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ĮŽANGA 1 LYGIUI EUM
Sveiki pradėję 1–ajį Evangelizavimo Ugdant Mokinius lygį. Iš
viso yra 3 lygiai, ir šį išsamų mokymą sudaro studijų medžiaga bei
pratybos. Šią nuostabią programą sudaro Andrew Wommack’o ir
Don’o Krow mokymai, ir ji buvo sukurta kaip pamatinis mokinių
ugdymo įrankis. Ši programa gali būti naudojama bet kur ir su
bet kuo. Nesvarbu, ar dirbama su atskirais žmonėmis ar mažose
grupelėse, vietinėse bažnyčiose, mokyklose ar konferencijose, bet ši
programa transformuos skaitytojus.
Programos turinys yra sudarytas iš 48 pamokų ir yra suskirstytas
į tris lygius ar dalis. Ji yra visa-apimanti, nes pateikia pamokų tekstus,
atitinkamas Rašto vietas, klausimus ir atsakymus. Viešpats mums pasakė,
kad darytume mokinius, o ne vien tik atsivertusiuosius (Mato 28:19),
ir todėl ši programa laipsniškai ves asmenį nuo buvimo atsivertusiu į
mokinį, o taip pat nuo mokinio prie to, kuris ugdo kitus mokinius.
Šis pirmasis lygis (dalis), kuris yra sudarytas iš 16 pamokų,
supažindins jus su svarbiausiomis biblijinėmis tiesomis ir padės jums
įgyti aiškų supratimą apie besąlygišką Dievo meilę ir malonę tau.
Be viso to, dar rasite du naudingus vadovus: vienas – „Kaip priimti
Jėzų kaip savo Gelbėtoją“, o kitas – „Kaip priimti Šventąją Dvasią“.
Ir pagaliau, mes pateikiame 12 mėnesių Biblijos skaitymo programą,
kuri įgalins jus perskaityti visą Dievo Žodį.
Ši mokomoji medžiaga yra naudojama visame pasaulyje,
kad transformuotų atskirus asmenis bei bendruomenes. Ją galima
rasti įvairiomis kalbomis ir nemokamai pasikrauti PDF formatu iš
awmi.net/demo/downloads ir kaip Androido ir Apple telefonines
programėles. Tegul Dievas gausiai jus laimina jums pasineriant į šią
atradimų kelionę.
v
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1 Pamoka

AMŽINAS GYVENIMAS
Andrew Wommack
Viena labiausiai žinomų Rašto vietų yra Jono 3:16. Panašu,
kad kiekvienas žino tą eilutę nuo pat jaunystės, tačiau, manau, ji
tikrai buvo neteisingai suprantama ir neteisingai pritaikoma. Jono
3:16 sako: Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį
Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą.
Tradiciškai, ši Rašto vieta buvo naudojama mokyti, kad Jėzus
atėjo ir mirė už mūsų nuodėmes, kad mes nepražūtume. Tačiau ši
eilutė sako kažką žymiai daugiau: tikrasis Jėzaus atėjimo į šią žemę
ir mirimo už mus tikslas buvo tai, kad mes turėtume amžinąjį
gyvenimą. Taip jau įvyko, kad mūsų nuodėmės buvo tas barjeras,
kuris stovėjo tarp mūsų ir amžinojo gvenimo.
Taip, Jėzus mirė už mūsų nuodėmes. Taip, jeigu tikėsime
Jėzumi – nepražūsime. Tačiau tikroji Evangelijos žinia yra tai, kad
Dievas nori duoti tau amžinąjį gyvenimą. Leisk man tai paaiškinti.
Naktį prieš nukryžiavimą, Jėzus melsdamasis sakė: Tai yra
amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą
ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų. (Jono 17:3)
Čia sakoma, kad amžinas gyvenimas yra Tėvo – vienintelio
tikrojo Dievo – pažinimas, ir Jėzaus Kristaus, kurį Jis siuntė, pažinimas.
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Štai kas yra amžinasis gyvenimas. Daug žmonių galvoja, kad amžinas
gyvenimas reiškia gyventi amžinai. Ką gi, kiekvienas asmuo gyvena
amžinai. Yra klaidinga galvoti, kad, asmeniui mirus, jis nustoja
egzistuoti. Dvasia ir siela grįžta atgal pas Dievą. Kūnas suyra kape.
Tiesa ta, kad po fizinės mirties kiekvienas kada nors žemėje gyvenęs
asmuo toliau gyvens dvasinėje formoje. Todėl sakyti, kad amžinasis
gyvenimas reiškia gyventi amžinai, nėra pilna tiesa – nes kiekvienas
gyvena amžinai. Ši eilutė labai aiškiai pasako, jog amžinas gyvenimas
duodamas ne kiekvienam.
Kai kurie žmonės gal būt taip pasakytų: „Amžinas gyvenimas
yra gyvenimas amžinai danguje vietoje gyvenimo amžinai
pragare“. Tačiau amžinas gyvenimas yra būtent tai, ką Jėzus pasakė
Jono 17:3 – pažinti Dievą ir Jėzų Kristų. Tai kažkas daugiau nei
paprastas intelektualus žinojimas. Žodis „pažinti“ yra naudojamas
visame Rašte, kai norima apibūdinti pačius intymiausius
asmeninius santykius, kokie tik yra įmanomi.
Tikrasis išgelbėjimo tikslas nėra gyventi amžinai, – nesvarbu
kaip nuostabu tai bebūtų. Tikrasis išgelbėjimo tikslas yra turėti
intymumą – labai artimus asmeninius santykius su Viešpačiu
Dievu. Daugybė žmonių šaukiasi Dievo tam, kad jų nuodėmės būtų
atleistos, tačiau jie niekada nesiekia turėti artimų santykių su Dievu.
Mes pakenkiame Evangelijai, jeigu nepaaiškiname tikrojo
išgelbėjimo tikslo. Mes žmonėms nepadedame, jeigu išgelbėjimą
pateikiame kaip kažką, kas turi reikalų tik su dvasiniais dalykais,
kurie mums bus naudingi tik ateityje – amžinybėje. Yra žmonių,
kurie tiesiogine žodžio prasme gyvena pragare tiesiog čia, žemėje.
Daugelis gyvena depresijoje, skurde ar bandydami kažkaip
išgyventi priešiškumus, atstūmimą, sužeidimą, nepavykusias
santuokas... Žmonės paprasčiausiai stengiasi kažkaip išgyventi
vieną dieną po kitos. Jie iš paskutiniųjų stengiasi kažkaip išlaikyti
8
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savo galvas virš vandens. Manydami, kad išgelbėjimas yra susijęs
tik su jų ateitimi, daug žmonių atideda šį sprendimą, nes jie yra per
daug užsiėmę stengdamiesi kažkaip išgyventi šiandieną.
Tiesa ta, kad Jėzus atėjo ne tik tam, kad padarytų įtaką mūsų
amžiniesiems likimams, kad mes galėtume gyventi amžinai danguje
palaiminime, o ne pragaro prakeikimo bausmėje; bet Jis taip pat atėjo
išlaisvinti mūsų nuo dabartinio pikto pasaulio (Galatams 1:4). Jėzus atėjo,
kad šiandien duotų tau artimus asmeninius santykius su Dievu Tėvu.
Jėzus atėjo, kad įvestų tave į artimus, asmeninius santykius su
Savimi. Jėzus myli tave. Jėzus nori pažinti tave asmeniškai. Jėzus
nori suteikti tau tokią gyvenimo kokybę, kuri yra didesnė už bet
ką, ką galėtum įsigyti kokiu nors kitu būdu.
Jono 10:10 Jėzus išreiškia šią mintį tokiu būdu: Vagis [kalbama
apie šėtoną] ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie
turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų (skliausteliai autoriaus).
Dievas nori tau duoti amžiną gyvenimą. Dievas nori tau duoti
apstų gyvenimą, ir aš tikiu, kad tau to reikia – kad tu to nori.
Kristus mirė ne tik tam, kad atleistų tavo nuodėmes, bet taip pat
tam, kad atvestų tave prie savęs. Todėl, jei dar nepažįsti Viešpaties,
tu turi Jį pažinti. Jeigu tu jau esi atgimęs iš Dievo, tuomet turi eiti
toliau, nei vien tik gauti atleidimą už savo nuodėmes, – tu turi įeiti
į amžinai besitęsiantį gyvenimą su Tėvu.

Faktai apie amžinąjį gyvenimą
A. Evangelijos tikslas yra amžinas gyvenimas (Jono 3:16).
B. Amžinas gyvenimas yra pažinti Dievą (Jono 17:3).
C. Dievo pažinimas yra artimi asmeniniai santykiai su Dievu
(1 Korintiečiams 6:16-17).
D. Amžinąjį gyvenimą galima įgyti dabar (1 Jono 5:12).
E. Dievas nori asmeninių santykių su tavimi (Apreiškimo 3:20).
9
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Jono 3:16. Kokiu tikslu Dievas atsiuntė Jėzų į šį
pasaulį? __________________________________________
_________________________________________________
Jono 3:16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet
turėtų amžinąjį gyvenimą.
2. Biblijinis žodžio „pažinti“ panaudojimas reiškia turėti intymius,
asmeninius santykius su asmeniu (Pradžios 4:1). Perskaityk
Jono 17:3. Remiantis šia eilute, kas gi yra amžinas/amžinai
besitęsiantis gyvenimas? _____________________________
_________________________________________________
Pradžios 4:1 Ir Adomas pažino savo žmoną Ievą, ir ji tapo nėščia.
Ji pagimdė Kainą ir tarė: Įsigyjau sūnų Viešpaties pagalba.
Jono 17:3 Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave,
vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų.
3. Perskaityk 1 Jono 5:11-12. Remiantis šiomis eilutėmis, kada
prasideda amžinas arba amžinai besitęsiantis gyvenimas? ____
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 5:11-12 O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį
gyvenimą, ir tas gyvenimas yra Jo Sūnuje. [12] Kas turi Sūnų, turi
gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.
4. Perskaityk Jono 10:10. Kokio pobūdžio gyvenimą Jėzus atėjo
mums duoti? ______________________________________
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Jono 10:10 Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau,
kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.
5. Savo žodžiais paaiškink apstaus gyvenimo ypatybes. _______
_________________________________________________
_________________________________________________
6. Ar tu tiki, kad Dievas siuntė Savo Sūnų Jėzų į šį pasaulį, kad
Jis mirtų už pasaulio nuodėmes, tuo būdu suteikdamas mums,
kurie tikime, amžiną/amžinai besitęsiantį gyvenimą? _______
_________________________________________________
7. Ar tau aišku, kad amžinas/amžinai besitęsiantis gyvenimas yra
ne tik laiko (amžinybės) trukmė, bet ir gyvenimo kokybė bei
kiekybė? __________________________________________
_________________________________________________

11

2 Pamoka

IŠGELBĖJIMAS PER
MALONĘ
Don Krow
Jėzus daugelį kartų naudojo palyginimus – pasakojimus,
kuriais Jis iliustravo dvasines tiesas. Luko 18:9-14 prasideda taip:
Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė
palyginimą... Jėzus taikėsi į tam tikrą klausytojų grupę: tuos, kurie
tikėjo, jog tik jie yra teisūs, o visus kitus niekino ir žiūrėjo į juos
iš aukšto. Jis pasakė tą palyginimą žmonėms, kurie savo tikėjimą
buvo sudėję į dalykus, kuriuos jie darė. Galėtume pavadinti juos
nuosavą teisumą turinčiais žmonėmis, – tai tie, apie kuriuos Jėzus
ir kalbėjo, sakydamas, kad jie žiūri iš aukšto į kitus ir sako: „Aš esu
geresnis už tave!“
10 eilutėje Jėzus sako: Du žmonės atėjo į šventyklą melstis:
vienas – fariziejus, o kitas – muitininkas. Kalbėdami šiuolaikine
kalba, mes sakytume, kad jie nuėjo melstis į bažnyčią, ir vienas
iš jų buvo fariziejus. Fariziejai būdavo labai religingi asmenys.
Pats žodis ‘fariziejus’ reiškia „atskirtasis“ arba tas, kuris tarytum
sako: „Nesutepk manęs! Neik per arti prie manęs. Aš nesu kaip kiti
žmonės! Aš esu geresnis už kitus!“ Kitas Jėzaus paminėtas žmogus
buvo muitininkas. Muitininkai buvo mokesčių rinkėjai. Jie buvo
žinomi kaip labai nedori nuodėmingi žmonės, kurie apgaudinėjo
ir sukčiavo. Jie rinkdavo mokesčius bet kokiomis įmanomomis
priemonėmis; jie prikimšdavo pinigais savo kišenes, o taip pat
12
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kažkiek pinigų atiduodavo Romėnų valdžiai. Žmonės nežiūrėjo į
juos maloningai.
11 eilutėje pasakojimas tęsiasi: Fariziejus stovėdamas taip sau
vienas meldėsi: Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės
– plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas.
Noriu, kad atkreiptum į tai savo dėmesį. Kam jis meldėsi? Ogi jis
meldėsi pats sau – nors ir sakydamas „Dieve“ bei naudodamas
kitus teisingus žodžius. Dievas jo maldos nepripažino, ir vėliau
sužinosime kodėl. Atkreipkime dėmesį, kaip jis meldėsi: „Dieve,
ačiū Tau, kad nesu kaip kiti žmonės“. Šis fariziejus, šis religingas
žmogus, sakė: „Aš nesu kaip kiti žmonės. Aš nesu nuodėmingas.
Aš nesu plėšikas, nesielgiu neteisiai, nesu svetimautojas, ir aš nesu
va kaip štai šis melstis atėjęs muitininkas“. Matai, jis niekino ir iš
aukšto žiūrėjo į kitus, nes manė, jog buvo geresnis nei jie.
12 eilutėje fariziejus sako: Aš pasninkauju du kartus per savaitę,
duodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju. Jis tarsi sakė: „Ar matai, ką
aš darau?“ Ar žinai, ką reiškia pasninkauti? Iš tikrųjų tai reiškia
susilaikyti nuo maisto. Taip pat jis davė pinigų bažnyčiai. Jis buvo
vienas iš tų žmonių, kurie sako: „Palik mane ramybėje! Aš gyvenu
gerą gyvenimą! Aš duodu labdarai! Aš duodu pinigų ir bažnyčiai!“
13 eilutėje skaitome apie mokesčių rinkėją: O muitininkas,
atokiai stovėdamas, nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik, mušdamasis
į krūtinę, maldavo: Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!
Atkreipk dėmesį į jo kūno kalbą: „atokiai stovėdamas“. Šis
muitininkas netgi neįėjo į bažnyčią. Jis buvo taip susigėdęs dėl savo
gyvenimo ir padarytų darbų, kad stovėjo atokiai ir net negalėjo
pažvelgti aukštyn – negalėjo pakelti savo akių į dangų, – bet tik
mušėsi į krūtinę. Kai Senajame Testamente Biblija kalba apie
mušimąsi į krūtinę, dažnai tokie žmonės nusiplėšdavo nuo savęs
drabužius. O tai reiškė: „Dieve, aš atsiprašau už tai, ką padariau!“
13

2 PAMOKA

Tai būdavo atgailos, apgailestaujančios širdies ir sudužusios dvasios
ženklas, – ir Dievos to nepaniekindavo. Šis mokečių rinkėjas, koks
nuodėmingas jis bebūtų, šaukėsi Dievo ir meldėsi: „Dieve, būk
man gailestingas, aš esu nusidėjėlis!“
14 eilutėje skaitome: Sakau jums: šitas nuėjo į namus išteisintas,
o ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris
save žemina, bus išaukštintas. Muitininkas grįžo namo išteisintas,
paskelbtas teisiu prieš Dievą, turėdamas teisingus santykius su
Dievu, gavęs Dievo atleidimą. Kodėl jam buvo atleista? Kodėl jis, o
ne religingas fariziejus, grįžo namo turėdamas teisingus santykius
su Dievu? Ogi todėl, kad fariziejus išaukštino save, sakydamas „Aš
esu geresnis už kitus žmones! Aš nesu nuodėmingas! Aš nesu kaip
kiti žmonės“. Tuo tarpu mokesčių rinkėjas žinojo, kad jis neturi
jokios reputacijos Dievo akyse, jis neturi nieko, ką galėtų Jam
pasiūlyti. Jis buvo nuodėmingas žmogus. Biblija sako, kad Jėzus
atėjo gelbėti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių, ir kad mes visi nusidėjome
ir stokojame Dievo šlovės. Šis mokesčių rinkėjas nusižemino ir
surado atleidimą.
Mes kalbame apie išgelbėjimą per malonę. Malonė yra
nuostabus žodis, ir aš netrukus pateiksiu priimtą jos apibrėžimą,
– tačiau šis žodis reiškia žymiai daugiau. Graikų kalboje, kuria
buvo parašytas Naujasis Testamentas, malonė yra žodis charis.
Visų priimtas malonės apibrėžimas yra toks: nemokamas ir
neužtarnautas Dievo gerumas žmonėms, kurie yra to neverti. Šis
mokečių rinkėjas neužsitarnavo nieko gauti iš Dievo, tačiau jis
rado Dievo malonę, nes nusižemino.
Graikų kalboje yra kitas žodis, charisma, kuris yra tas pats žodis
charis, bet tik su priesaga –ma to žodžio gale. Šis žodis reiškia ypatingą
Dievo malonės pasireiškimą ar formą. Tas mokesčių rinkėjas rado
išteisinimą ir atstatytą reputaciją Dievo akyse kaip dovaną.
14
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Romiečiams 5:17 sako: Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo
mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su
perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime
per vieną Jėzų Kristų. Jono 1:17 Biblija sako: Nes Įstatymas buvo
duotas per Mozę, bet malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Ši
malonė yra siūloma tik vienai žmonių kategorijai – tiems, kurie
nusižemina, šaukiasi Dievo pasigailėjimo ir žino, kad Dievo akyse
jie neturi jokios geros reputacijos. Tokie žmonės suras Dievo
gailestingumą ir atleidimą.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Luko 18:9. Kas yra palyginimas? _________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Skaityk Luko 18:9. Į ką Jėzus nukreipia šį palyginimą? ______
_________________________________________________
3. Skaityk Luko 18:9. Nuosavą teisumą turintys žmonės visada
išreiškia savo požiūrį kitų žmonių atžvilgiu. Remiantis Luko
18:9, koks yra tas požiūris?
A. Jiems patinka kiti.
B. Jie niekina kitus arba žiūri iš aukšto į kitus.
C. Jie myli kitus.
4. Skaityk Luko 18:10. Du žmonės nuėjo melstis. Šiuolaikiškai
kalbant, kur jie nuėjo melstis? ________________________
_________________________________________________
5. Skaityk Luko 18:10. Kas buvo tie žmonės? ________________
_________________________________________________
6. Skaityk Luko 18:11. Kokia buvo fariziejaus malda? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
7. Skaityk Luko 18:12. Ką reiškia pasninkauti? ______________
_________________________________________________
8. Skaityk Luko 18:12. Ką reiškia duoti dešimtinę? ___________
_________________________________________________
16
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9. Skaityk Luko 18:13. Kur stovėjo mokesčių rinkėjas? Kodėl? __
_________________________________________________
_________________________________________________
10. Skaityk Luko 18:13. Kodėl mokesčių rinkėjas buvo panarinęs
galvą ir nepažvelgė aukštyn? __________________________
_________________________________________________
11. Skaityk Luko 18:13. Kokia buvo šio mokesčių rinkėjo malda?
_________________________________________________
_________________________________________________
12. Skaityk Luko 18:14. Kuris iš šių vyrų nuėjo į namus būdamas
išteisintas prieš Dievą? _______________________________
13. Skaityk Luko 18:14. Kodėl buvo išteisintas mokesčių rinkėjas,
o ne fariziejus? _____________________________________
_________________________________________________
14. Skaityk Luko 18:14. Ar Dievas atleido šiam mokesčių rinkėjui?
_________________________________________________
Luko 18:9-14 Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino,
Jėzus pasakė palyginimą. [10] Du žmonės atėjo į šventyklą melstis:
vienas – fariziejus, o kitas – muitininkas. [11] Fariziejus stovėdamas
taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip
kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va
muitininkas. [12] Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu
dešimtinę iš visko, ką įsigyju. [13] O muitininkas, atokiai stovėdamas,
nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik, mušdamasis į krūtinę,
maldavo: Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui! [14] Sakau jums:
šitas nuėjo į namus išteisintas, o ne anas. Kiekvienas, kuris save
aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.
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15. Skaityk Romiečiams 10:13. Jeigu tu tiesiog dabar klauptumeis
ant kelių ir iš visos širdies šauktumeis Dievo – „Dieve, pasigailėk
manęs, nusidėjėlio“, – ar Dievas pasielgtų su tavim taip pat, kaip
su mokesčių rinkėju? ________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 10:13 Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties
vardo, bus išgelbėtas.
1 Jono 1:8-9 Jei sakome, kad neturime nuodėmės, – klaidiname
patys save, ir nėra mumyse tiesos. [9] Jeigu išpažįstame savo
nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes
ir apvalytų nuo visų nedorybių.
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TEISUMAS PER MALONĘ
Don Krow
Šiandien kalbėsime teisumo per malonę tema. Romiečiams
3:21-23 sako: Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra
apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai, –
[22]
Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie
tiki. Nėra jokio skirtumo, [23] nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės.
Atkreipk dėmesį, kad ši Rašto vieta sako: Bet dabar,
nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas. Kartą
paklausiau vieno žmogaus: „Kaip galvoji, ką tu turi daryti, kad
eitum į dangų?“ Jis atsakė, kad turėtų laikytis Dešimties Įsakymų,
būti ištikimas savo žmonai, gyventi moraliai nepriekaištingą
gyvenimą, ir dar daryti daugybę kitų dalykų. Aš pasakiau: „Žinai,
ką turi daryti, jog eitum į dangų, kad būtum Dievo artume Jo
karalystėje? Ogi tau reikia turėti teisumą, kuris prilygsta Dievo
Teisumui“. Jis pasakė: „Ką tu čia kalbi? Nėra nė vieno, kuris galėtų
turėti teisumą, prilygstantį Dievo teisumui. Tik vienas žmogus
turėjo tokį teisumą, ir tai buvo Jėzus Kristus!“ Aš pasakiau: „Tu
pataikei į dešimtuką! Būtent taip ir yra! Patys iš savęs niekada nė
vienas nesame laikęsi Įstatymo ar įsakymų tobulai – išoriškai ar
savo viduje. Ir todėl, kad būtume Jam priimtini, mums reikalingas
teisumas, kuris prilygsta Dievo teisumui“.
Būtent tai ir yra pasakyta 21–22 eilutėse: Bet dabar,
nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas …
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Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie
tiki. Teisumas, kurį Dievas siūlo tau ir man, yra teisumas, kuris
įgyjamas „per tikėjimą Jėzumi Kristumi“, ir jis skirtas kiekvienam,
kuris tiki. Yra dvi teisumo rūšys – žmogaus teisumas ir Dievo
teisumas. Žmogaus teisumas yra geriausias įmanomas asmens
elgesys bei jo geri darbai. Tačiau geri darbai negali padaryti tavęs
priimtinu Dievui. Tau reikalingas teisumas, kuris prilygsta Dievo
teisumui. Ir pats Dievas tau siūlo tokį teisumą – Dievo teisumą,
kuris nepavaldus įstatymui.
[22]

