatyvaus ir nevaisingo gyvenimo etapo, Jėzus 

visada yra šalia ir nori padėti. Tačiau Jėzaus pagalbos prioritetai 

ir būdai skiriasi nuo mūsų. Mums svarbu įrodyti savo vertę prieš 

Dievą ir įrodyti tai darbais, tačiau Jam svariausia atstatyti 

teisingus santykius ir pašaukimą, iš kurių išplaukia meilės bei 

tikėjimo darbai.   
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Vienas iš rodiklių, kuris parodo, kad esame pasiruošę priimti 

pagalbą iš Dievo, yra nuolankumo lygis, kuris įgalina krikščionį 

po nesėkmingos veiklos, nevaisingų bei nerezultatyvių 

bandymų, pripažinti tiesą ir atverti sužeistą širdį pagalbai. Kada 

mes pamatome, kad mūsų pastangos save atstatyti ir bėgimas 

nuo problemos neduoda rezultatų, mes nusiviliame savimi ir 

įgauname nuolankumą priimti pagalbą per kitus.  

 

Jono 21:5 O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko 

valgyti?“ Jie atsakė: „Ne“.  

 

Prieš duodamas patarimą (kur užmesti tinklus) Jėzus nori 

išbandyti mokinių širdis ir užduoda jiems klausimą: „Ar neturite 

ko valgyti?“. Jėzus žinojo, kad mokiniai nieko nepagavo, tačiau 

norėjo jiems patiems atverti akis ir parodyti, kad be asmeninių 

santykių su Jėzumi neįmanoma pasiekti dvasinių rezultatų. 

Kartais krikščionis tikėjimu bando kovoti ir išpažinti „tariamą“ 

vaisingumą ar „įsivaizduojamus“ rezultatus ir taip ignoruoja 

asmeninių santykių su Jėzumi problemą. Išgirdus iš 

nepažįstamo Jėzaus klausimą apie rezultatus, toks krikščionis 

aiškiai atšauna nepažįstamajam, kad vandenyje yra pilna žuvų ir 

jis tuoj pagaus - dabar tiesiog vyksta „plaukiojimas tikėjimu ir 

žvalgyba“. Jėzus į tokius atsakymus nereaguoja ir toliau laukia, 

kol sužeistas krikščionis pripažins tiesą, kad nepaisant 

tarnavimų skaičiaus, sunkaus darbo ir naktinių maldų, jis neturi 

rezultatų.  

 

Pirmosios meilės priminimas. Kada mokiniai prisipažino 

nepažįstamajam, kad nieko nepagavo, tada jie išgirdo patarimą, 

kur užmesti tinklus. Mokiniai nepažino Jėzaus ir galvojo, kad 

krante stovi paprastas žmogus, tačiau jie paklausė patarimo ir 
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užmetė tinklus. Tai rodo, kad mokiniai buvo pakankamai 

nuolankūs, kad priimtų patarimą ir pagalbą iš nepažįstamojo, 

kuris iš tiesų buvo Jėzus. Panašiai nutinka ir sužeistam 

krikščioniui, kada Jėzus per kitus žmones duoda patarimus. 

Jėzus tokiu atveju vis dar yra neatpažįstamas kituose ir 

krikščioniui atrodo, kad tai yra tiesiog brolio ar sesers patarimas, 

tačiau iš tiesų tai yra Jėzus kituose, kuris rūpinasi mumis.   

 

Jono 21: 6 Tada Jis pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę 

nuo valties, ir pagausite“. Jie užmetė ir nebeįstengė jo 

patraukti dėl žuvų gausybės.  

 

Jėzus savo patarimu priminė Petrui ir kitiems mokiniams 

kažkada patirtą pirmąjį susitikimą su Jėzumi, kada Petras 

paklausė Jėzaus patarimo ir pagavo daug žuvų. Dabar buvo toks 

pat patarimas, tačiau per nepažįstamąjį.  

 

Labai panašiai Dievas veikia ir šiandien atstatydamas 

krikščionį, kada jam primena pirmąją meilę, o ne reikalauja 

darbų ir didvyriškumo. Tada krikščionis susiduria su 

situacijomis ar „kažkur matytais“ Dievo meilės pavyzdžiais, 

kurie jam primena praeityje patirtą Jėzaus meilę. Krikščionis 

tarytum užuodžia malonų vaikystės kvapą, kuris kalba apie 

užmirštą pirmąją meilę ir vaikišką pasikliovimą Jėzumi.   

 

Sužeistai širdžiai labiausia reikia Dievo meilės, kuri grąžina jį į 

asmeninius santykius su Jėzumi. Sužeista širdis pati tiesiogiai 

priimti pagalbą negali, nes Kristų viduje uždengia ir užgožia 

žaizda, todėl labai dažnai Dievas naudoja kitus žmones, kurie 

primena krikščioniui apie Dievo meilę ir rūpestį. 
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Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad kada Petras vėl patyrė 

panašų įvykį su patarimu užmesti tinklus, šalia jo buvęs 

mokinys Jonas atpažino ir pasakė, kad krante stovi ne 

nepažįstamasis, bet Jėzus. Petrui reikėjo, kad kažkas šalia jam 

pasakytų apie Jėzų.  

 

Taip dažnai ir mums reikia, kad šalia esantis brolis ar sesuo 

primintų mums apie Dievo meilę ir už mus „atpažintų Jėzų“. 

Petras po kritimo ir bevaisių bandymų buvo pakankamai 

nuolankus, kad pirma - priimtų pagalbą iš nepažįstamojo ir, 

antra – patikėtų šalia buvusiu Jonu, kad krante stovi Jėzus. 

 

Jono 21: 7 Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, 

sako Petrui: „Tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai Viešpats, 

Simonas Petras persijuosė drabužį, – mat buvo 

neapsirengęs, – ir šoko į ežerą. 

 

Kada sužeistas krikščionis pradeda priimti pagalbą per kitus, 

tada jis leidžia Dievo meilei vėl būti iš naujo apreikštai jo 

širdyje. Todėl bendruomenėse ir bažnyčiose taip reikalingi 

drąsintojai, guodėjai, pranašai ir mokytojai, kad sužeisti kariai 

galėtų girdėti Dievo padrąsinimą, paguodą ir pagalbą per šalia 

esančius brolius ir seseris. Būtent todėl Dievas turi savo 

ligonines ir savo gydytojus, per kuriuos teikia pagalbą 

sužeistiems krikščionims.  

 

Šuolis į Dievo meilę. Toliau Evangelijoje pagal Joną skaitome, 

kad išgirdęs iš Jono, kad krante stovi Jėzus, Petras šoko į 

vandenį ir nuplaukė link Jėzaus.  
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Jono 21: 7 Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, 

sako Petrui: „Tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai Viešpats, 

Simonas Petras persijuosė drabužį, – mat buvo 

neapsirengęs, – ir šoko į ežerą. 

 

Kada Petras pirmą kartą susitiko su Jėzumi ir paklausęs  

patarimo pagavo daug žuvų, tada jis ir Jėzus sėdėjo vienoje 

valtyje. Tuo metu Petrui nereikėjo šokti į vandenį, nes Jėzus 

buvo šalia. Petras mėgavosi asmeniniu Jėzaus dėmesiu ir meile 

neįdėdamas daug pastangų. Petro meilė Jėzui buvo tikra, tačiau 

neišbandyta ir nesutvirtinta. Meilė dar nebuvo pasiruošusi 

nugalėti kliūtis. 

 

Tačiau dabar Petras šoko į vandenį ir nuplaukė link Jėzaus, kad 

vėl patirtų Jėzaus meilę ir turėtų asmeninius santykius su Juo. 

Petras taip stipriai norėjo susitikti su Jėzumi ir išreikšti Jam savo 

meilę, kad nelaukė, kol laivas su kitais mokiniais priplauks prie 

kranto, bet nedelsdamas ir negalvodamas apie save, puolė link 

Jėzaus.  

 

Kada kritęs krikščionis pradeda priimti Dievo meilę ir 

supratimą, kad Viešpats myli jį ne dėl darbų ir elgesio, bet dėl 

to, kad jis yra Kristaus mokinys, tada Dievo meilė tokio 

krikščionio viduje gimdo didžiulį sprogimą – besąlygišką 

atsaką. Krikščionio atsakas į parodytą Dievo meilę po klaidos, 

kai mes esame ypač neverti, pagimdo mumyse tokį stiprų 

atsaką, kad mums jau nesvarbu galvoti apie save, savo klaidas 

ir vertumą. Mes tiesiog norime būti kartu su Jėzumi, kuris mūsų 

neišsižadėjo.  
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Taip įvyksta su krikščionimis, kurie patyrę didelius kritimus, 

sužeidimus ir klaidas, leidžia Dievui per kitus juos atstatyti ir 

grąžinti prie asmeninių santykių su Jėzumi. Tada Viešpats ne 

tik, kad atstato asmeninius santykius, kurie pagrįsti besąlygiška 

meile, bet ir pakelia juos į aukštesnį lygį, kuriame krikščionis 

myli Jėzų stipriau ir daugiau. Atstatydamas Dievas niekada 

negrąžina į tą patį lygį, Jis grąžina viską su kaupu, 

kompensuodamas „prarastą laiką“. Todėl niekada nenusimink, 

neskaičiuok ir nepergyvenk dėl praeityje padarytų klaidų. 

Svarbiausia, leisk Dievui tave atstatyti ir tu nustebsi, kad 

prarasti metai taps ne nuostoliu, bet laimėjimu.  

 

Luko 7:47 Todėl sakau tau: jos gausios nuodėmės jai 

atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas 

menkai myli“. 

 

Aktyvus pasidavimas Dievo meilei. Kada kritęs krikščionis 

leidžia Dievui per kitus žmones priminti jam apie Dievo meilę 

ir pasiduoda šiai meilei, tada jis susigrąžina asmeninį mokytojo 

dėmesį. Atstatyti asmeniniai santykiai su Jėzumi leidžia 

krikščioniui priimti iš Dievo šilumą, dėmesį, meilę, aprūpinimą 

ir saugumą. Pirmas dalykas, ką mokiniai sugrįžę pas Jėzų 

pamatė, tai buvo ant laužo žarijų padėta žuvis ir duona. Mokiniai 

nepagavo žuvies ir nieko neturėjo, tačiau Jėzus iš anksto 

pasirūpino savo mokiniais.  

 

Ką mes atrandame krante po šuolio į Dievo meilę? Mes 

neatrandame įsakymų, komandų, pašaukimo, priekaištų ar 

patarimų, bet tiesioginę, praktinę pagalbą iš Dievo, kuris žino, 

ko reikia mūsų vidui ir atsako į esminius mūsų  širdies poreikius. 

Gal todėl atstatydamas kritusį krikščionį ir grąžindamas jį į 
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bendrystę su savimi, Viešpats akcentuoja ne darbus, bet 

santykius. Mūsų kertinis ir esminis širdies poreikis yra 

asmeniniai santykiai su Jėzumi, pagrįsti besąlygine meile. Jokie 

darbai, pašaukimas ar veikla negali to pakeisti.  

 

Jono 21: 9 Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, 

ant jų padėtą žuvį ir duonos. 

 

Teisingo santykio su Jėzumi atstatymas. Taigi esminis 

kritusio krikščionio poreikis yra asmeninių santykių su Jėzumi 

atstatymas. Pagrindinis atstatytų santykių požymis yra 

sugebėjimas priimti tarnavimą iš Jėzaus. Kaip bebūtų keista, ši 

savybė krikščionims būna sunkiai išugdoma, nes mes daugiau 

norime tarnauti Jėzui, nei priimti tarnavimą iš Jo. Paskutinės 

vakarienės metu, kada Jėzus norėjo nuplauti kojas savo 

mokiniams, Petras pasipriešino ir nenorėjo priimti tokio 

tarnavimo iš Jėzaus. Nesugebėjimas priimti tarnavimo iš Jėzaus 

daugelį krikščionių užrakina silpnume, dėl ko krikščionis dažnai 

krenta. Todėl atstatydamas asmeninius santykius su Petru ir 

kitais mokiniais, Jėzus tai darė grąžindamas mokiniams 

sugebėjimą priimti tarnavimą iš Jėzaus. Jėzus paruošia jiems 

vakarienę, iškepa žuvį ir duoną bei patiekia valgymui.  

 

Jono 21: 12-13 Jėzus tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė 

vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas Tu esi?“, 

nes jie žinojo, jog tai Viešpats. Jėzus priėjo, paėmė 

duonos ir davė jiems, taip pat ir žuvies.  

 

Kaip dažnai kritęs krikščionis stengiasi patarnauti Dievui, 

pasiteisinti, kodėl mažai dirba ir tarnauja. Taip krikščionis tik 

užkonservuoja save kritime ir silpnume. Tačiau atstatymas 
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prasideda tada, kai kritęs krikščionis pradeda priimti pagalbą per 

kitus, o vėliau ir tiesiogiai iš Jėzaus. Šiame etape Viešpats 

neskatina ir nereikalauja iš krikščionio didelių darbų ir 

tarnavimo, bet moko jį tiesiog priimti pagalbą. Tai panašu į 

ligoninėje gulintį ligonį, iš kurio gydytojas nereikalauja darbų 

ar naudingos veiklos, bet slaugo jį ir rūpinasi juo.  

 

Teisingų prioritetų įtvirtinimas. Dar vienas Šventosios 

Dvasios veiksmas kritusio krikščionio atstatymo ir gydymo 

procese yra teisingų gyvenimo prioritetų įtvirtinimas. Kada 

krikščionis jau turi atstatytus santykius su Viešpačiu, Šventoji 

Dvasia pradeda kalbėti ir mokinti krikščionį pagrindinių dalykų, 

kuriems Jėzus skiria didžiausią dėmesį ir to paties tikisi iš savo 

vaikų. Skaitydami apie apaštalo Petro atstatymą, matome, kad 

pagrindinė vėl atstatytų santykių su Jėzumi tema ir pirmasis 

judviejų pokalbis buvo apie Petro meilę Jėzui. Jėzui nebuvo 

svarbu išsiaiškinti ir parodyti Petro kritimo priežastis ar vėl jį 

įstatyti į tarnavimą ir pašaukimą, bet atverti Petro širdį, kad 

Dievo meilė, kuri visada buvo jame, prasiveržtų dabar be jokių 

apribojimų ir išankstinių sąlygų.  

 

Kada Petras ir mokiniai papusryčiavo, Jėzus pradėjo pokalbį su 

Petru ir tris kartus klausė jo, ar Petras myli Jėzų. Viešpats viską 

žinojo iš anksto, tačiau dabar norėjo Petrui parodyti, kad pats 

svarbiausias jo gyvenimo prioritetas yra santykiai su Jėzumi ir 

ne bet kokie, bet paremti meile. Meilė yra stipresnė už mūsų 

klaidas, savijautą ar neišsipildžiusius lūkesčius. Jėzus norėjo 

Petrui parodyti, kad judviejų santykių atstatymas nėra tik 

vienkartinis veiksmas, kuris vėl grąžins Petrui tarnavimą ir 

padarys jį žmonių žveju. Jėzus parodė, kad tai yra pastovus, 

kertinis ir pats svarbiausias dalykas Petro gyvenime. 
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Jono 21: 15 Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną 

Petrą: „Simonai, Jonos sūnau, ar myli mane labiau už 

šituos?“ Jis atsakė: „Taip, Viešpatie, Tu žinai, kad Tave 

myliu“. Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avinėlius“.  

 

Šiame atstatymo etape krikščionio širdyje yra įrašomas 

besąlyginės meilės Jėzui prioritetas, kuris tampa viso likusio 

gyvenimo džiaugsmo, vaisingumo, laimės ir stiprybės šaltiniu. 

Ant šio prioriteto yra statomi visi kiti dalykai, įskaitant 

pašaukimą ir tarnavimą kitiems.  

 

Praeities pamiršimas. Kaip bebūtų keista, bet krikščionio 

atstatymo procese praeities pamiršimas yra viena iš sunkiausiai 

išmokstamų pamokų. Kuo didesnes klaidas yra padaręs 

krikščionis, tuo sunkiau jam užmiršti ir palikti praeitį. Jėzus, 

atstatydamas Petrą, neatsitiktinai klausė Petro net tris kartus to 

paties klausimo: „Ar tu myli mane?“. Kiekvieną kartą 

klausdamas Petro apie meilę, Jėzus norėjo uždengti ir išgydyti 

Petro širdį nuo skaudaus prisiminimo apie Jėzaus išsižadėjimą. 

Petras išsižadėjo Jėzaus net tris kartus, todėl, atstatydamas 

Petrą, Jėzus net tris kartus nukreipė Petro žvilgsnį ne į tai, ką jis 

darė ar daro, bet į tai, kad jis myli Jėzų.   

 

Neįmanoma toliau vystyti santykių su Jėzumi, o ypač grįžti į 

pašaukimą, jei kritusio krikščionio širdis nėra išgydyta nuo 

praeities ir skaudžių kaltinimų bei prisiminimų. Skaitydami apie 

apaštalo Pauliaus gyvenimą matome, kad jis turėjo užtikrintumą 

ir drąsą skelbti Dievo pažinimo turtus pagonims, nors praeityje 

buvo padaręs siaubingų dalykų. Paulius buvo kai kurių 

krikščionių mirties priežastimi, grubiai suiminėjo ir siuntė į 
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kalėjimus krikščioniškas šeimas. Pirmoji bažnyčia patyrė daug 

neteisybės ir skriaudų iš Pauliaus, todėl, kai Paulius įtikėjo, 

daugelis šalinosi jo ir netikėjo, kad toks grubus ir piktas žmogus 

gali atsiversti. Todėl po atsivertimo Pauliui tikrai buvo ką 

prisiminti ir dėl ko gailėtis. Tačiau, atidavęs savo gyvenimą 

Jėzui, ir vieną kartą ir visiems laikams nusigręžęs nuo tamsos, 

Paulius daugiau nebesigręžiojo atgal ir leido Dievui ne tik 

išgydyti jo širdį, bet ir padaryti vaisingu įrankiu Dangaus 

Karalystėje.  

 

Atstatydamas kritusį krikščionį Dievas labai daug ir pastoviai 

kalba jam apie Dievo meilę ir požiūrį į jį. Tai Viešpats kartoja 

daug kartų ir nuolat, kol krikščionis pasiduoda ir pamiršta 

praeitį. Kai kurie krikščionys guli dvasinėse ligoninėse ir  yra 

pastoviai maitinami mažomis Dievo meilės porcijomis, kad 

galėtų sustiprėti ir pamiršti savo nuodėmes, praeitį ir klaidas bei 

suprastų Dievo širdies motyvus, kurie buvo, yra ir bus tokie 

patys.  

 

Jau vėliau apaštalas Petras savo laiške rašo krikščionims apie 

meilę, kuri uždengia daug nuodėmių. Čia jis kalba ne apie meilę, 

kuri pateisina nuodėmę, bet kuri atstato nusidėjėlį iš nuodėmės. 

Ši meilė atstatė ir Petrą.  

 

I Petro 4:8 Visų pirma karštai mylėkite vienas kitą, nes 

meilė uždengia gausybę nuodėmių. 

 

Pašaukimo atstatymas. Kada Šventoji Dvasia pamato, kad 

krikščionis įsitvirtina teisinguose santykiuose su Jėzumi, tada Ji 

atstato ir teisingus santykius su aplink esančiais žmonėmis, t.y. 

atstato pašaukimą. Pašaukimas visada yra susijęs su santykiais 
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ir tarnavimu kitiems. Neįmanoma įvykdyti pašaukimo esant 

nutrūkusiems ir neteisingiems santykiams su Viešpačiu, nes 

santykiai su Dievu atsispindi santykiuose su žmonėmis. 

Viešpats neįvedė Petro iš pradžių į pašaukimą, nes Petras būtų 

perdavęs kitiems žmonėms ne besąlyginę Dievo meilę, kurios 

jam pačiam reikėjo, bet žaizdotos širdies dūžius, kurie tą patį 

padarytų ir aplinkiniams. Sužeistas krikščionis tarnaudamas 

perduoda savo žaizdos aidą, todėl aplinkiniai patiria ir auga ne 

Dievo pažinimu, bet tampa žaizdoto krikščionio atspindžiu. 

Sužeisto krikščionio tarnavimas kitiems pasireiškia baimės, 

kontrolės, manipuliacijos formomis, po kuriomis krikščionis 

slepia savo nepilnavertiškumą, klaidas ir žaizdotą širdį.  

 

Taigi, kai Jėzus atstatė Petrą ir įsitikino, kad Dievo meilė jame 

pradeda tekėti tinkama kryptimi, tada lygiagrečiai Jėzus pradėjo 

atstatinėti ir Petro pašaukimą, t.y. tarnavimą žmonėms. Po 

kiekvieno Petro išpažinimo, kad jis mylį Jėzų, Jėzus 

nukreipdavo šią meilę nuo savęs į kitus. Iš tiesų, Dievas nėra tas, 

kuris reikalauja meilės ar tas, kuriam jos trūksta. Jis visada šią 

meilę nukreipia tiems, kuriems labiausiai jos reikia. Todėl po 

kiekvieno Petro atsakymo ir meilės išpažinimo Jėzus 

nukreipdavo ją į kitus mokinius. Mūsų meilė kitiems visada teka 

per Dievo širdį. Jis trokšta mūsų meilės Jam ne dėl savęs, bet 

dėl kitų.  

 

Jono 21:16 Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, 

Jonos sūnau, ar myli mane?“ Tas atsiliepė: „Taip, 

Viešpatie, Tu žinai, kad Tave myliu“. Jėzus jam pasakė: 

„Ganyk mano avis“. 
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Atstatytas pašaukimas įgalina krikščionį sekti paskui Jėzų. 

Sekimas paskui Jėzų nėra automatinis komandų vykdymas. Tai 

yra procesas, kada Jėzus mūsų meilę Jam nukreipia į kitus 

žmones. Tada pasideda sekimas paskui Jėzų ir tarnavimas 

kitiems.  

 

Sužeistas krikščionis nesugeba sekti paskui Jėzų ir nuolat 

skundžiasi, kad negirdi Dievo balso, nesupranta ir nemoka sekti 

paskui Jėzų.  Tada jis bėgioja po konferencijas ir seminarus 

„Kaip girdėti Dievo balsą“, „Kaip žinoti Dievo valią“, žiūri 

daug medžiagos ir pamokslų internete, vildamasis kaip nors 

išmokti Dievo girdėjimo principą, tačiau neleidžia Dievui 

gydyti savo širdies žaizdų ir pilnai jį atstatyti. Sužeisto 

krikščionio Dievas net nebando vesti ir nereikalauja sekimo 

paskui, bet pasisodina, pamaitina, parodo savo meilę, įtvirtina 

teisinguose santykiuose ir tada automatiškai krikščionis įgauna 

sugebėjimą sekti paskui Jėzų.  

 

Jono 21: 19 Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi 

Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: 

„Sek paskui mane!“  

 

Pašaukimo įtvirtinimas. Vienas iš paskutinių žingsnių kritusio 

krikščionio atstatymo procese yra pašaukimo įtvirtinimas. Kaip 

Dievas iš pradžių atstato ir įtvirtina teisingus santykius su 

Jėzumi, taip po to Jis atstato ir įtvirtina pašaukimą. Pašaukimas 

taip pat turi būti įtvirtintas. Viena iš dažniausių pašaukimo 

pametimo ir suklupimo priežasčių yra pašaukimo lyginimas su 

kitų krikščionių pašaukimais. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl 

kartais krikščionis tampa ne originalu, bet nelaiminga kopija. 

Kada mes susižavime, nustembame ar piktinamės kitų 
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pašaukimais, tada nustojame ieškoti, pasilikti ir būti savo 

pašaukime.  

 

Panašiai vyko ir apaštalo Petro gyvenime. Kada jo santykiai su 

Jėzumi buvo atstatyti ir įtvirtinti, ir kada Petras buvo grąžintas į 

savo pašaukimą, Petras pamatė, kad apaštalas Jonas taip pat 

seka paskui Jėzų ir pradėjo lyginti save su juo. Tačiau Jėzaus 

atsakymas buvo trumpas ir aiškus. Viešpats nori, kad tu 

nenagrinėtum kitų žmonių pašaukimų, neanalizuotum ir 

nekopijuotum jų, nes taip gali prarasi laiką ir nustoti sekti paskui 

Jėzų. Laikas, praleistas stengiantis kopijuoti kitų žmonių 

pašaukimą, yra praleistas veltui. Mes pašaukti ne kritikuoti, 

lyginti ar žavėtis kitų žmonių pašaukimais, bet ieškoti savojo ir 

įsitvirtinti jame.  

 

Jono 21: 21-22 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!“ 

 

Atstatytas krikščionis yra stipresnis nei prieš kritimą. 

Kritusio krikščionio atstatymo procesas yra vienas iš ryškiausių 

Dievo išminties pavyzdžių. Mums sunku suprasti, kaip Dievas 

gali iš kritusio ir didelių klaidų padariusio krikščionio padaryti 

stipresnį, drąsesnį ir gražesnį Dievo šlovės įrankį. Žvelgiant į 

Petro gyvenimo pavyzdį galima pamanyti, kad Petro kritimas ir 

savo Mokytojo išsižadėjimas ne tik, kad nepadarė jam nuostolio, 

bet priešingai – pakeitė ir subrandino.  

 

Iš tikrųjų, tai ne Petro klaida ir išsižadėjimas taip subrandino 

Petrą, bet Jėzaus atliktas atstatymas ir šio atstatymo būdas tai 
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padarė. Todėl Jėzus, žinodamas, kad Petras išsižadės Jo ir 

suklups, nesimeldė ir neprašė Dievo, kad to neatsitiktų, bet 

meldė, kad Petras išlaikytų tikėjimą, t.y. leistų Dievui jį atstatyti. 

Viešpats žinojo, kad Petro atstatymas bus toks didelis, gražus ir 

vaisingas, kad jis po atstatymo bus stipresnis, drąsesnis ir 

vaisingesnis nei prieš tai.  