Graikų kalboje nėra žymimojo artikelio, o tai reiškia, kad
iš tikrųjų šis tekstas sako, kad Dievas siūlo Savo paties teisumą
be įstatymo. Teisumas pagal Įstatymą yra toks teisumas, kurį
bandoma įgyti ar užsitarnauti: kai tau reikia kažką padaryti,
kažką įvykdyti, kad taptum priimtinas Dievui. Visos šių dienų
pasaulio religijos reikalauja iš žmogaus, kad jis kažką darydamas
užsitarnautų priimtinumą Dievo akyse. Žodis „Evangelija“ reiškia
„geros naujienos“. Gera Evangelijos žinia yra ta, kad Dievas siūlo
Jo paties teisumą ir priėminą kiekvienam, kuris tikės tuo, ką Jėzus
Kristus padarė – Jo mirtimi ant kryžiaus už mūsų nuodėmes.
Jei tuo tikime, Dievas įdeda į mus Savo teisumą, kuris prilygsta
Įstatymui. Šis Dievo teisumas yra atskirtas nuo Įstatymo, – jis
ateina per tikėjimą Jėzumi Kristumi, o ne užtanaujamas savo pačių
darbais ir pastangomis.
Atkreipk dėmesį į 22 eilutę, kur sakoma, kad Dievo teisumas
duodamas visiems per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Kodėl Dievas
kiekvienam siūlo savo teisumą? Nes nėra jokio skirtumo, [23] nes visi
nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Tu nusidėjai ir aš nusidėjau, ir mes
visi stokojame Dievo standartų ir tobulumo. Dėl mūsų nuodėmės,
didžiausias dalykas, kurio mums reikia, tai būti priimtam Dievo,
turėti su Dievu teisingus santykius ir turėti gerą reputaciją Dievo
akyse… Ir Dievas suteikė visa tai ne per Įstatymo darbus, o per
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tikėjimą Jėzumi Kristumi. Dievo teisumas neateina dėka tavo
darbų, tavo pastangų ar tavo nuopelnų; jis ateina per tikėjimą
Viešpačiu Jėzumi Kristumi, pasitikėjimą Juo ir priklausymą Jam.
Kokiu būdu buvo išgelbėtas Abraomas (žydų protėvis)? Biblija
sako, kad jis tikėjo Dievu – tikėjo Dievo jam duotu pažadu – ir
tuomet teisumas buvo jam pridėtas. Abraomas buvo paskelbtas
teisiu dėka savo tikėjimo, – šis principas nebuvo skirtas vien tik
jam. Romiečiams 3:21-22 skaitome, kad žmogus yra paskelbiamas
teisiu per to žmogaus tikėjimą Jėzumi Kristumi. Biblija sako, kad
dėka kainos, kurią Kristus sumokėjo ant kryžiaus praliedamas
Savo kraują už mūsų nuodėmes, teisumas (teisingas stovėjimas
ir gera reputacija Dievo akyse) bus pridėtas bet kuriam žmogui,
kuris paprasčiausiai tikės Kristumi.
Romiečiams 5:17 sako: Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo
mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie
su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus
gyvenime per vieną Jėzų Kristų (paryškinimas autoriaus). Dievas
siūlo tau teisumo dovaną, teisingo stovėjimo prieš Jį dovaną.
Dovana kainuoja, bet ne tam asmeniui, kuris ją gauna. Jeigu tu
duotum man dovaną ir prašytum, kad už ją susimokėčiau, tai
nebebūtų dovana. Už dovaną sumokėjai tu. Dievas padarė taip, kad
tau ir man teisumas būtų pasiekiamas kaip dovana; ir ši teisumo,
išteisinimo ir teisaus stovėjimo prieš Dievą dovana ateina per
tikėjimą Jėzumi Kristumi.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Tito 3:5. Ar teisumą, kurio mums reikia, galime įgyti
savo jėgomis, savo gerais darbais? _______________________
_________________________________________________
Tito 3:5 Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų,
bet iš savo gailestingumo, Šventosios Dvasios atgimdančiu ir
atnaujinančiu nuplovimu.
2. Skaityk 2 Korintiečiams 5:21. Kokios rūšies teisumo mums
reikia? ____________________________________________
_________________________________________________
2 Korintiečiams 5:21 Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis
padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo
teisumu.
3. Skaityk Romiečiams 3:22. Kaip mes įgyjame tokį teisumą? ___
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 3:22 Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų
duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo.
4. Skaityk Filipiečiams 3:9. Kas yra Įstatymo teisumas? ________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Filipiečiams 3:9 Ir būčiau atrastas Jame, nebeturėdamas
savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą
Kristumi, teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu.
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5. Skaityk Galatams 2:21. Kokiu būdu mes galėtume paminti
(sumenkinti) Dievo malonę? __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Galatams 2:21 Neatstumiu Dievo malonės, nes jei teisumas
įgyjamas įstatymu, tuomet Kristus mirė veltui.
6. Skaityk Romiečiams 5:17. Kaip kas yra įgyjamas Dievo
teisumas? _________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:17 Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis
įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginamai labiau tie, kurie
su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus
gyvenime per vieną Jėzų Kristų.
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SANTYKIAI SU DIEVU
Andrew Wommack
Vienas svarbiausių dalykų santykiuose yra suprasti asmenį, su
kuriuo jūs ketinate užmegzti santykius. Tai tinka ir santykiuose su
Dievu. Tu turi suprasti pagrindinius dalykus apie Dievo prigimtį
ir charakterį, kad galėtum turėti sveikus santykius su Juo. Viena iš
priežasčių, kodėl daug žmonių neturi teigiamų santykių su Dievu,
yra neteisingas Dievo charakterio ir prigimties supratimas. Būtent
šitaip atsitiko Edeno Sode, kai Adomas ir Ieva buvo gundomi
gyvatės. Leisdamiesi būti sugundomi, jie nepakluso Dievui ir tokiu
būdu panardino visą žmonių rasę į nuodėmę. Tiesą sakant, juos
sugundyti buvo įmanoma todėl, kad jie nepakankamai suprato
Dievo prigimtį.
Pradžios knygoje 3:1-5 aprašyta istorija yra žinoma daugumai
žmonių: Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos
Viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai: Ar tikrai Dievas pasakė:
Nevalgykite nuo visų sodo medžių? [2] Moteris atsakė gyvatei: Mums
leista valgyti sodo medžių vaisius, [3] išskyrus vaisius medžio, kuris
yra sodo viduryje. Dievas įsakė: Nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo,
kad nemirtumėte. [4] Gyvatė atsakė: Nemirsite! [5] Dievas žino, kad
tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip
Dievas, pažindami gera ir bloga.
Čia randame labai subtilų Šėtono teiginį, kad Dievas ištikrųjų
nėra geras Dievas... kad Jis bandė kažką nuslėpti nuo Adomo ir
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Ievos... kad Jis nenorėjo, jog jie pasiektų savo pilną potencialą…
kad Jis nenorėjo, kad jie būtų kaip Jis pats... ir kad priežastis, kodėl
Jis nustatė taisyklę apie nevalgymą nuo Gėrio ir Blogio Pažinimo
Medžio, buvo ta, kad Jis norėjo trukdyti jiems ar sužeisti juos.
Juodindamas Dievą ir sakydamas, kad Dievas nenori suteikti
Adomui ir Ievai viso, kas geriausia, Šėtonas išstojo prieš pačią
Dievo prigimtį ir charakterį. Būtent taip vyksta su žmonėmis
šiandien. Šėtonas sako jiems: „Jei tu seksi Dievu ir neišbandysi visų
tų dalykų, kurie yra priešingi Jo Žodžiui, tu niekada nepatirsi tikros
laimės. Gyvenimas bus absoliučiai nuobodus …“ Ir liūdniausia tai,
kad žmonės išbando narkotikus, alkoholį, seksą, sukilimą, savęs
kaip asmenybės realizavimą, pasisekimą darbuose bei visus kitus
dalykus, kol pagaliau suvokia, kad visa tai jų nepatenkino – jie jau
būna sugriovę savo gyvenimą, šeimą ir sveikatą.
Tiesa ta, kad Dievas yra geras Dievas, ir Jo valia mums yra tik
tai, kas gera. Bet šiandien Šėtonas gundo mus lygiai taip, kaip jis
gundė Adomą ir Ievą Edeno Sode: būtent, piršdamas mintį, kad
Dievas nėra geras Dievas. Tiems, kurie turi tik nedidelį Biblijos
supratimą, nesunkiai gali susidaryti toks įspūdis, nes Žodyje yra
pavyzdžių, kur Dievas su žmonėmis elgėsi labai griežtai, netgi
žiauriai. Skaičių knygoje 15:32-36 skaitome, kaip Sabato dieną
žmogus pasirinko žabų ir buvo iki mirties užmėtytas akmenimis,
nes nusižengė Sabato reikalavimams. Tai skamba labai griežtai,
tačiau už tokių bausmių slypėjo tam tikras tikslas, kurio daugelis
tik paviršutiniškai Raštą skaitančių žmonių nesugeba įžvelgti. Jei
skaitysime įdėmiai, pamatysime, kad Senojo Testamento Įstatymas
buvo duotas tam, kad padarytų nuodėmę, kuria mes nusidėjome,
išskirtinai nuodėmingą, kaip kad Paulius sako laiške Romiečiams
7:13. To reikėjo, nes žmonės nesuvokė, kokie mirtini buvo jų
nusikaltimai – kad tai buvo prasižengimas prieš Dievą. Jie lygino
save vienas su kitu ir matavo savo veiksmus pagal tai, ką darė kiti
žmonės, – ir tai buvo jų klaida.
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Jei nuodėmę padariusio žmogaus neištikdavo mirtis, jie
galvodavo, kad ta nuodėmė nebuvo tokia jau bloga, ir sumažindavo
savo standartus. Jie prarado tikrą supratimą apie tai, kas yra
teisinga, o kas – ne. Dievas turėjo atvesti žmoniją atgal prie starto
linijos, prie tikro teisingo gyvenimo standarto, – kad jie galėtų
atmesti velnią ir jo gundymus ir suprastų, koks yra galutinis
neteisingų pasirinkimų rezultatas. Todėl, davęs Įstatymą, Dievas
turėjo priversti žmones vykdyti jį.
Dievas davė Senojo Įstatymo įsakymus ne tam, kad sakytų:
„Kol nepadarysite visų šitų dalykų, Aš negaliu jūsų mylėti ir
priimti“. Jo prigimtis ir charakteris nėra tokie. Jau greičiau Jis davė
tuos įsakymus tam, kad padarytų aštresnį mūsų suvokimą apie tai,
kas yra teisinga ir kas – ne, ir kad vėl sugrąžintų mus prie fakto,
kad mums reikia Gelbėtojo. Problema yra ta, kad žmonės galvoja,
jog prieš galėdamas mylėti žmones, Dievas pirmiausia reikalauja
iš jų tobulumo. Tai privedė prie daugelio turimos nuomonės, kad
Dievo meilė žmonėms yra tiesiogiai proporcinga jų veiksmams. Jie
mano, kad tol nebus priimtini Dievui, kol nebandys visko padaryti
absoliučiai teisingai. Tačiau Biblija perduoda kitokią žinią.
Dievo širdis trokšta sutaikinti žmoniją su Savimi, – o ne
teisti, ne priskaičiuoti jiems nuodėmių, ne prikaišioti jiems dėl
jų nuodėmių. Būtent tokia buvo Dievo širdies nuostata Biblijos
laikų žmonių atžvilgiu. Lygiai tokia pati Dievo širdies nuostata yra
šiandien tavo atžvilgiu. Tu turi suprasti, kokia yra tikroji Dievo
širdis – kad Jis yra meilė (1 Jono 4:8). Dievas siekia pašalinti tavo
nuodėmes ir viską, kas galėtų atskirti tave nuo Jo. Dievas jau padarė
tai per Jėzų. Šiandien Jis siūlo tau turėti tokus santykius, kurie
paremti ne tavo pastangomis, bet tikėjimu, – tikėjimu žinia, kad
Jėzus nešė tavo nuodėmes. Šiandien, nežiūrint visų tavo gyvenimo
nesėkmių, tu gali turėti artimus santykius su Dievu. Jis prašo tik
vieno – kad tikėtum Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Pradžios 3:1. Kokio klausimo Šėtonas paklausė Ievos?
_________________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 3:1 Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus,
kuriuos Viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai: Ar tikrai Dievas
pasakė: Nevalgykite nuo visų sodo medžių?
2. Skaityk Pradžios 2:17 ir 3:3. Kokį žodį ar žodžius Ieva pridėjo
prie to, ką iš tikrųjų Dievas buvo pasakęs Adomui? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 2:17 Bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk,
nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tu tikrai mirsi.
Pradžios 3:3 Išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje.
Dievas įsakė: Nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte.
3. Skaityk Pradžios 3:6. Ką šioje eilutėje darė Ieva, kai Šėtonui jau
pavyko į jos protą įteigti abejonę Dievo Žodžiu? ___________
_________________________________________________
Pradžios 3:6 Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra
tinkami maistui, patrauklūs akims ir, vieną suvalgius, galima
įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui,
ir jis valgė.
4. Skaityk Pradžios 3:9-10. Po to, kai Adomas ir Ieva nusidėjo, ar
Dievas vis dar bendravo su jais ir stengėsi turėti santykius su
jais? _____________________________________________
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Pradžios 3:9-10 Viešpats Dievas pašaukė Adomą: „Kur tu esi?“
[10]
O tas atsiliepė: „Išgirdau Tavo balsą ir, išsigandęs, kad esu
nuogas, pasislėpiau“.
5. Skaityk Pradžios 3:22-24. Kodėl Dievas išvarė Adomą ir Ievą iš
Sodo? ____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 3:22-24 Tada Viešpats Dievas tarė: Štai žmogus tapo
kaip vienas iš mūsų, pažindamas gera ir bloga; ir dabar, kad jis,
ištiesęs savo ranką, neskintų nuo gyvybės medžio ir nevalgytų, ir
negyventų per amžius, – [23] todėl Dievas išvarė jį iš Edeno sodo
dirbti žemę, iš kurios jis buvo paimtas. [24] Išvaręs žmogų, į rytus
nuo Edeno sodo Viešpats pastatė cherubus su švytruojančiu
ugniniu kardu saugoti kelią prie gyvybės medžio.
6. Ar matai, kad tai buvo labiau Dievo gailestingumo veiksmas
nei bausmė? _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
7. Skaityk Romiečiams 5:17. Kaip mes įgyjame Dievo malonės
pilnatvę ir teisumo dovaną?
A. Nuperkam ją.
B. Užsitarnaujam ją.
C. Priimam ją.
Romiečiams 5:17 Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis
įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su
perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus
gyvenime per vieną Jėzų Kristų.
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8. Skaityk Romiečiams 6:23. Ko mes iš tiesų nusipelnom, jeigu
darome nuodėmę? __________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 6:23 Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo dovana –
amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
9. Ką iš malonės mums duoda Dievas vietoje mirties? ________
_________________________________________________
10. Skaityk Romiečiams 10:3. Jeigu stengiamės įtvirtinti savo pačių
teisumą prieš Dievą, tuomet ko mes nesugebame daryti? ____
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 10:3 Nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami
įtvirtinti savąjį teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui.
11. Skaityk 1 Jono 1:9 ir Romiečiams 4:3. Ką Dievas žada daryti
su VISOMIS mūsų nuodėmėmis ir nedorybėmis, jeigu mes
patikime Juo? _____________________________________
_________________________________________________
1 Jono 1:9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
Romiečiams 4:3 Bet ką sako Raštas? Abraomas patikėjo Dievu, ir
tai jam buvo įskaityta teisumu.
12. Ką tai sako tau apie Dievo charakterį? ___________________
__________________________________________________
_________________________________________________
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DIEVO PRIGIMTIS
Andrew Wommack
Jeigu norime turėti gerus santykius su Viešpačiu, mes
privalome pažinti tikrą Jo prigimtį ir charakterį. Koks Jis – piktas dėl
mūsų nuodėmės ar gailestingas Dievas, norintis mums duoti Savo
gyvenimą ir palaiminimą nepriklausomai nuo mūsų pastangų?
Raštai duoda mums du skirtingus Dievo požiūrius. Bet ne todėl,
kad Jis būtų pasikeitęs ar darytų ką nors skirtingais būdais. Buvo
toks laikotarpis, kuriuo, kalbant Biblijoje naudojamais terminais,
Dievas „laikė žmonių nuodėmes prieš juos“.
Tai gali būti prilyginta vaikų auginimui. Kai jie dar labai jauni,
yra neįmanoma visko jiems išaiškinti – papasakoti jiems, kodėl jie
turėtų elgtis tinkamai, kodėl jie neturėtų būti savanaudiški ir kodėl
neturėtų atiminėti žaislų iš savo brolių ar seserų. Vaikams turi būti
pasakytos taisyklės, ir jeigu jie jas sulaužo, jie turi būti nubausti.
Vaikai privalo laikytis taisyklių net ir tada, kai jie nieko nežino nei
apie Dievą, nei apie velnią, nei apie tai, kad, būdami savanaudžiai,
jie duoda vietą velniui. Gal būt vaikai dar nesugeba suprasti visų
„kas“ ir „kodėl“; tačiau jie tikrai gali suprasti vieną dalyką: kad
jeigu ir toliau elgsis neteisingai, tai bus nubausti.
Tai panašu į Viešpaties nustatytą tvarką Senajame Testamente.
Kol žmonės negalėjo atgimti iš naujo, jie neturėjo to dvasinio
supratimo, kokį mes turime dėka Naujosios Sandoros. Todėl Dievas
turėjo duoti įstatymus; ir Jis turėjo priversti žmones laikytis tų
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įstatymų. Kad sulaikytų juos nuo nuodėmės, Dievas naudojo
bausmę, o kartais netgi mirtį. Šėtonas naikino žmones per nuodėmę,
ir todėl turėjo būti nustatyti suvaržymai nuodėmei. O žmonės
turėjo būti priversti laikytis tų suvaržymų. Visa tai gali sudaryti
klaidingą įspūdį, kad dėl mūsų nuodėmės Dievas mūsų nemylėjo.
Tačiau Dievo Žodis moko ką kita. Romiečiams 5:13 sako: Nuodėmė
buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet, nesant įstatymo, nuodėmė
neįskaitoma. „Iki įstatymo“ reiškia iki Mozės dienų, kuomet Dievas
davė Dešimt Įsakymų ir kitus ceremoninius įstatymus, kurie
buvo taikomi žydų tautai. Nuodėmė buvo pasaulyje ir tada (iki
Įstatymo), tačiau ji nebuvo įskaičiuojama. Žodis „įskaičiuoti“ yra
dokumentų tvarkymo terminas. Pavyzdžiui, kai eini į parduotuvę
ko nors nusipirkti, pinigų suma už tą pirkinį būna nuskaičiuojama
nuo tavo sąskaitos ir pirkinys priskiriamas tau. Jeigu jie nesugebėjo
tau priskaičiuoti to pirkinio, vadinasi pirkinys nebuvo įrašytas ir
suma nebuvo išskaičiuota iš tavęs.
Ši eilutė sako, kad iki to laiko, kol buvo duoti Dešimt Įsakymų,
nuodėmė nebuvo įskaitoma žmonėms. Tai yra stulbinantis
pareiškimas. Pažvelk į Pradžios 3 ir 4 skyrius. Daug žmonių
yra įsitikinę, kad Adomui ir Ievai nusidėjus prieš Dievą, Dievas
nebeturėjo nieko bendro su nuodėminga žmonija, – nes Jis yra
šventas, o žmogus dabar jau buvo nuodėmingas. Jie galvoja, kad
Dievas išvarė žmogų iš Sodo todėl, nes norėjo pašalinti jį iš Savo
akivaizdos, – „juk Šventas Dievas negali turėti nieko bendra su
nešventu žmogumi“. Negana to, jie galvoja, kad kol nenuplausi savo
blogo veiksmo gerais veiksmais, tol Dievas negalės turėti su tavimi
jokio bendravimo. Toks supratimas yra priešingas Jėzaus atneštai
žiniai. Romiečiams 5:8 sakoma, kad Dievas parodė Savo meilę tuo,
kad Kristus mirė už tave tada, kai tu dar buvai nusidėjėlis. Taigi,
Naujasis Testamentas moko, kad Dievas išliejo Savo meilę tau
tada, kai tu dar gyvenai nuodėmėje, o ne tada, kai tu atitaisei savo
blogą veiksmą. Viena didžiausių Evangelijos tiesų, kuri pakeis tavo
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gyvenimą, yra tai, kad Dievas myli tave tokį, koks esi. Tu pasikeisi;
bet keisiesi ne tam, kad gautum Jo meilės, – tavo keitimasis bus
Dievo meilės šalutinis produktas.
Pradžios knygos 4 skyriuje matome, kad Dievas vis dar
bendravo su žmogumi, vis dar kalbėjosi su Adomu ir Ieva, – net ir
po to, kai jie nusidėjo. Dievas kalbėjosi su Kainu ir Abeliu ir, jiems
atėjus aukoti Jam, Jis kalbėjo jiems girdimu balsu. Iš Kaino ir Abelio
reakcijos matome, kad jie neišsigando, – jie buvo pripratę girdėti
Dievo balsą. Kainui nužudžius savo brolį Abelį ir tapus pirmuoju
žudiku žemėje, girdimas Dievo balsas atėjo iš dangaus: „Kur yra
tavo brolis Abelis?“ Akivaizdu, jog Kainas melavo Dievui be jokio
kaltės jausmo. Taip gali atsitikti tik tuo atveju, kai asmuo yra taip
įpratęs girdėti Dievo balsą, jog jam tai yra savaime suprantamas ir
nė kiek nebauginantis dalykas. Visu tuo yra pasakoma, kad Dievas
vis dar bendravo su žmonija, – Jis nenutraukė to bendravimo, kaip
yra priimta tikėti. Dievas neįskaitydavo žmogui jo nuodėmių. Ar
tai reiškia, kad Jis pateisino jų nuodėmes ar kad gal būt jie nebuvo
neteisūs? Ne. Tai ir buvo priežastis, kodėl Dievas galiausiai davė
Įstatymą. Dievas turėjo duoti įstatymą, kad sugrąžintų žmogų
atgal prie tikro standarto. Dievas turėjo parodyti žmogui, kad jam
reikia Gelbėtojo ir kad jis turi tapti nuolankus ir priimti atleidimą
kaip dovaną. Liūdna, tačiau religija manipuliavo ir kontroliavo
šiais dalykais, mokydama, kad Įstatymas buvo duotas tam, kad
tu jo laikytumeisi ir tokiu būdu užsidirbtum Dievo atleidimą ir
priėmimą. Bet taip nėra! Senojo Testamento Įstatymo tikslas buvo
išdidinti tavo nuodėmę iki tokio laipsnio, kad tu prarastum bet
kokią viltį kada nors išgelbėti pats save ir sakytum: „Dieve, jei toks
yra tavo šventumo standartas, aš negaliu to padaryti. Atleisk man,
pasigailėk manęs“. Dievo prigimtis iš esmės visada buvo meilė.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Romiečiams 5:13. Ką reiškia žodis „įskaičiuoti“? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:13 Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet,
nesant įstatymo, nuodėmė neįskaitoma.
2. Skaityk Romiečiams 7:7. Koks buvo Įstatymo tikslas? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 7:7 Ką gi sakysime? Gal kad įstatymas yra
nuodėmė?! Nieku būdu! Bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės,
jei nebūtų įstatymo. Ir nebūčiau suvokęs geismo, jei įstatymas
nebūtų pasakęs: Negeisk!
3. Skaityk Galatams 3:24. Remiantis šia eilute, koks buvo Įstatymo
tikslas? ___________________________________________
_________________________________________________
Galatams 3:24 Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į
Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti.
4. Skaityk Jono 8:1-11. Kaip Jėzus pasielgė su moterimi, kuri buvo
pagauta svetimaujant? _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 8:1-11 Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. [2]Auštant jis vėl pasirodė
šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė.
[3]
Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą
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svetimaujant. Pastatė ją viduryje [4] ir kreipėsi į jį: Mokytojau,
ši moteris buvo nutverta svetimaujant. [5]Mozė mums Įstatyme
yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? [6]Jie tai
sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus
pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. [7] Jiems nesiliaujant
kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu
pirmas sviedžia į ją akmenį. [8] Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės.
[9]
Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant
vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris.
[10]
Atsitiesęs Jėzus paklausė: Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas
tavęs nepasmerkė? [11] Ji atsiliepė: Niekas, Viešpatie. Jėzus
jai tarė: Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių
nebedaryk.
5. Ar Jėzaus žodžiai ir veiksmai atspindėjo tikrąją Dievo prigimtį?
Skaityk Jono 3:34. ___________________________________
_________________________________________________
Jono 3:34 Nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius.
Dievas teikia jam Dvasią be saiko.
6. Skaityk 1 Jono 4:8. Remiantis šia eilute, kokia yra tikroji Dievo
prigimtis? _________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 4:8 Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė.
7. Skaityk Romiečiams 5:6. Kokie mes buvome, kai Dievo meilė
buvo nukreipta į mus? _______________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:6 Mums dar esant silpniems, Kristus skirtu metu
numirė už bedievius.
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8. Skaityk Romiečiams 5:8. Dievas pamilo mus kol mes dar
tebebuvome...? ____________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:8 O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad
Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai.
9. Skaityk Romiečiams 5:10. Dievas pamilo mus kol mes dar
tebebuvome...? ____________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:10 Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikino
su Dievu jo Sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė,
kai jau esame sutaikinti.
10. Jeigu tu paprašytum Jėzaus Kristaus atleisti tau ir būti tavo
Gelbėtoju ir Viešpačiu, pasitikėdamas Jėzaus auka kaip
užmokesčiu už tavo nuodėmę, – ar Dievas parodytų tau savo
tikrąją gailestingumo ir malonės prigimtį? _______________
_________________________________________________
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ATGAILA
Don Krow
Kai kurie žmonės turi neteisingą supratimą apie tai, kas
yra atgaila. Atgaila atneša ne tobulumą, bet krypties pakeitimą.
Dabar aptarsime palyginimą apie sūnų palaidūną, – apie prarastą
sūnų. Jėzus pasakoja istoriją, tobulai iliustruojančią tai, ką reiškia
asmeniui atgailauti. Luko 15:11-12 Jėzus pasakoja: Vienas žmogus
turėjo du sūnus. [12] Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man
priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą.
Jaunesnysis sūnus norėjo gauti savo palikimo dalį dar tėvui
nenumirus, kas yra gana neįprasta. Tačiau tėvas išpildė jo prašymą
ir davė sūnums jų palikimo dalį. 13–ta eilutė sako: Netrukus jaunėlis,
susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas,
išeikvojo savo turtą. Jaunesnis sūnus pasiėmė visą savo turtą – savo
paveldėjimo dalį, – nukeliavo į tolimą šalį ir iššvaistė jį gyvendamas
šėlsmingą palaidą gyvenimą. Viename iš vertimų sakoma, kad „jis
šėlo vakarėliuose ir leido pinigus su prostitutėmis“.
14 ir 15 eilutėse skaitome: Kai viską išleido, toje šalyje kilo
baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. [15] Tada nuėjo pas vieną šalies
gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių
ganyti. Jis gavo darbą pas vieną tos šalies žmogų, kuris nusiuntė
jį į savo laukus prižiūrėti kiaulių. 16–ta eilutė sako: Jis geidė
prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to
jam neduodavo. Jis buvo toks išalkęs, tiesiog prie badavimo ribos,
36