 

Luko 22:32 Bet Aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas 

nepalūžtų, ir tu atsivertęs stiprink savo brolius!“ 

 

Kaip galėjo būti, kad iš visų mokinių skaudžiausiai kritęs ir 

didžiausią klaidą padaręs mokinys Petras, pasak Jėzaus, vėliau 

stiprins mažiau klaidų padariusius ir ne taip viešai suklupusius 

savo brolius? Tai rodo, kad Dievas gali užpilti net ir didžiausią 

duobę. Dievas viską grąžina su kaupu ir atlieka tai neįtikėtinai 

švelniai ir šlovingai. Todėl, žvelgdami į Petro klaidą ir 

matydami, kaip Dievas jį atstatė, mes nenustojame žavėtis 

Dievo jėga, išmintimi, meile ir gerumu. Todėl nėra tokios 

duobės, iš kurios Dievas negalėtų ištraukti, ir nėra tokio 

silpnumo, kurio Dievas negalėtų padaryti stiprybe.  

 

Taigi, Dievas nori ir gali atstatyti krikščionį. Jis tai daro savo 

būdu, laiku ir naudoja savo metodus. Kritęs krikščionis praeina 

šiuos atstatymo etapus, kurie parodo atstatymo seką ir 

prioritetus. 
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• Bandymai atstatyti save pačiam 

• Parengimas priimti pagalbą per kitus 

• Pirmosios meilės priminimas per kitus 

• Šuolis į Dievo meilę 

• Aktyvus pasidavimas Dievo meilei 

• Teisingo santykio su Jėzumi atstatymas 

• Teisingų gyvenimo prioritetų įtvirtinimas 

• Praeities pamiršimas 

• Pašaukimo atstatymas 

• Pašaukimo įtvirtinimas 

 

Išvada - atstatytas krikščionis yra stipresnis nei prieš kritimą. 
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VI SKYRIUS 

LIGONIŲ TIPAI 

 

aigi, Dievo Karalystės mūšyje yra ne tik fronto linijos ir 

aktyvios kovos, bet ir Dievo ligoninės ir sužeistų karių 

gydymas. Dievas steigia ir saugo savo ligonines, į kurias 

atveda tiek sunkiai, tiek ir lengvai sužeistus karius, kad jie vėliau 

grįžtų į fronto linijas ne tik išgydyti, bet ir stipresni ir 

išmintingesni nei prieš tai.  

 

Jeremijo 30:17 Aš atstatysiu tavo sveikatą, išgydysiu 

tavo žaizdas. Atstumtuoju vadino tave, sakydami: ‘Tai 

Sionas, kuriuo niekas nesirūpina’ “. 

 

Į Dievo ligonines ateina įvairaus sužeidimo tipo kariai, kuriems 

reikalingas nevienodas gydymas. Vieni į Dievo ligoninę užsuka 

trumpam, kiti gi - pasilieka ilgai, vieniems reikalingas paprastas 

gydymas, kitiems  - sudėtinga operacija. Neįmanoma visiems 

sužeistiems kariams taikyti vienodą gydymo metodą, 

pavadinimu „melskis, skaityk Bibliją, lankyk susirinkimus ir 

tarnauk“. Jei visiems sužeistiems krikščionims bus taikomas tas 

pats gydymo metodas, sužeistas krikščionis gali ne tik, kad 

nepagyti, bet dar labiau nusilpti ar net pasitraukti iš Dievo 

Karalystės teritorijos. Todėl Šventoji Dvasia turi individualų 

priėjimą prie kiekvieno sužeisto krikščionio ir naudoja tik jam 

tinkamus atstatymo metodus. Kaip pasaulio ligoninėse yra 

įvairių ligonių ir sužeidimų tipų, taip ir dvasinėje ligoninėje yra 

įvairių ligonių tipų. Taigi žemiau galime išskirti keletą į Dievo 

ligoninę ateinančių, atvedamų ar „atsitiktinai“ praeinančių pro 

šalį ligonių tipų.  

T 
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1. „Greiti ir įsiutę“. Tai krikščionys, patyrę sunkius ir 

gilius sužeidimus bei ilgą laiką neleidę Dievui gydyti savo 

širdies. Šiuos sužeidimus paprastai sukelia nuolat patiriamas 

atmetimas, įžeidimai ir nepripažinimas. Laiku negydyti tokie 

sužeidimai krikščionis padaro užkrečiamo „priešiškumo“ viruso 

nešiotojais. Šis virusas dažniausiai pasireiškia grubumu, kritika 

ir priešiškumu beveik visiems krikščionims ir bažnyčioms. 

Tokie krikščionys paprastai būna pikti, priimantys greitus ir 

grubius sprendimus, galintys stipriai įžeisti ir atvirai kritikuoti 

kitus. Jiems būdingas „didvyriškumo ir aukos“ sindromas, kuris 

įtvirtina krikščionį mąstyme, kad jo patiriamas atmetimas, 

kančios, saviizoliacija ir priešiškumas yra kaina už tiesą. 

Paprastai tokie krikščionys nenori priimti pagalbos. Priešingai – 

jie nesąmoningai bando paskleisti piktumo ir savo žaizdotos 

širdies virusą ir „pūlius“ kitiems, įvardindami tai „neparankia 

tiesa“. Nors jie kartais užsuka į Dievo ligoninę, Šventoji Dvasia 

jiems turi atskirą gydymo programą ir „izoliuoja juos iki laiko“,  

kol jų širdies virusas taps neužkrečiamu ir jie galės būti 

paguldyti gydymui kartu su kitais.   

 

Dievas myli ir neatmeta tokių krikščionių, bet ir neguldo į 

ligoninę kartu su kitais. Viešpats kartas nuo karto „atsitiktinai“ 

suveda juos su gydytojais, kurių pagalba „patikrina“ šių 

krikščionių nešiojamo viruso užkrečiamumo lygį. Kada tokių 

krikščionių širdis suminkštėja nuo kategoriškumo ir aktyvaus 

priešinimosi bei nuo gyvenime patirtų sunkumų išmoksta 

nuolankumo, Dievas tuoj pat juos paguldo į ligoninę ir pradeda 

atstatymo procesą.  

 

Vis dėlto tokio tipo sužeidimai yra patys pavojingiausi ir 

sunkiausi gydomi, kadangi tokiuose sužeidimuose greičiausiai 
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ir stipriausiai išsikeroja išdidumas. Išsikerojus išdidumui, 

Dievas negali jų gydyti, nes Viešpats priešinasi išdidumui. 

 

Jokūbo 4:6 Bet Jis duoda dar didesnę malonę, ir todėl 

sako: „Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems 

teikia malonę“. 

 

2. Nesuprantantys, kad sužeisti. Tai savo noru į Dievo 

ligoninę ateinantys krikščionys, kurie ateina čia vedami kito 

tikslo. Jie nežino ir nesupranta, kad yra sužeisti ir, kad Dievas 

atveda juos gydyti. Iš pradžių jie entuziastingai išreiškia savo 

susižavėjimą Dievo ligoninės atmosfera, bet viduje nori kuo 

greičiau Dievo ligoninę paversti karybos mokykla ir visus kuo 

greičiau išsiųsti į fronto liniją. Iš tikrųjų, tokie krikščionys yra 

sužeisti, nors atrodo aktyvūs, pasitikintys savimi ir net 

negalvojantys, kad yra sužeisti. Tokių krikščionių pagrindinė 

žaizda yra pašaukimo sukeitimas su asmeniniais santykiais su 

Jėzumi. Nepaisant, kad jų gyvenime yra daug darbų, tarnavimo 

ir veiklos, jų širdyse yra tuščia vieta ir asmeninių santykių su 

Jėzumi deficitas.  

 

Pirmomis Dievo ligoninėje praleistomis dienomis tokie 

krikščionys dar nėra gydomi, bet „apsipranta“ su Dievo 

ligoninės atmosfera. Ir tik vėliau, kada girdint Dievo žodį ir 

bendraujant, jie išgirsta apie asmeninių santykių su Jėzumi 

realumą, prieinamumą ir gražumą, jie pagaliau pastebi savo 

kritimą ir pradeda trokšti aktyvių asmeninių santykių su Dievu. 

Dar kurį laiką juose vyksta kova tarp pašaukimo ir asmeninių 

santykių su Dievu.  Jie dar bando išsiaiškinti, kuris iš šių dviejų 

dalykų yra svarbesnis, tačiau vėliau, patyrę ir išgirdę apie 

asmeninius santykius su Dievu, jie leidžiasi gydomi.  
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Pagrindinės gydančios tokį krikščionį temos yra: poilsis 

santykiuose su Jėzumi, Dievo meilės ir bendrystės prioritetas, 

asmeninis dėmesys Jėzui ir teisingas laiko planavimas ir 

vertinimas. Kada toks krikščionis pamato savo sužeidimą, jis 

labai noriai leidžiasi gydomas. Vis dėlto, vienas iš didžiausių 

tokio krikščionio pagundymų yra per greitai nutraukti gydymą 

ir vėl pasileisti į tarnavimą, pasitenkinus momentine ar laikina 

asmeninių santykių su Jėzumi patirtimi, kuri dar nėra pastovi  ir 

įtvirtinta, kaip pirmaeilė gyvenimo praktika. Tačiau, jei toks 

krikščionis išbūna iki galo ir praeina visą „gydymo kursą“, jis 

tampa ypač naudingu ir efektyviu Dangaus Karalystės plitimo 

įrankiu.  

 

Tokių išgydytų krikščionių pašaukimas yra automatiškai 

sutvirtintas, pagerintas ir pakeltas į naują lygį, nes pašaukimo ir 

tarnavimo pagrindu tampa asmeniniai santykiai su Dievu. 

Nemažai tokių išgydytų krikščionių atranda visai kitą 

pašaukimą ir supranta, kad ilgą laiką darė ne tą arba ne taip, kaip 

norėjo Jėzus.  

 

3. Neteisingai save diagnozavę. Tai krikščionys, kurie 

supranta, kad yra sužeisti, nori gydytis bei išspręsti savo 

charakterio ar santykių problemas. Vis dėlto, labai dažnai jie yra 

neteisingai diagnozavę savo ligą ar sužeidimą. Yra tokių 

krikščionių, kurie ateina gydytis galvodami, kad yra taip stipriai 

sužeisti, o jų problemos tokios didelės, komplikuotos ir sunkai 

išsprendžiamos, kad tik milžiniško Jėzaus apreiškimo ar visos 

pasaulinės bažnyčios maldų ar ypač pateptų ir išrinktų Dievo 

tarnų prisilietimo dėka, jie gali būti išgydyti ir išlaisvinti iš 

problemų. Paprastai tokie krikščionys yra pilni įvairių istorijų 

apie tai, kaip ir kas už juos meldėsi ir nieko neįvyko, kiek daug 
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bendruomenių bandė jiems padėti ir per kokius sunkumus ir 

sudėtingą pagalbą jie perėjo. Jie daug kalba ir labai detaliai 

pasakoja apie save ir savo pergyvenimus, suteikdami kiekvienai 

detalei ir patirčiai didžiulę reikšmę.  

 

Tačiau iš esmės tokio krikščionio sužeidimas yra per ilgai 

sukoncentruotas žvilgsnis į save ir Jėzaus mirties ir prisikėlimo 

žinios nustumimas į antrą planą. Todėl tokiam krikščioniui viso 

labo užtenka priimti ir girdėti žinias ne apie save, kitus 

krikščionis, gydymo metodus, sudėtingas operacijas, bet apie 

Jėzų Kristų, kuris pamilo ir atidavė save už jį. Todėl Dievo 

ligoninėje tokiam krikščioniui pakanka girdėti daugiau kalbant 

apie Jėzų, nei apie savo problemas. Jam prašant melstis kuo 

daugiau už jį, Šventoji Dvasia skatina daryti priešingai - kuo 

mažiau melstis ir detalizuoti jo problemas, o kuo daugiau kalbėti 

apie Jėzų ir leisti tokiam krikščioniui dėkoti Viešpačiui.  

 

Kitai neteisingai save diagnozavusių krikščionių grupei 

priklauso tie, kurie supranta, kad yra sužeisti, bet galvoja, kad 

tai yra lengvas sužeidimas, tik įbrėžimas ar nedidelis patinimas, 

kuriam pašalinti reikės vos tik vieno prisilietimo. Paprastai tokie 

krikščionys neturi didelių išorinių sunkumų, yra aprūpinti ir 

tarnaujantys. Kadangi jie yra susikoncentravę į išorinius 

dalykus, jie nori viso labo tik pataisyti keletą nereikšmingų 

dalykų: pataisyti santykius šeimoje ar su aplinkiniais, patobulėti 

tarnavime ir gauti naujų nurodymų iš Dievo dėl kokio nors 

konkretaus sprendimo. Paprastai tokie krikščionys ateina 

trumpam į Dievo ligoninę išgirsti pranašysčių ar konkretaus 

patarimo ar nurodymo, kaip išspręsti kokią nors problemą. Gavę 

pranašystę ar patarimą, jie vėl pradingsta kuriam laikui, kol vėl 

reikės patarimo ar pranašystės. Vis dėlto, jei jie pasilieka ilgiau 



Ligonių tipai 

88 

 

Dievo ligoninėje, Dievas rentgenu pradeda šviesti jų vidų ir jie 

pamato, kad tos nedidelės ir išorinės problemos, kurios vis 

susitvarko po išgirstos pranašystės ar patarimo, nėra tik 

paviršutiniai įbrėžimai. Po jais slepiasi vidinis kritimas ir 

pažeistas stuburas, kuriame nėra esminio ir kertinio sprendimo 

sekti paskui Jėzų ir pašvęsti savo gyvenimą Jam. Jie pradeda 

girdėti žinią, kad Jėzus nėra problemų sprendėjas ar geresnio 

gyvenimo garantas, bet asmuo, kuris myli ir turi savo valią 

kiekvienam žmogui. 

 

Toks krikščionis pamato, kad Kristus jo gyvenimo automobilyje 

yra tik atsarginė padanga, skirta išspręsti atsiradusias 

problemas, tačiau nėra kertinis gyvenimo akmuo ir stuburas, 

laikantis aplink save viską. Todėl Viešpats tokiems 

krikščionims ligoninėje kalba apie Dievo parengtą ir 

įgyvendintą žmogaus išgelbėjimo planą, apie asmeninį 

sprendimą ir atsakomybę už savo gyvenimą, apie šio gyvenimo 

žemėje laikinumą ir antraeiliškumą, apie žmogaus 

nuodėmingumą ir Jėzų, griaunantį nuodėmę žmogaus viduje ir 

duodantį norą bei sugebėjimą gyventi kitaip.   

 

Šio krikščionio gydymas susideda iš dviejų etapų, iš kurių 

pirmas yra ilgesnis ir veda prie kertinio, asmeninio ir 

subrandinto apsisprendimo atiduoti visą savo gyvenimą Jėzui, 

po kurio seka antras labai efektyvus ir vaisingas atstatymo 

etapas, sutvirtinantis tokį krikščionį šiame sprendime ir 

leidžiantis patirti šio apsisprendimo vaisus: užtikrintumą Dievu, 

asmeninių santykių su Jėzumi realumą ir didelę amžino 

gyvenimo prasmę ir perspektyvą. 
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4. Viską sudvasinantys krikščionys. Tai krikščionys, 

kuriuos į Dievo ligoninę atveda įsisenėjusios materialinės, 

gyvenimo, santykių ar buities problemos. Tai gali būti didelės 

finansinės skolos, nesugebėjimas rasti darbą ar pastovus darbo 

praradimas, santykių krizė šeimoje, gyvenamosios vietos 

neturėjimas, konfliktai su aplinkiniais ir panašios. Krikščionis 

mato ir pripažįsta šias problemas, tačiau nesugeba jų išspręsti. 

Jis bando spręsti žemiškas ir buitines problemas dvasinėmis 

priemonėmis ir ignoruoja sveiką protą bei asmeninę 

atsakomybę. Susidūręs su minėtomis problemomis, toks 

krikščionis meldžiasi ir prašo kitus melstis, kad problema 

išsispręstų, pats gi atsikratydamas atsakomybės už paprastus 

buitinius sprendimus. Kiekvienoje problemoje jis mato 

pasislėpusį demoną, už santykių problemos mato kitų klaidas ir 

velnio ataką, už finansinių problemų – protėvių prakeikimą, už 

darbo nesuradimą – nepakankamą atsidavimą Dievui ar 

nesugebėjimą girdėti Dievo balsą ir konkrečios instrukcijos. 

 

Paprastai tokie krikščionys ieško dvasinių ir gilių priežasčių 

suprasti savo gyvenimiškų problemų priežastis ir imasi dvasinių 

žingsnių šioms problemoms spręsti: maldų, pasninkų, prašymo 

kitų Dievo tarnų paklausti Dievo, ką daryti, ypatingų regėjimų, 

vizijų ar apreiškimų. 

 

Tokio krikščionio gydymas yra susijęs su sveiku mokymu apie 

kasdieninį gyvenimą, darbą, buitį ir santykius, apie kuriuos 

rašoma laiške Timotiejui, Titui, apaštalo Jokūbo ir Petro 

laiškuose. Kada toks krikščionis pradeda girdėti sveiką 

mokymą, jis nustemba, kad Dievas jam davė jėgų, atsakomybę 

ir protą spręsti problemas. Toks krikščionis pradeda suprasti, 

kad paskolos ėmimas pagal apreiškimą įvarė jį į duobę, iš kurios 
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dabar jis mokomas išlipti susirandant darbą bei išmokstant 

finansinės disciplinos. Tada dažnai nustembama, kad 

dokumentus pašalpai tvarko ne Dievas, bet žmogus, kad 

kambarius tvarko, valgyti gamina ir indus plauna krikščionis be 

apreiškimo, bet su asmenine atsakomybe, kad vaikai neužauga 

savaime patepti ir įtakojami Dievo šlovės debesio, bet 

mokinami, drausminami ir ugdomi, kad bendraujant galima 

paklausti kito žmogaus tiesiai, kaip jis jaučiasi, o ne spėlioti jo 

širdies motyvus iš apreiškimo, kad protėviai neprakeikė jo 

atlyginimo, o atlyginimas mokomas už darbą, bet ne už 

evangelizaciją, kad Dievas nemoka paskolos ir nepildo 

dokumentų, bet duoda sveika protą tvarkyti savo finansus, laiką 

ir buitį, kad po naktinės maldos krikščionis bus pavargęs, kad 

ilgi pasninkai ir maldos nepamaitins vaikų ir nenuves jų į 

darželį. Visi šie dalykai sprendžiami ne tik malda, pasninku ir 

tarnavimu bažnyčioje, bet kasdieninio gyvenimo pavydžiu ir 

asmenine atsakomybe. 

 

Kada toks krikščionis pradeda mokytis kasdieninio gyvenimo 

praktikos ir prisiima atsakomybę už save, buitį, namus, šeimą ir 

finansus, jis nustemba kaip lengvai išsisprendžia jo problemos, 

o tiksliau pasakius, krikščionis pats jas išsprendžia, nes niekas 

savaime nesitvarko, nesisprendžia ir nesivysto. Tada tokiame 

krikščionyje atsiveria dėkingumo, džiaugsmo ir išminties 

šaltinis, kuris padaro jį praktišku ir dar vaisingesniu. Tada tokio 

krikščionio tikėjimą pastebi ir įvertina kiti.   

 

5. Ligoniai, kuriems būtina ilga reabilitacija po 

įvykusios traumos. Tai krikščionys, kuriems po įvykusios 

gyvenimo krizės ar tam tikrų skaudžių įvykių būtina ilga 

reabilitacija. Tai dažniausiai susiję su patirtomis skyrybomis ar 
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artimų žmonių netektimis. Tokie įvykiai krikščionio širdyje 

įrėžia gilias žaizdas ir klausimus. Jiems neužtenka vienkartinės 

paguodos, kelių gerų žodžių, pranašystės ar vieno pamokslo. 

Jiems reikalingas ilgas reabilitacijos periodas. Paprastai tokie 

krikščionys yra nuoširdūs, savikritiški ir nešioja savyje 

neatsakytus klausimus, tarp kurių svarbiausias – „kodėl tai 

įvyko ir kodėl Dievas tai leido įvykti?“. Nemažai tokių sužeistų 

krikščionių užsidaro savyje, tačiau nesišalina bendravimo. 

Mažiausiai, ko jiems reikia – tai mokymo, patarimų, paguodos 

ir padrąsinimo. Dievo ligoninėje jie nemažai laiko praleidžia 

tiesiog būdami ir laukdami to momento, kada ras gydytoją ir 

galės pasikalbėti – ne vieną ir ne du kartus, bet daug kartų. 

Pagrindinė jų žaizda nėra šeimos sugriuvimas ar artimo 

žmogaus praradimas, bet nepasitikėjimas Dievu. Todėl Viešpats 

ilgai, kantriai ir švelniai pradeda atstatyti pasitikėjimą Juo, ne 

aiškindamas priežastis, bet tiesiog būdamas kartu.  

 

Kada Šventoji Dvasia leidžia tokiam krikščioniui „išsikalbėti“, 

tada yra atstatomas trapus bendrystės su Dievu tiltas, kuriuo 

Viešpats pradeda tiekti pasitikėjimo kreditą. Iš lėto krikščionis 

pradeda girdėti Dievo žodį apie tai, kad tikėjimo ir santykių su 

Dievu tikslas nėra problemos išsprendimas ar asmeninių 

lūkesčių išpildymas. Krikščionis pastebi daug Biblijoje aprašytų 

Dievo žmonių pavyzdžių, kurių gyvenimuose buvo sunkumų, 

praradimų ir klaidų, bet kurie yra pripažinti Dievo, kaip įtikę 

Jam. Krikščionybė nėra gero gyvenimo receptas, ar atlygis už 

teisingą elgesį, kurio dėka yra išvengiama sunkumų ir sielvartų. 

Krikščionybė yra daugiau nei šis gyvenimas žemėje ir rezultatų 

pasiekimas. Krikščionybė prasiskverbia toliau, anapus 

uždangos, kur yra amžinas gyvenimas.  
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Kada toks krikščionis iš lėto ateina iki kito gydymo etapo ir 

leidžiasi būti stiprinamas Dievo, neaiškinant priežasčių, tada 

jame išryškėja viltis, kaip milžiniška jėga ir stiprybė. Toks 

krikščionis tampa Dievo namų stulpu, laikančiu tikrą Dievo 

pažinimą, patikimu, pastoviu ir stipriu Dievo tarnu, į kurį gali 

remtis daugelis. Po tokių didelių traumų ir sukrėtimų atstatyti 

krikščionys tampa ypač patikimais, brandžiais ir stipriais Dievo 

Karalystės įrankiais. Tokiu įrankiu tapo ir Jobas, kuris klausė 

Dievo apie priežastis, kodėl jo gyvenime įvyko tokie 

išbandymai, bet vietoje konkretaus atsakymo pamatė Dievo 

didybę ir per tai buvo atstatytas. Panašiai įvyksta ir su tokiais 

krikščionimis, kada pamatę Dievo gerumą ir didybę jie 

pasiduoda Jam, pavesdami visus savo klausimus ir praeitį Jo 

valiai. Būtent tokiuose krikščionyse gimsta dvasiniai tėvai.  

 

6. Ligoninė, kaip šiltnamis augimui ir sustiprinimui.  

Tai nėra sužeisti ar kritę krikščionys. Tai veikiau trapūs ir silpni, 

kuriems reikalinga ypatinga aplinka augimui ir sustiprinimui. 

Dievas kartais atsiunčia į ligoninę krikščionis, kurie gyvena 

aplinkoje, trukdančioje jiems augti. Dažnai tai būna per ilgai 

nepalankiose sąlygose užsibuvę krikščionys, kurių dvasinis 

augimas sustojo, ir kuriems reikalingos laikinos šiltnamio 

sąlygos sustiprėti.  

 

Paprastai jie yra labai nuoširdūs, gebantys priimti ir turintys gerų 

norų ir planų, tačiau dėl sunkių buities, darbo, gyvenimo sąlygų 

neturintys galimybės bendrauti ir stiprėti. Visus jų gerus norus, 

troškimus ir planus pavagia nuolatinė įtampa, darbai, buitis ir 

aplinka, kurioje nėra krikščionių ar santykių, kuriuos Dievas 

galėtų naudoti jų sustiprinimui ir atgaivinimui. Asmeninis 
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bendravimas su Dievu tokiems krikščionims yra ne 

atsigaivinimo, bet išlikimo dalykas.  

 

Dievo ligoninėje jie noriai klauso, stebi ir mato, kaip Dievas 

gydo savo vaikus, girdi įvairius liudijimus ir mokymą. Dievas 

ligoninėje ne gydo tokius krikščionis, bet sudeda krikščioniško 

gyvenimo pamatus, sutvirtina tiesoje ir vėliau paleidžia bei 

nukreipia į tas savo karalystės vietas, kuriose jie pašaukti būti. 

Toks laikas šiems krikščionims yra Dievo dovana, nes jie dar 

prieš įvykstant tam tikriems gyvenimo įvykiams yra apmokomi, 

paruošiami ir sustiprinami, todėl ateityje išvengia grubių klaidų 

ir tampa palaiminimu kitiems žmonėms.  