ATGAILA

jog sakė: „duokite man nors kiaulių ėdalo – bet ko“, bet nė vienas
nieko jam nedavė. Jis iššvaistė visą savo palikimo dalį. Toliau 17–oje
eilutėje sakoma: Tada susimąstė ir tarė: Kiek mano tėvo samdinių
apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado! Vienas iš vertimų sako
šitaip: „kai jis atsipeikėjo“. Kitaip tariant, jo tėvo tarnai turėjo
maisto daugiau nei jiems reikėjo, o jis pats vos nemirė iš bado.
Sūnus padarė sprendimą; jis atgailavo. Atgaila yra proto
pasikeitimas ir širdies pasikeitimas, ir tai priverčia asmenį
apsigręžti ir judėti nauja kryptimi. 18 ir 19 eilutėse jis sako:
Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangui ir tau.
[19]
Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!
„Padaryk mane paprasčiausiu vergu, tėve. Aš nusidėjau prieš tave,
iššvaisčiau tavo turtą, ir nusidėjau prieš Dievą. Tiesiog padaryk
mane vergu.“ Tuomet jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą. Atgaila yra
daugiau nei vien tik nuostatos pasikeitimas, proto pasikeitimas
ir širdies pasikeitimas; atgaila skatina asmenį veikti ta kryptimi,
kuo jis tiki, nusigręžti nuo to, kas sena, ir eiti nauja kryptimi. Mes
visi nusisukome nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo dangaus – mūsų
namų. Izaijo 53:6 Biblija sako: Mes visi buvome paklydę kaip avys,
kiekvienas ėjome savo keliu; ir Viešpats uždėjo ant Jo mūsų visų
nuodėmes.
Istorija toliau tęsiasi 20-24 eilutėse. Jis pasiryžo ir iškeliavo
pas savo tėvą. Vieną vakarą aš papasakojau šią istoriją žmogui,
kuris niekada iki tol nebuvo jos girdėjęs. Jis buvo įsitikinęs, kad
žino, ką tėvas pasakys sugrįžusiam sūnui: „Sūnau, pažiūrėk, ką
tu padarei. Tu iššvaistei visą mano turtą, viską, ką sukaupiau per
savo gyvenimą. Būk vienu iš mano vergų“. Tikrai, esant tokiai
situacijai, daugumas žemiškų tėvų labai supyktų ir turėtų būtent
tokią nuostatą. Bet atkreipkime dėmesį į ano tėvo požiūrį: Tėvas
pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo
ir pabučiavo. [21] O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangui ir tau.
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Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. [22] Bet tėvas įsakė tarnams:
Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite
jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! [23] Atveskite nupenėtą veršį
ir papjaukite! Puotaukime, linksminkimės! [24] Juk šis mano sūnus
buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo
linksmintis. Jie pradėjo švęsti.
Kartą papasakojau tą istoriją žmogui, kuris taip pasakė:
„Suprantu, ką Jėzus nori pasakyti. Jeigu tik aš atsisuksiu į dangiškąjį
Tėvą laukdamas Jo gailestingumo ir pasakysiu: ‘Tėve, nusidėjau
prieš tave ir nesu vertas būti tavo sūnumi,’ – Jis priims mane.“
Mūsų dangiškas Tėvas užjaus – Jis nepadarys tavęs vergu. Jis pilnai
atstatys tavo kaip sūnaus/dukters statusą Jo akyse. Dievas laukia.
Ar tu esi nusisukęs nuo Jo? Kodėl gi šiandien tau neatsisukus į
Dievą, tavo Tėvą, ir į dangų – tikruosius tavo namus?
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Apibrėžk, kas yra atgaila. _____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Skaityk Luko 13:1-5. Ką reikia daryti, kad nepražūtum? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 13:1-5 Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo
Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų
aukomis. [2] Tada Jėzus pasakė jiems: Ar manote, kad tie
galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius
ir todėl taip nukentėjo?! [3] Anaiptol, sakau jums! Bet jei
neatsiversite, visi taip pat pražūsite. [4] Arba anie aštuoniolika,
kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo [tvenkinio] ir užmušė;
jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės
gyventojus?! [5] Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip
pat pražūsite.
3. Skaityk 2 Petro 3:9. Koks yra Dievo troškimas dėl visų žmonių?
_________________________________________________
_________________________________________________
2 Petro 3:9 Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie
mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris
pražūtų, bet kad visi atsiverstų.
4. Skaityk Luko 16:19-31. Luko 16:28 skaitome, kad turtuolis
norėjo, jog kas nors iš mirusiųjų grįžtų atgal ir pakalbėtų su jo
broliais. Kodėl? ____________________________________
_________________________________________________
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5. Skaityk Luko 16:30. Ką turi šitie broliai daryti, kad išvengtų tos
kankinimų vietos (pragaro)? __________________________
_________________________________________________
Luko 16:19-31 Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo
purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo.
[20]
O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu
Lozorius. [21] Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo
turtuolio stalo, bet tik šunys atbėgę laižydavo jo votis. [22] Ir
štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį.
Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. [23] Kentėdamas mirusiųjų
pasaulyje, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo
prieglobstyje Lozorių. [24] Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk
manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą
piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje.
[25]
Abraomas atsakė: Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas
atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis
susilaukė paguodos, o tu kenti. [26] Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji
neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti
pas jus, nei iš ten persikelti pas mus. [27] Tas vėl tarė: Tai meldžiu
tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus; [28] aš gi turiu
penkis brolius – juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių
vietą. [29] Abraomas atsiliepė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul
jų ir klauso! [30] O anas atsakė: Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš
mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. [31] Tačiau Abraomas
tarė: Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas
ir iš numirusių prisikeltų.
6. Skaityk Apaštalų Darbų 26:18. Nors konkrečiai to ir nesako, bet
ši eilutė kalba apie atgailą. Kas atsitiks tiems, kurie atgailaus?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Apaštalų Darbų 26:18 Kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių
gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės – į Dievą ir, tikėdami mane,
gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais.
7. Skaityk Apaštalų Darbų 26:20. Paskutinėje šios eilutės dalyje
yra išvardinti trys dalykai, kuriuos pagonys turėtų daryti. Kokie
yra tie trys dalykai? _________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
Apaštalų Darbų 26:20 Iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o
paskui visoje Judėjoje ir pagonijoje ėmiau skelbti, kad žmonės
atsiverstų, sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi atsivertimą liudijančių
darbų.
8. Skaityk Mato 7:21-23. Ką Jėzus sako kad tie žmonės praktikavo,
vietoje to, kad vykdytų Dievo valią? ____________________
_________________________________________________
Mato 7:21-23 Ne kiekvienas, kuris man šaukia: Viešpatie,
Viešpatie! – įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano
dangiškojo Tėvo valią. [22] Daugelis man sakys, tai dienai atėjus:
Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi
neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės
stebuklų tavo vardu?! [23] Tuomet jiems pareikšiu: Aš niekuomet
jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!
9. Ką tai parodo tau apie tikros atgailos svarbą, lyginant su lūpų
tarnavimu Dievui? __________________________________
_________________________________________________
10. Skaityk Izaijo 55:7. Ką turi daryti nedorėliai? _____________
_________________________________________________
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Izaijo 55:7 Tepalieka nedorėlis savo kelią ir nusidėjėlis – savo
kėslus! Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų, pas mūsų
Dievą, nes jis labai atlaidus.
11. Kokius du dalykus turi daryti neteisieji? _________________
_________________________________________________
12. Ką Dievas padarys asmeniui, kuris daro tuos aukščiau
paminėtus dalykus? _________________________________
_________________________________________________
13. Skaityk Luko 15:7. Kokia yra dangaus reakcija į vieną
atgailaujantį nusidėjėlį? ______________________________
_________________________________________________
Luko 15:7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo
dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt
devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti.
14. Skaityk Apaštalų Darbų 3:19. Jeigu tu atgailauji ir atsiverti, kas
atsitiks su tavo nuodėmėmis? _________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 3:19 Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų
išdildytos jūsų nuodėmės.
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PASIŠVENTIMAS
Don Krow
Luko 14:25-26 Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs
jis tarė žmonėms: [26] Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje
savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės,
negali būti mano mokinys.
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms
(Luko 14, 25). Šituo Jėzaus tarnavimo laikotarpiu Jėzų sekė gausios
minios žmonių. Graikų kalboje šiuo atveju yra naudojamas laikas,
kuris reiškia neužbaigtą veiksmą.Tai reiškia, kad tuo metu didelės
minios pradėjo pakartotinai ir nuolatos sekti paskui Jėzų. Galbūt
tai vyko dėl Jo padarytų stebuklų, o gal dėl to, kad Jis juos maitino
– mes nežinome tikslios priežasties, – bet gausios minios sekė Jam
iš paskos. Būtent tuo laikotarpiu Jėzus atsigręžė ir specialiai pasakė
kažką, kas, pasirodo, sąlygojo daug žmonių nusisukti nuo Jo ir
daugiau nebesekti Jam iš paskos.
Jei kas ateina pas mane [tai reiškia, kad žmogus nori eiti, nori
lydėti, nori sekti paskui Jėzų – ir tai yra reikalavimas] ir nelaiko
neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net
savo gyvybės, – negali būti mano mokinys (Luko 14:26, skliausteliai
autoriaus). Žiūrėdamas į šią Rašto vietą, aš pagalvojau: Viešpatie, negali
būti, kad Tu tai turi galvoje – „nekęsti“; ką reiškia tas žodis „nekęsti“?
Tikriausiai tai reiškia tiesiog mažiau mylėti ar kažką panašaus. Tačiau
giliau pastudijavęs, pamačiau, kad tas žodis būtent ir reiškia „nekęsti“.
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Jėzus naudojo stipriausią įmanomą žodį, kad galėtų pabrėžti
tai, ką norėjo pasakyti. Jis būtent tai ir pasakė: kad jeigu nelaikysi
neapykantoje savo tėvo, savo motinos, savo sesers, savo brolio,
netgi savo paties gyvybės, tu negali būti jo mokinys. Noriu tavęs
paklausti: kokie yra patys artimiausi santykiai, kokius tu gali turėti
šioje žemėje? Tai tavo motina ir tėvas, tavo sutuoktinis, tavo vaikai.
O kas bus, jeigu tavo žmona atsisuks prieš tave ir išsiskirs? Arba
jeigu tavo motina ir tėvas numirs? Kas tuomet bus arčiausiai tavęs?
Tai bus tavo broliai ir seserys. Jėzus pasakė, kad jeigu nelaikysi jų
neapykantoje, tu negalėsi būti Jo mokinys. Ką Jis tuo sako?
Jėzus kalba apie pačius artimiausius mums įmanomus
santykius. Jis prašo pasišventimo iš tavo pusės – tokio pasišventimo,
kur pirmenybė yra teikiama Jam. Jis nori būti svarbiausiu asmeniu
tavo gyvenime. Jis palygins santykius tarp Jo ir tavęs su pačiais
artimiausiais tavo santykiais šioje žemėje. „Laikyti neapykantoje“
yra metafora, palyginamasis žodis. Jėzus iš tikrųjų sako: „Mano
santykiai su tavimi yra tokie svarbūs, kad aš noriu, jog jie būtų
aukščiau už visus žemiškus dalykus“. Yra vienas asmuo, kurį tu
myli labiau nei savo žmoną, savo vaikus, savo motiną, savo tėvą ar
savo seseris ir brolius. Ar žinai, kas tai? Tai – ne Dievas, tai – tu.
Save tu myli labiau nei pačius artimiausius žmones.
Kodėl išyra santuokos? Kodėl žmonės skiriasi? Kadangi save
jie myli labiau nei savo sutuoktinį. „Tu nedarai kažko taip, kaip aš
noriu, todėl aš tavimi atsikratysiu.“
Jėzus sakė, kad yra vieni santykiai, kuriuose Jis nori būti
svarbiausias – tai tavo paties savanaudiškas gyvenimas. Tai ir
yra tikroji mokinystė. Jėzus nekalba apie mokinystę, kuri nieko
nekainuoja. Jis prašo mūsų, kad sektume Juo. Jis prašo, kad galėtų
užimti svarbiausią vietą mūsų gyvenime.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Luko 9, 57-62. Ką ši pastraipa moko apie pasišventimo
lygį, kuriuo turime sekti Kristų? _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 9:57-62 Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: Aš
seksiu paskui tave, kur tik tu eitum! [58] Jėzus atsakė: Lapės turi
urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi
kur galvos priglausti. [59] Kitam žmogui jis pasakė: Sek paskui
mane! Tas prašė: Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti.
[60]
Jis atsakė: Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir
skelbk Dievo karalystę! [61] Dar vienas tarė: Aš seksiu paskui tave,
Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais.
[62]
Jėzus tam pasakė: Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo
ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei.
2. Skaityk Luko 8:13-14. Kodėl kai kurie žmonės atkrenta arba
nusisuka nuo krikščioniško tikėjimo? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 8:13-14 Ant uolų nukritę grūdai tai tie, kurie, išgirdę
žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų: kurį laiką jie
tiki, tačiau gundomi atkrinta. [14] Kritę tarp erškėčių – tai tie,
kurie išgirdo, bet tolyn eidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir
gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus.
3. Skaityk Ezekielio 16:8. Dievas naudoja vestuvių pavyzdį,
norėdamas apibūdinti santykius su Jo žmonėmis. Kieno
nuosavybe asmuo tampa šituose santykiuose? _____________
_________________________________________________
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Ezekielio 16:8 Ėjau vėl pro šalį ir vėl mačiau tave; tu buvai
pasiekusi meilės amžių. Išskleidžiau virš tavęs savo skverną
ir pridengiau tavo nuogumą. Daviau tau priesaiką, suėjau į
sandorą su tavimi, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – ir tu tapai
mano.
4. Skaityk 1 Korintiečiams 6:19. Kam tu priklausai? __________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 6:19-20 Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra
šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote
iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? [20] Iš tiesų esate
brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!
5. Skaityk 1 Korintiečiams 6:20. Kam priklauso tavo kūnas ir tavo
dvasia? ___________________________________________
_________________________________________________
6. Skaityk Jokūbo 4:4. Ar įmanoma, kad dvasiškai svetimautum
prieš Dievą? _______________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 4:4 Jūs, svetimautojai! Argi nežinote, kad draugystė
su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi kas nori būti
pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku.
7. Kokie dalykai patenka į dvasinį svetimavimą Dievo akyse?
Žiūrėk Romiečiams 1:25. _____________________________
_________________________________________________
Romiečiams 1:25 Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei
tarnavo kūriniams, o ne Kūrėjui, kuriam šlovė per amžius.
Amen!
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8. Skaityk Jono 2:23-25. Ką iš šių eilučių galime suprasti apie
pasišventimą ir tikėjimą? _____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 2:23-25 Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis
įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. [24] Bet Jėzus,
gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. [25] Jam nereikėdavo,
kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus
viduje.
9. Skaityk Luko 14:28-30. Ar įvertinai sekimo Jėzumi kainą? Ar
nori sekti Juo?
Luko 14:28-30 Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau
atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko
užbaigti? [29] Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės
matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: [30] Šitas žmogus pradėjo
statyti ir neįstengia baigti.
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VANDENS KRIKŠTAS
Don Krow
Klausimas: „Man reikia žinoti, ar turiu būti pakrikštytas,
kad eičiau į dangų. Aš myliu Dievą. Mane pakrikštijo, kai buvau
septynerių. Dabar, kai man jau aštuoniolika, kai kurie žmonės
iš nedominacinės bažnyčios man pasakė, kad niekas, būdamas
tokio jauno amžiaus (septynių metų), negali būti išgelbėtas ir
pakrikštytas. Taip pat jie pasakė, kad tam, kad eitum į dangų, tu
turi būti pakrikštytas, bet mano šeima, kurie yra baptistai, sako,
jog to nereikia. O aš paprasčiausiai noriu eiti į dangų. Aš gyvenu
dėl Dievo viskuo, kuo galiu, tačiau aš noriu žinoti, ar privalau būti
dar kartą pakrikštytas dabar, kai jau tariamai tam esu tinkamo
amžiaus. Prašau, padėkite man kiek galima greičiau. Dievas
telaimina jus. Ačiū.“
Atsakymas: „Išgelbėjimas ir nuodėmių atleidimas ateina
laisvai kaip dovana per tikėjimą į Jėzų Kristų. Apaštalų Darbai
10:43 sako: Apie jį visi pranašai liudija, kad kiekvienas, kas jį
tiki, gauna Jo Vardu nuodėmių atleidimą. Išgelbėjimas ateina per
tikėjimą; kitaip tariant, per pasitikėjimą ir pasikliovimą Jėzumi ir
Jo pralietu krauju – kad per tai tu įgyji teisumą Dievo akivaizdoje.
Apaštalų Darbų 10:44-48 tikintiesiems buvo duota Šventoji Dvasia
(patvirtinanti jų išgelbėjimą) dar iki jiems būnant pakrikštytiems.“
Nors tai ir tiesa, tačiau panašu, kad kitais atvejais nuodėmių
atleidimas įvykdavo krikšto metu (Apaštalų Darbai 2:38). Nes
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krikštas yra tikėjimo išraiška arba veiksmas, kuris yra atliekamas
tada, kai asmuo atsigręžia į Jėzų su atgaila ir tikėjimu (Morkaus
16:16 sako: Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus
pasmerktas). Taip pat vandens krikštas yra būdas šauktis Viešpaties,
kad įgytum tyrą sąžinę (Apaštalų Darbų 22:16 ir 1 Petro 3:21).
Jeigu būdamas septynerių tu iš tikrųjų iš visos širdies
atsigręžei į Jėzų ir buvai pakrikštytas, Dievas priima tavo vaikišką
tikėjimą. Krikštas turi reikalavimus. Vienas iš tų reikalavimų
yra atgaila. Ar išgyvenai pasikeitimą širdyje ir pasikeitimą prote,
kurių rezultate nuo nuodėmės atsigręžei į Jėzų ir Jo atleidimą
(Apaštalų Darbai 2:38; 20:21; 17:30)? Ar praktikavai tikėjimą
Jėzumi kaip savo Viešpačiu ir Gelbėtoju (Morkaus 16:16, Jono 3:16
ir Romiečiams 10:9-10)? Jeigu ne, tuomet dabar atsigręžk į Jėzų,
atgailauk dėl savo nuodėmių, atsisuk į Jo malonę atleisti tau, ir
vandens krikštu užantspauduok šitą sprendimą sekti Juo.
Krikštas yra veiksmas, kuris išreiškia asmens tikėjimą
Jėzumi. Be to tikėjimo, pats veiksmas nereiškia nieko. Žmonės,
kurie atsigręžė į Jėzų kaip Viešpatį ir Gelbėtoją, norėjo išreikšti
tą tikėjimą ir atvirai išpažinti Jėzų šitokiu viešu būdu. Žmonės,
kurie Jėzaus įsakymui sako „ne“, tam tikra prasme rodo negyvą
tikėjimą. Tikėjimas yra miręs, kai žmonės nenori jo išreikšti
(Jokūbo 2:18‑19). Tik tikėjimas atneša išgelbėjimą, tačiau gelbstintis
tikėjimas niekada nėra pats vienas – jis visada nori save išreikšti.
Krikštas yra būdas išreikšti tą tikėjimą. Mus gelbsti ne krikštas,
o Jėzus. Vanduo nuodėmių nenuplauna; jas nuplauna Jėzaus
kraujas. Bet tikėjimas pritaiko Jo kraują tau, ir kartais tas tikėjimas
būna išreikštas asmens krikšto metu (Apaštalų Darbų 22:16).
Klausimas yra toks: ar tu atgailavai? Ar tu tiki Jėzumi? Jeigu taip,
tai ko delsi – pakilk ir eik krikštytis!
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Kokį klausimą užduoda šis jaunas vyras? _________________
_________________________________________________
2. Remiantis Apaštalų Darbais 10:43, kaip pas mus ateina
išgelbėjimas? ______________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 10:43 Apie jį visi pranašai liudija, kad
kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą.
3. Krikštas yra tikėjimo išraiška. Kaip Apaštalų Darbų 2:38
išreiškia šią tiesą?
Apaštalų Darbų 2:38 Petras jiems atsakė: Atsiverskite, ir
kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų
atleistos jums nuodėmės; tada gausite Šventosios Dvasios
dovaną.
4. Kaip šią tiesą išreiškia Morkaus 16:16? __________________
_________________________________________________
Morkaus 16:16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas
netikės, bus pasmerktas.
5. Krikštas yra Viešpaties šaukimosi būdas. Kaip Apaštalų Darbų
22:16 išreiškia šią tiesą? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 22:16 Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir
nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardo!
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6. Krikštas yra būdas šauktis Viešpaties dėl tyros sąžinės. Ar 1
Petro 3:21 patvirtina šią tiesą? ________________________
_________________________________________________
1 Petro 3:21 Ir jus dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – krikštas.
Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet maldavimas, kad Dievas
suteiktų gryną sąžinę dėl Jėzaus Kristaus prisikėlimo.
7. Remiantis Apaštalų Darbų 2:38, koks yra reikalavimas krikštui?
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 2:38 Petras jiems atsakė: Atsiverskite, ir
kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų
atleistos jums nuodėmės; tada gausite Šventosios Dvasios
dovaną.
8. Remiantis Morkaus 16:16, koks yra reikalavimas krikštui? ___
_________________________________________________
Morkaus 16:16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas
netikės, bus pasmerktas.
9. Ar kūdikis gali atgailauti? ____________________________
10. Ar kūdikis gali tikėti? ________________________________
11. Skaityk Apaštalų Darbų 10:43-48. Koks yra sekantis žingsnis,
kurį tikintysis turi žengti po įtikėjimo Kristumi? __________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 10:43-48 Apie jį visi pranašai liudija, kad
kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą.
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Petrui tebekalbant šiuos dalykus, Šventoji Dvasia nužengė
ant visų, kurie klausėsi žodžio. [45] Su Petru atvykę žydų kilmės
tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta Šventosios
Dvasios dovana. [46] Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir
šlovinant Dievą. [47] Tuomet Petras tarė: Argi kas galėtų šitiems
neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo Šventąją
Dvasią?! [48] Ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. O
šie prašė jį pasilikti dar kelias dienas.
[44]
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TAPATYBĖ KRISTUJE
(1 DALIS)
Andrew Wommack
2 Korintiečiams 5-17 sako: Taigi kas yra Kristuje, tas yra
naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Frazė
„būti Kristuje“ Naujajame Testamente yra panaudota virš 300
kartų. Šis išsireiškimas visada nurodo į gyvybiškai svarbią sąjungą
santykiuose su Dievu. Kai tai įvyksta, tu tampi nauju kūriniu. Kai
kurie vertimai netgi sako „nauja kūrinija“.
Tai veda prie gyvybiškai svarbaus klausimo, kuris, tikiu, yra
būtinas, kad suvoktum savo naują tapatybę Kristuje: tapimas
nauju kūriniu neįvyko fizinėje plotmėje. Čia nekalbama apie tavo
fizinį kūną. Čia nėra sakoma, kad pilnai pasikeičia tavo fizinis
kūnas ar išvaizda. Jei asmuo buvo storas prieš būdamas išgelbėtas,
jis ir toliau bus storas – nebent pradėtų laikytis dietos. Taipogi
čia nekalbama apie tavo protinę ar emocinę dalį – ką daugumas
žmonių mano esant tikraisiais „jais“. Jeigu nebuvai labai
išmintingas prieš būdamas išgelbėtas, tai nebūsi labai išmintingas
ir po to, kai jau tapai išgelbėtas. Tu vis dar turėsi daugybę tų pačių
prisiminimų ir minčių.
Yra dar trečia dalis, ir, remiantis šia Rašto vieta bei
atmetimo metodu, tampa aišku, kad būtent ši mūsų dalis ir yra
pakeista – mūsų dvasinis žmogus. Tai patvirtinanti Rašto vieta yra
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1 Tesalonikiečiams 5:23, kur Paulius meldžiasi už tesalonikiečius:
Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką
bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus
atėjimui. Ši Rašto vieta rodo, kad mes turime dvasią, sielą ir
kūną. Kūniškoji dalis yra labai akivaizdi, – tai matomas, išorinis
asmuo. Mes visi pripažįstame, kad be fizinės dar yra kita dalis –
tai emocinė, protinė mūsų dalis, kurią Raštas vadina siela. Puikiai
žinome, kad kitas asmuo net ir neprisiliesdamas fiziškai, gali
tave paliesti savo žodžiais – pozityviai arba negatyviai. Dauguma
žmonių pilnai supranta savo fizinę ir sielinę dalį. Bet Raštas sako,
kad yra dar viena dalis – mūsų dvasia.
Būtent dvasia yra ta mūsų dalis, kuri būna pakeista ir tampa
nauja po išgelbėjimo. Tiesą sakant, Dvasia yra gyvybę teikianti
mūsų dalis. Jokūbo 2:26 sako: Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir
tikėjimas be darbų negyvas. Dvasia įkvepia gyvybę į mūsų fizinius
kūnus. Būtent iš jos ateina gyvybė. Pradžios 2 skaitome, kad pirma
Dievas sukūrė Adomo kūną, o paskui įkvėpė į jį gyvybės kvėpsnį.
Šis žodis „kvėpsnis“ Senojo Testamento hebrajų kalboje buvo
lygiai tas pats žodis, kurį mes naudojame kaip žodį „kvėpuoti“,
ir kitose vietose jis yra išverstas žodžiu „dvasia“. Dievas sukūrė
Adomo fizinį kūną ir sielinę asmenybę, o tada Jis įkvėpė į jį
gyvybės kvėpsnį ir Adomas tapo gyva siela. Dvasia yra ta mūsų
dalis, kuri teikia gyvybę.
Prieš išgelbėjimą, kol asmuo dar nėra pašventęs savo
gyvenimo Viešpačiui, dvasia jo viduje yra mirusi. Efeziečiams 2:1
sako: Ir jus, kurie buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis,
Jis atgaivino. Žodis „miręs“ čia naudojamas dvasine prasme, nes
mes žinome, kad buvome gyvi prieš atgimdami. Mirtis Biblijoje
nereiškia, kad kažkas nustoja egzistuoti, kaip kad šiandien galvoja
kai kurie žmonės. Verčiant pažodžiui, tai reiškia „atskyrimas“.
Kai asmuo miršta fiziškai, jis nenustoja egzistuoti. Biblija moko,
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kad mirusieji iš karto eina arba į Dievo akivaizdą, arba į pragaro