 

7. Greitai ir lengvai atstatomi. Tai krikščionys, kurie nėra 

stipriai sužeisti, tačiau turi neatsakytų klausimų, kurie pavagia 

iš jų „pilnavertiškumą“. Jiems reikalinga trumpalaikė ir greita 

pagalba, susijusi su specifiniu mokymu tam tikra Dievo žodžio 

tema, pavyzdžiui – kaip elgtis su skirtingų denominacijų 

krikščionimis ar tais, kurie turi kitokį pažinimą bei skiriasi 

meilės ir tikėjimo lygiu. Šie krikščionys turi gerą valią ir 

nuoširdumą, tačiau susiduria su praktiniais klausimais, kaip 

elgtis tam tikrose situacijose, kaip išvengti nenaudingų ginčų ir 

diskusijų, kaip nepradėti teisti ar apkalbėti kitų. Jie viduje jau 

turi atsakymą, tačiau ieško patvirtinimo ir paaiškinimo, kaip 

praktiškai tai padaryti. Jie labai lengvai sugeria ir priima 

patarimus, yra dėkingi ir brandūs. Dažniausiai su tokiomis 

problemomis susiduria krikščionys, kurie pašaukti būti tiltais 

tarp skirtingų denominacijų ar pašaukti liudyti ir mokyti įvairaus 

nusistatymo ir pažinimo krikščionims. 
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8. Sunkūs ir traumuoti ligoniai. Tai krikščionys, kurie 

nebegali patys ateiti į Dievo ligoninę ir nesugeba savarankiškai 

priimti sprendimų. Paprastai juos į ligoninę atneša kiti. Kaip 

Evangelijose skaitome apie paralyžuotą vyrą, kurį pas Jėzų 

atnešė draugai, taip ir šie krikščionys yra atvedami kitų. Kartais 

sveiki krikščionys, kurie tarnauja ir kariauja tam tikrose Dievo 

Karalystės fronto linijose, susiduria su sunkiai sužeistais kariais, 

kurie nebegali nei paeiti, nei pašliaužti. Fronto linijose nėra 

laiko gydyti tokius traumuotus ligonius. Iš pradžių sveiki kariai 

bando „greituoju būdu“ atstatyti tokį ligonį, pasimelsdami už jį, 

ragindami jį patį melstis, skaityti Dievo žodį, nuvesdami jį į 

konferenciją ar seminarą ir ragindami jį toliau kariauti, bet 

pastebėję problemos dydį ir beviltiškumą, pradeda ieškoti Dievo 

ligoninės ir atneša tokį sužeistą karį. 

 

Tokiems krikščionims būdingas sprendimų mechanizmo 

paralyžius, depresija, emocinis nestabilumas ir tikėjimo 

doktrinų košė iš internetinių mokymų kratinio. Tai panašu į 

daug ir didelių problemų paketą, iš kurių visos yra svarbios. Iš 

pradžių gali pasirodyti, kad tokiam krikščioniui tinka visos 

temos ir visi patarimai, nes jis pilnas įvairiausių problemų, 

tačiau Dievas gydo nuosekliai, pradėdamas nuo pirmos 

problemos ir eidamas tolyn link kitos.  

 

Todėl iš pradžių Dievo ligoninėje daugelis tokio krikščionio 

problemų yra „ignoruojamos“. Atrodo, kad toks krikščionis 

negyja ir kiekvienas mokymas ar žodis, pranašystė ar patarimas 

išteka pro šalį ir sekantį kartą reikia vėl viską pradėti iš pradžių. 

Tačiau taip nėra. Nors atrodo, kad didžioji dalis gydymo 

tarytum nueina veltui, gydymo kartojimas tokiam krikščioniui 

yra svarbiau už gydymo rezultatą. Jam labai svarbus 
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pastovumas ir Dievo elementarių tiesų aiškinimas, pradedant 

Dievo parengtu ir įgyvendintu žmonių atpirkimo planu, Kristaus 

mirties ir prisikėlimo tiesa, atgailos ir sprendimo gręžtis nuo 

tamsos į šviesą tema ir t.t. Visos pagrindinės Dievo žodžio tiesos 

artina tokį krikščionį prie sugebėjimo priimti sprendimus. 

Atėjęs  iki tokios vietos, krikščionis gali pradėti keltis iš 

dvasinės lovos ir bandyti atsisėsti. Nors iš pradžių tokie 

sprendimai sveikiems krikščionims gali pasirodyti juokingi, 

tačiau tai yra būtent tai, ko siekia Šventoji Dvasia. Ji moko 

priimti sprendimus remiantis ne emocijomis, patirtimi ar 

aplinkybėmis, bet išgirsta tiesa. Toliau praktikuojant asmeninių 

sprendimų priėmimą krikščionio neigiamos emocijos yra 

atkabinamos nuo sprendimų ir krikščionis pradeda laisviau 

kvėpuoti. 

 

Dievas tokį krikščionį gydo neviršijant jo jėgų. Po tam tikro 

progreso krikščionis vėl gali būti operuojamas, kada per 

santykius ir mokymą Dievo ligoninėje keičiami krikščionio 

motyvai. Po kiekvieno tokio pakeitimo ar operacijos 

krikščioniui vėl ir vėl nešama Dievo meilės porcija, slaugymas 

ir mokymas. 

 

Taigi, sunkiai sužeisto krikščionio gydymas užtrunka ir tokie 

krikščionys ilgai guli Dievo ligoninėse. Kartais jie net pradeda 

galvoti, kad tai yra jų nuolatinė vieta, tačiau ateina diena, kada 

Dievas išrašo juos iš ligoninės ir jie grįžta į tą mūšio vietą, 

kurioje buvo sužeisti. Tada krikščionis imasi spręsti tas 

problemas, santykius ir dalykus, kuriuos paliko po sužeidimo. 

Dažnai krikščionis grįžta prie praeityje nutrauktų santykių ir 

atstato juos per atleidimą, „susitvarko savo gyvenimą“ ir 
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pradeda tarnauti kitiems perduodamas tas pamokas, kurių 

išmoko ligoninėje.  

 

Paprastai tokių krikščionių ilgas Dievo ligoninėje praleistas 

laikas atsiperka su kaupu ir krikščionis įgauna stiprybės ir jėgų 

padėti kitiems. Viena iš pagrindinių dovanų, kurios išryškėja 

gydymo metu ir kuria toks krikščionis tarnauja kitiems, yra 

išmintis. Grįžęs į fronto liniją toks krikščionis grįžta ne kaip 

eilinis, bet kaip karininkas ar net generolas, suprantantis mūšio 

eigą, pavojus ir pergalę. Dievo generolai ir lyderiai ypač dažnai 

subrandinami po sunkių sužeidimų ir atstatymo. Jie vėliau 

brangina kiekvieną krikščionį. Jie vertina kiekvieną dovaną ir 

pirmi pasitinka sunkumus, stengdamiesi jaunesnius ir mažiau 

patyrusius apsaugoti nuo klaidžiamokslių, gyvenimo duobių ar 

nuodėmės.  

 

9. Ligoniai, ateinantys dėl vienos operacijos.  Tai 

krikščionys, kurie ateina arba yra atvedami į Dievo ligoninę dėl 

vienos operacijos. Tai dažniausiai susiję su klaidinga širdies 

motyvacija tam tikrose gyvenimo srityse. Kad pakeisti ir 

pakoreguoti širdies motyvą neužtenka tiesiog pasakyti tiesą. Kai 

kurie motyvai yra taip giliai paslėpti širdyje, kad jie net 

nematomi pačiam krikščioniui. Kiti gi – matomi, tačiau labai 

saugomi, baiminantis skausmo ir sunkumų, kuriuos gali skelti 

neteisingo motyvo apšvietimas. Todėl iš pradžių Dievas kantriai 

ir nuosekliai „braunasi“ link širdies gilumos, kur yra paslėptas 

krikščionio neteisingas motyvas. Šis „brovimasis“ reiškiasi 

padrąsinimu, atlaidumu ir paguoda iki tol, kol krikščionis leidžia 

Dievo Dvasiai „prisikasti“ iki motyvo ir, užsimezgus 

paklusnumo ir pasitikėjimo santykiui, leisti Viešpačiui prabilti 

apie neteisingą motyvą. 
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Neteisingi sužeistų krikščionių motyvai gali būti įvairūs: 

klestėjimo doktrina, kuri sako, kad jei tu nesi materialiai 

pasiturintis, tu turi mažą tikėjimą, tarnavimas Dievui su 

išskaičiavimais arba su tam tikroms sąlygomis (jei tu padėsi, 

duosi didelį tarnavimą ir t.t.), noras įtikti žmonėms, noras 

pasirodyti geru ir teisiu, tarnavimas ir siekimas Dievo dėl 

pripažinimo ir dėmesio, savęs įprasminimas ir saviraiška ir t.t.  

 

Jei krikščionis pasitiki ir leidžia Dievui jį pakoreguoti, širdies 

motyvų pakeitimas atrodo toks paprastas ir neskausmingas, 

panašus į švelnų spragtelėjimą, kuris padaro tiek daug. Tada 

atrodo, kad priėjimas iki motyvo pakeitimo mygtuko buvo 

ilgesnis, sunkesnis ir reikalavo daugiau jėgų, negu pats motyvo 

pakeitimas.   

 

Po tokios operacijos krikščionis įgauna daugiau užtikrintumo ir 

jo gyvenimas atranda naują kryptį ir stabilumą. Vienas iš 

svarbiausių tokios operacijos rezultatų būna drąsa, kuri lydi 

kiekvieną teisingą motyvą.  

 

10. Užsukantys pasitikrinti ir sustiprėti. Tai krikščionys, 

kurie nėra sužeisti, tačiau ateinantys į Dievo ligoninę 

atsigaivinti ir sustiprėti.  Tokie krikščionys susiduria su 

gyvenimo, tarnavimo ir mūšių rutina ir ieško vitaminų 

pavadinimu „kažkas naujo“ arba „senai girdėto paprasto, bet 

skanaus“. Jiems nauji ir skanūs dalykai yra Dievo meilė, 

asmeninis bendravimas su Dievu, krikščionių bendrystė ir 

vienybė, paprastumas, pasitikėjimas Dievu ir Dievo planas 

tarnavime ir pašaukime. Toks krikščionis, suvalgęs tokių 

vitaminų, vėl įgauna motyvacijos ir sustiprėja, pasirengęs sutikti 
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kasdieninius iššūkius, rutiną, sunkumus ir išlaikantis motyvaciją 

judėti į priekį ir vytis Dievo pažinimą.  

 

 Būsimieji ir esantys gydytojai. Dar viena kategorija 

krikščionių ateinančių į Dievo ligoninę yra būsimieji arba 

esantys gydytojai, kurie pašaukti tarnauti Dievo ligoninėse. 

Kartais jie galvoja, kad atėjo į Dievo ligoninę gydytis, tačiau 

greitai supranta, kad jie nėra ligoniai ar sužeisti, bet pašaukti 

mokytis ir gydyti kitus. Kai kuriems tai yra viso labo praktika ir 

mokymasis, kaip elgtis Dievo ligoninėje, kitiems gi – pastovi 

„darbo vieta“ ir pašaukimas. Kai kurie, įgavę praktikos ir 

užtikrintumą dėl pašaukimo gydyti kitus, iškeliauja į vietas, 

kuriose Dievas steigia savo ligonines. Jie išbūna tam tikrą Dievo 

skirtą laiką, įgauna patirties ir praktikos, kaip elgtis su įvairių 

tipų ligoniais, kaip diagnozuoti sužeidimą ir bendraujant su 

Šventąja Dvasia pasirinkti gydymo metodus ir individualų 

priėjimą prie kiekvieno ligonio. Pasibaigus praktikos ir 

mokymosi laikui, jie pradeda jausti teisingą diskomfortą, kurį 

sukelia Šventoji Dvasia, skatindama juos ieškoti vietos, kurioje 

jie yra pašaukti tarnauti.  

 

Kiti gi būna atsiųsti jau paruošti ir apdovanoti tiesiai į tarnystės 

vietą ir įsilieja į gydytojų komandą. Jie pradeda tarnauti kaip 

dvasiniai chirurgai, slaugytojai, reabilitacijos specialistai ir kiti.  

  

11. Sužeisti netikintys. Kartais į Dievo ligoninę užsuka ir 

netikintys, kuriuos Dievas atsiunčia ne tik gydytis, bet tapti 

Dievo vaiku ir Dievo Karalystės įrankiu. Dievas savo ligonines 

taip pat naudoja kaip evangelizacijos vietas, kada problemų 

turintys pasauliečiai ateina su tikslu išspręsti gyvenimiškas 

problemas ir supranta Dievo ligoninę, kaip psichologinę – 
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religinę pagalbą. Dievo ligoninėje gydytojai yra išmokyti 

priimti kiekvieną, kuriam reikia pagalbos ir suteikia ją pagal 

poreikį ir ateinančiojo troškimą. Gydytojai nepuola 

evangelizuoti, bet atsako į konkretų žmogaus poreikį. Kai kurie 

iš tokių atėjusių gauna pagalbą ir pradingsta. Jie gauna 

atsakymus ir pagalbą dėl santykių šeimoje, dėl savęs vertinimo 

ir požiūrio į kitus, tačiau yra tokių, kurie atėję gydytis pamato 

kertinę savo gyvenimo problemą ir pagrindinį atsakymą į visas 

savo ligas. Tada jie priima Jėzų, kaip savo gyvenimo Viešpatį ir 

šeimininką ir tampa Kristaus mokiniais. Pabuvę kurį laiką 

ligoninėje, jie nukreipiami į tas bendruomenes ar Dievo 

Karalystės vietas, kuriose jie pašaukti augti.  

 

12. Vis dar norintys likti ligoniais.  Tai išgydyti ir sveiki 

krikščionys, kurie vis dar nori pasilikti ligoniais, nes jiems 

patinka rodomas dėmesys, aplinka ir gydymas. Todėl jie vis dar 

reikalauja dėmesio ir švelnumo, todėl kartais pasipiktina 

dėmesio stoka ar gydytojų „grubumu“ ir abejingumu. Jie jau 

viską žino apie gydymą ir nebejaučia realios naudos iš jo, tačiau 

bijo savarankiškumo ir nepriima būtinų sprendimų judėti toliau 

ir grįžti į fronto liniją. Tačiau Viešpats jiems padeda ir atsiunčia 

į ligoninę savo karius, kurie, atvedę sužeistą kareivį, pasiima 

atgal su savimi ligoninėje užsibuvusį sveiką kareivį.  
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VII SKYRIUS 

PAGRINDINĖS LIGOS 

 

aip pasaulio ligoninėse yra ne tik sužeistųjų, bet ir 

sergančių įvairiomis ligomis, taip ir dvasinėje 

ligoninėje yra besigydančių krikščionių, kurie serga 

dvasinėmis ligomis. Dvasinėje ligoninėje Viešpats 

gydo savo vaikus ne tik nuo sužeidimų, patirtų kovojant 

Dievo Karalystės fronto linijose, bet ir nuo įvairių ligų, kuriomis 

priešas (velnias) užkrečia krikščionis ir padaro juos neveiksnius, 

nevaisingus ir neefektyvius Dievo Karalystėje. Taigi, žemiau 

yra išvardintos pagrindinės dvasinės ligos, kurios stipriausiai 

įtakoja krikščionis, ir kuriomis dažniausiai užsikrečia ne tik 

dvasiniai kūdikiai, bet ir gana brandūs krikščionys. Šių ligų 

požymiai ir atsiradimo priežastys skiriasi, todėl ir jų gydymo 

procesas yra ne vienodas.  

 

1. Didybės manija. Šiuo metu tai yra 

viena iš dažniausiai sutinkamų 

dvasinių ligų, kuri ypač paplitusi 

vakarų arba ekonomiškai 

išsivysčiusių šalių krikščionyse ir 

bažnyčiose.  

 

Ligos priežastis: pagrindinis šios ligos šaltinis yra 

vakarietiškoje civilizacijoje ir šių laikų pasaulio kultūroje 

paplitęs „žvaigždžių“ gamybos mechanizmas, plintantis per 

masines informavimo priemones, socialinius tinklus ir 

gyvenimo būdą. Šiandien daugelis pasaulyje gyvenančių 

žmonių siekia tapti žvaigždėmis, įtakingais, žinomais ir 

vertinamais visuomenėje. Šis siekis išreiškiamas įvairiuose 

masteliuose, pradedant šeima, kaimu, miesteliu ir baigiant - 

šalimi, regionu ar pasauliu. Todėl dabar yra labai populiarūs 

K 
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motyvaciniai seminarai, asmens tobulėjimo kursai ir 

psichologinė literatūra, įkvepianti bei žadinanti kiekviename 

žmoguje „didybės manijos“ virusą. Bažnyčios, kurios neturi 

ryškios takoskyros nuo pasaulio, lengvai užsikrečia šiuo virusu 

ir tampa „didybės manijos“ krikščioniškos versijos nešiotojais. 

Šis virusas krikščionims siūlo didingas svajones,  pranašystes ir 

prabudimus, kurie savyje slepia siekį tapti žinomais, įtakingais 

ir didingais žmonių akyse. Tada pavieniai krikščionys ar net 

bažnyčios tampa „krikščioniškomis pasaulio bambomis“ ir 

ypatingais apreiškimais pasižymintys dvasiniai herojai, 

laukiantys savo didybės valandos ir tyliai viduje žeminantys 

kitus krikščionis. 

 

I Jono 2:16 nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, 

akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, 

bet iš pasaulio. 

 

Ligos požymiai: Pagrindinis šios ligos požymis yra krikščionio 

ar bendruomenės atitrūkimas nuo kasdieninio gyvenimo 

atsakomybės ir pasinėrimas į aukštesnio lygio dvasingumą, 

kuriame įvykiai, daiktai ir žmonės pateikiami neproporcingai ir 

iškreiptai. Paprastai tokiems krikščionims būdingas neteisingas 

ir iškreiptas pasišventimas bei pasiaukojimas Dievui. Dėl šios 

priežasties jie patiria įvairius praradimus asmeniniame, šeimos, 

darbo, tarpusavio santykių bei finansinėje srityse, paaukodami 

savavališkai šias sritis didesnei vizijai ir didingiems planams.  

 

Pavyzdžiui, šeimoje žmona ar vyras gali ignoruoti pareigas ir 

atsakomybę ir visą laiką paskirti maldai, pasninkui, bažnyčiai ir 

tarnavimui dėl didesnės vizijos ir galingų Dievo planų. Tada 

krikščionis gali ignoruoti savo artimuosius ir atiduoti visą 

atlyginimą bažnyčiai, pastato statybai ar didingiems projektams. 

Krikščionis gali palikti darbą ir išvažiuoti skelbti Evangeliją į 
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kitas šalis bei eiti iš namų į namus prašyti paramos, pinigų ir 

pagalbos, taip užkraudamas atsakomybę už savo gyvenimą 

kitiems krikščionims.  

 

Jei šeimoje vienas iš sutuoktinių tampa šio viruso nešiotoju, 

šeimoje iškyla problemos, kurios gali baigtis skyrybomis arba 

vieno iš sutuoktinių pasitraukimo nuo tikėjimo. Kada 

bendruomenėse atsiranda šis virusas, jis gali suskaldyti 

bendruomenę, nuo kurios paprastai atsiskiria aukštesnės ir 

didingesnės vizijos nešiotojai ir pradeda bėgti į „neteisingai 

motyvuotą“ tikslą, ignoruodami santykius ir kasdieninio 

gyvenimo atsakomybę.  

 

Šio viruso nešiotojams taip pat būdingas per didelis „Dievo 

reklamavimas“, pristatant bet kokį Dievo veikimą, kaip didingą 

stebuklą ar prabudimo pradžią, kurie įvyko dėl jų pasiaukojamo 

tarnavimo ir pasišventimo didingai vizijai. Šio viruso nešiotojai 

nesugeba bendrauti su „žemesnės“ kategorijos krikščionimis, 

kurie, jų nuomone, neturi didelių svajonių, yra neaktyvūs ir 

nepasišventę. Dėl ko tarpusavio bendravime pradeda būti 

naudojamos manipuliacijos, spaudimo ir kontrolės priemonės, 

kurių pagalba „nedvasingi“ krikščionys stumiami į tarnavimus 

ir raginami priimti neproporcingus ir neišmintingus sprendimus.  

 

Šis virusas ypač sparčiai plinta masinėse susibūrimo vietose ir 

krikščioniškuose renginiuose, kuriose minios emocija lengvai 

atveria krikščionio širdį didingumui, įskiepija troškimą tapti 

krikščioniško pasaulio žvaigžde ir atitraukia nuo paprastumo 

Kristuje. „Didybės manijos“ viruso nešiotojams būdingas 

neteisingas „didybės“ supratimas. Kai kurie iš jų laukia 

išoriniame gyvenime ypatingų įvykių, pripažinimo ir savęs 

įprasminimo, nes įtikėjimo pradžioje girdėjo apie save didingų 

pranašysčių. Nors šios pranašystės gali būti iš Dievo, 
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neteisingas „didybės“ supratimas įspraudžia tokį krikščionį į 

neviltį, diskomfortą ir nusivylimą, nes, bėgant metams, jis 

nemato, kad ta didybė išsipildytų jo gyvenime. To priežastis - 

krikščionis didybę supranta kūniškai ir taip siekia patenkinti 

savo įgeidžius, tuo tarpu, kai Dievas nori parodyti Kristaus 

didybę, kuri jau yra pasiekta ir dovanota kiekvienam 

krikščioniui.  

 

Krikščioniška šio viruso versija plinta pasinaudojant ir 

manipuliuojant didelių Dievo tarnų biografinėmis knygomis, 

kada iš Dievo tarnų gyvenimo išimami ir klausytojams 

pristatomi tik gražūs, šlovingi įvykiai ir Dievo stebuklai, 

nutylint Dievo vyrų patirtus sunkumus, problemas ir klaidas. 

Klausydamas tokių istorijų, krikščionis bando kopijuoti Dievo 

vyrų gražiąją gyvenimo dalį ir užšokti ant brandaus gyvenimo 

laiptelio  apeinant dvasinio augimo etapus. Toks kopijavimas 

įneša chaosą į dvasinį augimą, sugadina santykius ir nepagrįstai 

„išpučia“ krikščionį savo paties ar kitų akyse darbais ar veikla, 

kuriai jis nėra subrendęs.  

 

Šis virusas plinta per „ypatingumo“ pamokslus, kada 

krikščioniui neteisingai ar iškreiptai pateikiamas jo ypatingumo 

statusas Dangaus Karalystėje, skatinant neteisingai tuo naudotis 

savo tikslams pasiekti.   

 

Ligos gydymas: vienas iš Dievo naudojamų gydymo metodų yra 

„žeminančios“ aplinkybės, kurios ateina į tokio krikščionio 

gyvenimą ir kurių jis negali išvengti, pakeisti ir pasipriešinti. Iš 

pradžių toks krikščionis bando šias aplinkybes keisti, priešintis, 

surišti velnią, pabėgti ar ignoruoti. Tačiau po bevaisių maldų, 

pasninkų, išpažinimų ir šauksmo, krikščionio širdis pradeda 

suprasti ir priimti tai, kaip Dievo auklybos būdą. Tada jis priima 
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šias aplinkybes, susitaiko su jomis ir išmoksta Dievo pamoką, 

kuri skirta „išmušti“ iš jo neteisingą didybės maniją.  

 

I Petro 5:6 Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, 

kad Jis išaukštintų jus metui atėjus. 

 

Dar vienas iš Dievo naudojamų gydymo metodų yra išorinių 

įvykių ir aplinkybių dykuma. Tai laikas arba sezonas, kurio metu 

krikščionio gyvenime nevyksta ypatingų įvykių ar didelių 

pasikeitimų. Nors krikščionis bando susigalvoti naują veiklą, 

„dvasines pramogas“ ar keisti savo gyvenimą išorėje, tai 

neatneša jam laimės. Šis laiko tarpas gali būti gana ilgas ir 

skirtas tam, kad krikščionis pradėtų vertinti vidinius dalykus ir 

Dievo pažinimą labiau nei taip trokštamą didybę išorėje. Tada 

krikščionis yra išgydomas nuo neteisingos išorinės didybės ir 

išmokomas ieškoti didybės Kristuje.  

 

Dar vienas gydymo metodas yra užsitęsęs nevaisingumas Dievo 

pažadų srityje. Kiekvienas Dievo pažadas, ar jis būtų bendrinis 

(skirtas visiems) ar specifinis (skirtas tik tau asmeniškai), yra 

susietas su vienu asmeniu – Jėzumi Kristumi. Kada mes 

priimame Jėzų į savo širdį, kaip savo gyvenimo Viešpatį, visi 

mums skirti pažadai yra susiejami su Jėzumi Kristumi.  Tai 

reiškia, kad Jėzus tampa visų mums duotų Dievo pažadų 

SAVININKU, šeimininku ir paveldėtoju. Tačiau, jei mumyse 

yra didybės manijos“ virusas, tada tokiu virusu užsikrėtęs 

krikščionis Dievo pažadą nori pasiimti pats ir taikyti sau, o ne 

Kristui savyje.  

 

Krikščioniško gyvenimo pradžioje mes priešinamės Dievo 

būdui ir laikui išpildyti  pažadus, nes žiūrime į juos kaip į mus 

palaiminti skirtus dalykus, kurie priklauso mums ir kuriems mes 

šeimininkautume. Šiuo Dievo pažadų uždelsimo laikotarpiu, 
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mes judame priešinga Dievo pažadų išsipildymo kryptimi. Kai 

mes suklystame ir pamatome, kad ne tik neišpildėme Dievo 

pažadų, bet juos „praradome“ dėl savo kvailumo, 

savanaudiškumo ir užsispyrimo, tada Dievas grįžta į mūsų 

gyvenimą su prisikėlimo jėga, gailestingumu ir malone, 

paliesdamas ir pakeisdamas mūsų širdies motyvus. Jis 

neatsižvelgia į mūsų padarytas klaidas ir priešinimąsi Jo 

pažadams, bet išpildo juos dar didesniu masteliu ir apimtimi, nei 

mes galėjome įsivaizduoti. Malonė ir gailestingumas, kada mes 

jų labiausiai neverti, nuima nuo mūsų širdies akių nuosavybės 

akinius. Po klaidų ir kritimų mūsų širdis paveikta Dievo meilės, 

malonės ir gailestingumo, pati nusiima nuosavybės akinius ir 

pradeda žiūrėti į viską Dievo akimis. Tada visi pažadai 

perduodami Kristui, kuris gyvena mumyse. Jėzus tampa Dievo 

pažadų šeimininku, o mes tik kanalais, per kuriuos šie pažadai 

ateina ir pasiekia kitus. Dėl šios priežasties mūsų širdies kalboje 

žodžius „gauname“ pakeičia žodžiai „tampame“. Mes ne 

gauname Dievo pažadus, bet TAMPAME Jo pažadų perdavimo 

kanalais kitiems žmonėms.  

 

2. Pasitikėjimas savo jėgomis. 

Tai taip pat viena iš dvasinių ligų, 

kuria perserga kiekvienas 

krikščionis. Panašiai, kaip 

pasaulyje yra ligos, kuriomis 

perserga visi vaikai ir vėliau 

įgauna imunitetą, taip ir 

pasitikėjimo savo jėgomis liga perserga kiekvienas krikščionis.  

 

Ligos priežastis: pagrindinis šios ligos šaltinis yra mūsų 

sukaupta gyvenimo (taip pat ir tikėjimo) patirtis, mūsų elgesys, 

charakterio savybės, nuoširdumas, valia ir jaunatviškumas. 

Šiuos šaltinius turi kiekvienas krikščionis, todėl kiekvienas iš 
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mūsų persergame šia liga. Paprastai šia dvasine liga susergama 

įtikėjimo pradžioje. Nors ši liga būdinga tam tikrame dvasinio 

augimo sezone, jei ji nėra tinkamai gydoma, ji gali sukelti 

komplikacijų ir sustabdyti dvasinę brandą.  

 

 Ligos požymiai: Šiai dvasiniai ligai yra būdingos dvi kryptys: 

1) neigiamas pasitikėjimas savo jėgomis ir 2) teigiamas 

pasitikėjimas savo jėgomis.  

 

Teigiamo pasitikėjimo savo jėgomis krikščionims būdingi 

darbai, veikla ir pašaukimas, kuriems jie dar nėra subrendę ar 

pašaukti. Ši savybė dažnai ateina paveldint iš pasaulio požiūrį, 

kad kiekvienas žmogus turi „pastovėti už save“ ir brautis bei 

veržtis prie Dievo, nes jei krikščionis savo jėga nesiverš prie 

Dievo, tada jis gali pražiopsoti  stebuklus, pašaukimą ir Dievo 

palaiminimus. Dažniausiai tokių krikščionių cituojama Biblijos 

vieta yra „Mato 11:12 Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar 

dangaus karalystė grobiama, ir stiprieji ją jėga ima.“  

 

Šios ligos metu krikščionys gali priimti „per drąsius“ 

sprendimus, bandydami kopijuoti didelius Dievo tarnus: 

„tikėjimu išvažiuoti pamokslauti į Afganistaną“, tikėjimu paimti 

paskolą pastatui, kuriame rinksis minios tikinčiųjų“, neįvertinti 

laiko, sąnaudų ir pagalbos, kurios reikia vykdant pašaukimą, 

„tikėjimu išnuomoti salę“, įkurti bažnyčią, atidaryt reabilitacijos 

centrą ir t.t. Toks krikščionis dažnai pasitiki savo charakterio 

savybėmis ir nuoširdumu, galvodamas, kad nuoširdžiam 

krikščioniui Dievas neleis suklysti ir kad nuoširdumas yra Dievo 

palankumo garantas.  

 

Ši liga taip pat būdinga stiprios valios žmonėms, kurie mano, 

kad užtenka valios pastangų ir atkaklumo, kad ką nors gauti iš 

Dievo. Jei tokie krikščionys šalia neturi dvasinių tėvų, kurie turi 
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imunitetą šiai ligai, jie gali nuklysti toli nuo Kristaus ir tapti 

lengvu grobiu klaidžiamoksliams ir įvairioms dvasinėms 

patirtims, kurių šiuo metu pilna visame pasaulyje.  

 

Tačiau taip pat ši liga gali pasireikšti ir neigiamu pasitikėjimu 

savo jėgomis. Šis neigiamas pasitikėjimas semiasi jėgų iš 

krikščionio neigiamos patirties, blogo charakterio, žmonių 

nuomonės ar tam tikrų trūkumų. Tada krikščionis užsidaro ir 

nežengia ten, kur jo laukia Dievas. Paprastai tokiems 

krikščionims būdingas ilgas Dievo valios scenarijų svarstymas, 

neigimas ir abejonės. Tokie krikščionys, jei laiku negydomi ir 

šalia neturi dvasinių tėvų, lengvai tampa manipuliacijos bei 

kontrolės aukomis ir yra „įkinkomi“ į kitų žmonių valios 

pildymą.  

 

Ligos gydymas: vienas iš pagrindinių gydymo būdų, kurį 

Dievas naudoja išgydyti krikščionį nuo pasitikėjimo savo 

jėgomis, yra „Jokūbo lazdos“ metodas. Šis metodas yra skirtas 

gydyti teigiamą pasitikėjimą savo jėgomis. Kaip Jokūbas troško 

pasiekti Dievo pažadus ir visomis jėgomis kabinosi į tai, 

siekdamas pats įeiti į pažadėtą žemę, bet buvo paties Dievo 

„suluošintas“, padarytas silpnu ir gavo iš Viešpaties 

„priklausomybės nuo Dievo“ lazdą, taip vyksta ir su 

krikščionimis. Jie ilgą laiko tarpą sukasi tokiame rate, kada 

negali įveikti kažkurio savo trūkumo, savybės ar pakeisti 

situacijos. Jie pasiekia tokį pasipriešinimo Dievui etapą, kad 

kovos metu galutinai „palūžta“ ir supranta, kad tik Dievas gali 

jiems padėti. Po tokio supratimo jie įgauna sugebėjimą iš Dievo 

priimti pagalbą ir išlikti silpnais, suprasdami, kad tik silpnas 

šaukiasi Dievo ir tik silpnas ragauja Dievo stiprybės.  

 

Neigiamą pasitikėjimą savo jėgomis Viešpats gydo per 

drąsinimą ir paguodą, patalpindamas krikščionį į aplinkybes, 
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kuriose jis turi daryti sprendimus, kurie yra stipresni už jį, daryti 

darbus ir bendrauti su tais, su kuriais jis bijo. Tokie krikščionys 

būtinai pereina nusivylimo žmonėmis etapą, ir ypač gerais 

krikščionimis, nuo kurių pagalbos jie ankščiau priklausė. Šiems 

krikščionims būdingas ilgą laiką prisišliejimas prie kitų 

krikščionių daromų sprendimų, todėl Viešpats atkerta šią 

bambagyslę, kada ateina laikas, ir leidžia krikščioniui paragauti 

Dievo stiprybės. Tada jis pamato, kad nepaisant jo nuovargio, 

nesugebėjimo, patirties nebuvimo ir silpnumo, Dievas veikia 

per jį.  

 

3. Priklausomybė neatnaujintiems jausmams. Tai taip pat 

liga, kuria perserga 

kiekvienas krikščionis. 

Skirtingai nuo prieš tai 

aprašytos pasitikėjimo savo 

jėgomis ligos, ši liga gali 

įkalinti ilgesniam laikui ir 

turėti sunkesnes komplikacijas. Nors šia liga perserga 

kiekvienas krikščionis, ja sunkiau perserga moterys, kurioms 

prigimtis davė stipresnį jausminį pradą. Moters jausmai yra 

ryškesni, įvairesni, aktyvesni ir stipresni nei vyro, todėl moterys 

„jautriau“ reaguoja ir stipriau perserga šia liga.  

 

Ligos priežastis: pagrindinis šios ligos šaltinis yra neigiama 

mūsų gyvenimo patirtis, kuri įtakojo ir išryškino mumyse tam 

tikrus neigiamus jausmus, kurie vėliau valdo ir kontroliuoja 

mūsų pasirinkimus. Kiekvienas žmogus prieš įtikėjimą ar po jo, 

patiria gyvenime situacijų, įspūdžių ar veiksmų, kurie 

suaktyvina mumyse neigiamas emocijas, pavyzdžiui: pyktį, 

agresiją, liūdesį, nusivylimą, baimę, priešiškumą, kartėlį, savęs 

menkinimą ir t.t. Kuo dažnesni ir ryškesni tokie įvykiai buvo ar 

vis dar pasikartoja, tuo stipriau mus valdo šios emocijos. 
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Pavyzdžiui, jei žmogus gyvenime daug kartų buvo žeminamas, 

kritikuojamas ar mušamas, jo viduje priešiškumo, savęs 

menkinimo ir nevertumo jausmas yra tapęs vienu iš gyvenimo 

lyderių ir kelrodžių. Toks žmogus tada šalinasi kitų, užsideda 

kaukę, vengia ir priima neteisingus sprendimus arba visai jų 

nepriima.  

 

Ligos požymiai: Pagrindinis šios lygos požymis yra krikščionio 

nesugebėjimas priimti sprendimus arba neteisingų sprendimų 

priėmimas, kuris remiasi neigiamais jame dominuojančiais 

jausmais, kurie yra paveldėti iš neigiamos patirties. Paprastai 

tokie krikščionys yra labai nestabilūs, neištikimi ir 

neprognozuojami. Vieną dieną jie gali pasišvęsti Kristui, pradėti 

lankyti tarnavimus, prisiimti didelius įsipareigojimus, o kitą 

dieną – viską mesti ir pragulėti lovoje. Jų kalboje visada 

dominuoja žodžiai: „jaučiu“, „nejaučiu“, „iš širdies“, „nesu 

užpildytas“, „širdis neveda ir neleidžia“, „nėra įkvėpimo“, 

„negaliu“, „nenoriu“, „nėra prasmės“ ir t.t. 

  

Paprastai tokie krikščionys nori turėti savo asmeninį pranašą, 

mokytoją ar žmogų, kuris už juos priimtų sprendimus ir 

pastoviai pasakytų, ką daryti. Jie turi savo numylėtus 

pamokslininkus ir bažnyčias, kurios paprastai būna toli arba 

internete. Jei tokie krikščionys nėra gydomi, jie gali tapti 

kitiems krikščionims didele našta ir laiko vagimi. Nors jie negali 

priimti sprendimų, tokie krikščionys tai pateisina apreiškimais, 

žodžiais „noriu – nenoriu“, „ne mano pašaukimas“, „ne mano 

bažnyčia“, „aš nesukurtas tam“ ir t.t. Pagrindinis jų sprendimas 

yra laukti didingo atsitiktinumo, kuris iškart įspręs jų problemas.  

 

Dažnai tai yra klaidžiojantys nuo vienos bendruomenės prie 

kitos, nuo vieno „super“ pamokslininko – prie kito, ar vėl 

pradingstantys į saviizoliaciją krikščionys. Atsakomybę už savo 
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sprendimus jie perkelia Dievui (atsitiktinumui) arba kitiems 

krikščionims. Visgi jų pagrindinis vedlys yra neatnaujinti ir 

neigiami jausmai, kurie slepia neišgydytą patirtį ir sužeidimus. 

Todėl kova su tokių krikščionių jausmais yra kova su „vėjo 

malūnais“, kada nėra apčiuopiamos pergalės, o pasitaisę 

jausmai greitai vėl grįžta prie senos praktikos. 

 

Ligos gydymas: Paprastai Viešpats gydo tokių krikščionių ne 

jausmus, bet praeitį. Pirmas tokio krikščionio gydymo etapas 

yra nekeipti dėmesio į jausmus, bet Dievo žodžiu leisti jam 

pamatyti, kas slypi už tų jausmų. Labai dažna tokių krikščionių 

gydymo priemonė yra atleidimas – atleidimas kitiems ir sau. 

Jausmų priklausomybė beveik visais atvejais yra susijusi su 

patirtomis traumomis, nuoskaudomis ir įspūdžiais, todėl jų 

gydymo pirminė priemonė yra Kristaus auka. Viešpats iš 

pradžių tokiam krikščioniui kalba apie savo meilę ir moko 

tiesiog priimti Dievo meilę, po kurios krikščionis įvedamas į 

sprendimą atleisti kitiems ir sau už praeityje patirtus neigiamus 

įspūdžius ir aplinkybes. Šis atleidimo procesas gali užtrukti, bet 

verta laukti. Svarbiausia nenuleisti rankų ir leisti Šventajai 

Dvasiai gydyti ir mokyti atleidimo kitiems ir sau praktikos. 

 

Po atleidimo seka kitas gydymo etapas, kada Viešpats gali 

prisibrauti prie sprendimų priėmimo mechanizmo ir mokyti tokį 

krikščionį priimti paprastus ir savarankiškus sprendimus, 

kuriuos jis jau gali atlikti po atleidimo. Tada neigiami jausmai ir 

įspūdžiai nebėra dominuojantys ir krikščionis gali priimti 

paprastus kasdienius sprendimus. Sveikam krikščioniui gali 

atrodyti juokinga, kad pastarajam yra sunku priimti tokius 

paprastus sprendimus, kaip: pasikloti lovą, valgyti saikingai ir 

sveikai, susirasti paprastą nors ir nedaug apmokamą darbą ir t.t. 

Tačiau jei toks krikščionis nesustoja ir mokosi priimti 

sprendimus ne remdamasis senais pojūčiais, apreiškimais ar 
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laukdamas, kol tai padarys Dievas siųsdamas gerą jausmą ar 

sutapimą, jis pagyja ir išmoksta kasdieninio gyvenimo 

atsakomybės bei tampa ne neprognozuojamu dvasiniu maniaku, 

bet paprastu, sukalbamu, maloniu ir atsakingu žmogumi, su 

kuriuo gali bendrauti tiek tikintis, tiek netikintis.  

 

4. Savasis teisumas. Ši liga nesirenka nei 

dvasinio amžiaus, nei patirties. Ja gali sirgti tiek 

ką tik įtikėjęs krikščionis, tiek ir ilgai tikintis. 

Tai labai pavojinga liga, kuri gali ne tik, kad 

atnešti nuostolių ar problemų gyvenime, bet iš 

Dievo vaiko padaryti jį Dievo priešu. Tokiais 

tapo fariziejai, kurie nepasitraukė nuo religinės 

veiklos, bet jų motyvai, supratimas ir tikslai 

pasikeitė. Iš išorės šią ligą nustatyti gana sunku, 

ji matosi tada, kai ragaujami žmogaus gyvenimo vaisiai.  

 

Ligos priežastis: paprastai šią ligą sukelia krikščionio pasiekti 

rezultatai, darbai, veikla, sėkmė, palanki žmonių nuomonė, 

palaikymas ir ypač aplinkui esančių žmonių pagyros ir 

pripažinimas, geras charakteris, „nedidelis praeities nuodėmių 

bagažas“. Šia liga susergama nepastebėtai, nes pasaulyje sėkmė, 

veikla, rezultatai ir aktyvumas yra labai vertinami, pripažįstami 

ir skatinami, tačiau savo viduje talpinantys kitokį turinį.  

 

Atgimę ir net ilgai tikintys krikščionys šia liga paprastai suserga 

tada, kai Kristaus auka, jos reikšmė ir galia yra patraukiama į 

antrą planą ir pakeičiama elgesiu ir pasiektais rezultatais. Apie 

šį procesą apaštalas Paulius rašo laiške Galatams, kurie Jėzų 

Kristų, ir tą nukryžiuotą, nebelaikė savo gyvenimo atrama, 

vertybe ir kasdieniniu šaltiniu, bet pakeitė šį šaltinį savo elgesio 

tobulinimu. 
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Galatams 3: 1 O neprotingi galatai! Kas jus, kuriems 

akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus tarsi pas jus 

nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? 

 

Ligos požymiai: Kaip jau buvo rašyta aukščiau, šios ligos 

požymiai iš pradžių nėra lengvai matomi, ir ypač ankstyvojoje 

šios ligos stadijoje. Ligos požymiai pradeda ryškėti tada, kai liga 

jau būna pasistūmėjusi. Savasis teisumas visada apsivelka 

gražiu rūbu ir nusidažo balta spalva, todėl išoriškai labai sunku 

nustatyti ir diagnozuoti šią ligą. Šia liga buvo susirgę fariziejai 

ir rašto aiškintojai, kurie, pasak Jėzaus, stengėsi žmonių akyse 

atrodyti gražiai ir elgtis dievobaimingai, tačiau viduje buvo jau 

supuvę ir pradėję gangrenuoti.  

 

Mato 23:27 Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir 

fariziejai! Nes jūs panašūs į pabaltintus kapus, kurie iš 

paviršiaus atrodo gražiai, o viduje pilni numirėlių kaulų 

ir visokių nešvarumų. 

 

Šią ligą galima pastebėti tik paragavus vaisių, t.y. praėjus 

kuriam laikui. Tada, bendraujant su šia liga sergančiu 

krikščionimi, paragaujama tam tikro jo gyvenimo skonio: 

kritikos, kitų žmonių pateisimo, savęs aukštinimo, gyrimosi 

Dievo darbais per save ir t.t. 

 

Vieni iš ryškiausių šios ligos požymių yra nesugebėjimas priimti 

ir bendrauti su žmonėmis, kurie nėra iš to paties draugų rato ar 

nepasižymi dideliais darbais, pasiekimais ar sugebėjimais. Šia 

liga sergančių žmonių kalboje labai gausu „pletkų“, apkalbų ir 

kitų žmonių, bažnyčių ar krikščionių vertinimų. Jėzus tokių 

krikščionių kalboje ir gyvenime neužima daug vietos. Šią vietą 

yra užkariavęs savęs tobulinimas, elgesio vertinimas ir vidinis 

pasitenkinimas savimi ir savo darbais.  
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Taip pat šia liga sergantys krikščionys turi blogą dvasinę klausą 

ir regą arba yra ją praradę. Todėl jiems būdingas nesugebėjimas 

„blaiviai“ vertinti aplinką, kitus žmones ir save. Dievas jiems 

daug kalba, tačiau jie paprastai užmerkia akis ir užveria ausis 

Dievui, kuris veikia per tuos, kuriuos jie žemina ir niekina. 

Todėl šie krikščionys negali priimti apreiškimų iš Dievo ir 

nesupranta, kad iš lėto tampa kurti ir akli. Jų ausis ir akis 

užkemša jų darbai, rezultatai, pasiekimai ir žmonių pritarimas. 

Jėzus savo asmeniniu pavyzdžiu parodė, kaip reikia saugotis 

„fariziejų ir sadukiejų raugo“. Jėzus šalinosi per ilgai aplink jį 

užsibuvusios minios, nepriimdavo pagyrimų ir norų padaryti Jį 

karaliumi, šalinosi žmonių dėmesio ir reklamavimo už 

padarytus stebuklus, slėpė save po Tėvo vardu ir nekreipdavo 

dėmesio į žmonių pripažinimą už per Jį padarytus stebuklus.  

 

Ligos gydymas: Ši liga negali būti gydoma paguoda, kantrybe, 

dėmesiu, padrąsinimu ar diskusijomis. Kadangi ligonio rega ir 

klausa yra sutrikę, pokalbiai, įtikinimai ar ilgi svarstymai bei 

ginčai ne tik, kad neduoda rezultatų, bet dar labiau sustiprina 

ligą. Bandantys tokius ligonius gydyti diskusijomis, kalbomis ir 

ginčais nustemba, kad po tokių „įtikinimų“ ligonis dar labiau 

įsitvirtina savo teisume ir iš kiekvieno ginčo ir argumentacijos 

išsirenka vietas, kurios patvirtina jo teisumo poziciją. 

 

Pagrindinis apreiškimas, kuris reikalingas tokiems ligoniams 

yra Kristaus auka ir jos vertė gyvenime. Todėl kiekvieną pokalbį 

apie elgesį, doktrinas, darbus ir rezultatus Šventoji Dvasia 

skatina nukreipti link Jėzaus aukos ir kertinės Evangelijos 

žinios. Ši liga gydoma ne švelniu ir ilgu procesu, bet staigia ir 

„kieta“ operacija, kurią atlieka pats Viešpats.  

 

Tikrasis šios ligos gydymas prasideda po to, kai tokio 

krikščionio gyvenime įvyksta „didysis nusivylimas“ savo 
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darbais, veikla ir pačiu savimi. Paprastai tokie krikščionys 

pergyvena savojo tiesumo griūtį, kuri pasireiškia sudužusiais 

pasiekimais ir privalumais. Jei krikščionis pats nepalaiko savo 

„teisumo privalumų“ sąšlavomis, tada jis pergyvena savojo 

teisumo „staigią“ griūtį.  

 

Apaštalas Paulius turėjo didžiulį pavojų susirgti šia liga, nes 

turėjo „gerą“ praeitį, kuri būtų tapusi jo pasigyrimo objektu ir 

palikusi jame savąjį teisumą, tačiau apaštalas Paulius pats 

atsisakė šių privalumų ir pasileido bėgti paskui Kristaus 

pažinimo didybę.  

 

Filipiečiams 3: 4-7 Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu! 

Jei kas nors mano galįs pasitikėti kūnu, tai aš juo labiau; 

aštuntą dieną apipjaustytas, iš Izraelio tautos, 

Benjamino giminės, žydas iš žydų, įstatymu – fariziejus, 

uolumu – bažnyčios persekiotojas, įstatymo teisumu – 

nepeiktinas. Bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl 

Kristaus palaikiau nuostoliu. 

 

Todėl, jei krikščionis pats nepriima sprendimo savo elgesio, 

gero iš tėvų paveldėto charakterio ir gyvenimo būdo privalumų, 

darbų ir pasiektų rezultatų laikyti nuostoliu ir sąšlavomis, šios 

sąšlavos pavirsta į savąjį teisumą, kuriam vėliau reikalinga stipri 

ir skausminga Viešpaties operacija. Tokiais gyvenimo 

momentais krikščionis pergyvena savo darbų, pasigyrimo ir 

pasiekimų griūtį, kada Dievo leidimu jo gyvenime įvyksta tai, 

kas sugriauna savąjį teisumą jo paties ir kitų žmonių akyse.  

 

Mato 3:10 Štai kirvis jau prie medžių šaknų, ir 

kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra 

nukertamas ir įmetamas į ugnį. 
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Ši operacija atliekama kirviu, kada pakertama savojo teisumo 

šaknis, kuri neduoda dvasinių vaisių. Būtent po tokios 

operacijos prasideda gydymo procesas, kada savojo teisumo 

griūtį patyręs krikščionis susigrąžina sugebėjimą matyti, girdėti 

ir priimti pagalbą per neišvaizdžiai supakuotus šaltinius. Atėjęs 

nuolankumas ir pažeminimas leidžia krikščioniui priimti 

gydantį, atstatantį Dievo žodį, kuris jo širdyje įtvirtina Kristaus 

aukos reikšmę, jo atleidimo, malonės ir gailestingumo pamatus. 

Ant tokių pamatų vėliau ir vyksta Dievo statyba, o krikščionis 

gali pradėti nešti dvasinius vaisius.  

 

5. Priklausomybė nuo tradicijų. Ši liga labai 

panaši į savojo teisumo ligą, tačiau pagrindinė 

jos sukeliama žala yra dvasinis nevaisingumas. 

Jei savojo teisumo liga gali krikščionį iš Dievo 

vaiko padaryti aršiu Dievo priešu, tai ši liga 

paprastai Dievo vaiką „palieka“ tikinčiu, bet 

padaro jį nevaisingu.  

 

Morkaus 7: 9 Ir Jis pridūrė: „Puikiai jūs 

paverčiate niekais Dievo įsakymą, kad tik 

išsaugotumėte savo tradicijas! 

 

Ši liga taip pat nesirenka tik naujai įtikėjusių krikščionių, bet 

gali užklupti ir senai tikinčius ar patyrusius Dievo vaikus.  

 

Ligos priežastis: labai dažnai šios ligos priežastimi yra prieš 

krikščionio įtikėjimą buvusi jo gyvenimo aplinka, šeimos 

tradicijos ir religinė patirtis. Neįtikėję šeimos nariai, artimieji ir 

giminės labai dažnai tampa religinio gyvenimo sergėtojais ir 

įtikėjusio krikščionio kaltininkais, siekiantys uždaryti gyvą savo 

šeimos nario tikėjimą į religinę dėžutę, kurioje viskas aiškiai ir 

griežtai sudėliota pagal žmonių nustatytas tradicijas. Kada 
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krikščionis, norėdamas išsaugoti gerus santykius su savo 

neįtikėjusiais artimaisiais ir giminėmis, pasiduoda jų daromam 

spaudimui ir kaltinimams („tu išduodi mūsų tikėjimą, tau mes 

nerūpime, tu mūsų nemyli, prisimink kiek daug mes tau davėme, 

kaip tave auginome ir mylėjome), tada kartu su šia praradimo 

baime krikščionis priima ir neįtikėjusių savo šeimos narių 

gyvenimo būdą, dėl to keičiasi ir krikščionio mąstymas, požiūris 

ir santykis su Jėzumi. Jėzus nežymiai yra nustumiamas į antrą 

planą. Dėl baimės prarasti santykius su artimaisiais bei 

troškimas išsaugoti gerą visuomenės, šeimos ir draugų 

nuomonę, krikščionis neišsižada tikėjimo, bet „pakiša“  jį po 

žmonių tradicijų ir gyvenimo būdo dangčiu, todėl gyvas, 

veikiantis ir antgamtinis tikėjimas pradeda gesti ir tampa forma 

be turinio. Turinį užpildo tradicijos, žmonių nuomonė ir baimė.  

 

Dar viena šios ligos priežastis yra, kada krikščionis neatsiliepia 

į Šventosios Dvasios raginimą paleisti tai, ką jis šiuo metu turi, 

ir priimti naujus iššūkius iš Dievo. Viešpats mus veda iš tikėjimo 

į tikėjimą, iš šlovės į šlovę, todėl mūsų gyvenime būna sezonai, 

kada Šventoji Dvasiai ragina eiti toliau ir kviečia palikti gerus 

dalykus, kuriuos mums ankščiau davė Dievas.  

 

II korintiečiams 3:18 Mes visi, atidengtu veidu lyg 

veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į 

tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, 

kuris yra Dvasia. 

 

Kada krikščionis nesugeba paleisti dalykų ir atsiliepti į 

Viešpaties raginimą eiti toliau, krikščionio tikėjimas nustoja 

augti ir Dievo dovanos ir palaiminimai virsta tradicija, 

pasenusia tvarka ir ritualais. Taip pat tai įvyksta, kada 

krikščionys bando kopijuoti Dievo veikimą, kuris buvo 

praeityje. Pavyzdžiui, kai Šventoji Dvasia įdėjo į širdį 
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tarnautojams evangelizuojant naudoti dideles palapines, 

daugelis vėliau pradėjo kopijuoti šį Dievo duotą būdą, tačiau 

sulaukė priešingų rezultatų. Daugeliui evangelizacinės 

palapinės virto būtinu ritualu ir praktika, neatsižvelgiant nei į 

rezultatus ir išlaidas, nei į Šventosios Dvasios veikimą. Kartais 

Šventoji Dvasia gali paraginti krikščionį palikti tam tikrą šalį, 

tarnavimą ar santykius ir judėti toliau, tačiau jei krikščionis 

įsikimba į tai, ką jis turi ir nebėga paskui Viešpatį, tada jo 

tikėjimas pradeda gesti ir virsta tradicija. Pasilieka tie patys 

darbai bei veikla, kurie savo turiniu panašūs į naujai sukurtą 

tradiciją, kurioje nebėra Šventosios Dvasios vėjo.   