akivaizdą. Siela ir dvasia toliau gyvena, bet įvyksta atsiskyrimas
nuo fizinio kūno, kuris miršta ir suyra.
Pradžios 2:17 sako: Nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi
mirti. Tai nereiškia, kad jie mirs fiziškai; tai reiškia dvasinę mirtį
– kad jie bus atskirti nuo Dievo. Dvasia, ta dalis, kurią Dievas
įkvepia į mus, kuri iš tikrųjų ir teikia gyvybę ir motyvaciją,
tapo atskirta nuo antgamtinio Dievo gyvenimo... Jo švento ir
pilnatviško gyvenimo... Ji buvo atskirta nuo to, ką Biblija vadina
zoe gyvenimu arba „gyvenimu absoliutume ir gausoje“. Nuo tada
žmogus pradėjo degeneruoti. Jis vis dar funkcionavo, tačiau tas
funkcionavimas vyko nepriklausomai, atskirai nuo Dievo. Būtent
tai ir yra visų mūsų gyvenimo problemų ir viso mūsų emocinio
streso priežastis.
Kai asmuo ateina pas Viešpatį, jis priima naują dvasią ir
atgimsta iš naujo, – šią terminologiją Jėzus naudojo Jono 3:5.
Lygiai taip pat žmogus gimsta fiziškai: turėdamas dvasią, sielą ir
kūną. O atgimdamas iš naujo, jis gauna Kristaus Dvasią. Galatams
4:6 sako: O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo
Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: Aba, Tėve! Dievas tiesiogine prasme
įdeda Savo Dvasią į mus, ir dabar jau mes turime naują gyvenimo
kokybę ir naują tapatybę, ir savo dvasioje esame visiškai naujas
asmuo.
Likusi krikščioniško gyvenimo dalis yra mokymasis mūsų
sieliškame protiniame lygmenyje apie tai, kas įvyko dvasioje.
Tiesa ta, kad tau priėmus Jėzų Kristų savo Viešpačiu, įvyksta
viena trečioji tavo išgelbėjimo. Tavo dvasia visiškai pasikeičia.
Tiksliai tokią dvasią tu turėsi visoje amžinybėje. Ji jau turi meilę,
džiaugsmą, ramybę, ir ji yra pilna Dievo buvimo. Tavo dvasioje
nėra trūkumo ar kokio netinkamumo. Kad tai suvoktum, tu turi
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studijuoti Dievo Žodį – tai yra gyvybiškai svarbu krikščioniškam
gyvenimui. Tu esi absoliučiai naujas asmuo, tačiau kol neįgysi
pažinimo apie tai, tu nesikeisi. Pergalė į krikščionišką gyvenimą
ateina tada, kai tu sugebi žiūrėti į Žodį, kuris yra Dvasia ir
gyvenimas, pamatyti, kas tu toks, pamatyti, ką Dievas padarė, ir
pradėti tuo tikėti.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk 2 Korintiečiams 5:17. Jei žmogus yra Kristuje, tai jis yra
kas? _____________________________________________
2. Skaityk 2 Korintiečiams 5:17. Kas atsitiko tam, kas sena? _____
_________________________________________________
3. Skaityk 2 Korintiečiams 5:17. Kokie dalykai tapo nauji? _____
_________________________________________________
2 Korintiečiams 5:17 Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas
kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja.
4. Skaityk Efeziečiams 2:1. Kokia buvo tavo būklė prieš tau
gimstant iš naujo, prieš ‘padarant’ tave gyvu? ____________
_________________________________________________
5. Skaityk Efeziečiams 2:2. Kai buvai netikintis, kaip tu vaikščiojai
arba gyvenai? ______________________________________
_________________________________________________
6. Skaityk Efeziečiams 2:3-5. Kuo Dievas turtingas? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
7. Skaityk Efeziečiams 2:4. Kodėl Dievas yra toks gailestingas? __
_________________________________________________
_________________________________________________
8. Skaityk Efeziečiams 2:5. Ką Dievas padarė už mus, kai mes dar
buvome mirę nusikaltimuose ir nuodėmėse? _____________
_________________________________________________
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9. Skaityk Efeziečiams 2:5. Kaip Dievas mus išgelbėjo? ________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 2:1-5 Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir
nuodėmėmis, [2] kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio
papročių, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai,
kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. [3] Tarp jų kadaise ir mes
visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno
ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip
ir kiti. [4] Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės,
kuria mus pamilo, [5] mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu
su Kristumi, – malone jūs esate išgelbėti.
10. Skaityk 1 Korintiečiams 6:9-10. Ar gali save susieti su bent kuo
nors, kas yra išvardyta šiame sąraše? ____________________
_________________________________________________
11. Skaityk 1 Korintiečiams 6:11. Ar žodis „buvote“ yra praeities,
dabarties ar ateities būklė? ___________________________
_________________________________________________
12. Skaityk 1 Korintiečiams 6:11. Kai tu „atgimei iš naujo“, kokie
trys dalykai tau atsitiko? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
13. Skaityk 1 Korintiečiams 6:11. Ar tie trys dalykai yra praeities,
dabarties ar ateities būsena? __________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 6:9-11 Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės
Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai,
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nei svetimautojai, nei iškrypėliai, [10] nei vagys, nei gobšai,
nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo
karalystės. [11] Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti,
pašventinti, nuteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų
Dievo Dvasia.
14. Skaityk 1 Korintiečiams 6:17. Kas susijungia su Viešpačiu,
tampa … su Juo. ___________________________________
1 Korintiečiams 6:17 Taip pat kas susijungia su Viešpačiu,
tampa viena dvasia su juo.
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TAPATYBĖ KRISTUJE
(2 DALIS)
Andrew Wommack
Paskutinėje pamokoje mes kalbėjome apie tai, ką reiškia
būti iš naujo atgimusiu, – kad mūsų dvasioje mūsų širdys yra
pasikeitusios. Mes skaitėme 2 Korintiečiams 5:17, kur sakoma:
Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena –
praėjo, štai atsirado nauja. Mes pradėjome suprasti, kad atgimus iš
naujo, mūsų dvasioje įvyko pilna transformacija. Ir tik Dievo Žodis
gali mums pasakyti, kas pasikeitė mūsų dvasioje. Mes negalime
to suvokti per išorinius dalykus. Taip pat negalime to suprasti
remdamiesi savo emocijomis, nes emocijos yra mūsų sielos dalis.
Bet dvasinėje mūsų dalyje yra įvykusi pilna transformacija.
Aš pasinaudosiu keletu Rašto vietų, kurios parodo, kas
įvyksta, kai asmuo priima Jėzų į savo gyvenimą. Efeziečiams
4:24 sako: Ir kad apsivilktumėte nauju žmogumi, sukurtu pagal
Dievą teisume ir tiesos šventume. Kai asmuo atgimsta iš naujo, jo
dvasia tampa teisi ir iš tikrųjų šventa. Biblija kalba apie dviejų tipų
teisumą.
Yra teisumas, kurį tu susikuri savo paties veiksmais ir
stengiesi išlaikyti jį santykiuose su kitais žmonėmis. Jeigu tu
negyveni tinkamai ir nesielgi tinkamai, tave gali atleisti tavo
viršininkas arba tavo sutuoktinis gali išsiskirti su tavimi; taigi tau
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reikia turėti savo paties teisumą. Tačiau Dievas nepriima tavęs
remdamasis tavo išoriniu teisumu. Dievas tiesiogine prasme davė
tau Jo teisumą.
2 Korintiečiams 5:21 sako, kad Dievas Tėvas padarė taip, kad
Sūnus taptų nuodėme už mus, kad Jame mes galėtume būti padaryti
Dievo teisumu. Taigi, yra teisumas, kuris žymiai pranoksta mūsų
išorinį teisumą ir yra pagrįstas tuo, ką Dievas padarė dėl mūsų. Iš
tiesų mes gavome Dievo teisumą per tikėjimą į Jėzų Kristų. Mes
buvome sukurti teisume ir tikrame šventume. Mums nereikia
augti į tą teisumą, – mes jau teisūs. Paprastas apibrėžimas būtų
toks: mes jau užimame teisingą poziciją Dievuje.
Dievo pasitenkinimas mumis yra pagrįstas Kristumi ir niekuo
daugiau. Mūsų dvasia yra ta vieta, kur įvyko pasikeitimas. Mes jau
esame sukurti teisume ir tikrame šventume ir esame visiškai nauji
kūriniai. Efeziečiams 2:10 sako: Mes esame jo kūrinys, sukurti
Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė
mums atlikti. Savo dvasioje mes esame tobuli ir atbaigti. Ten nėra
nuodėmės ar kokio neatitikimo. Efeziečiams 1:13 sako: Kristuje ir
jūs, išgirdę tiesos žodį – išgelbėjimo Evangeliją – ir įtikėję Juo, esate
paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia.
Kai kurie iš jūsų gal būt galvojate: „Ką gi, kai tik įtikėjau
Viešpatį, aš tikėjau, kad man buvo pilnai atleista ir aš buvau
nuplautas, ir kad viskas yra gerai. Bet po to aš nusidėjau ir vėl
nuvyliau Viešpatį.“ Ką gi, jeigu nusidėjai, tai tau nepavyko tavo
veiksmuose ir tavo protinėje ir emocinėje dalyje, tačiau tavo
dvasia nenusidėjo. Tai buvo užantspauduota – tai panašu į tai,
kuomet moteris konservuoja vaisius: sudeda juos į stiklainį ir
užsuka dangtelį kad į stiklainį nepatektų oro bei jokių nešvarumų.
Dievas užantspaudavo tave. Kai atgimei iš naujo, tu gavai naują
dvasią, – nuodėmė negali prasiskverbti į tavo dvasią. Tu turi naują
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tapatybę. Kad turėtum artimus santykius su Dievu, tu turi su Juo
bendrauti ir Jį garbinti remdamasis tuo, kas tu esi savo dvasioje,
o ne kūne.
Tai, kad asmuo turi pakeisti savo tapatybę, yra tikrai didžiulė
transformacija krikščionio gyvenime. Save sieti su Dievu turi
remdamasis ne tuo, ką darai fizinėje plotmėje ar ką galvoji savo
prote; remkis tuo, kas esi dvasioje dėka Jėzaus aukos. Tai yra
užbaigtas darbas, tai pastovu, tai nešokinėja tai aukštyn tai žemyn.
Tu buvai sukurtas teisume ir tikrame šventume. Dvasinė tavo
dalis yra teisi ir šventa. Ir tam, kad turėtum bendrystę su Dievu,
tu turi garbinti Jį dvasioje ir tiesoje. Tu turi tvirtai stovėti šitoje
tapatybėje – tame, kas tu esi Kristuje.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk 1 Korintiečiams 6:17. Vienintelis būdas žinoti, kad
mūsų dvasioje įvyko pilnas pasikeitimas, – tai per Dievo Žodį.
Ką ši eilutė sako apie tai, kas mums atsitiko? ______________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 6:17 Taip pat kas susijungia su Viešpačiu,
tampa viena dvasia su juo.
2. Skaityk Efeziečiams 3:17. Kur dabar gyvena Kristus? _______
_________________________________________________
3. Skaityk Efeziečiams 3:17. Kaip tai įvyksta? _______________
_________________________________________________
Efeziečiams 3:17 Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse
ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje.
4. Skaityk 1 Jono 5:12. Kokį asmenį turime savyje turėti, kad
įgytume išgelbėjimą? _______________________________
_________________________________________________
1 Jono 5:12 Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo
Sūnaus, tas neturi gyvenimo.
5. Skaityk Kolosiečiams 1:26-27. Kokia yra ta paslaptis, kuri buvo
paslėpta per ilgus amžius ir kartas, bet dabar padaryta žinoma?
_________________________________________________
_________________________________________________
Kolosiečiams 1:26-27 Paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir
kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. [27] Jiems Dievas
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panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti
pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis.
6. Skaityk Efeziečiams 4:23-24. Kas buvo sukurta teisume ir
tikrame šventume? _________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 4:23-24 Atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje,
[24]
apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir
tiesos šventume.
7. Skaityk 2 Korintiečiams 5:21. Kieno teisumą mes turime? ___
_________________________________________________
2 Korintiečiams 5:21 Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl
mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu.
8. Skaityk Efeziečiams 1:4. Kaip tikintysis stovi prieš Dievą? ____
_________________________________________________
Efeziečiams 1:4 Mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio
sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
9. Skaityk Efeziečiams 1:6. Kaip mes buvome priimti? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:6 Savo malonės kilnumo šlovei. Ja jis apipylė mus
dėl Mylimojo.
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KAS NUTINKA, KAI
KRIKŠČIONIS DARO
NUODĖMĘ?
Don Krow
Šiandien norime pakalbėti klausimu „Kas nutinka, kai krikščionis
daro nuodėmę?“ 1 Jono 1:8-9 Biblija sako: Jei sakytume, jog neturime
nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. [9] Jeigu
išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums
nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Nors esame krikščionys,
bet anksčiau ar vėliau mes suklumpame ir nusidedame. Tačiau dabar
mes turime naują prigimtį, ir būtent ta nauja prigimtis daro mus
kitokiais nei buvome prieš atsivertimą. Mus liūdina nusidėti. Mes
nenorime nusidėti, bet norime gyventi teisų gyvenimą. Tačiau kas
nutinka, jeigu vis dėlto mes nusidedame? Ar mums reikia vėl iš naujo
būti išgelbėtais? Ar taip moko Biblija? Jeigu taip būtų, mes neturėtume
jokio saugumo, ir, tam tikra prasme, būtume blogesnėje padėtyje nei
pasaulis. Pasaulis bent jau nėra kamuojamas nuodėmingos sąžinės.
Mes, kaip tikintieji, neturėtume sutelkti savo dėmesio į nuodėmę.
Hebrajams 10:2 teigia, kad dėka Jėzaus aukos tikinčiajame daugiau
nebeturi būti nuodėmės sąžinės. Kitaip tariant, mūsų gyvenimo
dėmesio centras turi būti Dievas, o ne nuodėmė.
Romiečiams 4:2 sako: Jei Abraomas būtų buvęs nuteisintas
[paskelbtas teisiu] darbais, jis turėtų kuo pasigirti, tik, žinoma,
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ne Dievui (skliausteliai autoriaus). Jei išgelbėjimas būtų pagrįstas
mūsų nuopelnais, dalykais, kuriuos mes darome, tuomet mes
galėtume girtis. Mes galėtume sakyti: „Taip, Viešpatie, aš tikrai
vertinu, ką tu padarei ant kryžiaus, bet prisimink dalykus, kuriuos
aš padariau!“ Taigi, per visą amžinybę mes plekšnotume Jėzui ir
sau per pečius už dalykus, kuriuos mes padarėme. Ne! Dievas
sutvarkė išgelbėjimą tokiu būdu, kad žmogiškajai pusei nebus
jokio pasigyrimo ir jokios šlovės. Vienintelė šlovė ir pasigyrimas
bus Viešpačiu Jėzumi Kristumi (Romiečiams 3:27). Amžinojo
gyvenimo dovana tikrai yra dovana, ir ji negali būti užsidirbama
(Romiečiams 6:23).
Romiečiams 4:2 sako, kad jeigu Abraomas būtų išteisintas jo
paties veiksmais, tai jis turėtų priežastį girtis, bet atsitiko ne taip.
Ką Raštas sako apie tai, kaip žmogus yra išgelbėjamas? Ar savo
paties pasiekimais? Ar savo paties darbais? Ar dalykais, kuriuos jis
daro? O kokiu būdu Abraomas buvo palaikytas teisiu, arba, kitaip,
paskelbtas teisiu? Ar tai įvyko dėka to, ką jis darė ar nedarė, ar
todėl, kad jis paprasčiausiai tikėjo, pasitikėjo ir pasikliovė Dievu
– per tikėjimą? Romiečiams 4:3 Biblija sako: Abraomas patikėjo
Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu.
Kas tvirtai mane laiko ir apsaugo nuo pražūties tais momentais,
kai man nepasiseka ar kai aš padarau nuodėmę? Tai Jėzus. Jėzus
užnešė visas mano nuodėmes ant kryžiaus, ir per tikėjimą Juo, o ne
dėka mano paties darbų, aš esu išteisintas – padarytas teisiu Dievo
akivaizdoje.
Romiečiams 4:6 sako: Taip ir Dovydas skelbia palaiminimą
žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą. Senajame
Testamente Dovydas sako, kad bus diena, kai dėka naujos sandoros
Dievas žmogui įskaičiuos teisumą – teisų stovėjimą prieš Jį – ir
žmogui nereikės to teisumo užsidirbti. Tada 7–je eilutėje Dovydas
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sako: Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės
uždengtos. O štai šia eilute yra viskas apibendrinama: Palaimintas
žmogus, kuriam Viešpats neįskaito nuodėmės (Romiečiams 4:8).
Čia nesakoma, kad Dievas galėtų neįskaityti, ar kad kartais
Jis įskaitys, o kartais ne. Čia labai aiškiai sakoma: Palaimintas
žmogus, kuriam Viešpats neįskaito nuodėmės. Graikų kalboje tai
vadinama įtaigiu negatyvu. Tai reiškia, kad Jis niekada, niekada,
niekada nepriskaičiuos mums nuodėmės. Tai yra geroji Naujosios
Sandoros žinia. Hebrajams 10:16 sako: Štai Sandora, kurią aš su jais
sudarysiu, praslinkus anoms dienoms, – sako Viešpats: Aš duosiu
savo įstatymus jų širdims [uždėsiu ant jų širdžių] ir juos įrašysiu jų
mintyse [įdėsiu taip pat į jų mintis] (skliausteliai autoriaus). Kitą
to susitarimo dalį matome 17 eilutėje. Čia Dievas sako: Ir daugiau
nebeprisiminsiu jų nuodėmių nei jų nedorybių. Kas išlaiko tave
teisumo ir teisingo stovėjimo prieš Dievą pozicijoje – net tada, kai
padarai nuodėmę ir nebeturi laiko jos išpažinti? Tai tavo tikėjimas
Jėzumi Kristumi. Viešpaties vardas yra Jėzus, ir Jis gelbsti žmones
iš jų nuodėmių (Mato 1:21).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Romiečiams 4:5-6. Dievas išteisina (padaro teisiais)
tuos žmones, kurie yra ... ? ___________________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:5-6 O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris
nuteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. [6] Taip ir
Dovydas skelbia palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų
įskaito teisumą.
2. Skaityk Romiečiams 4:2-3. Dievas įskaitė Abraomui (nes jis
patikėjo) kažką, ko jis prieš tai neturėjo. Kas tai buvo? ______
_________________________________________________
Romiečiams 4:2-3 Jei Abraomas būtų buvęs nuteisintas darbais,
jis turėtų kuo pasigirti, tik, žinoma, ne Dievui. [3] Bet ką sako Raštas?
Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu.
3. Skaityk Romiečiams 4:22-24. Jei mes tikėsime taip, kaip tikėjo
Abraomas, ką Dievas mums įskaičiuos? _________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:22-24 Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu.
[23]
Tačiau ne vien apie jį parašyta: Jam buvo įskaityta, [24] bet ir
apie mus, – nes turės būti įskaityta ir mums, jei tikėsime tą, kuris
prikėlė iš numirusių mūsų Viešpatį Jėzų, paaukotą dėl mūsų
nusikaltimų ir prikeltą mums nuteisinti.
4. Skaityk Romiečiams 4:6. Dievas įskaičiuoja teisumą (arba
teisingą stovėjimą) asmeniui ... ?
A. Priklausomai nuo jo darbų
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B. Nepriklausomai nuo jo darbų
C. Priklausomai nuo to, koks jis malonus
5. Skaityk Hebrajams 10:14. Kokiam laikui tikintieji yra
ištobulinami Dievo akivaizdoje? ______________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:14 Vienintele atnaša jis amžiams padarė tobulus
šventinamuosius.
6. Skaityk Romiečiams 5:17. Teisumas yra įgyjamas ... ?
A. Jį užsitarnaujant
B. Kaip dovana
C. Dirbant už jį
Romiečiams 5:17 Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis
įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su
perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus
gyvenime per vieną Jėzų Kristų.
7. Kas pasakoma žodžiu „dovana“? _______________________
_________________________________________________
8. Kad pasitikėtum Jėzumi kaip savo asmeniniu Gelbėtoju, tu turi
pasitikėti, kad Jis ves tave visą kelią iki ... ?
A. Bažnyčios.
B. Dangaus.
C. Rusijos.
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DIEVO ŽODŽIO DORYBĖ
Andrew Wommack
Morkaus 4 skyrius yra nepaprastai stiprus. Jame kalbama apie
Dievo Žodžio kanoniškumą – Žodyje slypinčią jėgą, charakterį
ir tikėjimą. Tos vienos dienos bėgyje Jėzus pasakė mažiausiai
dešimt palyginimų. Kad tuo įsitikintum, turi skaityti Morkaus 4,
Mato 13 ir Luko 8 skyrius. Buvo pasakyta daug palyginimų, ir
vienas iš jų buvo apie sėklą sėjantį sėjėją. Morkaus 4:26 sako: Ir
vėl jis kalbėjo: Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria
dirvon sėklą. Prisimink, kad 14 eilutėje sakoma, jog ši sėkla yra
Dievo Žodis. Dievas nemokina tavęs būti ūkininku, – Jis naudoja
natūralius pavyzdžius tam, kad iliustruotų dvasinę tiesą. 27 eilutė
sako: Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga,
jam visiškai nežinant kaip. Ką gi, aš manau, kad tai labai svarbu.
Ten sakoma, kad žmogus iš tikrųjų to nesupranta. Jis nesupranta,
kaip tai vyksta.
Kai kurie žmonės sako: „Nesuprantu, apie ką tu kalbi. Kaip gali
Dievo Žodžio skaitymas iš esmės pakeisti mane ir padaryti, kad
Dievo gyvenimas taptų gyvas manyje?“ Pilnai šito ir aš nesuprantu,
tačiau žinau, kad tai veikia. Aš nesuprantu, kaip, įdėjus vieną mažą
sėklą į žemę, iš jos išlenda visas kukurūzo stiebas, ant kurio yra
kukurūzo burbuolės ir kurios neša šimteriopą vaisių. Niekas pilnai
to nesupranta, tačiau tai veikia. Ir dar kartą sakau jums, kad tai
tikrai veikia. Kai skaitai Dievo Žodį ir leidi jam persmelkti tave, tas
Žodis keičia tavo požiūrį, patyrimus ir supratimą.
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28 eilutė sako: Žemė savaime duoda vaisių … Žemė buvo
sukurta taip, kad priglaustų sėklą, ją sudaigintų ir atpalaiduotų joje
slypinčią gyvybę. Tavo širdis buvo sukurta Dievo Žodžiui – tikrai
taip ir buvo. O Dievo Žodis yra tam, kad būtų įstatytas į tavo širdį.
Biblija neturės jokios vertės, jeigu tu vien tik laikysi ją šalia savęs,
pasidėjęs ant kavos stalelio, ar nešiosiesi ją visur su savimi. To
neužtenka ir tai neatneš jėgos tavo gyvenimui. Tu turi paimti Žodį,
padaryti jį sėkla ir pasodinti į savo širdį. O tavo širdis yra sukurta
taip, kad neštų iš savęs vaisių. Širdyje sudygusi Žodžio sėkla ir
bręstantis vaisius nejučia teigiamai pradės keisti tavo gyvenimą.
Toliau ši eilutė sako: ... pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau
pribrendusį grūdą varpoje. Augimas ir brendimas turi stadijas
arba pakopas – pasikeitimai prasideda nuo mažų dalykų. Ir tam,
kad savo gyvenime sulauktume didelių vaisių, didelio derliaus,
turi praeiti nemažai laiko. Žmonės nuolat ateina pas mane ir
pasakoja, kad jie tiki Dievu dėl kažko tikrai gero, dėl kokio nors
didelio dieviško dalyko, dėl kurio aš visai galėčiau sutikti. Bet jeigu
jie niekada nėra nieko padarę ta linkme, jeigu jie niekada nėra
atvedę jokio asmens prie Viešpaties, aš galiu garantuoti, kad tikrai
taip nebus, kad kelių sekančių savaičių bėgyje jie staiga pradės
televizijos ar radijo tarnavimą.
Viską turime daryti pakopomis. Yra skirtingos gavimo iš
Dievo stadijos, ir būtent tai iliustruoja šis palyginimas. Pirmiausia,
tu turi pradėti; tada ateina viltis; po to – tikėjimas; o jau tada
sulauksime rezultatų. Kad pasiektume pergalę, turime daryti
tam tikrus žingsnius. Niekas per akimirksnį nesugebės pajudėti
nuo nulio iki tūkstančio mylių per valandą. Gal tai ir dieviškas
troškimas, tačiau šitaip niekas nevyksta. Ši Rašto vieta parodo, kad
Dievo karalystė yra kaip sėkla. Žodis turi būti pasodintas į tavo
širdį, o augimas vyks pakopomis: pirma želmuo, tada burbuolė, o
tada jau subrendę grūdai burbuolėje. Sekanti eilutė (Morkaus 4:29)
sako: Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis
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atėjo. Yra skirtingi laikai, bet neabejok: vaisingumo ir subrendimo
laikas tikrai ateis.
Svarbiausias dalykas, kurį Jėzus norėjo pasakyti, atsiskleidžia
35–oje eilutėje: Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams:
Irkitės į aną pusę! Visą dieną Jėzus mokė juos apie Žodžio jėgą,
kad Žodis yra panašus į sėklą, ir kaip jis atpalaiduoja Dievo
gyvenimą į tavo gyvenimą. Jis mokė juos šitų dalykų mažiausiai
dešimčia palyginimų, o dabar nusprendžia juos išbandyti. Jis
sako jiems: „Štai čia žodis iš Viešpaties – keliaukime į kitą ežero
pusę.“ Jis nesakė: „lipkime į valtį, nuplaukime iki ežero vidurio ir
nuskęskime“, bet „keliaukime į kitą pusę“. Tada Jis įlipo į valtį ir
užmigo. Toliau rašoma, kad pakilo didelė audra ir vanduo pripildė
valtį. Prisimink, kad tai nebuvo laivas su patalpomis žemiau denio,
kur Jėzus būtų buvęs sausas ir nežinotų, kas vyksta. Tai buvo atvira
valtis, o Jėzus, taškomas vandeniu, miegojo. Svarbu suprasti štai ką:
Jėzus žinojo, kas vyksta aplinkui, tačiau Jis vis tiek bandė miegoti.
Mokiniai buvo nepatenkinti; jie priėjo prie Jo ir sakė: „Šeimininke,
ar tau nerūpi, kad mes žūstame?“ Kitaip tariant, jie sakė štai ką:
„Daryk ką nors! Imk kibirą ir semk! Irkluok, daryk ką nors!“
Šiandien žmonės labai dažnai taip ir elgiasi su Dievu: „Dieve,
kodėl negalėjai padaryti to ar to?“ Dievas tai jau padarė. Per
Viešpaties Jėzaus auką Jis aprūpino mus viskuo, ko mums reikia.
Jis parūpino Savo Žodį ir davė mums visas šitas sėklas. Tai mūsų
darbas pasėti jas savo širdyse. Jis davė mums Raštą, o mūsų darbas
yra paimti sėklą, įdėti ją į savo širdį ir mąstyti apie ją tol, kol ji
atpalaiduos gyvybę. Bet mokiniai žadino Jėzų ir sakė: „Kodėl tu
nieko nedarai?“ Jis atsikėlė, sudraudė vėją ir bangas, ir tapo ramu.
Tada jis atsigręžė į mokinius ir tarė jiems: „Ko išsigandote? Kur
jūsų tikėjimas?“ Jis nepasakė: „Aš labai atsiprašau. Turėjau kažką
daryti.“ Ne, Jo dalis buvo mokyti juos Žodžio ir duoti jiems pažadus,
o jų dalis buvo priimti tą Žodį ir tikėti pažadais. Jėzaus atėjimu į šią
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žemę Dievas mus aprūpino viskuo. Sėklos forma Žodyje Jis suteikė
tau viską, ko tik reikia, kad tau sektųsi kiekvienoje tavo gyvenimo
srityje. Visa, ką tau reikia daryti, tai paimti Dievo Žodžio sėklas ir
pasodinti jas į savo širdį. Kai skaitysi Žodį, galvosi apie jį, medituosi
apie jį, tuomet leisi tam Žodžiui įsišaknyti savo viduje. Jeigu taip
darysi, tu sugebėsi išstovėti ir sustabdyti audras savo gyvenime.
Aš tikiu, kad geriausia Dievo valia šiems mokiniams buvo
tai, kad jie pritaikytų Jėzaus jiems tą dieną duotą mokymą ir
pasakytų: „Irkimės į kitą krantą.“ Jie galėjo ir taip pasakyti:
„Remiantis viskuo, ką Jis šiandien mus mokė, mes turime pažadą
– kad sėkmingai pasieksime kitą krantą. Juk pats visatos Kūrėjas
pasakė mums „plaukime į kitą pusę“, o ne „nuplaukime pusę kelio
ir nuskęskime“. Jie galėjo paimti tą žodį, sujungti jį su tikėjimu ir
sudrausti vėją ir bangas. Būtent todėl Jėzus pasakė: „Jūs, mažatikiai,
kodėl abejojote?“ Žinai ką? Mes turime tikėti Dievo Žodžiu ir elgtis
remdamiesi juo.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Mato 13:19. Jeigu mes nepasodinsime Dievo Žodžio į
savo širdis, kas su juo atsitiks? _________________________
_________________________________________________
Mato 13:19 Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir
nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje.
Tai ir yra pasėlis prie kelio.
2. Skaityk Jozuės 1:8. Kada mes turėtume mąstyti apie Dievo
Žodį? ____________________________________________