 

Filipiečiams 3:13-14 Broliai, aš nemanau, kad jau 

būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršdamas, kas 

už manęs, ir siekdamas to, kas priešakyje, veržiuosi į 

tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo 

pašaukimą Kristuje Jėzuje. 

 

Ligos požymiai: Ši liga turi du pagrindinius požymius. Pirmas 

– tai išorės vertinimas labiau už vidaus. Paprastai tokie 

krikščionys labiau vertina matomus dalykus, kurie yra įprasti, 

patogūs ir žmonių palaikomi. Iš pradžių ši liga būdinga 

kultūriniams krikščionims, kurie priima Kristų ir patenka į 

Dievo Karalystę iš tradicinės krikščioniškos aplinkos ar 

kultūrinių krikščionių, kuriems krikščionybė praeityje buvo 

siejama su religinėmis šventėmis, geru išoriniu elgesiu, įvairių 

ritualų ir tradicijų laikymusi.  

 

Senai tikintys krikščionys šia liga gali susirgti, kada palaipsniui 

išoriniams dalykams jie pradeda skirti didesnį dėmesį ir 

atsitraukia nuo širdies tikėjimo. Tada jie pradeda labiau 

akcentuoti senai įsistovėjusią praktiką, papročius, elgesį ar 

nusistovėjusią bei naujai sukurtą tradiciją. Šiems krikščionims 
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būdingas susikaustymas, baimė ir siekis turėti žmonių 

palankumą bei gerą nuomonę. Šią nuomonę jie bando gauti savo 

išoriniu elgesiu ir „pataikavimu“ įvairioms tradicijoms. Kadangi 

Dievo pritarimas yra susiję su vidumi ir Dievo pritarimo negali 

pastebėti žmonės, todėl šia liga sergantis krikščionis vertina 

labiau praktiškus dalykus, kurie pamalonina jo širdį ir patvirtina 

kitų akyse, kad jis yra geras krikščionis.  

 

Galatams 1:10 Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar 

Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jei dar 

norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. 

 

Labai dažnai šia liga suserga ir tie krikščionys, kurie 

neįsitvirtina Dievo žodyje ir neturi vidinio užtikrintumo 

išgelbėjimu, Dievo meile ir malone. Tada juos pradeda valdyti 

baimė, ir vidinį įsitikinimą jie sukeičia su siekiu išoriškai 

parodyti, kad jie yra išgelbėti. Šių pastangų rezultatas yra gera 

žmonių nuomonė, bet vis dar išlikęs vidinis diskomfortas, 

neužtikrintumas ir baimė. 

 

Taip pat šiems krikščionims būdingas neteisingas prioritetų 

taikymas gyvenime. Jie pripažįsta ir priima dvasinius dalykus, 

tačiau prioritetą teikia labiau praktiškiems išoriniams dalykams, 

kurie kompensuotų vidinį neužtikrintumą. Laikui bėgant ši 

praraja didėja ir krikščionio gyvenime baimė gali pastūmėti jį į 

kraštutinumus.  

 

Vieni iš dažniausiai pasireiškiančių šios ligos požymių yra 

problemos šeimoje bei nesugebėjimas susirasti ir sukurti 

santykius su aplinkiniais, tiek krikščionimis, tiek ir netikinčiais. 

Šia liga sergantiems krikščionims būdingas nesugebėjimas 

sukurti šeimą, ilgas partnerio laukimas arba ieškojimas. Nors 

Viešpats pastato į tokio krikščionio kelią daug galimybių, tiek 
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šeimai sukurti, tiek santykiams užmegzti, kurie savyje turi 

paslėptą Dievo palaiminimą, tačiau dėl įvairių tradicijų, 

mokymų, baimės ir vienatvės tokie krikščionys atsainiai pabėga 

nuo šių galimybių ir užsidaro vienatvėje. Jau turintiems šeimas 

krikščionims dažnai būdinga santykių krizė, nes šeimoje 

neteisingai nustatomi prioritetai ir akcentuojami ne santykiai, 

bet jų nauda.  

 

Ligos gydymas: viena iš pagrindinių Dievo žodžio tiesų, kuri 

reikalinga ir kurią Viešpats kalba šia liga sergantiems 

krikščionims, yra santykių svarba. Pirmiausia, realių santykių su 

Viešpačiu, o vėliau ir šiuo pagrindu formuojamų drąsių ir tikrų 

santykių su aplinkiniais svarba. Šie krikščionys Dievo žodyje 

dažnai mato formą, formules, principus ir taisykles, tačiau 

gydymo metu Viešpats atveria nepažintą Dievo žodžio skonį, 

t.y. realius santykius ir jų svarbą, kurie yra aukščiau už taisykles, 

formą ir tradicijas. Tai darė ir Jėzus, kada Izraelyje 

nusistovėjusias tradicijas ir neteisingą sukoduotą Įstatymo 

mokymą jis supriešindavo su kitais prioritetais. Tada daugelis 

nesuprasdavo Jėzaus ir pasipiktindavo, tačiau tie, kurie 

priimdavo Jėzaus mokymą, tapdavo laisvi ir galintys būti 

palaiminimu kitiems.  

 

Įstatymas draudė valgyti žmogaus kūną ir gerti jo kraują, o Jėzus 

kalbėjo, kad dabar kiekvienas turės valgyti Jo kūną ir gerti Jo 

kraują, didžiausi ir gražiausi išgydymai įvyko Šabo dieną, kada 

buvo nepalankiausias metas gydyti dėl nusistovėjusių tradicijų, 

pagauta paleistuvė atvesta prie Jėzaus kojų susilaukė ne akmens, 

bet gailestingumo, vietoje dažno buvimo sinagogose ir 

Šventykloje, Jėzus mielai leido laiką su nusidėjėliais, 

muitininkais ir paleistuvėmis. Visa tai Dievas tarytum specialiai 

darė tam, kad parodytų neteisingą tradicijų ir žmonių mokymo 

iškėlimą bei klaidingą prioritetą, kuris ieškančius Dievo rašto 
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aiškintojus padarė bevaisiais. Šis nevaisingumas pasireiškė tuo, 

kad iš fariziejų gero elgesio ir tradicijų laikymosi nebuvo jokios 

naudos kitiems žmonėms. 

 

Todėl ir dabar krikščionys, kurie serga tradicijomis, susiduria 

gyvenime su Dievo surežisuotomis situacijomis, žmonėmis ir 

aplinkybėmis, kurios atneša į jų gyvenimą palaiminimus, bet 

savo forma ir išore būna specialiai įpakuoti į tradicijoms 

priešingą pakuotę. Jei krikščionis leidžia Dievui taip jam kalbėti 

ir išmoksta priimti Dievo pagalbą tokiu būdu, tada jo viduje į 

tinkamas lentynas atsigula prioritetai. Krikščionis išmokomas 

ne lankyti bažnyčią ir tarnavimus, bet būti bažnyčia ir tarnauti 

vidumi, t.y. vertinti santykius labiau už santykių naudą. 

Krikščionį palieka baimė po įkvepiančio pamokslo praleisti 

aukojimų krepšelį ir finansiškai padėti tėvams, nepasmerkti 

savęs už tai, kad darbe nepakalbėjo apie Jėzų, bet pasilikti po 

darbo padėti bendradarbiui užbaigti sunkią užduotį ir t.t. 

 

Taip pat labai dažnai Dievas suveda tokį krikščionį su jo 

charakteriui nebūdingais žmonėmis ar duoda darbą, kuriame 

reikia daugiau bendrauti, nei sėdėti prie kompiuterio.  Atsidūręs 

jam neįprastose situacijose ir sutikdamas įvairesnius žmones 

krikščionis nustemba, kaip įvairiai, nuostabiai ir išmintingai 

veikia Dievas.   

 

6. Nenugalėti Galiotai. Tai 

sunkiai diagnozuojama dvasinė 

liga, kuriai nustatyti reikalingas 

nuodugnesnis tyrimas. Šia liga 

sergantys krikščionys yra 

aktyvūs, turi tam tikrą Dievo 

meilės ir tikėjimo pažinimo lygį, 

tačiau pagrindinė jų problema yra sustojęs dvasinis augimas.  
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Nepaisant tarnavimo, pastangų, maldų, Dievo žodžio skaitymo, 

šių krikščionių gyvenimas sukasi ratu ir tam tikri įvykiai, 

problemos, klaidos ar iššūkiai nuolat kartojasi.  Šių krikščionių 

gyvenimas, po buvusio aiškaus ir apčiuopiamo dvasinio 

augimo, kažkurioje stadijoje sustojo ir įsitvirtino „įšalo“ 

būsenoje. Jų gyvenimas panašus į gražų indą, į kurį yra pilamas 

Dievo žodžio ir Jo jėgos vanduo, tačiau šis indas niekada 

netampa pilnas. Tada krikščionis vis klausia savęs, kodėl jo 

gyvenime, nepaisant pastangų, gero charakterio ir pažinimo, 

kartojasi tos pačios problemos, o krikščionis kamuojamas tų 

pačių baimių ir nepalankių aplinkybių ir įvykių, kurių jis 

nesugeba nugalėti ar apeiti. Besikartojančios problemos, 

sunkumai ir baimės yra kaip įbrėžimai ir skylės indo dugne, pro 

kurias nepastebimai išbėga Dievo duotas palaiminimas ir 

dvasios vaisiai.  

 

Ligos priežastis: viena iš pagrindinių šios ligos priežasčių yra 

krikščionio nepaklusnumas tam tikrose gyvenimo srityse. 

Kartais krikščionis ignoruoja kokią nors problemą ir bando 

spęsti tas, kurios Dievo akyse tuo metu nėra prioritetinės ar 

pirmaeilės. Pavyzdžiui, krikščionis siekia pagerinti savo maldos 

gyvenimą bei siekia įsijungti į kokį nors tarnavimą, tačiau 

Viešpats nori ir mokina jį atleisti įsižeidusiam draugui ar šeimos 

nariui. Ignoruodamas Viešpaties mokymą ir raginimą atleisti, 

krikščionis bando spręsti kitas problemas, bet nuolat susiduria 

su sunkumais. Jis gali keisti bendruomenes, darbą ir ieškoti 

ypatingo Šventosios Dvasios prisilietimo, tačiau kaskart 

susidurs su pastoviomis nesėkmėmis. Išgirdęs pamokslą, 

raginimą ar Šventosios Dvasios paskatinimą atleisti jį 

įžeidusiam žmogui, krikščionis bando pabėgti nuo tos temos, 

ignoruoja ją ar mano, kad tai nėra svarbu. Tačiau būtent už tokio 

neatleidimo slypi pasislėpęs Galiotas ir laiko aplink save visas 
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tas mažas nesėkmes ir situacijas, kuriose nuolat klumpa 

krikščionis.  

 

Ligos požymiai: Pagrindiniai šios ligos požymiai yra baimė ir 

didelis kiekis įvairių problemų. Paprastai tokie krikščionys yra 

labai nuoširdūs, pripažįsta savo klaidas ir trūkumus, stengiasi 

kovoti su sunkumais ir problemomis. Jų gyvenimai pilni įvairių 

smulkių situacijų, su kuriomis jie stengiasi kovoti ir 

susitvarkyti. Nepaisant pasiektų smulkių pergalių, problemiškos 

situacijos neišsenkamai plūsta į jų gyvenimą. Įveikę kelias 

smulkias problemas, jie tuoj pat susiduria su naujomis. Kova su 

nuolat jų sąraše esančiomis smulkiomis problemomis niekada 

nesibaigia. Jie detaliai ir nuoširdžiai pasakoja apie kiekvieną 

situaciją, kuri sukelia jiems sunkumus ir kuriose jie nuolat 

krenta. Jie gali valandų valandas kalbėti apie įvairias situacijas, 

papasakoti, kaip jaučiasi, kaip kovoja, kaip bando keisti 

motyvus ir pasiekti pergales. Kiekvieną kartą jie ateina su 

naujomis įvairiomis problemėlėmis, kurios būna susiję su 

buitimi, santykiais, tarnavimu, žmonių nuomone, charakterio 

ypatumais ir t.t.  

 

Vienas iš šios ligos požymių yra dažnas sprendimų 

atidėliojimas. Krikščionis, kuris vengia spręsti savo kertines 

gyvenimo problemas, slepiasi už mažų problemų ir noriai 

demonstruoja savo karo šūkius prieš mažų problemų armiją, bet 

vos tik prieš savo akis pamato kertinę gyvenimo problemą 

Galiotą, tuoj pat iš baimės slepiasi po mažomis problemomis.  

Tokiais atvejais krikščionis atidėlioja kertinius savo gyvenimo 

sprendimus ir bando pasiteisinti įvairiausiais argumentais: „dar 

ne laikas“, „Dievas išspręs“, „pradėsiu nuo pirmadienio, nuo 

Naujųjų Metų“, „iš pradžių nuvažiuosiu į konferenciją, 

sulauksiu pranašo ir jo patarimo bei sprendimo“. Sprendimų 

atidėliojimą toks krikščionis supranta, kaip atsakomybės 
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numetimą ant Dievo. Už jo kertinius gyvenimo sprendimus 

atsakingas Dievas, todėl, jei Jis norės, Jis ir išspręs. 

Atidėliodamas esminius savo gyvenimo sprendimus (išstoti prie 

žmonių baimę, santykių, ateities ir situacijų baimę), toks 

krikščionis nuolat patiria nesėkmes ir sukasi siaurame savo 

kasdienių problemų rate, gyvendamas nuo vienos nesėkmės iki 

kitos.   

 

Tačiau pagrindinė priežastis nėra jų klaidos, nesėkmės ir 

problemos. Paprastai už visų šių smulkių situacijų slepiasi 

vienas didelis milžinas ar į baimės centrą paslėpta ir nugrūsta 

problema, apie kurią krikščionis vengia kalbėti ir nenori 

prisiminti. Savo baimę ir nenorą spręsti kertinę gyvenimo 

problemą jis bando kompensuoti smulkiais mūšiais ir mažomis 

pergalėmis, kurios neatneša jam pagrindinio išlaisvinimo ir 

proveržio.  

  

Paprastai toks krikščionis pasiruošęs nuoširdžiai kovoti su 

įvairiomis smulkiomis problemomis, tačiau vos tik kas nors 

parodo į jo gyvenime esantį pagrindinį milžiną, laikantį aplink 

save visas šias situacijas ir valdantį, manipuliuojantį bei šeriantį 

krikščionio gyvenimą mažomis problemomis, toks krikščionis 

staiga nukreipia temą, slepiasi ir stengiasi parodyti, kaip jis 

kovoja su tikromis problemomis. Paprastai mažoms 

problemoms spręsti nereikalingas tikėjimas. Tam užtenka 

valios, psichologijos ir įvairių išvedžiojimų. Didelei problemai 

spręsti reikalingas tikėjimas ir Dievo jėga. Tokiam krikščioniui 

patogiau pasilikti savo pastangų ir kasdieninio gyvenimo 

rutinoje, nei tikėjimu išeiti prieš pagrindinę savo gyvenimo 

baimę, problemą ar iššūkį.  
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Ligos gydymas: vienas iš efektyviausių vaistų tokio krikščionio 

gyvenime yra Dievo žodis apie krikščionio susitapatinimą su 

Jėzaus mirtimi.  

 

Romiečiams 6:4-5  Taigi krikštu mes esame kartu su Juo 

palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš 

numirusių Tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują 

gyvenimą. Jei esame suaugę su Jo mirties paveikslu, 

būsime suaugę ir su prisikėlimo, 

 

Neįmanoma išeiti prieš pačią didžiausią gyvenimo baimę ar 

problemą savo jėgomis ar remiantis arogantišku tikėjimu. 

Savyje mes neturime nieko, kas galėtų bent iš tolo prilygti 

galimybei nugalėti dvasinę priešo jėgą mūsų gyvenime. Tol, kol 

mes esame gyvi savo scenarijams, planams, sugebėjimams arba 

tol, kol norime išsaugoti save, žmonių nuomonę, savo paties 

nuomonę ar kitus dalykus, tol mes bėgsime nuo pagrindinės 

problemos ir vaidinsime tam tikrus mūšius ir pergales savo 

gyvenime. Tačiau susitapatinę su Kristaus mirtimi ir pasislėpę 

Jame, mes įgausime antgamtinės drąsos žengti į priekį prieš 

Galiotą apsiginklavus tik keliais akmenukais. Toks žingsnis 

įmanomas tik supratus Kristaus mirties ir prisikėlimo žinią ir 

susitapatinimą su pačiu Kristumi, kuris išėjo prieš velnią ne su 

vėzdu ir stebuklais, bet žengė tiesiai į mirtį, tikėdamas ir 

laukdamas Dievo prikeliančios jėgos. Šio Kristaus poelgio 

supratimas, išlaisvina mus nuo pačių savęs, nuo mūsų vidinių 

baimių ir mes išeiname prieš problemą jau būdami mirę. Todėl 

nebėra dėl ko jaudintis, nes mes kartu su Kristumi jau esame 

mirę, todėl įgauname antgamtinį tikėjimą, kad būsime ir  

išlaisvinti ir priketi Dievo jėga.   

 

Taip pat tokiems krikščionims reikalinga žinia apie tai, kad 

Dievas jais rūpinasi, saugo ir globoja. Kad asmeniškai patirtų 
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šią Dievo apsaugą ir malonę, jiems reikia nukreipti žvilgsnį nuo 

daugelio mažų ir smulkių problemų, nustoti su jomis kovoti, bet 

išeiti į kovą tik prieš vieną problemą. Išsprendus esminę 

problemą ir nugalėjus Galiotą, visa smulkių aplinkybių ir 

problemų armija pradeda nuo mūsų trauktis ir bėgti. Šios 

smulkios problemos, aplinkybės ir situacijos yra susietos su 

vieninteliu milžinu, kuris ir laiko jas. Kritus milžinui, smulkūs 

kareivėliai nebeturi drąsos ir jėgų kovoti ir pasileidžia bėgti. 

Priešingai, krikščionis supratęs ir gavęs apreiškimą apie Jėzaus 

mirtį ir prisikėlimą bei apie Jo tokiu būdu pasiektą pergalę, 

gauna antgamtinė drąsą ir išmintį vytis visas smulkias 

problemas. Mūsų smulkūs kasdieniai mūšiai, aplinkybės, 

iššūkiai ir problemos yra susietos su vieninteliu milžinu 

(velniu), kuris baime laiko įkaltintus kai kuriuos krikščionis 

neveiklumo, neapsisprendimo ir pasyvumo būsenoje. Tačiau 

pažinus Kristaus (Dovydo) pergalę, kaip mat toks krikščionis 

įgauna jėgų ir tikėjimo nugalėti savo asmeniniame gyvenime.  

 

1 Samuelio 17: 49-52 Įkišęs ranką į maišelį, jis išsiėmė 

akmenį ir metė iš mėtyklės, ir pataikė filistinui į kaktą 

taip, kad akmuo įsmigo jam į kaktą, ir jis griuvo 

kniūbsčias ant žemės. Taip Dovydas nugalėjo filistiną 

mėtykle ir akmeniu, partrenkė ir nužudė jį. Dovydas 

neturėjo kardo, todėl pribėgo prie filistino, ištraukė iš 

makšties jo kardą ir nukirto jam galvą. Filistinai, 

pamatę, kad jų galiūnas negyvas, pasileido bėgti. 

Izraelio ir Judo vyrai šaukdami vijo filistinus iki Gato ir 

Ekrono vartų. Filistinų lavonai gulėjo nuo Šaaraimo iki 

Gato ir Ekrono. 
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7. Trumparegiškumas ir 

pažeistas regėjimas. Kaip 

pasaulyje trumparegiškumas 

tampa vis dažnesne ne tik 

pagyvenusio amžiaus, bet ir 

jaunuolių liga, taip ir 

dvasiniame gyvenime 

trumparegiškumas vis dažniau pasitaiko tiek tarp ką tik 

įtikėjusių, tiek ir tarp senai tikinčių krikščionių. Nors ši liga, 

arba veikiau trūkumas, nėra krikščionių vertinamas kaip 

pavojingas, vis dėlto, jei nėra į tai kreipiamas dėmesys, dvasinis 

trumparegiškumas ne tik apvagia krikščionį nuo vaisingumo, 

bet gali ir atimti iš jo regėjimą. Šis trūkumas arba liga atsiranda 

ignoruojant dvasines širdies akis ir ausis ir ilgą laiką užsidarant 

bei pasiliekant tame pačiame meilės ir pažinimo lygyje. 

Nepraplėsta širdis nesugeba suprasti, priimti ir matyti kituose 

Kristaus, todėl Dievo pažinimo ir Jo Karalystės laukas tampa 

labai siauras, todėl krikščionis neneša tiek vaisiaus, kiek to nori 

Viešpats.   

 

Ligos priežastis: paprastai dvasiniu trumparegiškumu suserga 

krikščionys, kurie ilgą laiko tarpą yra susikoncentravę į save ir 

savo pašaukimą. Jei krikščionis ilgą laiko tarpą galvoja, klauso 

pamokslų ir kalba tik apie save, savo svajones ir savo 

pašaukimą, tada jo dvasinės akys nustoja matyti platesnį Dievo 

Karalystės lauką, suprasti Dievo planą bendruomenės 

gyvenime, o visas dvasinis pažinimas tokio krikščionio 

gyvenime pradeda suktis tik aplink jį arba jo teisingą 

bendruomenę ir denominaciją.  

 

Taip pat trumparegiškumas atsiranda tada, kai krikščionis 

stengiasi per trumpą laiką ir koncentruotomis pastangomis 

pasiekti didelių dvasinių rezultatų arba gauti iš Dievo greitus, 
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efektyvius ir staigius atsakymus.  Noras ir valios pastangos 

nukreiptos į greitą ir didelį rezultatą labai dažnai susiaurina 

krikščionio dvasinį regėjimą, dėl ko krikščionis nesugeba matyti 

toliau nei jo pašaukimas, jo svajonė, jo šeima, bendruomenė ar 

denominacija.  

 

Ligos požymiai: pagrindinis dvasinio trumparegiškumo 

požymis yra polinkis matyti tik vieną tiesą, tik vieną apreiškimą, 

tik vieną teisingą bažnyčią ar bendruomenę. Paprastai 

trumparegiai krikščionys greitai susižavi kokiu nors mokymu, 

patirtimi ar dvasine praktika ir iškelia tai kaip būtiną ir 

pagrindinę tiesą, kurią reikia skelbti ir mokyti visame pasaulyje. 

Dėl to iš Dievo gautas apreiškimas tampa jų stabu ir išstumia iš 

pagrindinės vietos Kristaus aukos ir Jo prisikėlimo žinią. Tada 

Kristus tampa antraeiliu apreiškimu, aptarnaujančiu ir laikančių 

tokio krikščionio pažintą tiesą ar mokymą. Staigus 

susižavėjimas ir iškėlimas savo apreiškimo gali įstumti tokį 

krikščionį į paklydimą, kurio jis gali ir nesuprasti, nes jo 

paklydimo priežastis yra ne klaidinga tiesa, bet neproporcingas 

dvasinių tiesų iškėlimas ir sumaišymas. Dėl trumparegiško 

dvasinio žvilgsnio toks krikščionis smulkų ir mažą apreiškimą 

ar tiesą gali padaryti pagrindiniu ir pačiu svarbiausiu dalyku. 

 

Tokiems krikščionims būdingas savo patirties sureikšminimas ir 

kitų krikščionių ir bažnyčių nustūmimas į šoną bei supratimas, 

kad visi turės keistis ir prisiderinti prie šio naujo apreiškimo. 

Taip gimsta įvairios grupės, bendruomenės ir net 

denominacijos, kurios akcentuoja jiems apreikštą Dievo tiesą 

kaip vienintelę, pagrindinę ir būtiną kitiems. Tada protėvių 

prakeikimas, „encounteris“ ar „ketvirtas išmatavimas“ tampa 

pagrindine tiesa ir būtina praktika, nustumiančia į šoną Jėzaus 

aukos ir priskėlimo žinią, kaip antraeilę ar tik įtikėjimo 

pradžioje būtiną praktiką.  
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Trumparegiai krikščionys paprastai turi savo pagrindinį 

apreiškimą ir mokymą, vienintelį gerą pamokslininką, 

vienintelę gerą bendruomenę. Jie galvoja, kad jų apreiškimas 

yra būtent tas, kuris atneš prabudimą į pasaulį ir kuris padės 

atrakinti visas duris ir išspręsti visas problemas. Būtent tam 

tikros formulės ar principo žinojimas ir išsprendžia visas 

problemas.   

 

Trumparegiai krikščionys turi polinkį ieškoti vienos idealios 

bažnyčios, vieno pagrindinio principo ir vienintelės šlovingos 

dvasinės praktikos.  

 

Trumparegiams krikščionims būdingas susižavėjimo 

sindromas, nes jie gali greitai ir labai stipriai susižavėti kokia 

nors nauja dvasine praktika, mokymu ar pamokslininku ir tuoj 

pat bėgti paskui naują idėją. Tada jie aplink nieko nebemato, 

kasdieninis gyvenimas nuplaukia į šoną, jie nebesugeba blaiviai 

mąstyti ir priimti kitus, suprasti ir mokytis iš Kristaus kituose.  

 

Trumparegiai krikščionys dažnai pakliūva į spąstus ir gali būti 

išnaudojami dėl savo siauro, tačiau nuoširdaus tikėjimo bei tapti 

manipuliacijos bei kontrolės aukomis. Nesugebėjimas matyti 

toli gali juos įkalinti nesibaigiančioje vaikystėje ar tam tikrų 

siaurų tiesų ar mokymų labirinte. Tada toks laikas atima iš šių 

krikščionių vaisingumą. 