_________________________________________________
Jozuės 1:8 Neleisi šiai Mokymo knygai pasitraukti nuo savo
lūpų, bet kartosi ją dieną ir naktį, kad ištikimai laikytumeisi
viso, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą,
tik tada tau seksis.
3. Skaityk Jono 6:63. Remiantis šia eilute, Dievo Žodis yra …? ___
_________________________________________________
Jono 6:63 Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai,
kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.
4. Skaityk Mato 4:4. Žmonija turėtų gyventi ne vien fiziniu
maistu, bet …? _____________________________________
_________________________________________________
Mato 4:4 Bet Jėzus atsakė: Parašyta: Žmogus gyvas ne viena
duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.
5. Skaityk Efeziečiams 6:17. Kokiam ginklui yra prilyginamas
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Dievo Žodis? ______________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 6:17 Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios
kalaviją, tai yra Dievo žodį.
6. Ar gali kalavijas padaryti priešui žalos? __________________
_________________________________________________
7. Skaityk Romiečiams 8:6. Kai mes savo gyvenime Dievo Žodžiui
suteikiame tinkamą vietą, mes turėsime … ? ______________
_________________________________________________
Romiečiams 8:6 Kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai
– į gyvenimą ir ramybę.
8. Skaityk 2 Korintiečiams 3:18. Į ką sutelkiame savo dėmesį, tuo
ir prisipildysime. Į ką turėtume susikoncentruoti? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
2 Korintiečiams 3:18 Mes visi, atidengtu veidu ir atspindėdami
Viešpaties šlovę, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties
Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.
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DIEVAS NEKALTAS
Andrew Wommack
Šiandien noriu pasidalinti vienu svarbiausių dalykų, kokius
tik Dievas kada nors yra padaręs mano gyvenime. Panašu, kad
žmonės automatiškai tiki, kad viskas, kas jų gyvenime vyksta,
yra iš Dievo, kad Jis valdo absoliučiai viską. Remdamiesi tuo, kad
Dievas yra aukščiausias ir visagalis, jie tiki, kad Jis valdo viską, kas
vyksta jų gyvenime. Netgi netikintys tiki tuo. Yra daug krikščionių,
kurie propaguoja šią doktriną, ir ji yra tarsi įrėžta jų gyvenime. Aš
tikiu tuo, ką moko Šventasis Raštas, ir tai yra priešinga aukščiau
paminėtai doktrinai. Labai svarbu, kad tu išmoktum šią pamoką.
Jokūbo 1:13-17 sako: Tegul niekas nesako, kai yra gundomas, aš
esu Dievo gundomas; nes Dievas negali būti pikto gundomas, ir
nei vieno Jis negundo. Bet kiekvienas yra gundomas, kuris yra savo
geismo patrauktas ir suviliotas. Paskui pradėtas geismas pagimdo
nuodėmę, o nuodėmė, kai yra užbaigta, pagimdo mirtį. Nesuklyskite,
mano broliai. Kiekviena gera dovana ir kiekviena tobula dovana
yra iš aukštybių ir ateina nuo šviesybių Tėvo, pas kurį nėra jokių
permainų, nei pasikeitimo šešėlio.
Šios eilutės labai aiškiai parodo, kad Dievas yra gerų dalykų
autorius. Jėzus pasakė Jono10:10 Vagis ateina vogti, žudyti ir
naikinti; aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir kad apsčiai jo
turėtų. Jei kažkas yra gera – tai iš Dievo; jei kažkas yra bloga –
tai iš velnio. Tai labai paprasta teologija. Priežastis, kodėl tai yra
taip kritiškai svarbu, paaiškėja skaitant Jokūbo 4:7: Paveskite save
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Dievui. Pasipriešinkite velniui, ir jis bėgs nuo jūsų. Čia sakoma, kad
turime pavesti save Dievui ir leistis būti valdomiems Jo, o velniui –
pasipriešinti. Žodis „priešintis“ reiškia aktyviai kovoti prieš kažką.
Kai žmonės tiki, kad viskas, kas atsitinka gyvenime, yra iš Dievo,
pavyzdžiui, ligos, nesėkmės versle, darbo praradimas, maištingi
vaikai ar iširusi santuoka, – tai daro juos pasyviais. Kai žmogus tiki,
kad Dievas yra kokios nors sunkios situacijos autorius ir kad Dievas
naudoja tą situaciją tam, kad tą žmogų nubaustų ar pakeistų, jis
nebegali pasipriešinti tam blogiui. Nes jeigu jis priešintųsi, tai, anot
jo, jis kovotų prieš patį Dievą. Tačiau iš Jokūbo 4:7 aiškiai matome,
kad mums yra liepiama pasipriešinti velniui, kad jis bėgtų nuo
mūsų. Tu turi pavesti save Dievui. Tai rodo, kad tam tikri dalykai
yra iš Dievo, o tam tikri dalykai yra iš velnio. Šiame pasaulyje yra
blogio jėgos, ir ne viskas, kas vyksta tavo gyvenime, ateina iš Dievo.
Kol to nesupranti, pasiduodi velniui ir iš tikrųjų suteikti jam jėgą.
Noriu atkreipti dėmesį į vieną eilutę iš laiško Romiečiams, nes
labai dažnai ji yra suprantama klaidingai. Tiesą sakant, man yra
tekę dalyvauti laidotuvėse, kur žmonės nieko nežinojo apie Dievą,
nevaikščiojo į bažnyčią ir kažin, ar iš viso kažką žinojo apie Šventą
Raštą. Bet šią eilutę iš Romiečiams 8:28 jie žinojo: Mes žinome, kad
viskas išeina į gera tiems, kurie myli Dievą, tiems, kurie yra pašaukti
pagal Jo tikslą. Ši eilutė buvo aiškinama taip, kad kas beatsitiktų
gyvenime, visa tai daro Dievas, ir kažkokiu būdu tos nelaimės
išeina į gerą. Tiesą sakant, aš buvau jauno vaikino ir merginos
laidotuvėse: jie sumaišė alkoholį ir narkotikus, važiavo automobiliu
slidžiu keliu, viršijo greitį, paslydo posūkyje, trenkėsi į elektros
stulpą ir abu žuvo. Pamokslininkas pacitavo šią Rašto vietą: „Mes
žinome, kad visa išeina į gera“, ir sakė, kad Dievas, leisdamas įvykti
tai nelaimei, turėjo kažkokį tikslą. Dievas nežudė tų paauglių, ir,
tam tikra prasme, tu net negali sakyti, kad tai padarė velnias. Tai
padarė patys jaunuoliai. Esu tikras, kad velnias paskatino juos
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maištauti prieš tuos standartus, kurių mokė jų tėvai ir kiti žmonės,
tačiau visgi pasirinkimas buvo jų pačių. Tai jie rinkosi vartoti
narkotikus ir alkoholį; tai jie atsitrenkė į telefono stulpą. Tai buvo
natūralus dalykas, ir Dievas nebuvo to įvykio iniciatorius.
Ką gi tuomet reiškia, kai sakoma, kad visi dalykai išeina į gera?
Visų pirma, čia nepasakyta, jog mes žinome, kad viskas ateina iš
Dievo ir išeina į gera. Sakoma, kad visi dalykai išeina į gera, bet čia
svarbu pastebėti, kam jie išeina į gerą: tiems, kurie myli Dievą. Ši
Rašto vieta yra neveiksminga žmogui, kuris nemyli Dievo. Tai yra
akivaizdu. Ir todėl labai keista, kad žmonės šią Rašto vietą taiko
tokiems atvejams kaip šis: juk tie jauni žmonės vartojo narkotikus
ir alkoholį ir pilnai maištavo prieš Dievą ir Jo principus. Ši eilutė
sako, kad viskas išeina į gera tik tiems, kurie myli Dievą, ir tiems,
kurie yra pašaukti Dievo tikslams.
1 Jono 3:8 sako: Tuo tikslu pasirodė Dievo Sūnus, kad jis
sunaikintų velnio darbus. Dievas pasirodė, kad sunaikintų Šėtono
darbus. Dievas apreiškė save, kad sugriautų Šėtono darbus. Tai Jo
tikslas, ir visa išeina į gera tik tiems, kurie Jį myli ir yra pašaukti
pagal Jo paskirtį; tai yra tie, kurie vaikšto šitame pašaukime,
priešinasi velniui ir griauna jo darbus. Tie, kurie priešinasi velniui
ir gyvena Dievui, gali pasakyti, kad, nepaisant to, ką velnias bando
daryti jų gyvenime, Dievas gali tai pakreipti jų naudai.
Mes turime suvokti, kad mūsų gyvenime Dievas nekontroliuoja
visko. Yra priešas, kuris ateina žudyti, pavogti ir sunaikinti, bet
Jėzus duoda mums gyvenimą. Turime pasirinkti gyvenimą ir
sąmoningai pripažinti, kad Dievas nėra kaltas dėl visko, kas vyksta
mūsų gyvenime.
Jei Dievas būtų fizinis žmogus, kuris padarė tai, kuo Jis yra
kaltinamas, – pavyzdžiui, dėl vėžio, išsigimimų, depresijos, visokių
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vargų ir liūdesio, – aš garantuoju, kad visos žemės vyriausybės
padarytų viską, kad Jį įkalintų ir sustabdytų. Tačiau mes vis dar
galvojame, kad Dievas, kuris yra nepalyginamai gailestingesnis už
bet kokį žmogų, kurį mums kada nors teko pažinti ar įsivaizduoti,
– kad Jis eina ir smogia žmonėms visomis tomis nelaimėmis. Kai
kas vyksta dėl demoniškų atakų, o kai kas dėl natūralių fizinių
priežasčių. Dievas nėra visų nelaimių autorius. Draudimo
kompanijos savo taisyklėse rašo taip: „Dievo veiksmai, tokie kaip
žemės drebėjimai ir kenkėjų antplūdžiai“. Ne, Dievas nėra visų tų
dalykų autorius.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Jokūbo 1:13. Ar Dievas gundo žmones piktu? ____
_________________________________________________
Jokūbo 1:13 Tegul niekas nesako, kad yra Dievo gundomas.
Nes Dievas negali būti gundomas piktu ir Jis negundo nei vieno
žmogaus.
2. Perskaityk Jokūbo 1:17. Iš kur gaunamos geros dovanos? ____
_________________________________________________
Jokūbo 1:17 Kiekviena gera dovana ir kiekviena tobula dovana
yra iš aukštybių ir ateina nuo šviesybių Tėvo, pas kurį nėra jokių
permainų, nei pasikeitimo šešėlio.
3. Perskaityk Jono 10:10. Kas yra vagis? _____________________
4. Perskaityk Jono 10:10. Kokie vagies tikslai? _______________
_________________________________________________
5. Perskaityk Jono 10:10. Dėl kokios priežasties atėjo Jėzus? ____
_________________________________________________
Jono 10:10 Vagis ateina, kad vogtų, žudytų ir sunaikintų. Aš
atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą ir turėtumėt jo apsčiai.
6. Perskaityk Jokūbo 4:7. Kas vyksta, kai pasiduodi Dievui ir
priešiniesi velniui? __________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 4:7 Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis
bėgs nuo jūsų.
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7. Perskaityk Romiečiams 8:28. Ar čia sakoma, kad viskas yra iš
Dievo? ___________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:28 Ir mes žinome, kad viskas išeina į gerą tiems,
kurie myli Dievą, tiems, kurie yra pašaukti pagal jo tikslą.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 10:38. Ar ligos yra iš Dievo? ______
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 10:38 Kaip Dievas patepė Jėzų iš Nazareto
Šventąja Dvasia ir galybe: kuris ėjo darydamas gera, ir gydė
visus, kurie buvo velnio kankinami; nes Dievas buvo su Juo.
9. Perskaityk 1 Jono 3:8. Koks buvo Dievo Sūnaus pasirodymo
tikslas? ___________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 3:8 Tas, kuris daro nuodėmę, yra iš velnio. Nes velnias
nuodėmiauja nuo pat pradžios. Tuo tikslu pasirodė Dievo Sūnus,
kad sunaikintų velnio darbus.
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DVASIA PRIPILDYTO
GYVENIMO JĖGA
Don Krow
Morkaus 16:15-16 eilutės yra žinomos kaip Didysis Paliepimas.
Jėzus savo mokiniams sakė: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
Evangeliją kiekvienam kūriniui. [16] Kas patikės ir pasikrikštys, tas bus
išgelbėtas, bet tas, kuris netikės, bus prakeiktas. Apaštalų Darbų 8:5
ir 8:12 matome, kaip šis paliepimas veikė, kai Pilypas pamokslavo
Samarijoje: [5] Tada Pilypas nuėjo į Samarijos miestą ir pamokslavo
jiems Kristų... [12] Bet kai jie patikėjo, kad Pilypas pamokslavo apie
Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, jie buvo pakrikštyti – ir
vyrai, ir moterys.
Paskaičius Morkaus 16:15-16, kyla klausimas: ar šie Samarijos
žmonės tapo krikščionimis? Taip, jie tapo. Pilypas nuėjo į
Samarijos miestą, skelbė Jėzų Kristų, ir dėl tikėjimo Kristumi jie
buvo pakrikštyti – tiek vyrai, tiek moterys. Remdamiesi Didžiuoju
Paliepimu mes galime sakyti, kad šie žmonės buvo išgelbėti. Bet ar
jie gavo Šventosios Dvasios krikštą?
Biblija kalba apie Jono krikštą vandeniu, bet tik Jėzus Kristus
galėjo krikštyti Šventąja Dvasia. Remiantis šia Rašto vieta, ten
buvę žmonės įtikėjo, buvo išgelbėti ir buvo pakrikštyti vandenyje,
tačiau jie dar nebuvo gavę Šventosios Dvasios krikšto. Apaštalų
Darbuose 8:14-17 sako: Kai apaštalai, esantys Jeruzalėje, girdėjo,
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kad Samarijos žmonės priėmė Dievo žodį, jie pasiuntė pas juos Petrą
ir Joną, [15] kurie meldėsi už juos, kad jie priimtų ir Šventąją Dvasią
[16]
(nes Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi ant nei vieno iš jų, jie
tik buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu). [17] Tada jie uždėjo ant
jų rankas ir žmonės priėmė Šventąją Dvasią.
Iš Raštų matome, kad tai, jog žmogus patikėjo, buvo pakrikštytas
vandenyje ir išgelbėtas, dar nereiškia, kad jis gavo Šventosios Dvasios
krikštą. Skaitydami Jono 20:22 matome, kad Šventoji Dvasia atėjo į
mokinių gyvenimą, atgaivino juos, bet tik Sekminių dieną jie buvo
pakrikštyti Šventąja Dvasia ir įgavo Dievo jėgą. Yra skirtumas tarp
to, kada Šventoji Dvasia atgaivina žmogų, jam įgyjus išgelbėjimą,
ir to, kada Šventoji Dvasia nužengia ant žmogaus ir jį pakrikštyja.
Krikštas Šventąja Dvasia reiškia panardinimą Šventojoje Dvasioje,
kai Ji pripildo žmones ir įgalina juos. Kai žmogus tampa išgelbėtas,
tai dar nereiškia, kad jis yra pakrikštytas Šventąja Dvasia.
Apaštalų Darbų 19:1-2 teigiama: Atsitiko taip, kad kai Apolas
buvo Korinte, Paulius, keliaudamas viršutiniu krantu, atėjo į Efezą
ir, atradęs kai kuriuos mokinius, [2] tarė jiems: Ar jūs gavote Šventąją
Dvasią, kai įtikėjote? Jie sakė jam: Mes net negirdėjome, kad yra
tokia Šventoji Dvasia. Paulius klausė: „Ar priėmėte Šventąją
Dvasią, kai įtikėjote?“ Jie atsakė: „Mes nieko nežinome apie
Šventąją Dvasią.“ Paulius sakė: „Jeigu jūs nebuvote pakrikštyti
Šventąja Dvasia, kai įtikėjote, tai į ką gi jūs krikštijotės?“ Jie atsakė:
„Mes buvome pakrikštyti Jono krikštu.“ Aš įsitikinęs, kad Paulius
puikiai paaiškino, kad Jėzus yra Kristus, ir tuomet tie tikintieji
susitapatino su Jėzumi dėka vandens krikšto. 6-7 eilutėse sakoma:
Kai Paulius ant jų uždėjo rankas, Šventoji Dvasia nužengė ant jų;
Jie kalbėjo kalbomis ir pranašavo. [7] Ten buvo apie dvylika žmonių.
Nors šie žmonės buvo mokiniai, kurie tikėjo Mesiju, kuris
turi ateiti, jie dar nebuvo pakrikštyti Šventąja Dvasia. Žmogus gali
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būti gimęs iš naujo ir pakrikštytas vandenyje, bet nepakrikštytas
Šventąja Dvasia. Krikštas Šventąja Dvasia skiriasi nuo atsivertimo,
tai visiškai kitoks patyrimas.
Aš galiu krikštyti žmogų vandenyje, tačiau negaliu jo krikštyti
Šventojoje Dvasioje – tai padaryti gali tik Jėzus. Jei niekada neprašei
Jėzaus, kad Jis krikštytų tave Šventąja Dvasia, kodėl gi nepaprašius
dabar? Luko 11:13 sako: Jei jūs, būdami blogi, žinote, kaip savo
vaikams duoti gerų dalykų, tai kaip labiau jūsų dangiškasis Tėvas
duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jo prašo? Kodėl gi tau nepaprašius
šiandien?
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Morkaus 16:16. Dar perskaityk Apaštalų Darbų
8:5 ir 8:12. Ar žmonės, apibūdinti Apaštalų Darbų 8:12, tapo
krikščionimis? _____________________________________
_________________________________________________
Morkaus 16:16 Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas
netikės, bus pasmerktas.
Apaštalų Darbai 8:5 Pilypas, nuvykęs į Samarijos miestą, ėmė
skelbti gyventojams Kristų.
Apaštalų Darbai 8:12 Bet patikėję Pilypu, kuris skelbė Dievo
karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moterys.
2. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:14-16. Ar šie žmonės buvo
pakrikštyti Šventąja Dvasia? __________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 8:14-16 Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog
Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė ten Petrą ir Joną, [15] kurie
atvykę ėmė melstis už samariečius, kad jie priimtų Šventąją
Dvasią. [16] Mat Ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie
tebuvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:1-5 eilutes. Ar tie žmonės buvo
tikintieji? _________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 19:1-5 Apolui būnant Korinte, Paulius, perėjęs
aukštutines sritis, atvyko į Efezą. Užtikęs ten kelis mokinius,
[2]
paklausė: Ar įtikėję gavote Šventąją Dvasią? Jie atsakė: Mes nė
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girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia. [3] Jis klausė toliau:
Kokiu tad krikštu jūs buvote pakrikštyti? Jie atsakė: Jono krikštu.
[4]
Tada Paulius tarė: Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas
žmones tikėti Tą, kuris ateis po jo, būtent Kristų Jėzų. [5] Tai
išgirdę, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:6-7. Ar jie gavo Šventosios
Dvasios krikštą? ____________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 19:6-7 Kai Paulius uždėjo ant jų savo rankas,
Šventoji Dvasia nužengė ant jų. Jie kalbėjo kalbomis ir pranašavo.
[7]
Viso vyrų buvo apie dvylika.
5. Perskaityk Luko 11:13. Ką turime daryti, kad gautume Šventąją
Dvasią? ___________________________________________
_________________________________________________
Luko 11:13 Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti
gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją
Dvasią tiems, kurie Jį prašo.
6. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai kalbame kalbomis, ką
mes darome? ______________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 14:2 Nes tas, kuris kalba nežinoma kalba,
kalba ne žmonėms, o Dievui, nes niekas jo nesupranta; tačiau
dvasia jis kalba paslaptis.
7. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:14. Kas vyksta kai meldžiamės
kalbomis? _________________________________________
_________________________________________________
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1 Korintiečiams 14:14 Nes jei aš kalbu nežinoma kalba, mano
dvasia meldžiasi, bet mano supratimas lieka bevaisis.
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:16-17. Kas vyksta, kai kalbi
kalbomis? _________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 14:16-17 Kitu atveju, jei tu laiminsi dvasia,
kaip tas, kuris girdi, pasakys tau amen, kad dėkotų kartu su
tavim, nes jis nesupranta, ką tu sakai? Tu tikrai gerai dėkoji,
tačiau kitas nėra statydinamas.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:4. Kai asmuo kalba kalbomis, kas
tuomet kalba: Šventoji Dvasia ar pats asmuo? _____________
_________________________________________________
_________________________________________________
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:4. Kas žmogui duoda prabilti? __
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 2:4 Visi jie buvo pripildyti Šventosios Dvasios
ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti.
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KAIP PRIIMTI ŠVENTĄJĄ
DVASIĄ
Don Krow
Šiandien kalbėsime apie tai, kaip priimti Šventąją Dvasią.
Apaštalų Darbai 10:1 sako: Cezarėjoje gyveno žmogus, vardu
Kornelijus, vadinamosios Italų kohortos šimtininkas. Tai buvo karinis
laipsnis, turbūt pulko kapitonas. Toliau, antroje eilutėje skaitome:
Jis drauge su savo namiškiais pasižymėjo maldingumu bei Dievo
baime, dosniai šelpdavo žmones ir ištvermingai melsdavosi Dievui.
Jis buvo teisus, darė tai, kas teisinga, bijojo Dievo, davė daug pinigų
buvusiems nepritekliuje, ir Biblija sako, kad jis visada meldėsi Dievui.
Bet netrukus mes pamatysime, ir tai bus nuostabu, kad nors jis ir
darė tai, kas teisu, nors ir bijojo Dievo ir turėjo maldingą gyvenimą,
visgi jis neturėjo asmeninio bendravimo su Dievu per Jėzų Kristų.
3-6 eilutėse sakoma: Kartą, apie devintą valandą [apie trečią
valandą dienos], jis regėjime aiškiai išvydo ateinantį angelą; šis tarė:
Kornelijau! [4] Išsigandęs pažvelgė į jį ir paklausė: Kas yra, viešpatie?
Šis jam atsakė: Tavo maldos ir išmaldos [davimas] pakilo Dievo
akivaizdon, ir jis tave prisiminė. [5] Taigi siųsk vyrus į Jopę ir išsikviesk
tokį Simoną, vadinamą Petru. [6] Jis svečiuojasi pas vieną odininką,
Simoną, kurio namai stovi prie jūros (skliausteliai autoriaus).
Pas šį žmogų, kuris buvo besibijantis Dievo, teisus, – kiek
gali būti teisus žmogus darydamas teisingus dalykus, – ir gyveno
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maldingą gyvenimą prieš Dievą, visgi buvo pasiųstas angelas,
kuris liepė jam pasikviesti Simoną, vadinamą Petru, kad tas
pasakytų jam, ką jis turi daryti. Apaštalų Darbuose 10:43 mes
tiksliai matome, ką Petras turėjo jam pasakyti: Apie Jį visi
pranašai liudija, kad kiekvienas, kas Jį tiki, gauna Jo vardu [per
Viešpaties Jėzaus vardą] nuodėmių atleidimą. Ar tai ne nuostabu?
Kornelijus, būdamas dievobaimingas ir teisus žmogus, neturėjo
asmeninių santykių su Dievu per Jėzaus Kristaus asmenį. Dievas
sakė: „Visa ką tu darai, yra puiku, tai yra nuostabu, ir visi šie
dalykai yra verti, kad juos prisiminčiau, bet aš tau pasakysiu, ką
ketinu daryti. Aš atsiunčiau angelą, kad jis tau pasakytų, jog tu
pasiųstum žmogų, kad jis tau atvestų vyrą vardu Petras, ir Petras
pasakys tau, ką tu privalai padaryti.“ Apaštalų Darbuose 10:43
sakoma, kad atėjęs į Kornelijaus namus, Petras pasakė: Apie Jį visi
pranašai liudija, kad kiekvienas, kas Jį [Viešpatį Jėzų Kristų] tiki,
gauna Jo vardu nuodėmių atleidimą.
O dabar pažiūrėkime, kas gi ten nutiko: Dar Petrui
tebekalbant šiuos žodžius, Šventoji Dvasia nužengė ant visų,
kurie klausėsi žodžio (Apaštalų Darbai 10:44). Klausydamas
apie tikėjimą Kristumi, Kornelijus priėmė žodį ir patikėjo, kad
Kristus gali atleisti jo nuodėmes. Kai tik jis patikėjo, Šventoji
Dvasia nužengė ant jo ir visų, kurie buvo tuose namuose. 45–oje
eilutė sako: Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi,
kad ir pagonims buvo išlieta Šventosios Dvasios dovana. Iš kur
jie tai žinojo? Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant
Dievą (46 eilutė).
Kiekvieną kartą, kai Naujajame Testamente ant asmens
nužengia Šventoji Dvasia, pasireiškia Šventosios Dvasios dovana
ir būna akivaizdu, kad žmonės yra gavę pripildymą Dvasia.
Naujajame Testamente prisipildymas Šventąja Dvasia dažniausiai
pasireikšdavo kalbėjimu kitomis kalbomis arba pranašavimu.
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Kartą vakare Dalaso laukuose Teksase aš suklupau ant savo
kelių ir pasakiau: „Dieve, aš nieko nežinau apie visą tą kalbėjimą
kalbomis ir Šventosios Dvasios krikštą, apie kurį kalba žmonės,
bet jeigu yra koks būdas, kuriuo aš galėčiau aukštinti Tave, kuriuo
aš galėčiau kalbėti daugiau nei savo žmogiška anglų kalba, – aš to
noriu.“ Aš pradėjau garbinti Dievą, ir man tai bedarant, Šventoji
Dvasia davė man kalbą, kurios aš nežinojau ir nebuvau išmokęs.
Apaštalų Darbuose 2:4 Biblija sako: Visi pasidarė pilni Šventosios
Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti. Kas kalbėjo? Jie. Kas davė jiems prabilti? Šventoji Dvasia.
Luko 11:13 sako: Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo
vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks
Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo. Štai ką tu turi padaryti tiesiog
dabar: prašyk, tikėk, kad gauni, pavesk save Dievui, pradėk garbinti
Viešpatį, ir Jis duos tau prabilti, kad garbintum ir šlovintum Jį
kalba, kurios niekada nesimokei.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Pateik keletą terminų, kuriuos Biblija naudoja, kalbėdama apie
išgelbėjimą. _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 3:3 Jėzus atsakė: Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims
iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės.
Apaštalų Darbai 3:19 Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų
išdildytos jūsų nuodėmės.
Morkaus 16:16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas
netikės, bus pasmerktas.
Kolosiečiams 2:13 Taip pat ir jus, mirusius nuodėmėmis ir kūno
neapipjaustymu, Jis atgaivino kartu su Kristumi, atleisdamas
visus nusikaltimus.
Romiečiams 8:9 Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo
Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo.
Mato 25:46 Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį
gyvenimą.
2. Skaityk Apaštalų Darbų 11:15. Kaip ši eilutė apibūdina krikšto
Šventąja Dvasia patyrimą? ____________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 11:15 Kai aš pradėjau kalbėti, Šventoji Dvasia
nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę su mumis.
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3. Jėzaus mokiniai priėmė Šventą Dvasią (Jono 20:22), bet tik
po keleto dienų buvo pakrikštyti Šventąja Dvasia (Apaštalų
Darbai 2:1-4). Pažiūrėk į šiuos faktus ir palygink juos (Jono
20:22 ir Apaštalų Darbų 2:1-4). ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 20:22 Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: Priimkite Šventąją
Dvasią.
Apaštalų Darbai 2:1-4 Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai
buvo drauge vienoje vietoje. [2] Staiga iš dangaus pasigirdo
ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie
sėdėjo. [3] Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję
nusileido ant kiekvieno iš jų. [4] Visi pasidarė pilni Šventosios
Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems
davė prabilti.
4. Skaityk Apaštalų Darbų 1:8. Koks yra krikšto Šventąja Dvasia
tikslas? ___________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 1:8 Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs
gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje
Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių.
5. Skaityk Apaštalų Darbų 2:38-39 ir 1 Korintiečiams 1:7. Ar
šiandien krikštas Šventąja Dvasia yra skirtas ir mums? ______
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 2:38-39 Petras jiems atsakė: Atsiverskite,
ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų
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atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.
[39]
Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli
esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas.
1 Korintiečiams 1:7 Todėl jums, laukiantiems mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos.
6. Skaityk Luko 11:13. Jeigu tu dar nepriėmei krikšto Šventąja
Dvasia, ką dabar turėtum daryti? ______________________
_________________________________________________
Luko 11:13 Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams
duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks
Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo.
7. Skaityk Apaštalų Darbų 2:4. Kai paprašęs dangiškojo Tėvo gausi
Šventąją Dvasią, ar tu kalbėsi ir garbinsi Dievą ta maldos kalba,
kokią Dievas tau duoda? _____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 2:4 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir
pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.

93

16 Pamoka

KALBĖJIMO KALBOMIS
NAUDA
Andrew Wommack
Vienas iš dalykų, kurie atsitiko, kai pirmą kartą pasireiškė
Šventosios Dvasios krikštas, buvo tai, kad visi ten buvę žmonės
kalbėjo kitomis kalbomis. Apaštalų Darbuose 2:4 sakoma, kad
Sekminių dieną jie buvo pripildyti Šventosios Dvasios ir kalbėjo
kitomis kalbomis taip, kaip Dvasia davė jiems kalbėti. Skaitant
Apaštalų Darbų knygą nuo pradžios iki pabaigos, visą laiką matome
Dievo buvimo pasireiškimą, kai žmonės priimdavo Šventąją Dvasią.
Žinoma, yra žymiai daugiau dalykų, susijusių su Šventąja
Dvasia, nei vien tik kalbėjimas kalbomis, tačiau tai yra vienas iš
svarbių pasireiškimų. 1 Korintiečiams 14:13-14 sakoma: Todėl kas
kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų ir aiškinti. [14] Jei meldžiuosi
kalba, meldžiasi tik mano dvasia, o protas lieka bevaisis. Kai
meldiesi kalbomis, meldžiasi tavo dvasia. Jei jau kalbi kalbomis,
tai melskis, kad galėtum ir išaiškinti, ir tokiu būdu tavo supratimas
taps vaisingas.
Galiu asmeniškai paliudyti, kad man priėmus krikštą Šventąja
Dvasia ir pradėjus kalbėti kalbomis, mano gyvenimas pasikeitė
dramatiškai. Aš tikiu, kad man atgimus iš naujo, Kristus atėjo,
kad gyventų mano viduje, ir Jis viską ten įdėjo. Bet kai ant manęs
nužengė Šventoji Dvasia, visi tie dalykai ėmė reikštis man ir kitiems
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žmonėms. Įvyko keletas dalykų. Meldžiantis kalbomis pirmus
metus, mano protas sakė man, kad tai yra kvaila, kad visa, ką aš
darau, tėra laiko švaistymas. Man reikėjo tikėjimo, kad galėčiau
melstis kalbomis, ir būtent dėl to Judo laiško 20–ta eilutė sako tau,
kad statydintum save švenčiausiu tikėjimu. Tai perkelia tave iš
natūralaus galvojimo ir samprotavimo į antgamtinį tikėjimą.
Kitas mano patirtas dalykas buvo tai, kad man besimeldžiant
kalbomis, aš imdavau prisiminti žmones, apie kuriuos nebūdavau
pagalvojęs ilgus metus. Aš pradėdavau melstis už juos, ir dienos
ar dviejų bėgyje jie susisiekdavo su manimi ir aš sužinodavau,
kad įvyko kažkas stebuklinga. Tai atsitiko tiek daug kartų, kad
pagaliau pradėjau matyti bendrą paveikslą ir supratau, kad tada,
kai meldžiausi kalbomis, aš meldžiausi su išmintimi, kuri peržengė
mano protinį gebėjimą. Mano dvasia, kuri žinojo visus dalykus
ir kuri turėjo Kristaus protą, meldėsi už žmones taip, kaip aš
niekada nebūčiau galėjęs melstis remdamasis savo paties kūnišku
supratimu.
Vieną dieną aš meldžiausi kalbomis – kaip jau sakiau, man
prireikė tikėjimo, kad galėčiau melstis kalbomis – ir kovojau su
tokiomis mintimis kaip „geriau jau kalbėtum angliškai ir padarytum
kažką gero, užuot murmėjęs neaišku ką“. Turėjau susitvarkyti su
tokiomis mintimis ir jas nutildyti, ir paprasčiausiai melstis toliau.
Tuomet į mano duris pasibeldė žmogus, kurio nemačiau ketverius
metus. Įėjęs ir nepasakęs nei labas nei ko nors kito, jis ėmė verkti
ir lieti savo širdį, nes turėjo labai daug problemų. Aš sėdėjau ir
galvojau: „Na štai, turėjau melstis angliškai.“ Mano sekanti mintis
buvo tokia: „Iš kur būčiau žinojęs, kad turiu melstis už jį, kai
nebuvau jo matęs ketverius metus?“ Pagaliau suvokiau, kad visą
tą laiką kol meldžiausi, Dievas ruošė mane. Aš meldžiausi už jį
užtarimo malda taip, kaip nebūčiau galėjęs, jei būčiau meldęsis
savo supratimu. Staiga pajutau, kaip man ateina apreiškimas, ir
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aš jam pasakiau: „Aš galiu pasakyti, kokia yra tavo problema“. Aš
užbaigiau už jį jo istoriją ir daviau jam atsakymą.
Turi suprasti, kad tai buvo dar tada, kai aš priklausiau
denominacinei bažnyčiai. Tas žmogus stebėjosi, nesuprasdamas,
kas man atsitiko, o ir aš pats nebuvau tikras. Tai išgąsdino mus
abu. Bet tai buvo Dievo jėgos pasireiškimas, ir Jis ją naudojo
antgamtiniu būdu. Štai ką tai reiškia: kai meldiesi kalbomis,
meldžiasi tavo dvasia. Tavo dvasia yra atgimusi iš naujo, ji turi
Kristaus protą ir ji tiksliai žino, ką daryti. Ji turi patepimą iš Dievo,
kad tu viską žinotum, ir tavo dvasioje nėra apribojimų. Jei tu
galėtum vaikščioti savo dvasios jėgoje ir apreiškime, tai visiškai
pakeistų tavo fizinį gyvenimą. Vienas būdas tai daryti – ir jis nėra
vienintelis – tai tiesiog pradėti kalbėti kalbomis. Pripažink ir tikėk,
kad taip tau darant, tu statydini save švenčiausiame tikėjime – kad
tavo dvasia meldžia paslėptą Dievo išmintį, ir kad ateina tobulas
Dievo apreiškimas. Tada, remdamasis 1 Korintiečiams 14:13,
melskis, kad galėtum išaiškinti tą kalbą. Tai nereiškia, kad tu turi
nustoti melstis kalbomis ir melstis angliškai, kad išverstum; tai
reiškia, kad tavo supratimas tampa vaisingas.
Jeigu bažnyčios tarnavime pasakai žinią kalbomis, tuomet
turi sustoti ir pasakyti tai anglų kalba. Kai meldžiuosi pats vienas,
aš paprasčiausiai meldžiuosi kalbomis ir pasitikiu, kad Dievas
duoda man apreiškimą. Kartais mano nuostata tiesiog ima ir
pasikeičia. Net jeigu ir neturiu specifinio žodžio, tačiau netikėtai
imu aiškiai matyti tam tikrus dalykus ir galiu į juos pažvelgti iš
skirtingos perspektyvos. Kol gaunu pilną apreiškimą, gali praeiti ir
savaitė, bet aš tikiu, kad laikas, praleistas meldžiantis kalbomis ir
tikėjimas, kad aš galiu jas išaiškinti, yra viso to proceso dalis.
Kalbėti kalbomis yra svarbu dėl daugelio priežasčių, o ne
vien tam, kad įrodytum, jog gavai Šventąją Dvasią. Tai turėtų būti
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kasdienio gyvenimo dalimi. Tai būdas komunikuoti tiesiogiai – iš
tavo širdies į Tėvo širdį, apeinant tavo smegenis su jų abejonėmis
ir baimėmis. Tai statydina tave tavo švenčiausiame tikėjime ir
atpalaiduoja paslėptą Dievo išmintį. Aš meldžiu, kad jūs visi
galėtumėte tekėti tame, kad atpalaiduotumėte savo tikėjimą ir
gautumėte visą kalbėjimo kalbomis naudą.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Judo 1:20. Kokia didžiulė nauda yra gaunama
meldžiantis Šventąja Dvasia? _________________________
_________________________________________________
Judo 1:20 Bet jūs, mylimieji, statykite save ant savo švenčiausiojo
tikėjimo! Melskitės Šventojoje Dvasioje.
2. Skaityk Apaštalų Darbus 2:4. Kiek žmonių buvo pripildyti
Šventąja Dvasia? ___________________________________
3. Skaityk Apaštalų Darbų 2:4. Ką jie darė po to, kad buvo
pripildyti Šventąja Dvasia? ___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 2:4 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir
pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.
4. Skaityk 1 Korintiečiams 14:14. Kokia tavo dalis meldžiasi, kai
tu meldiesi nežinoma kalba? __________________________
1 Korintiečiams 14:14 Jei meldžiuosi kalba, meldžiasi tik mano
dvasia, o protas lieka bevaisis.
5. Skaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai asmuo kalba nežinoma kalba,
kokiam asmeniui jis kalba? ___________________________
_________________________________________________
6. Skaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai asmuo meldžiasi nežinoma
kalba, ar kiti žmonės supranta, kas yra sakoma? ___________
_________________________________________________
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7. Skaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai meldiesi nežinoma kalba, ką
kalba tavo dvasia? __________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 14:2 Kas kalba kalbomis, ne žmonėms
kalba, bet Dievui; juk niekas jo nesupranta, jis Dvasioje kalba
paslaptingus dalykus.
8. Skaityk 1 Korintiečiams 14:4. Kai tu meldiesi kalbomis, ką tu
darai? ____________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 14:4 Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o
kas pranašauja – ugdo Bažnyčią.
9. Skaityk 1 Korintiečiams 14:16. Kai tu meldiesi kalbomis, ką tu
darai? ____________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 14:16 Jei tu šlovini dvasia, kaipgi tavo padėkos
maldai pridurs amen pašalinis, kuris nesupranta, ką tu kalbi?
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Atsakymai 1 Pamokai
1. Skaityk Jono 3:16. Kokiu tikslu Dievas siuntė Jėzų į šį pasaulį?
Išgelbėti pasaulį, duodant visiems, kurie tiki į Jėzų, amžinąjį
gyvenimą, pašalinant bausmę už nuodėmę.
2. Biblijinis žodžio „pažinti“ naudojimas reiškia turėti intymius,
asmeninius santykius su asmeniu (Pradžios 4:1). Skaityk Jono
17:3. Kas, remiantis šia eilute, yra amžinas/amžinai besitęsiantis
gyvenimas?
Amžinas gyvenimas yra pažinti Dievą ir Jėzų Kristų (ne
fiziškai, bet intymiai/asmeniškai/artimai).
3. Skaityk 1 Jono 5:11-12. Remiantis šiomis eilutėmis, kada
prasideda amžinasis/amžinai besitęsiantis gyvenimas?
Kai mes priimame Sūnų (Jėzų Kristų) į savo gyvenimus.
4. Skaityk Jono 10:10. Kokio pobūdžio gyvenimą Jėzus atėjo
mums duoti?
Apstų gyvenimą!
5. Savo žodžiais paaiškink apstaus gyvenimo savybes ir požymius.
Apstus gyvenimas būtų priešingas tam, ką Jėzus sakė, jog
vagis atėjo daryti.
6. Ar tu tiki, kad Dievas siuntė į pasaulį savo Sūnų Jėzų, kad Jis
mirtų už pasaulio nuodėmes, tuo būdu duodamas mums, kurie
tikime, amžinąjį/amžinai besitęsiantį gyvenimą?
Taip.
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7. Ar tau aišku, kad amžinas/amžinai besitęsiantis gyvenimas
nėra vien tik laiko trukmė (amžinybė), bet gyvenimo kokybė
ir kiekybė?
Taip.

Atsakymai 2 Pamokai

1. Skaityk Luko 18:9. Kas yra palyginimas?
Biblijinis palyginimas yra pasakojimas, kuris iliustruoja
dvasinę tiesą.
2. Skaityk Luko 18:9. Kam Jėzus skyrė šį palyginimą?
Tiems, kurie pasitikėjo savimi ir manė kad yra teisūs –
tiems, kurie turėjo nuosavą teisumą.
3. Skaityk Luko 18:9. Nuosavą teisuma turintys žmonės visada
parodo tam tikrą požiūrį į kitus. Remiantis Luko 18:9, koks tas
požiūris?
B. Jie paniekina kitą ir žiūri iš aukšto į kitus.
4. Skaityk Luko 18:10. Du žmonės nuėjo melstis; šiuolaikine
kalba, kur jie nuėjo melstis?
Į bažnyčią.
5. Skaityk Luko 18:10. Kas buvo tie žmonės?
Fariziejus ir muitininkas/mokesčių rinkėjas.
6. Skaityk Luko 18:11. Kokia buvo fariziejaus malda?
Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės (aš nesu
nusidėjėlis) – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis
va muitininkas.
7. Skaityk Luko 18:12. Ką reiškia pasninkauti?
Gyventi kažkurį laiką nevalgant jokio maisto.
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8. Skaityk Luko 18:12. Ką reiškia duoti dešimtinę?
Duoti dešimtą dalį nuo žmogaus pajamų.
9. Skaityk Luko 18:13. Kur stovėjo mokesčių rinkėjas? Kodėl?
Atokiai. Jam buvo gėda eiti į bažnyčią (ar šventyklą), nes jis
buvo toks ‘baisus’ nusidėjėlis, taigi jis pasiliko stovėti lauke.
10. Skaityk Luko 18:13. Kodėl mokečių rinkėjas panarino savo
galvą ir nepažiūrėjo aukštyn?
Jam buvo gėda.
11. Skaityk Luko 18:13. Kokia buvo šio mokesčių rinkėjo malda?
Dieve, būk man gailestingas – aš esu nusidėjėlis!
12. Skaityk Luko 18:14. Kuris iš šių vyrų nuėjo į namus išteisintas
prieš Dievą?
Mokesčių rinkėjas.
13. Skaityk Luko 18:14. Kodėl išteisintas buvo mokesčių rinkėjas,
o ne muitininkas?
Nes jis nusižemino prieš Dievą. Fariziejus buvo pilnas
išdidumo; jis negalvojo, kad jam reikia Išgelbėtojo.
14. Skaityk Luko 18:14. Ar Dievas atleido šiam mokesčių rinkėjui?
Taip.
15. Skaityk Romiečiams 10:13. Jeigu tiesiog dabar tu sukluptum
ant kelių ir iš visos širdies šauktumeis Dievo: „Dieve, būk
gailestingas man, nusidėjėliui“, – ar Dievas pasielgtų su tavimi
taip pat kaip su mokesčių rinkėju?
Taip. Jis atleistų man ir apvalytų mane nuo viso neteisumo.
(Skaityk 1 Jono 1:8-9).
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Atsakymai 3 Pamokai
1. Skaityk Titui 3:5. Ar teisumas, kurio mums reikia, yra teisumas,
kurį patys galime įgyti?
Ne.
2. Skaityk 2 Korintiečiams 5:21. Kokios rūšies teisumo mums
reikia?
Dievo teisumo (kuris ateina per Kristų).
3. Skaityk Romiečiams 3:22. Kaip mes gauname tokį teisumą?
Per tikėjimą Jėzumi Kristumi.
4. Skaityk Filipiečiams 3:9. Kas yra teisumas iš Įstatymo?
Tai mano paties teisumas – darbais įgyjamas teisumas, –
kurį aš pats sau galiu duoti.
5. Skaityk Galatams 2:21. Kokiu būdu mes galėtume atstumti
Dievo malonę?
Dievo malonę atstumiame tada, kai bandome būti išgelbėti
savo pačių gerais darbais, o ne pasitikėdami Kristumi ir Jo
mirtimi už mus.
6. Skaityk Romiečiams 5:17. Dievo teisumas yra įgyjamas kaip ... ?
Dovana.

Atsakymai 4 Pamokai

1. Skaityk Pradžios 3:1. Kokio klausimo Šėtonas paklausė Ievos?
Ar tikrai Dievas pasakė: „Nevalgykite nuo visų sodo
medžių“?
2. Skaityk Pradžios 2:17 ir Pradžios 3:3. Kokį žodį ar žodžius Ieva
pridėjo prie to, ką Dievas iš tikrųjų buvo pasakęs Adomui?
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Kad jie negalėjo paliesti medžio.
3. Skaityk Pradžios 3:6. Ką šioje eilutėje darė Ieva, kai Šėtonui jau
pavyko į jos protą įteigti abejonę Dievo Žodžiu?
Ji paėmė ir valgė nuo medžio.
4. Skaityk Pradžios 3:9-10. Adomui ir Ievai nusidėjus, ar Dievas
ir toliau bendravo ir siekė artimų santykių su jais?
Taip.
5. Skaityk Pradžios 3:22-24. Kodėl Dievas išvarė Adomą ir Ievą
iš Sodo?
Kad jie nevalgytų nuo gyvenimo medžio ir, būdami
nuodėmingoje būsenoje, negyventų per amžius.
6. Ar matai, kad tai buvo labiau Dievo gailestingumo veiksmas
nei bausmė?
Taip.
7. Skaityk Romiečiams 5:17. Kaip mes įgyjame Dievo malonės
pilnatvę ir teisumo dovaną?
C. Priimam tai.
8. Skaityk Romiečiams 6:23. Ko mes iš tikrųjų nusipelnome, jeigu
darome nuodėmę?
Mirties.
9. Ką iš malonės mums duoda Dievas vietoje mirties?
Amžiną gyvenimą Jėzuje.
10. Skaityk Romiečiams 10:3. Jeigu stengiamės įtvirtinti savo pačių
teisumą prieš Dievą, tuomet ko mes nesugebame daryti?
Atsiduoti Jėzui kaip mūsų teisumui.
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11. Skaityk 1 Jono 1:9 ir Romiečiams 4:3. Ką Dievas žada daryti
su VISOMIS mūsų nuodėmėmis ir nedorybėmis, jeigu mes
patikime Juo?
Apvalyti mus bei atleisti ir pamiršti nuodėmes.
12. Ką tai sako tau apie Dievo charakterį?
Kad Jis yra gailestingas ir mylintis.

Atsakymai 5 Pamokai
1. Skaityk Romiečiams 5:13. Ką reiškia žodis „įskaičiuoti“?
Priskaičiuoti išlaidas į kažkieno sąskaitą.
2. Skaityk Romiečiams 7:7. Koks buvo Įstatymo tikslas?
Parodyti, kas yra nuodėmė.
3. Skaityk Galatams 3:24. Remiantis šia eilute, koks buvo Įstatymo
tikslas?
Parodyti žmonijai, kad jai reikalingas gelbėtojas, Jėzus
Kristus.
4. Skaityk Jono 8:1-11. Kaip Jėzus elgėsi su moterimi, kuri buvo
pagauta svetimaujant?
Su gailestingumu ir malone.
5. Ar Jėzaus žodžiai ir veiksmai atspindi tikrąją Dievo prigimtį?
Pasižiūrėk į Jono 3:34.
Taip.
6. Skaityk 1 Jono 4:8. Remiantis šia eilute, kokia yra tikroji Dievo
prigimtis?
Meilė.
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7. Skaityk Romiečiams 5:6. Dievo meilė buvo nukreipta į mus,
kai mes dar kokie buvome?
Silpni, t.y. bejėgiai ir bedieviai.
8. Skaityk Romiečiams 5:8. Dievas pamilo mus, kai mes dar
tebebuvome ... ?
Nusidėjėliai.
9. Skaityk Romiečiams 5:10. Dievas pamilo mus, kai mes dar
tebebuvome ... ?
Priešai.
10. Jeigu tu paprašytum Jėzaus Kristaus atlesti tau ir būti tavo
Gelbėtoju ir Viešpačiu, pasitikėdamas Jėzaus auka kaip
užmokesčiu už tavo nuodėmę, – ar Dievas parodytų tau savo
tikrąją gailestingumo ir malonės prigimtį?
Taip.

Atsakymai 6 Pamokai

1. Apibrėžk, kas yra atgaila.
• Tai reiškia atsiduoti naujam pasišventimui.
• Tai yra proto pasikeitimas.
• Širdies pasikeitimas, kurio rezultate asmuo atsigręžia į
Dievą, – jis nusisuka nuo senų kelių į Dievo kelius.
• Tai krypties pakeitimas, o ne ištobulėjimas.
• Padaryti sprendimą, kuris keičia visą asmens gyvenimo
kryptį.
• Nusigręžimas nuo senų kelių ir absoliutus pasišventimas
Dievui ir Jo keliams.
• Atsigręžimas į Asmenį, į Dievą per Jėzų Kristų.
2. Skaityk Luko 13:1-5. Ką turi asmuo daryti, kad nepražūtų?
Atgailauti.
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3. Skaityk 2 Petro 3:9. Koks yra Dievo troškimas visiems žmonėms?
Kad visi atgailautų.
4. Skaityk Luko 16:19-31. Kodėl 28–je eilutėje turtuolis nori, kad
kas nors grįžtų atgal iš mirusiųjų pasaulio ir pakalbėtų su jo
broliais?
Kad jiems netektų pakliūti į tą kankinimų vietą.
5. Skaityk Luko 16:30. Ką anie broliai turėtų daryti, kad nepakliūtų
į tą kankinimų vietą (pragarą)?
Jie turėtų atgailauti.
6. Skaityk Apaštalų Darbų 26:18. Nors ir netiesiogiai, bet ši vieta
kalba apie atgailą. Kas atsitiks tiems, kurie atgailaus?
• Jų akys atsivers.
• Jie atsigręš iš tamsos į šviesą.
• Nuo Šėtono jėgos jie atsigręš į Dievą.
• Jie gaus nuodėmių atleidimą.
• Jie gaus paveldėjimą.
7. Skaityk Apaštalų Darbų 26:20. Paskutinėje šios eilutės dalyje
yra išvardijami trys dalykai, kuriuos pagonys turėtų daryti.
Kokie tie trys dalykai?
• Atgailauti.
• Atsigręžti į Dievą.
• Įrodyti savo atgailą darbais.
8. Skaityk Mato 7:21-23. Jėzus sakė, kad tie žmonės vietoje Dievo
valios praktikavo ... ?
Nedorybę arba piktus darbus.
9. Kodėl yra svarbu turėti tikrą atgailą, o ne vien tik lūpomomis
tarnauti Dievui?
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Nes išgelbėjimas ateina dėl atgailaujančios širdies, o ne dėl
tarnavimo lūpomis.
10. Skaityk Izaijo 55:7. Ką turi daryti nedorėliai?
Išsižadėti savo kelių.
11. Kokius du dalykus turi padaryti neteisieji?
Išsižadėti savo minčių ir sugrįžti pas Viešpatį.
12. Ką Dievas padarys asmenims, kurie atliks tuos aukščiau
paminėtus dalykus?
Jų bus pasigailėta ir jiems bus atleista gausiai.
13. Skaityk Luko 15:7. Kokia yra dangaus reakcija į vieną
atgailaujantį nusidėjėlį?
Dangus džiūgauja.
14. Skaityk Apaštalų Darbų 3:19. Jeigu tu agailauji ir atsiverti, kas
atsitiks su tavo nuodėmėmis?
Mano nuodėmės bus ištrintos.

Atsakymai 7 Pamokai
1. Skaityk Luko 9:57-62. Ką ši pastraipa moko apie pasišventimo
lygį sekant Kristų?
Turi būti absoliutus atsidavimas.
2. Skaityk Luko 8:13-14. Kodėl kai kurie žmonės atkrenta arba
nusisuka nuo krikščioniško tikėjimo?
Nes jie niekada neįsišaknijo į Dievo Žodį. Rūpesčiai, turtai
ir šio pasaulio malonumai nusineša juos.
3. Skaityk Ezekielio 16:8. Dievas naudoja vedybų pavyzdį,
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norėdamas apibūdinti santykius su Jo žmonėmis. Kieno
nuosavybe asmuo tampa šituose santykiuose?
Dievo.
4. Skaityk 1 Korintiečiams 6:19. Kam tu priklausai?
Dievui.
5. Skaityk 1 Korintiečiams 6:20. Kam priklauso tavo kūnas ir dvasia?
Dievui.
6. Skaityk Jokūbo 4:4. Ar įmanoma būti dvasiškai neištikimam
prieš Dievą?
Taip.
7. Ką Dievo akyse reiškia dvasinė neištikimybė?
Tai tokia dvasinė būsena, kai tavo širdis nusisuka nuo Dievo
į stabus (dalykus, kuriuos tu padarei svarbesniais už Dievą).
Žiūrėk Romiečiams 1:25.
8. Skaityk Jono 2:23-25. Ką iš šių eilučių galime išmokti apie
pasišventimą ir tikėjimą?
Kad Jėzui reikalinga visa mūsų širdis (absoliutus atsidavimas).
9. Skaityk Luko 14:28-30. Ar įvertinai sekimo Jėzumi kainą? Ar
nori sekti Juo?
Taip.

Atsakymai 8 Pamokai

1. Kokį klausimą užduoda šis jaunas vyras?
Ar jam reikia būti pakrikštytam, kad eitų į dangų.
2. Remiantis Apaštalų Darbų 10:43, kaip pas mus ateina išgelbėjimas?
Be užmokesčio, kaip dovana per tikėjimą Jėzumi Kristumi.
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3. Krikštas yra tikėjimo išraiška, ir jis dažniausiai vyksta
išgelbėjimo metu. Kaip Apaštalų Darbų 2:38 išreiškia šią tiesą?
Petras sakė „atgailauti ir krikštytis“.
4. Kaip Morkaus 16:16 išreiškia šią tiesą?
Jėzus sakė: Tas, kuris tiki ir pasikrikštyja, bus išgelbėtas, –
duodamas suprasti, kad tai gali įvykti tuo pačiu metu.
5. Krikštas yra Viešpaties šaukimosi būdas. Kaip Apaštalų
Darbų 22:16 išreiškia šią tiesą?
Raštas sako, kad jeigu asmuo šauksis Viešpaties vardo, jo
nuodėmės bus nuplautos. Tampa akivaizdu, kad Viešpaties
vardo šaukimasis gali būti išreikštas balsu (Luko 18:13) arba
atliekant krikšto veiksmą, ką ir matome šioje Rašto vietoje.
6. Krikštas yra būdas šauktis Viešpaties dėl tyros sąžinės. Ar
1 Petro 3:21 patvirtina šią tiesą?
Taip.
7. Remiantis Apaštalų Darbų 2:38, koks yra reikalavimas krikštui?
Atgaila.
8. Remiantis Morkaus 16:16, koks yra reikalavimas krikštui?
Asmuo turi tikėti.
9. Ar kūdikis gali atgailauti?
Ne.
10. Ar kūdikis gali tikėti?
Ne.
11. Skaityk Apaštalų Darbų 10:43-48. Koks yra sekantis žingsnis,
kurį tikintysis turi žengti po įtikėjimo Kristumi?
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Vandens krikštas.

Atsakymai 9 Pamokai
1. Skaityk 2 Korintiečiams 5:17. Jei žmogus yra Kristuje, jis
tuomet yra kas?
Naujas kūrinys.
2. Skaityk 2 Korintiečiams 5:17. Kas atsitiko tam, kas sena?
Visa tai praėjo.
3. Skaityk 2 Korintiečiams 5:17. Kokie dalykai tapo nauji?
Visi dalykai.
4. Skaityk Efeziečiams 2:1. Kokia buvo tavo būklė prieš tau
gimstant iš naujo, prieš ‘padarant’ tave gyvu?
Aš buvau miręs nusikaltimuose ir nuodėmėse.
5. Skaityk Efeziečiams 2:2. Kai buvai netikintis, kaip tu vaikščiojai
arba gyvenai?
Aš sekiau pasaulio keliais, aš paklusau velniui (ore esančios
valdžios princui), ir aš gyvenau nepaklusnumo dvasioje.
6. Skaityk Efeziečiams 2:3-5. Kuo Dievas turtingas?
Gailestingumu.
7. Skaityk Efeziečiams 2:4. Kodėl Dievas yra toks gailestingas?
Dėl Jo didžiulės meilės mums.
8. Skaityk Efeziečiams 2:5. Ką Dievas padarė už mus, kai mes dar
buvome mirę nusikaltimuose ir nuodėmėse?
Padarė mus gyvus kartu su Kristumi.
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9. Skaityk Efeziečiams 2:5. Kaip Dievas mus išgelbėjo?
Iš Jo malonės.
10. Skaityk 1 Korintiečiams 6:9-10. Ar gali save susieti su bent kuo
nors, kas yra išvardyta šiame sąraše?
Taip.
11. Skaityk 1 Korintiečiams 6:11. Ar žodis „buvote“ yra praeities,
dabarties ar ateities būklė?
Praeities.
12. Skaityk 1 Korintiečiams 6:11. Kai tu „atgimei iš naujo“, kokie
trys dalykai tau atsitiko?
Tu buvai nuplautas, pašventintas ir išteisintas (padarytas
teisiu) prieš Dievą.
13. Skaityk 1 Korintiečiams 6:11. Ar tie trys dalykai yra praeities,
dabarties, ar ateities būsena?
Dabarties.
14. Skaityk 1 Korintiečiams 6:17. Kas susijungia su Viešpačiu,
tampa… su Juo.
Viena dvasia.