 

Trumparegiams krikščionims būdingas nuoširdus 

kategoriškumas, kuris remiasi viena siaura tiesa ar ribotu 

pažinimu. Ten, kur jie ateina, jie būtinai nori dalintis savo 

ypatinga tiesa ir mokymu, o jei tokia tiesa nepriimama su 

džiaugsmu, jie šalinasi, kritikuoja ir neigiamai vertina tokius 

krikščionis ar bendruomenes. 
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Taip pat tokie krikščionys daug ką mato iškreiptai, t.y. mažus 

dalykus išdidina ir sureikšmina. Bet koks Dievo pasireiškimas 

pristatomas kaip galingas Dievo stebuklas ir prabudimo pradžia,  

o maža kasdieninė problema vertinama kaip didžiausia klaida ir 

paklydimas, prieštaraujantis jų naudojamai praktikai. Taip pat 

jie turi aiškius ir griežtus Dievo veikimo scenarijus ir pakuotes, 

į kurias bando įdėti visą Dievo veikimo, dovanų ir dvasinės 

praktikos arsenalą.  

 

Ligos gydymas: pagrindinis Šventosios Dvasios būdas išgydyti 

dvasinį regėjimą yra krikščionio širdies praplėtimas, kurioje 

Viešpats siekia sutalpinti daugiau žmonių, daugiau dvasinės 

patirties, meilės ir tikėjimo. Todėl Viešpats gydo tokius 

krikščionis apsupdamas ir suvesdamas juos su kitais žmonėmis 

ir krikščionimis, kurie turi įvairius liudijimus apie Dievo 

veikimą, įvairias dovanas ir praktiką, kuri liudija Dievo 

įvairiapusiškumą, plačią širdį ir galimybes. Tokie krikščionys 

pradeda girdėti žinią apie Dievo Karalystės įvairumą, apie 

skirtingų laikotarpių ir vietovių bažnyčias bei Dievo veikimą 

jose.  

 

Labai dažnai tokie krikščionys atsiduria situacijose, iš kurių jie 

negali pabėgti, bet kuriose jie „priversti“ matyti, klausyti ar 

padėti kitiems krikščionims, kurie nepažįsta jų ypatingų 

apreiškimų, bet kuriems teikiama paprasta buitinė, fizinė ar 

kitokia pagalba. Dažnai tokius krikščionis Viešpats suveda ir 

siunčia į įvairias slaugos, reabilitacijos įstaigas ir moko juos 

tarnauti meile kitiems. Tokiu būdu yra praplečiamos jų širdys ir 

jie įgauna sugebėjimą matyti Kristų už savo pažinimo ir 

apreiškimo ribų.  

 

Taip pat savo gyvenime tokie krikščionys pradeda susidurti su 

Dievo veikimu, kuris atsako į jų maldas, tačiau veikia ne pagal 
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jų scenarijų ar išmoktas formules. Todėl dažnai krikščionių 

susigalvoti ir išpuoselėti prabudimo ar atsakymų iš Dievo 

scenarijai griūna, o Dievas jiems atsako ir veikia naudodamas 

kitokius ir ne visada patrauklius ar laukiamus būdus. Tada 

didinga pranašystė išsipildo ne stadione, bet slaugos ligoninėje, 

žmonės pamato Kristų ne gražiai pristatomoje ir galingoje 

tiesoje ir apreiškime, bet konkrečioje pagalboje, tada 

evangelizacija įvyksta ne gatvėje dalinant lankstinuką, bet 

sėdint ant suoliuko ir atsakant į šalia besiilsinčios senutės 

klausimą. Dievas tokių krikščionių gyvenime atstato teisingą 

tikėjimo saiką ir mastelį. Jie dažnai nustemba, kad Dievo didybė 

išsipildo mažuose dalykuose. Kada atsistato teisingos dvasinio 

regėjimo proporcijos, jie Dievą pradeda matyti mažuose 

dalykuose ir pastebėti Jį iš toli. 

 

8. Chroniškas nuovargis. Tai dvasinė 

liga, kuri ypač stipriai išryškėjo šių 

dienų krikščionybėje. Iš pirmo 

žvilgsnio tai gali atrodyti nepavojinga 

ir greitai pagydoma liga, tačiau, jei ji 

nėra tinkamai gydoma, ši liga gali 

krikščionį ne tik dvasiškai suluošinti, 

bet ir atmesti nuo tikėjimo. Kaip bebūtų 

keista, ši liga ankstyvojoje stadijoje yra 

ignoruojama ar net skatinama.  

 

Nemažai krikščionių atsainiai žiūri į dvasinį nuovargį ir 

pateisina jį neteisingu supratimu, kad visa tai yra dėl Dievo. 

Tačiau Kristus savo asmeniniu pavyzdžiu parodė, kad 

kiekvienam krikščioniui būtinas laikas poilsiui, atsigavimui ir 

sustiprinimui. Jei Kristus kartas nuo karto pasitraukdavo į 

nuošalę ir skirdavo laiko pailsėti, bei skatino savo mokinius po 

tam tikrų intensyvesnio tarnavimo sezonų pasitraukti ir pailsėti, 
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tai tuo labiau šių dienų krikščionys turi būtinybę surasti laiko 

poilsiui ir taip išvengti dvasinio nuovargio, kuris negydomas 

gali pražudyti krikščionį ir atmesti jį į pasaulio, nusivylimo, 

netikėjimo ir apatiško cinizmo slėnį.   

 

Dvasinis nuovargis – tai tikėjimo formos išlaikymas, 

pasitraukus tikėjimo turiniui. Tuščia tikėjimo forma 

(tarnavimai, maldos, pasninkai, aukojimai, projektai, veikla ir 

t.t.) užgesina gyvą ir autentišką troškulį artėti prie Dievo ir 

vietoje vidinio džiaugsmo ir pasitenkinimo Dievu įdeda 

murmėjimą, nusivylimą, skepticizmą bei nuobodulį bei paslepia 

šiuos dalykus po išorinių darbų karusele ir nesibaigiančiu 

tarnavimu. 

 

Dvasinio nuobodulio esmė yra nusivylimas Dievu ir Dievo 

vaikais. Būtent šis nusivylimas paskatina krikščionį grįžti į 

pasaulį ir atkristi nuo nuobodaus, nerezultatyvaus ir neįvertinto 

tikėjimo. 

 

Ligos priežastis: dvasinio ir chroniško nuovargio priežastis 

slypi ne Dieve ar žmonėse. Dvasinis nuovargis visada prasideda 

nuo kūniško ar sieliško nuovargio. Būtent, kūniško ir sieliško 

poilsio ignoravimas priveda prie dvasinio nuovargio. Paprastai 

šią ligą sukelia poilsio ignoravimas, kada krikščionis prisiima 

atsakomybes, viršijančias jo dvasinį amžių ar tikėjimo saiką. 

Norėdamas įtikti Dievui, toks krikščionis prisiima atsakomybes 

ir veiklą, kuri nėra vienkartinė, bet tęstinė. Neturėdamas 

patirties, pažinimo ir tinkamo tikėjimo saiko, toks krikščionis 

imasi ilgalaikių įsipareigojimų. Iš pradžių, susižavėjęs veikla ir 

nemokėdamas planuoti laiko ir prioritetų, toks krikščionis 

greitai pakliūva į spąstus, iš kurių išeiti jau nėra taip paprasta. 

Naiviai ir be pažinimo pasitikėdamas Dievu, toks krikščionis 

galvoja, kad Dievas suteiks antgamtinių jėgų ir jam nereikės nei 
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valgyti, nei miegoti, nei pailsėti, nei bendrauti šeimoje ar turėti 

laisvalaikį. Jis juk viską atiduoda Dievui ir daro dėl Dievo. 

Valgydamas bet ką ir bet kaip, miegodamas bet kada ir  bet kaip, 

nevaldydamas savo laiko ir prioritetų toks krikščionis patenką į 

laiko mėsmalę, kuri išsunkia jį, iščiulpia, išnaudoja ir numeta be 

jėgų. Jau tada prie be jėgų gulinčio krikščionio prieina mažas 

demonas ir nušveičia tokį krikščionį į nuodėmę ar 

priklausomybę. Tada daugelis pradeda stebėtis, kaip toks 

nuoširdus, atsidavęs ir daug tarnaujantis krikščionis galėjo 

paslysti į tokią didelę nuodėmę (alkoholį, santuokinę 

neištikimybę, priklausomybę nuo narkotikų ir t.t.). 

 

Šios ligos priežastis dažnai būna spaudimas iš pasaulio ir 

visuomenės būti aktyviu, rezultatyviu, išnaudoti kiekvieną 

galimybę, įprasminti save ir skubėti gyventi. Taip gyvena 

pasaulis, kuris skaičiuoja laiką ir stengiasi viską paragauti, 

pasiekti, uždirbti ir t.t. Tokia dvasia persiduoda ir krikščioniui, 

kuris valdomas krikščioniškos reklamos skuba sudalyvauti 

visose konferencijose, pabuvoti visuose tarnavimuose, lankyti 

visus surinkimus ir naktines maldas, įmesti pinigų į kiekvieną 

paaukojimų krepšelį, dalyvauti visose iniciatyvose ir 

projektuose. Juk reikia save išreikšti ir įteisinti Dieve, kad 

nebūtum bevaisis. Tačiau rezultatas būna priešingas. Darbai 

atlikti tokioje efektyvumo ir ekonominio naudingumo dvasioje 

neišsilaiko. 

 

Toks krikščionis gali ignoruoti sveiką mitybą ir pjauti to 

pasekmes, galvodamas, kad Dievas pasirūpins jo kūnu, ir 

skrandžiu, į kurį jis kaip į šiukšlių dėžę meta bet ką ir bet kaip. 

Tačiau jis suserga ne antgamtiškai, bet natūraliai, pjaudamas 

pasekmes už neteisingą savo kūno priežiūrą. Nepaisant, koks 

didelis pateptas vyras melsis už tavo antgamtinį antsvorio 

numetimą, tau reikės pačiam išmokti valdyti savo kūną ir 
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karaliauti savo apetitui. Daugelis ligų pasitraukia būtent tada, 

kada krikščionis išmoksta paimti valdžią savo kūnui. 

 

Šios ligos priežastis taip pat yra per didelis pasitikėjimas savo 

jėgomis, kada nuoširdumas didesnis nei patirtis, prisiima 

pašaukimus ir darbus, kuriems Dievas nešaukė ar dar neparengė. 

Krikščionis ima iš Dievo daugiau, nei Dievas duoda. Senajame 

Testamente skaitome, kad prieš įvedant Izraelitus į Pažadėtąją 

Žemę, Dievas iš pradžių juos išmokino neimti tai, kas jiems 

nepriklauso ir pereiti Moabo ir Ezavo žemę, ne užimant ją, bet 

praeinant.  

 

Pakartoto įstatymo 2:5 Saugokitės, nekariaukite su jais, 

nes jų žemės neduosiu jums nė pėdos. Seyro kalnus 

daviau paveldėti Ezavui. 

 

Daugelis krikščionių susigundo pasinaudoti visomis 

galimybėmis ir užimti bet kurią žemę, kuri tik pasitaiko jų 

kelyje, todėl apkliūva į įvairius dvasinius, finansinius, santykių 

ar tarnavimo spąstus. Tada bet koks svaiginantis pamokslas, 

skatinantis didingai mąstyti ir siekti didingų dalykų, įvilioja 

krikščionį į perteklinius įsipareigojimus, finansines naštas ir 

inicijuotus, bet neužbaigtus projektus, kurie suryja laiką, 

jausmus, šeimą ir finansus bei palieka gulėti taip ir nesuradus 

savo pašaukimo. 

 

Brandesnių krikščionių ir tarnautojų dvasinio ir chroniško 

nuovargio priežastis labai dažnai būna jų bandymas bėgti nuo 

pašaukimo būti dvasiniais tėvais. Kada Dievas pradeda juos 

mokinti ne patiems viską daryti, bet patikėti kai kuriuos dalykus 

kitiems,  bijodami klaidų, rizikos ir nesėkmių, tokie krikščionys 

bando patys viską daryti, nes taip yra patogiau, saugiau ir 

greičiau. Taip galima išvengti klaidų, nesusipratimų, 
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bereikalingų konfliktų ir situacijų. Tačiau tokiu būdu tarnautojas 

pats kenkia sau ir nepastebimai ne tik, kad tampa visos 

bažnyčios galva, akis, ausis, kojos ir rankos, bet ir bažnyčios 

problema – bijančiu manipuliatoriumi, kontrolieriumi ir 

paranojiku, drebančiu dėl savo tarnavimo, pašaukimo ir 

besiskundžiančio kitų nesugebėjimu padėti. Būtent ignoravimas 

ir atsisakymas tapti dvasiniu tėvu uolų tarnautoją paverčia 

bambančiu ir nepatenkintu darbininku. Paprastai toks 

krikščionis galvoja, kad tik jis gali tobulai ir gerai pašlovinti, 

pamokslauti, organizuoti ir daryti, todėl jis viską ir daro. Tuo 

tarpu aplink jį esantys krikščionys pasilieka vaikystėje ir 

priklausomybėje nuo besidarbuojančio tarnautojo.   

 

Taip pat į dvasinį nuovargį krikščionis įpuola, kada pats bando 

išpildyti Dievo jam išsakytą pranašystę ir užsikrauna ant pečių 

Šventosios Dvasios funkciją. Kūniškai suprasdamas didingą 

Dievo pranašystę ir nepažindamas laiko ir sezonų, toks 

krikščionis tuoj pat puola įgyvendinti Dievo pažadus ir užduotis, 

tačiau kaip ir Mozė, kuris užmušęs egiptietį galvojo, kad atėjo 

laikas išvesti Dievo tautą ir Egipto ir išpildyti Dievo pažadą, 

skaudžiai nudegė ir ilgus metus praleido nusivylimo ir 

nuolankumo mokykloje, taip ir tokie krikščionys po kurio laiko 

nusivilia Dievu ir pasitraukia į užribį, kad išmoktų tam tikras 

tikėjimo pamokas.   

 

Apaštalų darbai 7:23-29 Kai jam sukako keturiasdešimt 

metų, jo širdyje kilo troškimas aplankyti savo brolius, 

Izraelio vaikus. Pamatęs vieną iš jų skriaudžiamą, stojo 

ginti jo ir keršydamas užmušė egiptietį. Mozė tikėjosi, 

kad jo broliai suprasią, jog Dievas jo ranka suteiks jiems 

išgelbėjimą, bet jie šito nesuprato. Kitą dieną jis priėjo 

prie besimušančių tautiečių ir mėgino juos sutaikinti, 

sakydamas: ‘Vyrai, jūs esate broliai! Kodėl skriaudžiate 
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vienas kitą?’ Bet tasai, kuris skriaudė artimą, atstūmė jį, 

sakydamas: ‘Kas tave paskyrė mūsų valdovu ir teisėju? 

Gal nori ir mane nužudyti, kaip vakar nužudei egiptietį?’ 

Tai išgirdęs, Mozė pabėgo ir buvo ateivis Madiano 

krašte, kur jam gimė du sūnūs. 

 

Taip pat dvasinio nuovargio priežastis būna neteisingas Dievo 

žodžio supratimas arba reakcija į pataikaujantį pamokslavimą, 

kuris nukreiptas kūniškai motyvuoti krikščionį įvairiems 

tikėjimo žygdarbiams nepaaiškinant sekimo paskui Jėzų tikslo, 

kainos ir išlaidų. Entuziazmas niekada neskaičiuoja nuostolių, 

bet puola tarnauti ir daryt didingus dalykus dėl Dievo, 

užkraudamas visą atsakomybę už sunkumus ir problemas 

Dievui. Tačiau tikėjimas, kuris pasipuošia kantrybe, sulaukia 

galutinio rezultato ir nepasipiktina sunkumais ir problemomis.  

 

Taip pat labai dažna šios ligos priežastis yra sieliškas 

mandagumas arba nesugebėjimas pasakyti „ne“ ir nustatyti ribas 

savo gyvenime. Norėdamas pateisinti krikščionišką vardą, toks 

žmogus kiekvienam prašančiam atiduota pinigus ir nesugeba 

pasakyti „ne“ juo manipuliuojančiam krikščioniui ar žmogui, 

kuris norėdamas išvengti sunkumų susirandant darbą, verkšlena 

tokio krikščionio akivaizdoje, duodamas suprasti, kad jam reikia 

pinigų ir pagalbos. Sugraudintas ir paveiktas gudriai išgalvotų 

istorijų, toks krikščionis gaišta laiką ir švaisto pinigus guosti ir 

padėti tam, kuris pats net neketina keistis ir padėti sau. Tada 

tokio krikščionio laikas suryjamas aplink jį aplipusių 

manipuliatorių, nedėkingų zyzeklių ir įpratusių tik imti laiko 

švaistūnų. Būtent noras išlaikyti gerą vardą prieš visus žmones, 

įtikti visiems ir turėti gerą vardą, įkalina krikščionį 

nesugebėjime ištarti „ne“ ar nustatyti finansines, bendravimo ar 

tarnavimo ribas. 
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Ligos požymiai: krikščionys sergantys dvasiniu ir chronišku 

nuovargiu paprastai turi bendravimo problemų su kitais 

krikščionimis ir savo šeimos nariais. Jie save mato daug 

dirbančiais, tačiau nesulaukiančiais lygiavertės pagalbos iš kitų. 

Iš pradžių tokie krikščionys bando skatinti kitus jungtis prie 

varginančios veiklos ir projektų, rodydami asmeninį pavyzdį, 

bet nesulaukę atsako, jie tyliai viduje pradeda pykti, murmėti ir 

skųstis Dievui, kad Jis nepadeda vykdyti jiems patikėto 

pašaukimo, o kiti krikščionys neištiesia pagalbos rankos, 

neduoda pinigų ir nelanko tarnavimų. Tokių krikščionių kalba 

pilna pasakojimų apie pradėtus ir įgyvendinamus projektus, apie 

jų triūsą ir pastangas tarnauti Dievui. Bendraujant su jais galima 

jausti „mandagų“ priekaištą dėl nepakankamo tarnavimo ir kaltę 

dėl nepasišventimo Dievo darbui.  

 

Palaipsniui į tokių krikščionių širdis ateina daug „pletkų“, kitų 

tarnautojų ir bažnyčių vertinimų, staigių ir neprognozuojamų 

susierzinimo, pykčio ir priekaištų priepuolio. Jie kartas nuo 

karto „sprogsta“ ir tokiu būdu išlieja viduje besikaupiantį 

susierzinimą, nepasitenkinimą, nuovargį iki kito „sprogimo“. Jų 

viduje ne Dievo šviežumas, atgaiva ir ramybė, bet pyktis, 

nuovargis ir sunkumai. 

 

Tokia liga sergančių krikščionių kalboje ir gyvenime nebėra 

vidinio džiaugsmo ir pasitenkinimo Dievu. Ypač dažnai tokie 

krikščionys susiduria su santykių krize bažnyčioje ar šeimoje, 

todėl skilimai, skyrybos ar periodiniai „nekalbadieniai“ būna 

vidinio nuovargio pasekmė.  

 

Kai kurių krikščionių gyvenime, kurie ilgai viduje kaupia 

nepasitenkinimą, nuovargį ir pyktį, įvyksta „didysis sprogimas“, 

po kurio jie palieka bažnyčią, tarnavimą, šeimą ar bendruomenę. 
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Taip pat šia liga sergantiems krikščionims būdingas pasidavimas 

ir susižavėjimas naujomis idėjomis, mokymo vėjais ar negirdėta 

dvasine praktika. Tokiu būdu jie bando kompensuoti vidinę 

tuštumą ir nuovargį, galvodami, kad nauja veikla, naujas 

mokymas ar patirtis, nauji žmonės ar nauja bendruomenė 

užpildys jų vidų ir atgaivins. Tačiau pagrindinė jų vidinės 

tuštumos priežastis yra Dievo suteikto poilsio ignoravimas ir 

savo paties šventinimas. Iš tikrųjų krikščionį šventina Dievas, o 

ne pats krikščionis. Savęs šventinimas yra didelė našta ir kančia, 

kuri išsunkia ir atima jėgas. Priešingai, Dievo Dvasia ir Jo 

malonė pašventina kiekvieną, kuris savo vidumi susijungia ir 

ilsis prie Viešpaties kojų.  

 

Ligos gydymas: viena iš kertinių ir pagrindinių Dievo žodžio 

mokymo žinių tokiems krikščionims yra mokymas apie 

pasišventimą. Labai dažnai jie turi neteisingą supratimą apie 

pasišventimą. Tiek Senasis, tiek Naujasis Testamentai liudija, 

kad iš tikrųjų žmogus yra pašventinamas jam prisilietus prie 

Švento objekto. Senajame Testamente parašyta, kad kiekviena 

auka prisilietusi prie aukuro, tapdavo pašventinta. Jėzus taip pat 

apie tai kalbėjo ir mokė. Jis aiškino, kad ne Šventyklos auksas 

yra didelis, bet pati šventykla, kuri pašventina auksą, taip pat ne 

auka, o aukuras yra didesnis, nes jis pašventina auką.  

 

Mato 23:19 Kvaili ir akli! Kas gi didesnis – atnaša ar 

aukuras, kuris pašventina atnašą? 

 

Nemažai krikščionių galvoja, kad juos pašventina atsidavimas 

tarnavimui, bažnyčiai, projektui, darbui ar žmonėms. Tačiau visi 

šie dalykai nedaro krikščionio panašesniu į Jėzų ir neatgaivina. 

Tik atsidavimas ir pasišventimas ASMENIUI Jėzui mus daro 

panašius į Jį ir pašventina. Todėl mūsų  šventėjimas priklauso 
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nuo to, ką kalba į mūsų širdį Jėzus, ką Jis rodo ir daro. Mes 

esame keičiami nuo Jėzaus žodžių ir veiksmų. 

 

Pasišventimas asmeniui, bet ne raidei, darbui, veiklai, idėjai ar 

prabudimui mus išlaisvina nuo savęs susireikšminimo  ir įveda 

į vidinį poilsį. Tai išvaduoja mus nuo neteisingo ir sunkaus 

jungo ir įveda po lengvu ir neslegiančių jungu, kuris skirtas 

surišti mus su Jėzumi. Viską, ką darome kartu su Jėzumi, yra 

lengva.  

 

Jei krikščionis priima šią žinią ir leidžiasi keičiamas Šventosios 

Dvasios, tada Šventoji Dvasia jam patiki sveiką mokymą, kuris 

atveria akis ir nuima nuo kasdieninio gyvenimo dalykų 

sudvasinimo uždangą. Tada krikščioniui užtenka blaiviai 

pažvelgti į savo dienotvarkę, mitybą bei režimą ir pakeisti jį 

priderinant prie atrasto vidinio poilsio. Kaip  būna keista, kai 

tokiam krikščioniui užtenka reguliariai mankštintis ar sveikai 

maitintis ir jo kūnas atsigauna, duodamas tada poilsį ir 

bendravime su Dievu ir žmonėmis. Taip pat socialinio poilsio 

(bendravimas su šeima, vaikais) išlaisvina iš santykių įtampos ir 

atveria protą išmintingiems sprendimams. Tada Dievo 

ieškojimo ir tarnavimo laikas tampa kokybiškesnis ir su vidiniu 

džiaugsmu. Atstatytas ir užpildytas krikščionis tampa dideliu 

palaiminimu bendruomenėje ir šeimoje. Tada norisi ne bėgti nuo 

jo šventumo, bet būti kartu ir mokytis iš jo.   

 

Dar viena sritis, kurioje Šventoji Dvasia įskiepija teisingą 

nusistatymą, yra sugebėjimas pasakyti „ne“ ir ribų nustatymas, 

nebijant prarasti žmonių nuomonę, dvasingo krikščionio etiketę 

ar pasirodyti nemandagiu ir nedvasingu krikščionimi.  

 

Krikščionis įgauna tikėjimo ir drąsos pasakyti „ne“ išmaldos 

prašančiam krikščioniui ir paskatinti jį susirasti darbą, pasakyti 
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„ne“ pro šalį salėje siunčiamam paaukojimų krepšeliui ir 

atiduoti pinigus žmogui, kuris turi reikmę, pasakyti „ne“ per 

ilgai užsitęsusiam pokalbiui ar betiksliam laiko švaistymui 

internete, bevaisiams pokalbiams, atsisakyti pasiūlymo 

dalyvauti grandioziniame projekte, bet praleisti laiką su vaikais 

ar aplankyti senai įtikėjusį draugą. Tada krikščionis gali pažinti 

vidinę laisvę, kai vidus ilsisi Kristaus nuomonėje, bet ne žmonių 

palankume.  

 

Taip pat Dievas pradeda apreikšti tokiems krikščionims Kristų 

kituose, parodydamas savo grožį ir paslėptus turtus kituose. 

Tada jis gali paleisti iš savo kontrolės saitų kitus bendruomenės 

narius ir patikėti jiems Dievo darbus,  nebijoti jų klaidų ir 

drąsinti kitus. Jei toliau toks krikščionis leidžiasi vedamas 

Šventosios Dvasios, jis yra mokomas tėvystės įgūdžių. Tada jis 

nereikalauja tobulumo ir nepriekaištingo tarnavimo iš kitų, bet 

pastebi širdies motyvus ir vertina juos labiau už rezultatą.  

 

Taip pat dažnai po sėkmingo gydymo toks krikščionis pamato 

daug nereikalingų ir perteklinių dalykų savo gyvenime ir nebijo 

jų paleisti.  
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VIII SKYRIUS 

ATSTATYMO TARNAVIMO IŠŠŪKIAI 

 

aip yra tam tikri sužeidimų, ligų ir ligonių požymiai, 

iššūkiai bei gydymo metodai, taip yra ir gydytojų bei 

tų, kurie pašaukti tarnauti Dievo ligoninėje, pašaukimo 

bei tarnavimo požymiai, iššūkiai ir problemos. Kartais nutinka, 

kad krikščionis daro kažką dėl Dievo ir jaučia abejones, 

diskomfortą ir neužtikrintumą. Labai dažnai to priežastis būna, 

kad krikščionis daro ne tai, kam jis yra pašauktas, bet tai, ką jis 

nori arba tai, ką jam liepia ir sako daryti kiti. Tokiu atveju 

krikščionis jaučiasi dviveidžiu, neužtikrintu ir nevaisingu Dievo 

Karalystėje. Tačiau viskas, ko reikia, tai daryti tai, kam esi 

pašauktas ir kam tave parengė ar vis dar rengia Dievas. Viešpats 

neatsitiktinai mus patalpina į tam tikrą šalį, šeimą ar 

bendruomenę, o mūsų gyvenimo įvykiai yra Dievo 

surežisuojami taip, kad mumyse ugdytųsi tos savybės ir 

sugebėjimai, kurie būtini Dievo pašaukimui įvykdyti. Mūsų 

gyvenime sutiktos problemos, kliūtys ir sunkumai parodo ne 

mūsų silpnumą, bet mūsų pašaukimą, nes mes esame pašaukti 

nugalėti tai, ką prieš mūsų akis pastato Šventoji Dvasia. Tokiu 

būdu Ji mus rengia, grūdina ir ruošia atlikti pašaukimą, kurį 

atlikti galime tik mes, nes mūsų gyvenimas ir jo eiga yra 

surežisuoti antgamtine Dievo malone, o „atsitiktinumai“ 

formuoja mumyse tokį Kristų ir tokią Jo kūno funkciją, kuriai 

mes esame ir sukurti. 

 

Nors kiekvieno iš mūsų gyvenimas yra skirtingas, o pašaukimai 

– unikalūs, vis dėlto yra tam tikri požymiai arba bendri bruožai, 

kurie parodo ir „sufleruoja“ mūsų pašaukimą. Krikščionis, kuris 

K 



Atstatymo tarnavimo iššūkiai 

142 

 

pašauktas būti akimi, matydamas kito krikščionio pašaukimą, 

susijusį su regėjimo funkcija, visada jaus trauką prie tokių 

krikščionių, pamokslininkų ar bendruomenės. Kartais 

krikščionis patiria abejones ir neužtikrintumą, bandydamas 

lyginti savo pašaukimą su kitais. Kaip apsidžiaugia širdis 

atpažinusi panašų tarnavimą, bruožus ar savybes tų krikščionių, 

kurie pašaukti tarnauti į tą pačią vietą, panašų tarnavimą ar tą 

patį kariuomenės būrį. Tada krikščionis atpažįsta savo 

pašaukimą ir nors skiriasi savo unikalumu nuo kitų, pastebi 

panašius bruožus ir funkcijas. 

  

Taigi, kaip regėjimo funkciją atlikti pašauktiems krikščionims 

būdingi tam tikri bruožai, gyvenimo scenarijų panašumai ar 

sutapimai, taip ir krikščionių, pašauktų tarnauti Dievo 

ligoninėse, gyvenimai turi tam tikrų panašumų.  Tarnavimas 

Dievo ligoninėse labai skiriasi nuo tarnavimo kitose Dievo 

Karalystės fronto linijose. Šiam tarnavimui būdingi tam tikri 

bruožai ir savybės, kurių neturi krikščionys aktyviai 

kariaujantys tam tikrose šio mūšio teritorijose. Kaip ir 

kiekvienas tarnavimas, Dievo ligoninės tarnavimas turi savo 

privalumų ir iššūkių, palaiminimų ir sunkumų. Taigi, žemiau 

trumpai apžvelgsime, kokie yra šio tarnavimo bruožai ir kertinės 

savybės. 

 

 

SAVYBĖS 

 

1. Žinios apie Kristaus auką ir Jo prisikėlimą 

akcentavimas. Dievo ligoninės pagrindinė gydymo ir 

pamokslavimo žinia arba pagrindinis vaistas ir atstatymo 

šaltinis yra apreiškimas apie Kristaus aukos reikšmę, jėgą ir 
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įtaką krikščionio gyvenime bei žinia apie Jėzaus prisikėlimą ir 

šios žinios gydančią ir atstatančią jėgą. Dievo ligoninėje labai 

dažnai ir daug kalbama apie patį kertinį ir esminį krikščioniško 

gyvenimo pamatą – Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. 

Atitolimas ir praktinis šios žinios sumenkinimas krikščionio 

gyvenime beveik visada atveda prie sužeidimų, susilpnina  

dvasinį imunitetą ir užkrečia įvairiomis ligomis. Gal todėl 

vienas iš pirmų ir pagrindinių vaistų sužeistam ir sergančiam 

krikščioniui yra praktinis ir antgamtinis Jėzaus mirties ir 

prisikėlimo žinios apreiškimas širdyje.  

 

Todėl būtent gydytojai ir slaugytojai Dievo ligoninėje yra tie, 

kurie savo asmeniniame gyvenime pergyveno ir susidūrė su šios 

žinios svarba, praktiškumu, ir per savo klaidas ir klystkelius 

buvo atvesti prie asmeninio ir praktinio šios žinios apreiškimo. 

Labai dažnai gydytojais pašaukti būti krikščionys savo 

gyvenime išbando įvairiausias profesijas, patiria sunkius 

sužeidimus ir klystkelius, kuriuos Dievas paverčia į gera 

parodydamas ir apreikšdamas kertinį kiekvieno krikščionio 

gyvenimo pagrindą – Jėzaus mirtį ir Jo prisikėlimą. Gydytojai 

būna išmokyti kasdieninio ir praktinio šios žinios taikymo, nes 

daugeliui krikščionių ši žinia yra svarbi tik įtikėjimo pradžioje 

ar tada, kai krikščionis suklumpa ar nusideda. Tačiau Dievo 

ligoninėje ši žinia tampa pagrindiniu vaistu, atstatymo šaltiniu 

ir besitęsiančia jėga gyventi krikščionišką gyvenimą ir kovoti 

Dievo Karalystės fronto linijose.  

 

Gal todėl už Dievo ligoninės ribų bendraujant su krikščionimis 

gydytojais beveik kiekvienas pokalbis baigiasi apie Jėzaus auką. 

Tai yra šių krikščionių duona, gyvenimo kertinis akmuo ir 

tarnavimo pagrindinis vaistas. Kur tik jie ateina ir kur tik jie 

bendrauja, viskas pasisuka link Kristaus aukos ir priskėlimo 

pamokslavimo ir aiškinimo. Kartais tai labai „nervina“ ir veda į 
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nuobodų bendravimą su krikščionimis gydytojais, nes jie neturi 

plataus interesų lauko, todėl sveikiems krikščionims dažnai su 

tokiais gydytojais bendrauti būna nuobodu, nes gydytojai 

nerodo iniciatyvos aptarti kitas gyvenimo problemas ar pokalbių 

temas.  

 

2. Nepelnyta antgamtinė ramybė ir vienybė. Dievo 

ligoninėse arba bendruomenėse, kurios pašauktos atlikti šią 

Dievo Karalystės funkciją, būdinga antgamtinė ir „lengvai“ 

pasiekiama ramybė ir vienybė. Tai yra Dievo ženklas ir malonė, 

kad Dievo ligoninėse krikščionys neturi didelių ginčų, 

konkurencijos ar priešiškumo. Priešingai, Dievo ligoninėse 

Šventoji Dvasia suteikia taip sunkiai kitose bendruomenėse 

pasiekiamą vienybę ir ramybę. Tai nėra gydytojų ar tokių 

bendruomenių pastangų vaisius ar nuopelnas. Tai yra Dievo 

malonė ir ligoninei būtina dvasinė atmosfera. Ši dvasinė 

atmosfera labai priešinga nuo tų krikščionių ir bendruomenių, 

kurios pašauktos kovoti įvairiose Dangaus Karalystės fronto 

linijose. Čia nevyksta aktyvūs mūšiai, ilgi ir „aršūs“ maldos 

surinkimai, ginčai dėl doktrininių klausimų ar dideli dvasiniai 

projektai ir konferencijos.  

 

Dievo ligoninės pašaukimas yra saugoti dvasinę ramybę ir 

vienybę, kuri taip reikalinga sužeistam ar sergančiam 

krikščioniui. Tarp gydytojų ir slaugytojų Dievo ligoninėje nėra 

pavydo, konkurencijos ir ginčų. Atrodo, kad kiekvienas iš jų 

žino ir tyliai bei kantriai atlieka tą darbą ir funkciją, kuriai yra 

pašauktas. Be murmėjimų ir sukilimų, kiekvienas gydytojas 

slaugo, kalbina ir kantriai gydo sužeistus krikščionis, nes 

kiekvienas supranta, kad yra pašauktas ne konkuruoti su kitu 

gydytoju, bet tarnauti sužeistajam. Tai yra Dievo malonės 

ženklas ir rezultatas to parengimo, kurį Dievas atliko su 
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kiekvienu gydytoju prieš pašaukdamas jį tarnauti į Dievo 

ligoninę.  

 

Todėl gydytojams būdinga bėgti ir vengti tokių vietų, 

bendruomenių ir susirinkimų, kuriuose vyksta įvairūs ginčai ar 

susiskaldymai. Priešingai, net ir būtini nesutarimai bei 

diskusijos gydytojams sukelia diskomfortą, todėl jie veikiau 

pasislepia ir stengiasi pasiraukti nuo tokios atmosferos, 

siekdami išsaugoti ramybę ir vienybę. Gydytojų viduje įdėtas 

poreikis ir būtinybė ieškoti, saugoti ir išlaikyti vienybę ir 

ramybę. Net menkiausias nesutarimas, pakeltas balsas ar 

stipresnis argumentavimas gydytojams sukelia dvasinį 

diskomfortą ir stumia į saviizoliaciją. Kartais jie kaltina save už 

per didelį jautrumą susiskaldymams ir skirtingoms nuomonėms, 

bet nieko negali padaryti su savimi, nes tai yra įdėta iš Dievo ir 

tai būtina jų tarnavimui. Visur, kur ateina gydytojai, jie stengiasi 

sutaikinti ir išsaugoti dvasinės ramybės atmosferą, todėl bando 

sutaikinti net ir priešingų charakterių ar denominacijų 

krikščionis.  

 

Bėgdami nuo savo pašaukimo būti gydytojais, tokie krikščionys 

gali lengvai būti įveliami bei įtraukiami į žmogiškas iniciatyvas 

suvienyti krikščionis, tiek bendruomenėse, tiek ir politikoje. Jie 

visur ieško vienybės ir ramybės bei siekia to, kaip pagrindinės 

vertybės. Šis troškimas yra įdėtas iš Dievo, kuris turi juos 

nuvesti ir padėti įvykdyti gydytojų pašaukimą. Kada jie pradeda 

tarnauti savo vietoje, jie pastebi, kad šis troškimas ir savybė 

būtina ir taip naudinga Dievo ligoninėje. Vienybės tema labai 

„užkabina“ gydytojais pašauktus krikščionis, nes jų viduje yra 

įdėtas realus ir didelis vienybės troškimas. 

 

3. Dievo gydytojai yra praradę troškulį būti dideliais 

Dievo tarnais.  Didybės praradimas yra viena iš ilgiausių Dievo 
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pamokų, kurias turi pastoviai mokytis gydytojai. Kai kurie iš jų 

praeina nelengvą ir ilgą kelią, kol leidžia Šventajai Dvasiai iš jų 

širdies išoperuoti troškimą tapti dideliais, įtakingais ir didingais 

Dievo kariais. Krikščioniško gyvenimo pradžioje gydytojais 

pašaukti tarnauti krikščionys pereina didelius nusivylimus, kada 

jie bando tarnauti aktyviai ir galingai aršiausiose Dievo 

Karalystės fronto linijose. Nepaisant tarpinių rezultatų, 

pastangų ir troškimų, jiems „nesiseka“ įsitvirtinti dideliuose 

tarnavimuose ar aktyviuose projektuose. Priešingai, bandydami 

aktyviai tarnauti ten, kur jie nėra pašaukti, jie kartais „pagadina“ 

ir „atvėsina“ karius, nes į gydytojų širdis įdėtas sugebėjimas 

tarnauti sužeistiems ir sergantiems, todėl natūraliai bandydami 

tai daryti aktyviose fronto linijose, jie susilaukia nesupratimo, 

priekaištų ir nepritarimo iš aktyviai kariaujančių karių. Patyrę 

nusivylimus, gydytojai dažnai pasitraukia ar net izoliuojasi nuo 

kitų, galvodami, kad yra netinkami Dievo Karalystei. Visa ši 

patirtis skirta iš jų gyvenimo pašalinti troškimą tapti dideliais 

Dievo tarnais ir pakeisti jį sugebėjimu tarnauti nedidingai 

atrodantiems sužeistiesiems kariams ir priimti tai ne kaip 

antrarūšį tarnavimą, bet noriai ir nuolankiai tarnauti tiems, kurie 

atvedami iš aktyvių fronto linijų gydymui ir slaugymui.  

  

Vienas iš požymių, kad krikščionis jau yra parengtas pradėti 

tarnavimą Dievo ligoninėje, yra troškimo siekti ir tapti dideliu 

Dievo indu bei įsilieti į masinį ir didingą tarnavimą, praradimas. 

Ši savybė būtina Dievo ligoninėje, tiek dėl vieningos dvasinės 

atmosferos, tiek ir dėl gydančio požiūrio į sužeistą karį.  

 

Galimybės ir pagundymas dar „įšokti“ į didybės traukinį ar 

įsilieti į didelį tarnavimą su kiekviena diena tolsta iš tokio 

krikščionio gyvenimo. Priešingai, jis visada įvedamas ten, kur 

daugelis nenori eiti, ten, kur yra „neprestižinis“, neskaitlingas ir 

toli nuo aktyvių fronto linijų esantis tarnavimas. Kai 
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paprastumas ir troškimas padėti kitiems yra įtvirtinamas 

krikščionio širdyje, Dievas jam gali patikėti gydymo įrankius ir 

įvairias dvasines operacijas, žinodamas, kad toks krikščionis 

operaciją atliks ne norėdamas išgarsėti didingu atstatymo 

tarnavimu, bet noru padėti ir atstatyti krikščionį.  

 

4. Antgamtinis aprūpinimas. Dar viena nepelnyta Dievo 

ligoninių savybė yra antgamtinis aprūpinimas. Nors Dievo 

ligoninės nepasižymi dideliu finansiniu pertekliumi bei 

prabanga, tačiau jos niekada nestokoja ir yra antgamtiškai 

aprūpinamos. Dievo ligoninės niekada neturi rūpesčio ar 

ypatingų finansinių poreikių, nes Dievas jas aprūpina tiek, kiek 

jose yra ligonių ir tiek, kiek reikia gydymui. Todėl Dievo 

ligoninėse nėra ilgų ir dažnų maldų už finansus ir aprūpinimą, 

veikiau ten dažnai kalbama ir mokoma apie finansinę drausmę 

ir discipliną, kuri reikalinga specifiniams ligoniams. Dievo 

ligoninės gyvena „sąlyginai“ komfortiškoje aplinkoje, kuri 

skirta sustiprinti ir papildyti vienybės ir ramybės atmosferą. 

Būtent ligoninėje sergantys krikščionys pastebi Dievo 

aprūpinimą – tiek dvasinį, tiek ir materialinį. Aprūpindamas 

Dievo ligoninę materialiais ir dvasiniais turtais Dievas visada tai  

daro avansu. Aprūpinimas ateina dar prieš Dievui atsiunčiant į 

ligoninę sužeistus karius. 

 

5. Dievo ligoninė paslėpta nuo priešo akių. Dar viena 

savybė būdinga Dievo ligoninėms yra tai, kad jos yra kuriamos 

toli nuo Dievo Karalystės fronto linijų, todėl Viešpats jas ypač 

akylai saugo ir paslepia nuo priešo akių. Tai nereiškia, kad 

velnias nepuola krikščionių ligoninėse ar, kad jis turi specialiai 

švelnų požiūrį į tokius krikščionis. Dievo gydytojai ir ligoninės 

su priešu susiduria ne tiesiogiai Dangaus Karalystės fronto 

linijose, bet patiria atakas ir spaudimą per sužeistų krikščionių 

žaizdas, ligas ir traumas. Ten ir vyksta pagrindinė kova ir mūšis. 
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Dievo ligoninės yra ypač saugomos ir paslėptos nuo ryškių ir 

matomų priešo atakų. Todėl tarnavimai Dievo ligoninėse nėra 

viešai skelbiami, reklamuojami ar žinomi.  Dievas saugo mažas 

ligonines, kurios nėra ryškios ypatingu tarnavimu ar rezultatais, 

nedalyvauja dideliuose projektuose, nėra apsuptos žinomų 

pamokslininkų. Priešingai, tarnavimas Dievo ligoninėse yra 

neskaitlingas, nepopuliarus ir „sąlyginai“ nežinomas. Dievo 

ligoninės nėra plačiai aptarinėjamos krikščioniškose 

konferencijose ar bažnyčiose, jų tarnavimas nėra viešai 

diskutuojamas ar ryškiai matomas. Viešpats atveda į savo 

ligoninę karius „atsitiktinai“ perduodant iš lūpų į lūpas ar tiesiog 

atvedant sužeistą karį į dvasinę užuovėją.  

 

Kaip ir kiekvienas tarnavimas, Dievo ligoninės ir joje 

tarnaujantis personalas susiduria su iššūkiais, kurie lydi juos 

visą gyvenimą. Šie iššūkiai yra tarytum balansas tiems 

nepelnytiems privalumams ir palaiminimams, apie kuriuos 

kalbėjome aukščiau. Šalia nepelnytos vienybės, ramybės, 

antgamtinio aprūpinimo ir apsaugos, Dievo gydytojai susiduria 

su šiais iššūkiais ir problemomis.   

 

IŠŠŪKIAI 

 

1. Diskomfortas dėl tolumoje vykstančių mūšių. Kaip 

jau kalbėjome ankščiau, Viešpats savo ligonines steigia toli nuo 

aktyvių Dievo Karalystės fronto linijų ir mūšių, tačiau šių mūšių 

aidas ir sužeistų karių pasakojimai Dievo ligoninės tarnautojams 

sukelia vidinį diskomfortą,  o kartais ir pavydą. Kiekvienas 

pasakojimas, istorija ar pergalės, kurias patiria Dievo kariai, taip 

pat tolumoje girdimi mūšio garsai ir pergalės šūksniai, dažnai 

Dievo ligoninės tarnautojams sukelia nerimą ir liūdesį. Tuo 

dažnai pasinaudoja velnias, atnešdamas abejones bei 
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neužtikrintumą Dievo ligoninės tarnautojams apie jų pašaukimą 

ir atliekamo tarnavimo svarbą. Tokiais momentais Dievo 

gydytojai savo viduje pergyvena vidinę kovą bei atakas, kurios 

nukreiptos sukelti abejones ir neužtikrintumą gydant sužeistus 

karius ir ligonius. Šį diskomfortą ir vidinę kovą Dievo ligoninės 

tarnautojai jaus tol, kol pilnai nebus įtvirtinti savo pašaukime ir 

nelygins savęs su kitais. Kartais Dievo gydytojai pradeda lyginti 

save su kitais kariais ir labai dažnai nuvertina savo pašaukimą ir 

jo įtaką bei reikšmę Dievo Karalystėje. Tai, kas Dievo gydytojus 

labiausiai sustiprina, yra buvusių sužeistų karių ir ligonių 

sėkmės istorijos, kurios įkvepia Dievo gydytojus dar uoliau ir 

stipriau tarnauti savo pašaukime.  

 

2. Nepilnavertiškumas ir nepripažinimas. Dar vienas 

specifinis šio tarnavimo bruožas yra tai, kad jis stipriai skiriasi 

nuo daugumos tarnavimų. Šio tarnavimo esmė ne aktyvus Dievo 

Karalystės mūšis ir Jos plėtra užimant naujas ar išlaikant jau 

užimtas teritorijas, bet Dievo armijos išlaikymas, stiprinant, 

gydant ir atstatant sužeistus ir sergančius karius. Patirtos Dievo 

pergalės, šlovingi liudijimai ir stebuklai visada yra 

krikščioniško gyvenimo labiausiai trokštami elementai. Kova su 

ginklu, aktyvus ir realus priešo teritorijos užėmimas visada 

įkvepia ir suteikia jėgų tarnauti Dievo Karalystėje. Labai dažnai 

Dievo ligoninės tarnautojai, kol nėra įtvirtinami savo 

pašaukime, jaučia vidinį nepilnavertiškumą, lygindami savo 

pašaukimą ir jo rezultatus su didžiųjų pergalių nešėjais ir 

nugalėtojais. Dievo sanitarinis tarnavimas yra apsaugotas, 

paslėptas ir neskaitlingas. Todėl šis tarnavimas nėra taip 

trokštamas, prestižinis ar toks, kuriuo matomai būtų galima 

girtis. Kiekvienas Dievo gydytojas, lygindamas save su sveiku 

ir mūšyje užgrūdintu kariu, pergyvena nepilnavertiškumą ir 
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liūdesį. Todėl Dievo gydytojai ypač stipriai turi kovoti su 

kaltinimais, kuriuos velnias pastoviai bando atnešti į jų 

gyvenimą ir parodyti, kad Dievo gydytojai nėra tikri kariai, kad 

jie nekovoja ir yra nereikalingi Dievo Karalystėje.  

 

Tačiau tai yra melas. Dievas ypač saugo ir globoja šiuos 

tarnavimus ne dėl gydytojų, bet dėl savo Karalystės vaikų, iš 

kurių kiekvienas jam yra brangus. Dievas nesišvaisto savo vaikų 

gyvybėmis ir nėra didelio mastelio gerbėjas. Priešingai, Jis 

saugo ir atstato kiekvieną savo vaiką, net ir stipriausiai kritusį ir 

visų „nurašytą“, todėl Jis ypač atidžiai stebi kaip ir kur steigti 

Dievo ligonines.  

 

Iš kitos pusės, Dievo ligoninės susiduria su atsainumu ir 

nepripažinimu iš tų, kurie nėra ar nebuvo sužeisti. Kartais 

nebrandūs ir dar kovų nepatyrę krikščionys atsainiai žiūri į 

Dievo ligoninės tarnautojus, dažnai juos laikydami 

„dezertyrais“, neaktyviais ir nedegančiais krikščionimis. Tačiau 

Dievo gydytojai savo gyvenime yra išmokyti per asmenines 

klaidas ir kritimus, pripažinti, priimti ir suprasti įvairaus 

dvasinio amžiaus krikščionis. Šias pamokas gydytojai turi 

išmokti savo krikščioniško kelio pradžioje, todėl jų 

gyvenimuose dažnai būna kantrybės išbandymų, kurių tikslas 

atsieti gydytojo širdį nuo troškimo pasiekti greitus ir lengvus 

rezultatus. Priešingai, gydytojai yra išmokomi ilgai, kantriai ir 

ne visada iš karto pastebimai siekti Dievo širdies motyvų ir jų 

apreiškimo sužeistų krikščionių širdyse.  

 

3. Nesijaučia bažnyčia. Dar viena sanitarinio tarnavimo 

savybė yra tai, kad Dievo ligoninė nesijaučia bažnyčia arba tikra 

Dievo armijos stovykla. Kadangi Dievo ligoninės tarnavimas 
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labai skiriasi nuo tarnavimų, esančių tam tikrose Dievo 

Karalystės fronto linijose, labai dažnai Dievo gydytojai viduje 

susiduria su abejonėmis, vidiniu diskomfortu ir neužtikrintumu 

dėl savo pašaukimo ir tarnavimo. Lygindami save su kitomis 

bendruomenėmis ir bažnyčiomis, jie dažnai nesijaučia 

„normalia“ bažnyčia, kuri atitiktų tuos standartus, kurie būdingi 

bendruomenėms, esančios Dievo Karalystės fronto linijose. 

Dievo ligoninių tarnavimų rutina ir tvarka ganėtinai skiriasi nuo 

kitų bažnyčių. Dievo ligoninėje daug dėmesio skiriama 

sužeistajam ir sergančiam, todėl ligoninių tarnavimams 

būdingas dažnas ir detalus pamatinių Dievo žodžio tiesų 

dėstymas, asmeninis dėmesys sergantiems, padrąsinimai, 

paguoda ir motyvavimas gyventi meilės ir tikėjimo gyvenimą. 

Dievo ligoninėse rečiau sutinkamos „karingos“ maldos, 

didingos vizijos ar skaitlingi dvasiniai projektai. Dievo 

ligoninės „kenčia“ dėl didingų vizijų, tikslų ir projektų 

nebuvimo, todėl Dievo gydytojai kartais papuola į spąstus, kada 

girdėdami paskatinimą „bėgti paskui viziją“, neranda savyje 

atsišaukimo, ar iš Dievo duotos krypties ir vizijos. Pagrindinė 

Dievo gydytojų vizija arba širdies troškimas įdėtas iš Dievo, yra 

matyti atstatytą ir sustiprintą Dievo Karalystės karį ir leisti jam 

grįžti ten, kur jis pašauktas tarnauti. Todėl Dievo gydytojų 

vizijos visada susijusios su konkrečiais žmonėmis ir jų 

gyvenimu. Dievo gydytojų vizija yra išbarstyta kiekvienam 

ligoniui ir sužeistajam, todėl Dievo gydytojai savyje nemato 

didingumo ar išskirtinumo.   

 

Dievo ligoninėms būdingas kitoks vadovavimas ir ganymas. Į 

Dievo ligoninę ateina įvairių rangų ir patirčių kariai. Į Dievo 

ligoninę gali atvykti gydytis tiek Dievo generolas, tiek ir eilinis, 

todėl šioje dvasinėje gydymo įstaigoje taip vadinamas 
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„pastoriavimas“ yra išreikštas per gydytojų funkcijas padėti 

sužeistiesiems ir sergantiems. Gydytojai tarp savęs nesiekia 

pasiskirstyti dvasinius rangus, bet atlikdami įvairias gydymo 

funkcijas (slaugymas, paguoda, padrąsinimas, dvasinė operacija 

ir t.t.) „automatiškai“ atlieka tai, kam yra pašaukti. 