Atsakymai 10 Pamokai
1. Skaityk 1 Korintiečiams 6:17. Vienintelis būdas kaip galime
žinoti, kad mūsų dvasioje įvyko pilnas pasikeitimas, – tai per
Dievo Žodį. Ką ši eilutė sako apie tai, kas mums atsitiko?
Mūsų dvasios buvo sujungtos su Viešpačiu.
2. Skaityk Efeziečiams 3:17. Kur dabar gyvena Kristus?
Mūsų širdyse.
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3. Skaityk Efeziečiams 3:17. Kaip tai įvyksta?
Tikėjimu.
4. Skaityk 1 Jono 5:12. Kokį asmenį turime turėti, kad įgytume
išgelbėjimą?
Sūnų (Jėzų Kristų).
5. Skaityk Kolosiečiams 1:26-27. Kokia yra ta paslaptis, kuri buvo
paslėpta per ilgus amžius ir kartas, bet dabar padaryta žinoma?
Kristus mumyse, šlovės viltis.
6. Skaityk Efeziečiams 4:23-24. Kas buvo sukurta teisume ir
tikrame šventume?
Mūsų naujas žmogus (mūsų atgimusios dvasios).
7. Skaityk 2 Korintiečiams 5:21. Kieno teisumą mes turime?
Dievo teisumą Kristuje.
8. Skaityk Efeziečiams 1:4. Kaip tikintysis stovi prieš Dievą?
Šventas ir be kaltės.
9. Skaityk Efeziečiams 1:6. Kaip mes buvome priimti?
Mylimajame (Jėzuje Kristuje).

Atsakymai 11 Pamokai
1. Skaityk Romiečiams 4:5. Dievas išteisina (padaro teisiais) tuos
žmones, kurie yra ... ?
Bedieviai.
2. Skaityk Romiečiams 4:2-3. Dievas įskaitė Abraomui (kai jis
patikėjo) kažką, ko jis prieš tai neturėjo. Kas tai buvo?
Teisumas arba teisus stovėjimas Dievo akivaizdoje.
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3. Skaityk Romiečiams 4:22-24. Jei mes tikėsime taip, kaip tikėjo
Abraomas, ką Dievas mums įskaičiuos?
Teisumą arba teisų stovėjimą Dievo akivaizdoje.
4. Skaityk Romiečiams 4:6. Dievas įskaičiuoja teisumą (arba
teisingą stovėjimą) asmeniui ... ?
B. Nepriklausomai nuo jo darbų.
5. Skaityk Hebrajams 10:14. Kokiam laikui tikintieji yra
ištobulinami Dievo akivaizdoje?
Amžinai.
6. Skaityk Romiečiams 5:17. Teisumas yra įgyjamas ... ?
B. Kaip dovana.
7. Kas pasakoma žodžiu „dovana“?
Dovana yra tai, kas duodama laisvai ir kas nieko nekainuoja
gaunančiam ją žmogui.
8. Kad pasitikėtum Jėzumi kaip savo asmeniniu Gelbėtoju, tu turi
pasitikėti, kad Jis ves tave visą kelią iki ... ?
B. Dangaus.

Atsakymai 12 Pamokai
1. Skaityk Mato 13:19. Jeigu mes nepasodinsime Dievo Žodžio į
savo širdis, kas su juo atsitiks?
Piktasis nusineš Dievo Žodį, kad jis negalėtų nešti vaisiaus
mūsų gyvenimuose.
2. Skaityk Jozuės 1:8. Kada mes turėtume mąstyti apie Dievo
Žodį?
Dieną ir naktį.
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3. Skaityk Jono 6:63. Remiantis šia eilute, Dievo Žodis yra ... ?
Dvasia ir gyvenimas.
4. Skaityk Mato 4:4. Žmonija turėtų gyventi ne vien fiziniu
maistu, bet ... ?
Kiekvienu iš Dievo burnos išeinančiu žodžiu.
5. Skaityk Efeziečiams 6:17. Kokiam ginklui yra prilyginamas
Dievo Žodis?
Kalavijui.
6. Ar gali kalavijas padaryti priešui žalos?
Taip.
7. Skaityk Romiečiams 8:6. Kai mes savo gyvenime suteikiame
tinkamą vietą Dievo Žodžiui, mes turėsime ... ?
Gyvenimą ir ramybę.
8. Skaityk 2 Korintiečiams 3:18. Į ką sutelkiame savo dėmesį, tuo
mes ir prisipildysime. Į ką turėtume susikoncentruoti?
Viešpatį ir Jo šlovę.

Atsakymai 13 Pamokai
1. Perskaityk Jokūbo 1:13. Ar Dievas gundo žmones piktu?
Ne.
2. Perskaityk Jokūbo 1:17. Iš kur gaunamos geros dovanos?
Nuo Šviesybių Tėvo.
3. Perskaityk Jono 10:10. Kas yra vagis?
Velnias.
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4. Perskaityk Jono 10:10. Kokie vagies tikslai?
Pavogti, nužudyti ir sunaikinti.
5. Perskaityk Jono 10:10. Dėl kokios priežasties atėjo Jėzus?
Suteikti mums apsčiai gyvenimo.
6. Perskaityk Jokūbo 4:7. Kas vyksta, kai atsiduodi Dievui ir
priešiniesi velniui?
Velnias bėga nuo manęs.
7. Perskaityk Romiečiams 8:28. Ar čia sakoma, kad viskas yra iš
Dievo?
Ne.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 10:38. Ar ligos yra iš Dievo?
Ne.
9. Perskaityk 1 Jono 3:8. Koks buvo Dievo Sūnaus pasirodymo tikslas?
Sunaikinti velnio darbus.

Atsakymai 14 Pamokai
1. Perskaityk Morkaus 16:16. Dabar perskaityk Apaštalų
Darbų 8:5 ir 8:12. Ar žmonės, apibūdinti 8:12 eilutėje, tapo
krikščionimis?
Taip.
2. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:14-16. Ar šie žmonės buvo
pakrikštyti Šventąja Dvasia?
Ne.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:1-5. Ar šie žmonės yra tikintieji?
Taip.
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4. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:6-7. Ar jie gavo Šventosios
Dvasios krikštą?
Ne. PASTABA: tai rodo, kad Šventosios Dvasios krikštas
skiriasi nuo išgelbėjimo.
5. Perskaityk Luko 11:13. Ką šioje Biblijos vietoje sako, kad turime
daryti, kad gautume Šventąją Dvasią?
Prašyti.
6. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai asmuo kalba kalbomis, ką
jis daro?
Kalbėdamas Dievui, dvasioje kalba paslaptis.
7. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:14. Kai asmuo kalba kalbomis,
ką jis daro?
Jo dvasia meldžiasi Dievui.
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:16-17. Kai asmuo kalba kalbomis,
ką jis daro?
Laimina Dievą savo dvasia ir dėkoja (giria Dievą).
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:4. Kai asmuo kalba kalbomis, kas
tuomet kalba – Šventoji Dvasia ar pats asmuo?
Pats asmuo kalba.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:4. Kas žmogui duoda prabilti?
Šventoji Dvasia.

Atsakymai 15 Pamokai
1. Pateik keletą terminų, kuriuos Biblija naudoja, kalbėdama apie
išgelbėjimą.
• Būti atgimusiu (Jono 3:3).
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•
•
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•

Atsivertimas (Apaštalų Darbai 3:19).
Tikėjimas ir buvimas pakrikštytu (Morkaus 16:16).
Kai tau atleista (Kolosiečiams 2:13).
Kristaus Dvasios priėmimas (Romiečiams 8:9).
Amžinasis gyvenimas (Mato 25:46).

2. Skaityk Apaštalų Darbų 11:15. Kaip ši eilutė apibūdina krikšto
Šventąja Dvasia patyrimą?
Kad Šventoji Dvasia nužengia ant kokio nors žmogaus.
3. Jėzaus mokiniai priėmė Šventą Dvasią (Jono 20:22), bet tik
po keleto dienų buvo iš tikrųjų pakrikštyti Šventąja Dvasia
(Apaštalų Darbai 2:1-4). Pažiūrėk į šiuos faktus ir palygink
juos (Jono 20:22 ir Apaštalų Darbų 2:1-4).
Jono 20:22 sako, kad mokiniai priėmė Šventąją Dvasią. O
Apaštalų Darbuose 2:1-4 tie patys mokiniai buvo pripildyti
Šventąja Dvasia (o tai yra panardinimas iš vidaus ir iš išorės).
4. Skaityk Apaštalų Darbų 1:8. Koks yra krikšto Šventąja Dvasia
tikslas?
Suteikti galią patarnauti kitiems (arba liudyti).
5. Skaityk Apaštalų Darbų 2:38-39 ir 1 Korintiečiams 1:7. Ar
šiandien krikštas Šventąja Dvasia yra skirtas ir mums?
Taip. Šventosios Dvasios dovanos liausis tik tada, kai įvyks
antrasis Kristaus atėjimas, bet ne anksčiau.
6. Skaityk Luko 11:13. Jeigu tu dar nepriėmei krikšto Šventąja
Dvasia, ką dabar turėtum daryti?
Prašyti Dievo, kad Jis duotų Šventąją Dvasią.
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7. Skaityk Apaštalų Darbų 2:4. Kai paprašęs dangiškojo Tėvo
gausi Šventąją Dvasią, ar tu kalbėsi ir garbinsi Dievą ta maldos
kalba, kokią Dievas tau duoda?
Taip, kalbėsiu aš, bet kalbą man duos Šventoji Dvasia (tai Ji
duos kaip prabilti).

Atsakymai 16 Pamokai
1. Skaityk Judo 1:20. Kokia didžiulė nauda yra gaunama
meldžiantis Šventąja Dvasia?
Kai meldžiuosi Šventojoje Dvasioje, aš statydinu pats save.
2. Skaityk Apaštalų Darbų 2:4. Kiek žmonių buvo pripildyti
Šventąja Dvasia?
Visi ten buvusieji.
3. Skaityk Apaštalų Darbų 2:4. Ką jie darė po to, kai buvo pripildyti
Šventąja Dvasia?
Jie kalbėjo kalbomis.
4. Skaityk 1 Korintiečiams 14:14. Kokia tavo dalis meldžiasi, kai
tu meldiesi nežinoma kalba?
Meldžiasi mano dvasia.
5. Skaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai asmuo kalba nežinoma kalba,
kokiam asmeniui jis kalba?
Dievui.
6. Skaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai asmuo meldžiasi nežinoma
kalba, ar kiti žmonės supranta, kas yra sakoma?
Ne.
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7. Skaityk 1 Korintiečiams 14:2. Kai meldiesi nežinoma kalba, ką
kalba tavo dvasia?
Paslaptis, slaptus dalykus, intymius dalykus tik tarp manęs
ir Dievo.
8. Skaityk 1 Korintiečiams 14:4. Kai tu meldiesi kalbomis, ką tu
darai?
Lavinu save (statydinu save).
9. Skaityk 1 Korintiečiams 14:4. Kai tu meldiesi kalbomis, ką tu
darai?
Laiminu ir dėkoju Dievui.
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PRIIMK JĖZŲ KAIP SAVO
GELBĖTOJĄ
Pasirinkimas priimti Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir
Gelbėtoją yra pats svarbiausias sprendimas kokį tik kada nors
galėtum padaryti!
Dievo Žodis žada: Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir
širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.
[10]
Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis
išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas… [13] Nes kiekvienas, kuris
šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Romiečiams 10:9‑10, 13).
Dievas iš Savo malonės jau padarė viską, kad suteiktų
išgelbėjimą. O tau reikia paprasčiausiai tikėti ir priimti.
Garsiai taip melskis: „Jėzau, aš išpažįstu, kad Tu esi mano
Viešpats ir Gelbėtojas. Aš savo širdimi tikiu, kad Dievas prikėlė
Tave iš mirusių. Aš tikiu Tavo Žodžiu ir dabar priimu išgelbėjimą.
Ačiū, kad mane išgelbėjai!“
Tuo momentu, kai tik tu pašventi savo gyvenimą Jėzui Kristui,
Jo Žodžio tiesa iš karto persmelkia tavo dvasią. Ir dabar, kai jau esi
gimęs iš naujo, tu esi visiškai naujas tu!
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PRIIMK ŠVENTĄJĄ DVASIĄ
Tau, kaip Jo vaikui, tavo mylintis dangiškas Tėvas nori duoti
antgamtinę jėgą, kurios tau reikia, kad galėtum gyventi šį naują
gyvenimą.
Luko 11:10, 13 Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško,
randa, ir beldžiančiam atidaroma … [13] Jei tad jūs, būdami blogi,
mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai kaip žymiai labiau
jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo?
Visa, ką tu turi daryti, tai prašyti, tikėti ir priimti! Melskis:
„Tėve, aš pripažįstu, kad man reikia Tavo jėgos gyventi šį naują
gyvenimą. Prašau, pripildyk mane Savo Šventąja Dvasia. Tikėjimu
aš priimu Ją tiesiog dabar! Dėkoju Tau, kad krikštyji mane. Šventoji
Dvasia, Tu esi laukiama mano gyvenime.“
Sveikinimai! Dabar tu esi pripildytas antgamtine Dievo jėga.
Iš tavo širdies į burną pradės kilti tam tikri tau nepažįstamos kalbos
garsai (1 Korintiečiams 14:14). Kai tikėjimu ištari juos garsiai, tu
iš savo vidaus atpalaiduoji Dievo jėgą ir statydini save Dvasioje
(4 eilutė). Tu gali tai daryti kada tik nori ir kur tik nori.
Ir nesvarbu, ar tu ką nors jautei ar ne, kai meldeisi norėdamas
priimti Viešpatį ir Jo Dvasią. Jeigu savo širdyje tikėjai, kad gavai,
tai Dievo Žodis sako, kad gavai. Dievas visada gerbia Savo
Žodį, – tikėk juo!
Morkaus 11:24 Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi,
tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.
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ŠVENTO RAŠTO SKAITYMO
PLANAS
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1. Pradžios 1-3; Mato 1
2. Pradžios 4-6; Mato 2
3. Pradžios 7-9; Mato 3
4. Pradžios 10-12; Mato 4
5. Pradžios 13-15
6. Pradžios 16-17; Mato 5
7. Pradžios 18-19; Mato 6
8. Pradžios 20-22
9. Pradžios 23-24; Mato 7
10. Pradžios 25-26
11. Pradžios 27-28; Mato 8
12. Pradžios 29-30; Mato 9
13. Pradžios 31-32
14. Pradžios 33-35; Mato 10
15. Pradžios 36-38
16. Pradžios 39-40; Mato 11
17. Pradžios 41-42; Mato 12
18. Pradžios 43-45
19. Pradžios 46-48
20. Pradžios 49-50; Mato 13
21. Išėjimo 1-3; Mato 14
22. Išėjimo 4-6
23. Išėjimo 7-8; Mato 15
24. Išėjimo 9-11
25. Išėjimo 12-13; Mato 16
26. Išėjimo 14-15; Mato 17
27. Išėjimo 16-18
28. Išėjimo 19-20; Mato 18
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29. Išėjimo 21-22; Mato 19
30. Išėjimo 23-24; Mato 20
31. Išėjimo 25-26
32. Išėjimo 27-28; Mato 21
33. Išėjimo 29-30
34. Išėjimo 31-33
35. Išėjimo 34-35; Mato 22
36. Išėjimo 36-38
37. Išėjimo 39-40; Mato 23
38. Kunigų 1-3
39. Kunigų 4-5; Mato 24
40. Kunigų 6-7; Mato 25
41. Kunigų 8-10
42. Kunigų 11-12
43. Kunigų 13; Mato 26
44. Kunigų 14
45. Kunigų 15-16
46. Kunigų 17-18; Mato 27
47. Kunigų 19-20
48. Kunigų 21-22; Mato 28
49. Kunigų 23-24
50. Kunigų 25; Morkaus 1
51. Kunigų 26-27; Morkaus 2
52. Skaičių 1-2; Morkaus 3
53. Skaičių 3-4
54. Skaičių 5-6; Morkaus 4
55. Skaičių 7-8
56. Skaičių 9-11
57. Skaičių 12-14; Morkaus 5
58. Skaičių 15-16; Morkaus 6
59. Skaičių 17-19
60. Skaičių 20-22
61. Skaičių 23-25; Morkaus 7
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62. Skaičių 26-28; Morkaus 8
63. Skaičių 29-31; Morkaus 9
64. Skaičių 32-34
65. Skaičių 35-36; Morkaus 10
66. Pakartoto Įstatymo 1-3
67. Pakartoto Įstatymo 4-6; Morkaus 11
68. Pakartoto Įstatymo 7-9
69. Pakartoto Įstatymo 10-12; Morkaus 12
70. Pakartoto Įstatymo 13-15
71. Pakartoto Įstatymo 16-18; Morkaus 13
72. Pakartoto Įstatymo 19-21
73. Pakartoto įstatymo 22-24
74. Pakartoto Įstatymo 25-27; Morkaus 14
75. Pakartoto Įstatymo 28-29
76. Pakartoto Įstatymo 30-31; Morkaus 15
77. Pakartoto Įstatymo 32-34
78. Jozuės 1-3; Morkaus 16
79. Jozuės 4-7
80. Jozuės 8-10
81. Jozuės 11-13
82. Jozuės 14-15; Luko 1
83. Jozuės 16-18; Luko 2
84. Jozuės 19-21
85. Jozuės 22-24; Luko 3
86. Teisėjų 1-3; Luko 4
87. Teisėjų 4-6
88. Teisėjų 7-8; Luko 5
89. Teisėjų 9-10
90. Teisėjų 11-12; Luko 6
91. Teisėjų 13-15
92. Teisėjų 16-18; Luko 7
93. Teisėjų 19-21
94. Rutos
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95. 1 Samuelio 1-3; Luko 8
96. 1 Samuelio 4-7
97. 1 Samuelio 8-10
98. 1 Samuelio 11-12; Luko 9
99. 1 Samuelio 13-14
100. 1 Samuelio 15-16; Luko 10
101. 1 Samuelio 17-18; Luko 11
102. 1 Samuelio 19-21
103. 1 Samuelio 22-24
104. 1 Samuelio 25-26; Luko 12
105. 1 Samuelio 27-29
106. 1 Samuelio 30-31; Luko 13
107. 2 Samuelio 1-2; Luko 14
108. 2 Samuelio 3-5
109. 2 Samuelio 6-8
110. 2 Samuelio 9-11; Luko 15
111. 2 Samuelio 12-13; Luko 16
112. 2 Samuelio 14-15; Luko 17
113. 2 Samuelio 16-18
114. 2 Samuelio 19-20; Luko 18
115. 2 Samuelio 21-22
116. 2 Samuelio 23-24; Luko 19
117. 1 Karalių 1-2
118. 1 Karalių 3-5; Luko 20
119. 1 Karalių 6-7
120. 1 Karalių 8-9
121. 1 Karalių 10-11; Luko 21
122. 1 Karalių 12-13
123. 1 Karalių 14-15; Luko 22
124. 1 Karalių 16-18
125. 1 Karalių 19-20; Luko 23
126. 1 Karalių 21-22
127. 2 Karalių 1-3
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128. 2 Karalių 4-6; Luko 24
129. 2 Karalių 7-9
130. 2 Karalių 10-12; Jono 1
131. 2 Karalių 13-14; Jono 2
132. 2 Karalių 15-16; Jono 3
133. 2 Karalių 17-18
134. 2 Karalių 19-21
135. 2 Karalių 22-23; Jono 4
136. 2 Karalių 24-25; Jono 5
137. 1 Kronikų 1-3
138. 1 Kronikų 4-7
139. 1 Kronikų 8-10
140. 1 Kronikų 11-12; Jono 6
141. 1 Kronikų 13-15; Jono 7
142. 1 Kronikų 16-18
143. 1 Kronikų 19-21; Jono 8
144. 1 Kronikų 22-24
145. 1 Kronikų 25-27
146. 1 Kronikų 28-29; Jono 9
147. 2 Kronikų 1-3; Jono 10
148. 2 Kronikų 4-6
149. 2 Kronikų 7-9
150. 2 Kronikų 10-12; Jono 11
151. 2 Kronikų 13-14
152. 2 Kronikų 15-16; Jono 12
153. 2 Kronikų 17-18; Jono 13
154. 2 Kronikų 19-20
155. 2 Kronikų 21-22; Jono 14
156. 2 Kronikų 23-24; Jono 15
157. 2 Kronikų 25-27; Jono 16
158. 2 Kronikų 28-29; Jono 17
159. 2 Kronikų 30-31; Jono 18
160. 2 Kronikų 32-33
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161. 2 Kronikų 34-36; Jono 19
162. Ezros 1-2
163. Ezros 3-5; Jono 20
164. Ezros 6-8; Jono 21
165. Ezros 9-10; Apaštalų Darbų 1
166. Nehemijo 1-3
167. Nehemijo 4-6; Apaštalų Darbų 2
168. Nehemijo 7-9; Apaštalų Darbų 3
169. Nehemijo 10-11; Apaštalų Darbų 4
170. Nehemijo 12-13
171. Esteros 1-2; Apaštalų Darbų 5
172. Esteros 3-5
173. Esteros 6-8; Apaštalų Darbų 6
174. Esteros 9-10; Apaštalų Darbų 7
175. Jobo 1-2
176. Jobo 3-4
177. Jobo 5-7; Apaštalų Darbų 8
178. Jobo 8-10
179. Jobo 11-13; Apaštalų Darbų 9
180. Jobo 14-16
181. Jobo 17-19
182. Jobo 20-21; Apaštalų Darbų 10
183. Jobo 22-24; Apaštalų Darbų 11
184. Jobo 25-27; Apaštalų Darbų 12
185. Jobo 28-29; Apaštalų Darbų 13
186. Jobo 30-31
187. Jobo 32-33; Apaštalų Darbų 14
188. Jobo 34-35; Apaštalų Darbų 15
189. Jobo 36-37
190. Jobo 38-40
191. Jobo 41-42; Apaštalų Darbų 16
192. Psalmių 1-3; Apaštalų Darbų 17
193. Psalmių 4-6
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194. Psalmių 7-9; Apaštalų Darbų 18
195. Psalmių 10-12
196. Psalmių 13-15; Apaštalų Darbų 19
197. Psalmių 16-17; Apaštalų Darbų 20
198. Psalmių 18-19
199. Psalmių 20-22
200. Psalmių 23-25; Apaštalų Darbų 21
201. Psalmių 26-28; Apaštalų Darbų 22
202. Psalmių 29-30; Apaštalų Darbų 23
203. Psalmių 31-32
204. Psalmių 33-34; Apaštalų Darbų 24
205. Psalmių 35-36; Apaštalų Darbų 25
206. Psalmių 37-39; Apaštalų Darbų 26
207. Psalmių 40-42; Apaštalų Darbų 27
208. Psalmių 43-45
209. Psalmių 46-48; Apaštalų Darbų 28
210. Psalmių 49-50; Romiečiams 1
211. Psalmių 51-53; Romiečiams 2
212. Psalmių 54-56; Romiečiams 3
213. Psalmių 57-59; Romiečiams 4
214. Psalmių 60-62; Romiečiams 5
215. Psalmių 63-65; Romiečiams 6
216. Psalmių 66-67; Romiečiams 7
217. Psalmių 68-69
218. Psalmių 70-71; Romiečiams 8
219. Psalmių 72-73; Romiečiams 9
220. Psalmių 74-76
221. Psalmių 77-78; Romiečiams 10
222. Psalmių 79-80; Romiečiams 11
223. Psalmių 81-83
224. Psalmių 84-86; Romiečiams 12
225. Psalmių 87-88; Romiečiams 13
226. Psalmių 89-90; Romiečiams 14
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227. Psalmių 91-93; Romiečiams 15
228. Psalmių 94-96
229. Psalmių 97-99; Romiečiams 16
230. Psalmių 100-102; 1 Korintiečiams 1
231. Psalmių 103-104; 1 Korintiečiams 2
232. Psalmių 105-106; 1 Korintiečiams 3
233. Psalmių 107-109; 1 Korintiečiams 4
234. Psalmių 110-112; 1 Korintiečiams 5
235. Psalmių 113-115; 1 Korintiečiams 6
236. Psalmių 116-118; 1 Korintiečiams 7
237. Psalmių 119
238. Psalmių 120; 1 Korintiečiams 8
239. Psalmių 121-122; 1 Korintiečiams 9
240. Psalmių 123-125; 1 Korintiečiams 10
241. Psalmių 126-128
242. Psalmių 129-131; 1 Korintiečiams 11
243. Psalmių 132-134
244. Psalmių 135-136; 1 Korintiečiams 12
245. Psalmių 137-139; 1 Korintiečiams 13
246. Psalmių 140-142
247. Psalmių 143-145; 1 Korintiečiams 14
248. Psalmių 146-147; 1 Korintiečiams 15
249. Psalmių 148-150
250. Patarlių 1-2; 1 Korintiečiams 16
251. Patarlių 3-5; 2 Korintiečiams 1
252. Patarlių 6-7; 2 Korintiečiams 2
253. Patarlių 8-9; 2 Korintiečiams 3
254. Patarlių 10-12; 2 Korintiečiams 4
255. Patarlių 13-15; 2 Korintiečiams 5
256. Patarlių 16-18; 2 Korintiečiams 6
257. Patarlių 19-21; 2 Korintiečiams 7
258. Patarlių 22-24; 2 Korintiečiams 8
259. Patarlių 25-26; 2 Korintiečiams 9
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260. Patarlių 27-29; 2 Korintiečiams 10
261. Patarlių 30-31; 2 Korintiečiams 11
262. Ekleziasto 1-3
263. Ekleziasto 4-6; 2 Korintiečiams 12
264. Ekleziasto 7-9; 2 Korintiečiams 13
265. Ekleziasto 10-12; Korintiečiams 1
266. Giesmių giesmė 1-3; Galatams 2
267. Giesmių giesmė 4-5; Galatams 3
268. Giesmių giesmė 6-8; Galatams 4
269. Izaijo 1-2; Galatams 5
270. Izaijo 3-4; Galatams 6
271. Izaijo 5-6; Efeziečiams 1
272. Izaijo 7-8; Efeziečiams 2
273. Izaijo 9-10; Efeziečiams 3
274. Izaijo 11-13; Efeziečiams 4
275. Izaijo 14-16
276. Izaijo 17-19; Efeziečiams 5
277. Izaijo 20-22; Efeziečiams 6
278. Izaijo 23-25; Filipiečiams 1
279. Izaijo 26-27; Filipiečiams 2
280. Izaijo 28-29; Filipiečiams 3
281. Izaijo 30-31; Filipiečiams 4
282. Izaijo 32-33; Kolosiečiams 1
283. Izaijo 34-36; Kolosiečiams 2
284. Izaijo 37-38; Kolosiečiams 3
285. Izaijo 39-40; Kolosiečiams 4
286. Izaijo 41-42; 1 Tesalonikiečiams 1
287. Izaijo 43-44; 1 Tesalonikiečiams 2
288. Izaijo 45-46; 1 Tesalonikiečiams 3
289. Izaijo 47-49; 1 Tesalonikiečiams 4
290. Izaijo 50-52; 1 Tesalonikiečiams 5
291. Izaijo 53-55; 2 Tesalonikiečiams 1
292. Izaijo 56-58; 2 Tesalonikiečiams 2
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293. Izaijo 59-61; 2 Tesalonikiečiams 3
294. Izaijo 62-64; 1 Timotiejui 1
295. Izaijo 65-66; 1 Timotiejui 2
296. Jeremijo 1-2; 1 Timotiejui 3
297. Jeremijo 3-5; 1 Timotiejui 4
298. Jeremijo 6-8; 1 Timotiejui 5
299. Jeremijo 9-11; 1 Timotiejui 6
300. Jeremijo 12-14; 2 Timotiejui 1
301. Jeremijo 15-17; 2 Timotiejui 2
302. Jeremijo 18-19; 2 Timotiejui 3
303. Jeremijo 20-21; 2 Timotiejui 4
304. Jeremijo 22-23; Titui 1
305. Jeremijo 24-26; Titui 2
306. Jeremijo 27-29; Titui 3
307. Jeremijo 30-31; Filemonui 1
308. Jeremijo 32-33; Hebrajams 1
309. Jeremijo 34-36; Hebrajams 2
310. Jeremijo 37-39; Hebrajams 3
311. Jeremijo 40-42; Hebrajams 4
312. Jeremijo 43-45; Hebrajams 5
313. Jeremijo 46-47; Hebrajams 6
314. Jeremijo 48-49; Hebrajams 7
315. Jeremijo 50; Hebrajams 8
316. Jeremijo 51-52; Hebrajams 9
317. Raudų 1-2; Hebrajams 10
318. Raudų 3-5
319. Ezekielio 1-2
320. Ezekielio 3-4; Hebrajams 11
321. Ezekielio 5-7; Hebrajams 12
322. Ezekielio 8-10; Hebrajams 13
323. Ezekielio 11-13; Jokūbo 1
324. Ezekielio 14-15; Jokūbo 2
325. Ezekielio 16-17; Jokūbo 3
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326. Ezekielio 18-19; Jokūbo 4
327. Ezekielio 20-21; Jokūbo 5
328. Ezekielio 22-23; 1 Petro 1
329. Ezekielio 24-26; 1 Petro 2
330. Ezekielio 27-29; 1 Petro 3
331. Ezekielio 30-32; 1 Petro 4
332. Ezekielio 33-34; 1 Petro 5
333. Ezekielio 35-36; 2 Petro 1
334. Ezekielio 37-39; 2 Petro 2
335. Ezekielio 40-41; 2 Petro 3
336. Ezekielio 42-44; 1 Jono 1
337. Ezekielio 45-46; 1 Jono 2
338. Ezekielio 47-48; 1 Jono 3
339. Danieliaus 1-2; 1 Jono 4
340. Danieliaus 3-4; 1 Jono 5
341. Danieliaus 5-7; 2 Jono 1
342. Danieliaus 8-10; 3 Jono 1
343. Danieliaus 11-12; Judo 1
344. Ozėjo 1-4; Apreiškimo 1
345. Ozėjo 5-8; Apreiškimo 2
346. Ozėjo 9-11; Apreiškimo 3
347. Ozėjo 12-14; Apreiškimo 4
348. Joelio; Apreiškimo 5
349. Amoso 1-3; Apreiškimo 6
350. Amoso 4-6; Apreiškimo 7
351. Amoso 7-9; Apreiškimo 8
352. Abdijo; Apreiškimo 9
353. Jonos; Apreiškimo 10
354. Michėjo 1-3; Apreiškimo 11
355. Michėjo 4-5; Apreiškimo 12
356. Michėjo 6-7; Apreiškimo 13
357. Nahumo; Apreiškimo 14
358. Habakuko; Apreiškimo 15
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359. Sofonijo; Apreiškimo 16
360. Agėjo; Apreiškimo 17
361. Zacharijo 1-4; Apreiškimo 18
362. Zacharijo 5-8; Apreiškimo 19
363. Zacharijo 9-12; Apreiškimo 20
364. Zacharijo 13-14; Apreiškimo 21
365. Malachijo 1-4; Apreiškimo 22
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APIE AUTORIUS
ANDREW WOMMACK
Nuo tada, kai 1978 metais buvo įkurtas Andrew Wommack
tarnavimas, Andrew visą laiką stengėsi perteikti be galo svarbias
Dievo Žodžio tiesas su visu paprastumu ir aiškumu, remdamasis
tuo apreiškimu, pažinimu ir patepimu, kuriuos jam suteikė
Viešpats. Kur bekeliautų, jis vienareikšmiškai pabrėžia Žodžio
svarbą, ir tai išlaisvina žmones iš nuodėmės ir nuosavo teisumo,
ir dažnu atveju tai yra palydima ženklais ir stebuklais. Andrew
buvo pastoriumi trijose bažnyčiose, o dabar jis toliau išpildo Dievo
pašaukimą savo gyvenimui mokydamas Kristaus kūną gerosios
naujienos apie mūsų santykius ir bendravimą Jėzuje Kristuje.