 

4. Sąlyginis nepastovumas. Dar viena diskomfortą 

sukelianti Dievo ligoninės tarnavimo savybė yra joms būdingas 

„sąlyginis“ nepastovumas. Į Dievo ligoninę ateina gydytis ar 

sustiprėti įvairios patirties, sužeidimo ar ligos būsenos 

krikščionys. Vieniems reikalingas ilgas ir sudėtingas gydymas, 

kitiems gi – tik trumpas atokvėpis ar žaizdos perrišimas. Todėl 

kai kurie krikščionys Dievo ligoninėse pabūna trumpai, kiti gi – 

užsibūna ilgiau. Tačiau Dievo ligoninės tikslas nėra išlaikyti 

Dievo karius, bet juos atstatyti, sustiprinti ir nukreipti į jiems 

skirtą Dievo Karalystės mūšio vietą.  

 

Dėl šios priežasties gydytojai susiduria su sąlyginiu 

nepastovumu ir dažna sužeistųjų bei sergančių krikščionių kaita. 

Jie nepastebi pastovumo, o vienintelis pastovumas  - yra 

gydytojų komanda, kuri pašaukta tarnauti sužeistiesiems. 

Gydytojai kartais gali jausti nuoskaudą ar liūdesį, kada ilgiau 

pabuvęs ir išgydytas krikščionis palieka ligoninę, tačiau 

ligoninės misija nėra išlaikyti sužeistųjų skaičių ar stengtis, kad 

jų būtų daugiau, bet priešingai – kuo greičiau išgydyti ligonį ir 

džiaugtis, kad jų lieka kuo mažiau. Todėl gydytojai jau 

ankstyvoje savo krikščioniško gyvenimo stadijoje yra išmokyti 

siekti ne skaičiaus ir rezultatų, bet mokomi santykių ir 

kantrybės. Gydytojai yra praėję nusivylimą žmonėmis, 

sunkumus ir įžeidimus ir yra pastoviai mokomi išlaikyti meilę 

žmogui ir nepririšti jo prie savęs.  



Tarnavimas toli nuo fronto linijos 

153 

 

Į tų krikščionių širdis, kurie ruošiami būti gydytojais, Viešpats 

įdeda sugebėjimą neprisirišti prie žmonių. Tai nereiškia, kad 

gydytojai yra abejingi kitiems, tačiau per savo krikščioniško 

gyvenimo praktiką gydytojai yra išmokomi netraukti kitų 

krikščionių prie savęs, bet paleisti juos ir tarnauti taip, kad 

kiekvienas sužeistasis atrastų asmeninį santykį su Viešpačiu ir 

būtų pilnai atstatytas asmeniniame bendravime ir pašaukime. 

Dėl šios priežasties gydytojai neskuba užmegzti „naujų 

draugysčių“, neturi potraukio lankytis masiniuose tarnavimuose 

ar ieškoti naujų ryšių ir pažinčių įvairiose bendruomenėse. Tie 

Dievo pašaukti gydytojai, kurie dar nesupranta savo pašaukimo, 

dažnai stebisi ir kaltina save dėl pernelyg didelio „uždarumo“ ir 

neekspresyvaus charakterio. Tačiau šios savybės iš tiesų yra 

duotos paties Dievo ir skirtos sanitariniam tarnavimui.   

 

Kaip kiekvienas tarnavimas ar funkcija Kristaus kūne turi savo 

iššūkius, klystkelius ir pavojus, taip ir tarnavimas Dievo 

ligoninėse turi savo potencialius paklydimus, spąstus ir iššūkius. 

Toliau trumpai aptarsime pagrindinius iššūkius, su kuriais 

susiduria Dievo pašaukti gydytojai, ir pažvelgsime į 

pagrindinius spąstus, kurie gali atitraukti Dievo pašauktus 

gydytojus nuo jiems skirto tarnavimo.  

 

 

PAVOJAI 

 

1. Nesumaišyti ligonio su dvasiniu amžiumi. Kiekvienas 

pašauktas krikščionis įvestas į savo funkciją ir pradėjęs ja 

tarnauti kitiems, tampa savo pašaukimo „fanatiku“. Tai reiškia, 

kad  krikščionio pašaukimas tampa pagrindine jo pokalbių, 

interesų ir praktikos sritis. Ne išimtis yra ir Dievo ligoninės 
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tarnautojai. Pagrindinė jų funkcija yra sustiprinti, atstatyti, 

pagydyti, atšviežinti ir grąžinti krikščionį į jo pašaukimo vietą 

Dangaus Karalystės fronto linijose. Atlikdamas šią funkciją 

Dievo gydytojas gali pradėti gydyti visus aplink jį esančius. 

Kiekvieną savo gyvenime sutiktą krikščionį Dievo gydytojas 

vertina per sužeidimo ir ligos akinius, todėl potencialiai jis gali 

pradėti gydyti ir atstatinėti krikščionis, kuriems to nereikia ir 

kurie yra sveiki.  

 

Ypač tai tampa aktualu, kada Dievo gydytojas bendrauja su 

įvairaus dvasinio amžiaus krikščionimis. Labai dažnai nutinka, 

kad Dievo gydytojas gali pradėti gydyti dvasinį kūdikį nuo 

kūdikystės ar dvasinį paauglį  - nuo paauglystės. Kai kurie 

krikščionių gyvenimo požymiai, trūkumai, problemos ir kliūtys 

nėra sužeidimo ar ligos požymiai, bet dvasinio amžiaus 

palydovai ir ženklai. Todėl Dievo gydytojai visą gyvenimą 

Dievo mokomi išminties ir dvasinio supratimo, kad galėtų 

atskirti ligonį nuo dvasinio kūdikio ir sužeistąjį – nuo dvasinės 

paauglystės. Dvasinio amžiaus keisti ir gydyti nereikia. 

Dvasinis kūdikis visada darys kūdikiškas klaidas, mąstys 

kūdikiškai ir elgsis – kūdikiškai. Bandymas jį išgydyti nuo 

kūdikystės ir paspartinti dvasinį augimą gali baigtis priešingai. 

Šioje srityje Dievo gydytojai gali persistengti ir sveiką Dievo 

vaiką laikyti nepilnavertiškumo, apribojimų ar nepagrįstų 

reikalavimų tvarsčiuose.  

 

2. Pagundymas bėgti į mūšį. Vienas iš stipriausių 

pagundymų - palikti pašaukimą tarnauti Dievo ligoninėje ir 

bėgti į Dievo Karalystės priešakines mūšio linijas bei pradėti 

tarnauti taip, kaip kiti. Ši klaida ir pagundymas yra labai stiprūs 

ir atrodo patraukliai. Jis atsiranda tada, kai Dievo gydytojas 
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pradeda lyginti ir „skaičiuoti“ savo pašaukimą ir tarnavimą bei 

jo rezultatus su kitų krikščionių tarnavimais. Matydamas dideles 

kitų krikščionių pergales, mūšių liudijimus, rezultatus ir dvasinę 

mūšio atmosferą, Dievo gydytojas gali susigundyti ir palikti 

savo „nuobodų“, neskaitlingą ir neprestižinį tarnavimą ir 

pasileisti paskui didingą viziją.  

 

Šias klaidas ir nukrypimus patiria kiekvienas Dievo gydytojas. 

Tokiais atvejais Dievo gydytojai nuleidžia rankas, nusisuka nuo 

tarnavimo, kuris “terliojasi“ su pavieniais sužeistais 

krikščionimis, nuo tarnavimo, kuriam reikalingas laikas ir 

kantrybė, ir pasileidžia bėgti paskui didingas ir aiškias dvasines 

pergales. Tada Dievo gydytojas įsivelia į ilgalaikius ir didelius 

projektus, bando įtikinėti save didinga  prabudimo vizija, tampa 

aktyvus ir daug tarnauja. Tačiau savo viduje Dievo gydytojas 

niekur negali pabėgti nuo pašaukimo ir pritapti prie ne jam skirtų 

tarnavimų. Aktyviose fronto linijose Dievo gydytojas pradeda 

jaustis veidmainiu, patiria vidinį dvilypumą ir susipriešinimą. 

Nepaisant aktyvaus tarnavimo, rezultatų ir pergalių, Dievo 

gydytojas kovodamas priešakinėse Dievo karalystės fronto 

linijose jaučiasi „dezertyru“. Negalėdamas atlaikyti vidinio 

dvasios liudijimo, Dievo gydytojas pasiduoda dvasios traukimui 

ir šauksmui grįžti atgal, tolyn nuo fronto linijos ir tarnauti ten ir 

taip, kaip to nori Viešpats. Tokiais atvejais Dievo gydytojas 

patiria vidinį liudijimą ir užtikrintumą Dievo pašaukimu ir 

įsitvirtina funkcijoje, kuri jam duota iš Dievo. 

  

Dievo gydytojo įsitvirtinimas pašaukime labai susijęs su laisve 

nuo kitų žmonių nuomonės. Dievo gydytojas daug kam gali 

pasirodyti dezertyru, atsisakančiu aktyviai kovoti Dievo 

Karalystės fronto linijose, tačiau praktiškai Dievo gydytojo 
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gyvenime viskas vyksta atvirkščiai. Būtent tarnavimas fronto 

linijose Dievo gydytoją daro dezertyru, o ne pasilikimas toli nuo 

mūšių ir sužeistų bei sergančių krikščionių gydymas.  

 

Kaip pasaulyje ligoninėje tarnaujantys kariuomenės gydytojai 

kai kurių žmonių nelaikomi „normaliais“ kariais, taip ir Dievo 

gydytojai kai kurių krikščionių akyse nėra suprantami kaip tikri 

„Dievo armijos“ kariai. Pagundymas tapti „normaliu“ Dievo 

gydytoją persekios visą gyvenimą. Noras tapti „kaip visi“, 

patirti pergales, dalyvauti „tikrame“ mūšyje ir būti pripažintu 

„didvyriu“ gundo Dievo gydytojus palikti tarnavimą. Tačiau tie, 

kurie perėjo nusivylimus ir leido Šventajai Dvasiai įskiepyti ir 

parengti širdį tarnavimui, priima dėkingai tą pašaukimą, kuris 

taip reikalingas Dangaus Karalystėje.  

 

3. Sugebėjimas paleisti ligonį. Viena iš pagrindinių 

savybių, kuri reikalinga Dievo gydytojams, yra sugebėjimas 

paleisti išgydytą ligonį. Kada Viešpats atveda į ligoninę 

sužeistuosius, tarp gydytojų ir sužeistųjų bei ligonių atsiranda 

dvasinis meilės, prieraišumo ir gailestingumo ryšys. Kuo 

sunkesnis ligonis ir kuo jis ilgiau yra gydomas Dievo ligoninėje, 

tuo tampresni ir stipresni meilės ryšiai sujungia Dievo gydytoją 

ir sužeistą krikščionį. Laikui bėgant šie santykiai tampa daugiau 

nei gydytojo ir sužeistojo santykiai. Paprastai, gydant sunkias 

dvasines ligas ir sužeidimus, Dievo gydytojai ne tik atlieka 

dvasines operacijas ir slaugo sužeistuosius, bet ir dalinasi savo 

gyvenimu ir patirtimi. Kada tarp gydytojo ir paciento atsiranda 

tarpusavio supratimo ir pasitikėjimo santykiai, sužeistasis 

pradeda pasitikėti Dievo gydytoju ir atveria jam savo širdį bei 

dalinasi įvairiausiais pergyvenimais bei karčiomis sužeidimo 

patirtimis. Efektingam gydymui reikalingi šilti ir pasitikėjimu 
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paremti santykiai. Šiuos santykius Viešpats statydina Dievo 

ligoninėse. Būtent Dievo ligoninėse sužeistas krikščionis patiria 

Dievo įkvėptus krikščioniškus santykius, o per tai yra 

grąžinamas prie asmeninių santykių su Viešpačiu.  

 

Tačiau ateina laikas, kada sužeistas krikščionis yra pagydomas 

ir šaukiamas grįžti ten, kur yra jo vieta. Tokiais atvejais Dievo 

gydytojas gali jausti prasidedantį „santykių atšalimą“, kuris nėra 

santykių atšalimo ženklas, bet sužeisto krikščionio išgijimo ir 

pašaukimo grįžti į jam paskirtą vietą ženklas. Tokiais 

momentais gydytojai gali jausti kartėlį, liūdesį ir nusivylimą, 

kada mato, kaip jų investuotas laikas, pastangos, santykiai, 

jausmai ir visa širdis tolsta ir palieka Dievo ligoninę. Todėl 

Šventoji Dvasia prieš suteikdama Dievo gydytojo licenciją 

parengia gydytojo širdį ir suteikia jam sugebėjimą švelniai ir su 

meile paleisti išgydytą ligonį. Atgal į fronto liniją išrašytas 

išgydytas krikščionis „neišduoda“ Dievo gydytojų, bet tiesiog 

atsiliepia į Dievo kvietimą grįžti ten, kur yra pašauktas. Dievo 

ligoninė buvo tik laikinas, nors ir būtinas sustojimas ir patirtis, 

reikalinga sustiprėti ir išgyti. 

 

Kartais išgydytas ligonis nenori pats palikti Dievo ligoninės, nes 

prisiriša prie santykių, dėmesio ir jaukumo. Tokiais atvejais 

Šventoji Dvasia per gydytojus pradeda raginti palikti krikščionį 

Dievo ligoninę. Gydytojai sau patiems nesuprantamu būdu 

pradeda raginti ieškoti bendruomenės, vietos ar žmonių, 

kuriems išgydytas krikščionis yra pašauktas tarnauti. Kartais 

labai prisirišęs išgydytas krikščionis pradeda jausti „šaltuką“ iš 

gydytojų, kurie ankščiau skyrė tiek dėmesio ir jėgų 

bendravimui, tačiau dabar “kažkodėl“ vangiai ir nerezultatyviai 

bendrauja, o savo dėmesį jau skiria kitiems. Visi minėti 
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požymiai nėra blogo bendravimo ar atšalusių ir besikeičiančių 

santykių požymis. Svarbiausia, kad nei Dievo gydytojas, nei 

išgydytas krikščionis nekaltintų savęs už tokį pasikeitimą, bet 

priimtų tai, kaip Dievo ženklą ir vedimą grįžti ten, kur Dievas 

šaukia tarnauti. Dievo gydytojai turi išminties patys paskatinti 

išgijusius krikščionis grįžti į savo pašaukimo vietą ir paleisti 

juos šlovingam gyvenimui su Dievu.  

 

4. Vienybė, apsauga ir komfortas skirti kitiems. Kaip 

jau minėjome ankščiau, Dievo ligoninė turi kitokias sąlygas nei 

krikščionys kovojantys Dievo Karalystės fronto linijose. Dievo 

ligoninė gali džiaugtis „sąlyginai“ ramia ir komfortiška dvasine 

atmosfera, vienybe bei gerais santykiais. Tai nėra gydytojų 

charakterio ar pastangų rezultatas, bet Dievo malonė ir dovana, 

kuri reikalinga gydyti dvasinius ligonius bei sužeistus karius. Ši 

palanki ir gera dvasinė atmosfera gali tapti pavojinga 

gydytojams tada, kai jie pradeda naudoti tai savo asmeniniams 

tikslams arba traktuoti tai kaip savo dvasingumo rezultatą. 

Komfortiška dvasinė atmosfera, aprūpinimas bei palankios 

sąlygos nėra skirti gydytojų asmeniams tikslams ar gyvenimui, 

bet sužeistiesiems ir ligoniams. Ši dvasinių „atsitiktinumų“ seka 

Dievo ligoninėse suformuoja palankias ir geresnes dvasines 

sąlygas nei tos, kurios yra bendruomenėse, pašauktose kovoti 

priešakinėse Dievo Karalystės fronto linijose. Todėl negalima 

lyginti dvasinės atmosferos Dievo ligoninėse su kitų 

bendruomenių ar bažnyčių atmosferomis. Dievo gydytojai 

supranta, kad tai yra būtinos sąlygos sėkmingam gydymo 

tarnavimui ir jomis piktnaudžiauti, girtis ar primesti kitiems yra 

neišmintinga.  
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EPILOGAS 

 

iekvienais metais mokslininkai bei tyrinėtojai įsitikina, 

kad iki šiol mums gerai žinomi dalykai bei reiškiniai 

yra žymiai didesni ir sudėtingesni. Pasirodo, Saulės 

sistema turi daugiau planetų, nei buvo manyta iki šiol, 

Visata yra žymiai didesnė, nei buvo skelbiama iki šiol, 

žmogaus organizmas yra žymiai įvairesnis ir sudėtingesnis, nei 

buvo mokoma iki šiol. Su kiekviena nauja diena ir kiekvienais 

naujais metais žmonija įsitikina, kad mus supantis pasaulis ir 

mes patys esame didesni, nei manėme.  

 

Panašiai vyksta ir su Dangaus Karalyste. Sekminių dieną 

išsiliejus Šventajai Dvasiai, prasidėjo Dangaus Karalystės 

plitimas. Ši Karalystė ateina į kiekvieno žmogaus, kuris priima 

Jėzų, kaip savo asmeninį Gelbėtoją, gyvenimą. Dangaus 

Karalystė iki šiol plinta ir apreiškia įvairialypę Dievo didybę, 

jėgą ir Jo širdies pažinimo turtus. Krikščionys visame pasaulyje 

įsitikina, kad Dievo didybė, gerumas ir jėga yra žymiai didesni, 

nei manyta iki šiol.  

 

Kartais mes užsirakiname savo patirčių ir pažinimo dėžutėje ir 

pasitenkiname Dievo Karalystės trupiniais. Tačiau Viešpats nori 

praplėsti mūsų širdis, kad į jas tilptų daugiau Dievo Karalystės, 

kad mes išmoktume priimti įvairius tarnavimus, krikščionis ir 

Dievo dovanas. Dievas nėra vieną kartą ir visiems laikams 

atrasta formulė ar principas. Jis yra didingai gražus, įvairus ir 

šlovingas. Laiške Kolosiečiams apaštalas Paulius rašo, kad 

Jėzuje Kristuje slypi visi išminties ir pažinimo turtai.  

 

Kolosiečiams 2:1-3  Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip 

įnirtingai kovoju už jus, už laodikiečius ir visus, kurie nėra 

matę mano kūno veido, kad būtų paguostos visų širdys, kad, 

K 



 

 

 

meile suvienyti, visi pasiektų pažinimo pilnatvės turtus ir 

pažintų paslaptį Dievo—Tėvo ir Kristaus, kuriame slypi visi 

išminties ir pažinimo turtai. 

 

Šie turtai nėra paslėpti už užrakto aukštai danguje. Jie slypi 

kiekvieno krikščionio viduje. Vienintelis raktas, atveriantis 

duris prieiti prie šių turtų, yra tikėjimas į Jėzaus Kristaus 

atpirkimą, kurį Jis įvykdė mirdamas asmeniškai už tave. Jei Jo 

mirtis ir prisikėlimas dar nėra tau asmeniškas, tada priimk šią 

dovaną ir įženk pro atviras duris, kviečiančias tave tapti 

Dangaus Karalystės piliečiu ir pradėti gyventi šioje Karalystėje 

dabar.  Priimk šiuos žodžius į širdį ir ištark garsiai. 

 

Jėzau Kristau, 

 

Ateinu pas tave toks, koks esu. Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. 

Prašau Tavęs, išgelbėk mane! Nuplauk mane Savo šventu krauju. 

Aš atgailauju ir nusigręžiu nuo visų savo nuodėmių ir 

nusprendžiu gyventi naują gyvenimą su Tavimi. Tikiu, kad Tu 

numirei už mano nuodėmes ir prisikėlei mano išteisinimui. Nuo 

šios akimirkos, Jėzau, Tu esi mano Viešpats, Šeimininkas ir 

Gelbėtojas. Dėkoju tau, Jėzau, kad man nereikia gelbėti savęs, 

nes Tu esi mano Gelbėtojas. Amen. 

 

Dabar, kada tikėjimas į Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą 

atrakino duris, už kurių slypi Dievo Karalystės turtai, drąsiai 

ženk link Dievo išminties ir pažinimo. Tu nustebsi, koks 

didingas, įvairus ir šlovingas Viešpats yra tavyje, per tave, 

kituose ir per kitus krikščionis.  

 

 

Vienas iš daugelio krikščionių… 



 

 

Kitos šios serijos knygos 

 

 

Jo Tikslas 

© 2010 Gerimantas Gaigalas 

ISBN 978-1-4457-6332-3 

 

Ar Dievas turi tikslą? Ko Jis siekia tavo 

gyvenime ir kur veda? Daugelis, sužinoję 

atsakymą į šį klausimą, lieka namuose prie 

televizoriaus ekranų, tačiau kai kurie 

išsiruošia į kelionę, vedančią link Jo tikslo.  

Šioje knygoje aprašomi pašnekesiai su vedliu 

ir kelias, kuriuo eina daugelis krikščionių, 

išsiruošę į pačią svarbiausią kelionę jų 

gyvenime. 

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

 

Tel.: (+370) - 686 -13199  

El. paštas: jotikslas@gmail.com  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kristaus liudijimas 
© 2010 Gerimantas Gaigalas 

ISBN 978-1-4461-6056-5 

 

Koks yra Dievas? Šį klausimą užduoda 

mažas ir didelis, turtingas ir vargšas, 

protingas ir kvailas. Kiekvienas turi savo 

atsakymą. Tačiau yra Vienas, kuris turi ne 

tik atsakymą, bet ir liudijimą. Šį liudijimą 

turi Jėzus Kristus. Koks Jis?   

Šioje knygoje aprašomas nuostabus 

liudijimas apie Kūrėją, kurį mums atvėrė ir 

parodė Jo Sūnus Jėzus Kristus. Ir šiandien 

Kristaus liudijimas nenustoja veikti ir keisti žmonių gyvenimus. 

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

 

Tel.: (+370) - 686 -13199  

El. paštas: jotikslas@gmail.com  

 

 

 



 

 

  

Pašaukimas 
© 2011 Gerimantas Gaigalas 

ISBN 978-1-4467-7913-2 

 

 Ar mane pašaukė Dievas? Kaip žinoti, 

ar esu pašauktas, ir kokius darbus yra 

numatęs Viešpats mano gyvenime? Ar 

Dievas turi man kažkokį asmeninį 

pašaukimą, planą ir tarnystę? Ar tame 

plane yra vietos Dievo šlovei, 

stebuklams, ženklams ir jėgai? 

Šioje knygoje aprašoma, kokius 

pašaukimus Dievas yra paruošęs 

kiekvienam žmogui, kaip išgirsti 

Viešpaties kvietimą ir atsiliepti į jį, kaip pamatyti, priimti, augti, 

įvykdyti ir išlaikyti asmeninį Dievo pašaukimą savo gyvenime.   

 
 Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

 

Tel.: (+370) - 686 -13199  

El. paštas: jotikslas@gmail.com  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dvasinis augimas 
© 2012 Gerimantas Gaigalas 

ISBN 978-1-4710-4445-8 

 

Kodėl vieni krikščionys vaisingi, o kiti ne? Kodėl vieni neša 

trisdešimteriopą, o kiti – šimteriopą derlių? Nuo ko tai 

priklauso? Kodėl vieni auga greičiau, o kiti lėčiau? Kaip vyksta 

augimo procesas ir kaip atsiranda mūsų gyvenime amžini 

vaisiai?  

Šioje knygoje kalbama apie 

tai, kaip Viešpats mus 

augina, kas vyksta mūsų 

gyvenime įvairiais dvasinio 

augimo sezonais, kas būtina 

ir svarbiausia, kad šis 

procesas nesustotų.   

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

 

Tel.: (+370) - 686 -13199  

El. paštas: jotikslas@gmail.com  

 

 

 

 



 

 

 

 

Dievo statyba 
© 2014 Gerimantas Gaigalas 

ISBN 978-1-326-03632-4  

 

Dievas kiekvienam 

žmogui yra parengęs 

šlovingo gyvenimo 

projektą, kurį atvirai ir 

aiškiai pristatė 

Evangelijoje ir kurio 

pavadinimas yra 

„Kristaus gyvenimas 

tavyje“. Kiekvieno 

žmogaus gyvenime, kuris priima Jėzų Kristų kaip asmeninį 

Gelbėtoją, vyksta Dievo statyba. Tačiau kodėl kai kurių 

krikščionių gyvenimai panašūs į sugriuvusius namus arba 

apleistas statybas?  

Šioje knygoje kalbama apie tai, kaip stato Dievas ir kodėl kartais 

ši statyba sustoja. Jei tu matai savo krikščioniško gyvenimo 

griuvėsius ir po ilgų statymo metų esi nusivylęs savo statybos 

būdais ir metodais, leisk Šventajai Dvasiai atnaujinti dievišką 

tavo gyvenimo statybą.   

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

 

Tel.: (+370) - 686 -13199  

El. paštas: jotikslas@gmail.com  

 

 



 

 

 

 

Dangaus Karalystės paslaptys 
© 2018 Gerimantas Gaigalas 

ISBN 978-0-244-40014-9 

 

Ar įmanoma gyventi 

Dangaus Karalystėje 

dabar? Kai kuriems 

krikščionims gyvenimas 

Dangaus Karalystėje vis 

dar yra paslaptis arba 

įvykis, kuris išsipildys 

tik po mirties. Tačiau 

Viešpats nori, kad 

kiekvienas krikščionis 

suprastų Dangaus Karalystės paslaptis ir gyventų joje DABAR.  

Šioje knygoje aprašoma keletas Dangaus Karalystės paslapčių, 

kurios, viešai yra žinomos, bet dažnai užgožiamos matomų 

dalykų.  

 

 

 

 

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

 

Tel.: (+370) - 686 -13199  
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Tarnavimas toli nuo fronto linijos 

© 2019 Gerimantas Gaigalas 

Visos teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo šios knygos negalima 

perspausdinti ar kaip kitaip dauginti ir kopijuoti.  

 

ISBN 978-0-244-79324-1 

 

Citatos naudotos iš lietuviškojo krikščionių bendrijos “Tikėjimo 

žodis” Biblijos vertimo, leisto 2007. 

 

 

 

 

Dėl knygos įsigijimo galima kreiptis: 

Tel.: (+370) - 686 -13199  

El. paštas: jotikslas@gmail.com  

www.jotikslas.lt  

 