DON KROW
Don’as prisijungė prie Andrew tarnavimo 1975–aisiais. Jis
tarnavo Naujajame Meksike, Teksaso valstijoje bei Oklahomoje,
o 1988 metais tapo pilnu etatu dirbančiu Andrew Wommack’o
tarnavimo tarnautoju. 1994–aisiais jis tapo Charis Biblijos koledžo
instruktoriumi. Kelerių metų bėgyje po 1990–ųjų, Don’as įkūrė
Rinkliavos Šventiesiems (Collection for the Saints) labdaringą
tarnavimą, kuris dabar yra prijungtas prie Evangelizavino Ugdant
Mokinius tarnavimo, kuris aprūpina mokinystės įrankiais ir
labdaringa parama, kurie visų pirma yra skiriami trečiojo pasaulio
tautoms.
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2-iv

ĮŽANGA 2 LYGIUI EUM
Sveiki pradėję 2-ajį Evangelizavimo Ugdant Mokinius lygį. Iš
viso yra 3 lygiai, ir šį išsamų mokymą sudaro studijų medžiaga bei
pratybos. Šią nuostabią programą sudaro Andrew Wommack’o ir
Don’o Krow mokymai ir ji buvo sukurta kaip pamatinis mokinių
ugdymo įrankis. Ši programa gali būti naudojama bet kur ir su bet
kuo. Nesvarbu, ar dirbama su atskirais žmonėmis ar mažose grupelėse,
vietinėse bažnyčiose, mokyklose ar konferencijose, – bet ši programa
transformuos skaitytojus.
Programos turinys yra sudarytas iš 48 pamokų ir yra suskirstytas
į tris lygius ar dalis. Ji yra visa-apimanti, nes pateikia pamokų tekstus,
atitinkamas Rašto vietas, klausimus ir atsakymus. Viešpats mums pasakė,
kad darytume mokinius, o ne vien tik atsivertusiuosius (Mato 28:19),
ir todėl ši programa laipsniškai ves asmenį nuo buvimo atsivertusiu į
mokinį, o taip pat nuo mokinio prie to, kuris ugdo kitus mokinius.
Šis antrasis lygis (dalis) yra sudarytas iš 16 pamokų, kurios įves
tave į gilesnį svarbiausių biblijinių tiesų pažinimą ir padės įgyti aiškų
supratimą apie besąlygišką Dievo meilę ir malonę tau. Be viso to, čia
dar rasi du naudingus vadovus: vienas – „Kaip priimti Jėzų kaip savo
Gelbėtoją“, o kitas – „Kaip priimti Šventąją Dvasią“. Ir pagaliau, mes
pateikiame 12 mėnesių Biblijos skaitymo programą, kuri tave įgalins
perskaityti visą Dievo Žodį.
Ši mokomoji medžiaga yra naudojama visame pasaulyje,
kad transformuotų atskirus asmenis bei bendruomenes. Ją galima
rasti įvairiomis kalbomis ir nemokamai pasikrauti PDF formatu iš
awmi.net/demo/downloads ir kaip Androido ir Apple telefonines
programėles. Tegul Dievas gausiai tave laimina tau pasineriant į šią
atradimų kelionę.
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SUSIKONCENTRAVIMAS Į
SAVE - VISŲ BĖDŲ ŠALTINIS
Andrew Wommack
Dėl susikoncentravimo į save, gyvenime patiriame daugybę
dalykų. Patarlių knygos 13 skyriuje yra eilutė, kurią būtinai patys
turite perskaityti savo Biblijoje, nes kitaip nepatikėsite tuo, kas joje
sakoma. Patarlių 13:10 sako: Tik per išdidumą kyla ginčas, bet ten,
kur geras patarimas, – išmintis. Daugumas žmonių iš karto tuo
suabejoja ir sako: „Palauk minutę. Išdidumas negali būti vienintelis
dalykas, dėl kurio kyla ginčas ir nesantaika. Patarlių 17:14 sakoma,
kad vaidai prasideda nuo ginčo, todėl nesantaikos priežastis turėtų
būti kažkas daugiau nei išdidumas. Juk su manimi pasielgė taip
ir taip…“ Kiti sakytų: „Jūs nesuprantate, toks jau mano būdas.“
Ne, Raštas sako, kad tik per išdidumą kyla ginčas. Tai ne viena
iš daugelio priežasčių; tai vienintelė priežastis. Kai kurie žmonės
paprieštaraus, sakydami: „Aš turiu daugybę problemų, tačiau
išdidumas tikrai nėra viena iš jų. Mano tokia žema savivertė, kad
niekas negalėtų manęs apkaltinti išdidumu.“
Turėtumėm apibrėžti, kas yra išdidumas. Išdidumas nėra
vien tik manymas, jog esi geresnis už kitą. Išdidumas yra savęs
matymas visa ko centre. Susikoncentravimas į save iš tiesų yra bet
kokio išdidumo šaknis. Skaičių 12:2 Mirijam ir Aaronas, Mozės
sesuo ir brolis, sukilo ir kritikavo Mozę, kad jis vedė kitos tautos
moterį, sakydami: Ar iš tikrųjų tik Mozei VIEŠPATS kalbėjo? Argi
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jis nekalbėjo ir per mus? Tačiau 3 eilutėje skliausteliuose sakoma,
jog Mozė buvo romiausias žmogus visoje žemėje. Vietoje to, kad
įsiskaudintų dėl pasakytų žodžių, jis ėmė melstis ir užtarti juos.
Kai sakoma, jog Mozė buvo romiausias žmogus visoje žemėje,
sustokite ir pamąstykite apie tai. Mes nežinome, kiek žmonių
tuomet gyveno žemėje, tačiau greičiausiai milijonai, o Mozė buvo
romiausias žmogus iš visų. Šiam teiginiui tikro nuostabumo suteikia
tai, kad jis pats tai parašė. Dauguma žmonių galvoja, jog jeigu esi
tikrai nuolankus ar romus, tu net nežinosi apie tai. Bet tai klaidingas
supratimas. Arogancija ir išdidumas nėra tik manymas, jog esi geresnis
nei kiti – tai susikoncentravimas į save. Tokį susikoncentravimą į
save galima prilyginti lazdai, kurios viename gale yra arogancija, o
kitame – žema savivertė. Arogancija ir žema savivertė yra priešingos
to paties dalyko išraiškos, tačiau jos abi yra ant tos pačios „lazdos“.
Tai susikoncentravimas į save. Nėra jokio skirtumo, ar galvoji, kad
esi geresnis už visus, ar blogesnis už visus, – abiem atvejais esi visiškai
susikoncentravęs į save. Besigėdijantis, nedrąsus asmuo yra labai
išdidus – jis yra susitelkęs tik į save ir galvoja tik apie save.
Turiu omenyje tai, kad susikoncentravimas į save iš tikrųjų
yra bet kokio išdidumo šaknis. Ir jeigu dar kartą pažiūrėsime į
Patarlių 13:10 – Tik per išdidumą kyla ginčas – suprasime, kad mus
piktais padaro mūsų pačių susikoncentravimas į save, o ne tai, ką
mums daro kiti žmonės. Mūsų susikoncentravimas į save verčia
mus reaguoti į žmonių veiksmus. Nepriversite žmonių neglostyti
jūsų prieš plauką, – taip niekada nebus. Tikėjimas skirtas ne tam,
kad kontroliuotum kitus žmones, bet kad susitvarkytum pats su
savimi – su tavo viduje esančiais dalykais. Todėl tau visiškai neturi
būti svarbu, kaip žmonės elgiasi su tavimi.
Kai Jėzus buvo nukryžiuotas, Jis sugebėjo atsigręžti į tuos pačius
žmones, kurie Jį nukryžiavo, ir ištarti: „Tėve, atleisk jiems, nes jie
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nežino, ką daro.“ Jis nekontroliavo šių žmonių, bet suvaldė pats Save.
Susikoncentravimas į save padaro mus piktais. Jėzus neatėjo čia dėl
Savęs, – Jis taip pamilo pasaulį, kad atėjo čia dėl mūsų. Kabėdamas
ant kryžiaus Jis galvojo apie Savo motiną ir vienam iš Savo mokinių
pasakė ja pasirūpinti. Jėzus, būdamas baisioje agonijoje, sugebėjo
su meile atleisti ir įveikti visas neteisybes, kurias Jis patyrė prieš pat
mirtį, nes Jis nebuvo susikoncentravęs į save.
Mes tampame pikti dėl mūsų pačių savanaudiškumo, tačiau
Raštas sako, jog mes turėtumėm numirti sau. Tarkim, jeigu priešais
mane būtų numirėlis, aš galėčiau jį įžeidinėti, įspirti, apspjauti arba iš
viso nekreipti į jį jokio dėmesio; ir jeigu tai būtų tikrai numirėlis – jis
į nieką nereaguotų. Priežastis, dėl kurios tu vienaip ar kitaip reaguoji
į tave supančius dalykus, slypi ne išoriniuose veiksniuose, bet tavo
viduje. Koks stiprus bebūtum tikėjime, niekada negalėsi pašalinti visų
kliūčių ar visko, kas tave glosto prieš plauką. Tačiau tu gali susitvarkyti
su savimi. Gali leisti Jėzui Kristui tapti tavo gyvenimo Viešpačiu, ir
mylėti Jį, Jo karalystę, bei kitus žmones labiau nei save. Tai padarius ir
susitvarkius su savimi, vaidai ir ginčai dings iš tavo gyvenimo.
Be galo svarbu suvokti tai, kad Dievas patikėjo mums Savo
karalystę ne tam, kad naudotume ją savanaudiškiems tikslams.
Turime suprasti, kad tik atsisakydami savęs bei prarasdami savo
gyvenimą, mes iš tikrųjų pradėsime atrasti tikrą gyvenimą. Mylėdami
kitus žmones ir Dievą labiau nei save, mes nuginkluosime savo pyktį
ir įsižeidimus – visus tuos mumyse slypinčius blogus dalykus.
Meldžiu, kad Dievas panaudotų aukščiau išdėstytas mintis ir
atvertų tavo širdį, kad tu suvoktum, jog vaidai kyla iš mūsų pačių
susikoncentravimo į save. Vietoje to, kad kaltę primestumėm kažkam
kitam, mes patys turime drąsiai prisiimti atsakomybę, nusižeminti
prieš Viešpatį ir paprašyti, kad Jis ateitų ir taptų svarbiausiu asmeniu
mūsų gyvenime. Tai vienintelis kelias pasilikti pergalėje.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Morkaus 9:33-34. Apie ką ginčijosi mokiniai, eidami
keliu į Kafarnaumą? _________________________________
_________________________________________________
Morkaus 9:33-35 Ir jis atėjo į Kafarnaumą; ir būdamas
namuose jis paklausė jų: Apie ką tarpusavyje ginčijotės kelyje?
[34]
Bet jie tylėjo, nes kelyje jie ginčijosi tarpusavyje, kas turėtų
būti didžiausias. [35] Ir atsisėdęs jis pašaukė dvylika ir sako jiems:
Jei kas nori būti pirmas, tas turi būti iš visų paskutinis ir visų
tarnas.
2. Ar tai atspindi savanaudiškumą, esantį mumyse? __________
_________________________________________________
3. Perskaityk Morkaus 9-35. Pagal šią Rašto vietą, jei kas nors
norėtų būti pirmas, kuo jis turėtų tapti?
Morkaus 9:35 Ir atsisėdęs jis pašaukė dvylika ir sako jiems: Jei
kas nori būti pirmas, tas turi būti iš visų paskutinis ir visų tarnas.
4. Išsamiai papasakok, apie ką moko Jėzus Luko 22:24-27. _____
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 22:24-27 Ir tarp jų taip pat kilo ginčas, kuris iš jų turėtų būti
laikomas didžiausiu. [25] O jis jiems tarė: Pagonių karaliai jiems
viešpatauja; ir tie, kurie juos valdo, yra vadinami geradariais.
[26]
Bet jūs nebūkite tokie; bet kas tarp jūsų didžiausias, tebūna
kaip jauniausias; o vyriausias – kaip tas, kuris tarnauja. [27] Nes
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kas yra didesnis: ar tas, kuris sėdi prie valgio, ar tas, kuris
patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi prie valgio? Bet aš esu tarp
jūsų kaip tas, kuris patarnauja.
5. Perskaityk Patarlių 13-10. Dėl kokio vienintelio dalyko kyla
ginčas? ___________________________________________
Patarlių 13:10 Tik per išdidumą kyla ginčas, bet tie, kurie klauso
patarimo, turi išmintį.
6. Perskaityk Galatams 2:20. Kaip turėtumėm gyventi savo
gyvenimą? ________________________________________
_________________________________________________
Galatams 2:20 Aš nukryžiuotas su Kristumi: ir daugiau ne aš,
bet Kristus gyvena manyje; ir gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne,
gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save
už mane.
7. Perskaityk Mato 7:12. Koks yra priešnuodis susikoncentravimui
į save? ____________________________________________
_________________________________________________
Mato 7:12 Todėl visa, ko norėtumėte, kad žmonės jums darytų,
taip ir jūs jiems darykite; nes tai yra įstatymas ir pranašai.
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KAIP MEDITUOTI DIEVO
ŽODĮ
Don Krow
Žodis medituoti reiškia „apmąstyti, mąstyti, susiplanuoti
mintyse, ketinti“. Graikiškas žodis reiškia „kažką apsvarstyti
mintyse“ ir dar verčiamas, kaip įsivaizduoti.
Biblijinė meditacija reikalinga dėl dviejų priežasčių: kad
apmąstytume teisingą žinią (tai dar vadinama proto atnaujinimu)
ir kad susitiktume su Dievu per Jo Žodį. Tai vyksta maldos metu
bei mąstant ar galvojant apie Dievą.
Meditacija gali būti atliekama kaip temos studijavimas: kai
pasirenkame temą (pavyzdžiui, apie krikštą) ir ją apmąstome; kai
apibrėžiame kokį nors žodį graikų kalba, hebrajų kalba arba gero
žodyno pagalba; kai bandome surasti šakninį žodį, iš kurio yra
kilęs mums rūpimas žodis; kai apsvarstome ir apmąstome kokių
nors eilučių turinį ir to išdavoje imame studijuoti kitus su tomis
eilutėmis susijusius dalykus, pavyzdžiui, kas yra dovanojimas
(Apaštalų Darbai 2:38), atgaila (Apaštalų Darbai 2:38), tikėjimas
(Morkaus 16:16), sąžinė (1 Petro 3:21), Viešpaties šaukimasis
(Apaštalų Darbai 22:16), ir t.t.
Turime apmąstyti tokius mums iškilusius arba Rašto iškeltus
klausimus, kaip: Ar prieš priimant krikštą reikia išpildyti kokias
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nors sąlygas? Koks krikšto tikslas? Kada būdavo krikštijama?
Meditacija gali vykti ekspozicinio tyrinėjimo pagrindu,
– kai Biblija yra studijuojama eilutė po eilutės. Šiuo atveju
svarbiausias dalykas yra tyrinėti šią knygą ir apie ją mąstyti tol, kol
pilnai susipažinsime su jos turiniu (eilutėmis ir skyriais).
Meditacija gali vykti studijuojant žodį. Ką reiškia tam tikri
žodžiai? Ką reiškia tikėti? Ką reiškia žodis Viešpats? Ką reiškia
žodis Jėzus? Ką reiškia žodis Kristus? Ką reiškia žodis išteisinti
ir t.t.?
Galite pradėti medituoti nuo Biblijos pastraipų. Pastraipa
yra minties vienetas raštu, paprastai susidedantis iš kelių
sakinių. Kai autorius pakeičia akcentuojamą dalyką savo raštuose,
paprastai pradedama nauja pastraipa.
Medituodami Rašto vietas, atkreipkite dėmesį į skyrybos
ženklus, tokius kaip klaustukai. Kodėl yra šis klausimas? Kaip jis
susijęs su turiniu?
Biblijos apmąstymas (meditacija) yra ne vien tik žvelgimas į
žodžius, bet ir ieškojimas Žodyje slypinčio Dievo.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Ką reiškia žodis „medituoti“? __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Kokios yra dvi biblijinės meditacijos priežastys? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Kas yra temos studijavimas? __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
4. Kas yra Raštų ekspozicinis tyrinėjimas? _________________
_________________________________________________
_________________________________________________
5. Perskaityk Luko 6:46. Kaip manai, ką reiškia žodis „Viešpats“?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 6:46 Kodėl vadinate mane: Viešpatie, Viešpatie, o nedarote,
ką sakau?
6. Perskaityk Mato 1:21. Kaip manai, ką reiškia žodis „Jėzus“? ___
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 1:21 Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes
Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių.
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7. Perskaityk Luko 23:1-2. Kaip galvoji, ką reiškia žodis „Kristus“?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 23:1-2 Visas jų būrys pakilo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą.
Ten jie ėmė Jį kaltinti, sakydami: Mes nustatėme, kad šitas kiršina
tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius, tvirtindamas esąs
Kristus ir karalius.
8. Kas yra pastraipa? __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
9. Biblijinė meditacija yra ne tik žiūrėjimas į žodžius, bet ir … ? __
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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PROTO ATNAUJINIMAS
Don Krow
Šiandien pakalbėkime apie proto atnaujinimą. Norėčiau
perskaityti dvi ištraukas. Pirmoji yra iš Filipiečiams 4:8, kur
sakoma: Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, kas dora,
teisinga, tyra, miela, giriama, – apie visa, kas vertinga ir šlovinga.
Apaštalas Paulius akivaizdžiai sako, kad yra dalykai, apie kuriuos
turėtume galvoti. Kitaip tariant, mes galime pasirinkti, ką
mąstyti. Remdamasis Romiečiams 7:22-23, žinau, jog mes visi
kartais mąstome tai, kas yra priešinga Dievo Žodžiui. Nuodėmės
įstatymas, kovojantis mumyse, puola mūsų mintis. Tačiau Biblija
laiške Filipiečiams sako, jog mums nereikia sėdėti ir laukti, kol
mūsų mintys susisuks sau lizdą, – mes galime pasirinkti, apie ką
galvoti. Biblijoje taip pat sakoma, kad kaip žmogus galvoja savo
širdyje, toks jis ir yra (Patarlių 23:7). Todėl yra nepaprastai svarbu,
apie ką mes galvojame.
Romiečiams 12:1-2 sakoma: Dievo gailestingumu aš prašau
jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią
auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio
pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Biblija sako,
jog galime pasikeisti, atnaujindami savo protą. Ar žinojai, kad kai
erdvėlaivis „Apollo“ išskrido į kosmosą, jo skridimo kryptis turėjo
būti koreguojama kas dešimt minučių? Jie skrido į mėnulį tarsi
zigzagais. Ir, nors buvo nustatyta 500 mylių nusileidimo Mėnulyje
zona, leisdamiesi jie vos ne vos – tik kelios pėdos iki ribos – pataikė
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į ją. Tačiau visumoje skrydis buvo sėkmingas. Taip ir mes turime
nustatyti kryptį ir, būdami gyva auka, pilnai įsipareigoti Viešpačiui
Jėzui Kristui. Problema su gyvąja auka yra ta, kad kartais ji nori
nušliaužti nuo altoriaus. Todėl turime savo mintyse reguliariai
patikslinti kryptį. Būtina turėti tokią širdį, kuri sako: „Dieve, aš
noriu Tavęs ir aš noriu Tavo kelio.“
Jei norime turėti pergalingą krikščionio gyvenimą, turime
ne tik pilnai Jam atsiduoti, bet ir žengti kitą žingsnį – pasikeisti
atnaujinant savo protus. Jeigu nenorime turėti tokių rezultatų,
kokius turi pasaulis, tai neturime galvoti taip, kaip galvoja pasaulis.
Skaitydami Filipiečiams 4:8 matome, kad galime pasirinkti, apie
ką mums mąstyti. Apie tai kas mylima, teisinga, giriama, – mąstyk
apie tokius dalykus. Senojo Testamento laikais žmonės užrašydavo
citatas iš Dievo Žodžio ant durų staktų bei savo drabužių. Dievo
Žodis nuolat būdavo prieš jų akis. Dievas liepė kalbėti apie Dievo
Žodį naktį ir dieną, kad žmonės sugebėtų jo laikytis. Taip pat
jie privalėjo visa tai pasakoti savo vaikams. Labai svarbu, apie
ką mes galvojame. Labai svarbu, kad visuomet laikytume Dievo
Žodį priešais save, nes tik tada galėsime turėti tikrai pergalingą
gyvenimą. Jei mąstysime ne apie tai, kas mylėtina, teisinga ir
girtina, tai reiškia, kad mąstysime apie dalykus, kurie yra priešingi
Dievui ir Jo Dvasiai. Romiečiams 8:6 sako: Kūniškas mąstymas – tai
mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. Kai mąstome apie Dievo
Dvasios dalykus, turime gyvenimą ir ramybę. Tačiau ar žinai, kas
nutiks, jei imsime mąstyti apie pasaulio dalykus, – svetimavimą,
pinigus, godumą, ir panašiai? Ogi pradėsime atitinkamai elgtis,
– nes kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Visi tie
negatyvūs dalykai pradės reikštis mūsų gyvenime ir galiausiai jį
sugriaus. Matai, tikra tikinčiojo dvasinė kova nėra tai, kad mes visą
laiką turime priešintis velniui ar jį drausti, – nors būna laikas, kai
turime padaryti ir tai. Dvasinė kova yra susijusi su tuo, ką mes
mąstome ir ties kuo apsistoja mūsų mintys.
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Izaijo 26:3 Biblija sako, kad Dievas suteiks tobulą ramybę
tiems, kurie pasitiki Juo. Dienos bėgyje būna metas, kai kiekvienas
iš mūsų turime patikslinti kryptį, – būtent taip, kaip sakoma
Romiečiams 12-ame skyriuje. Turime tarti: „Dieve, tai neteisingos
mintys. Turiu nuo jų nusigręžti ir atnaujinti savo protą bei imti
mąstyti apie tai, kas yra mylima, teisinga, girtina.“
Todėl, jei tavo gyvenime yra kokia nors tvirtovė, jeigu esi
priespaudoje, jeigu pastebėjai, kad galvoji apie dalykus, apie kuriuos
neturėtum galvoti, turi iš karto save sustabdyti. Jokūbo 4:7‑8 sako:
Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų.
[8]
Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų… Kartais mano
gyvenime atsitikdavo taip, kad aš leisdavau praslysti kai kuriems
dalykams ir išsikeroti depresijai. Tokiais atvejais būdavo sunku
pasiimti Bibliją, atsiversti tinkamą Rašto vietą ir sakyti: „Dieve, štai
ką tu sakai apie mane. Štai ką Tu sakai apie tai, kas aš esu. Tu esi
mano stiprybė.“ Ar žinojai, kad tavo pergalė yra štai taip lengvai
pasiekiama? Tu turi sakyti: „Tiesiog dabar aš pasipriešinsiu tam, ką
leidžiu priešui man daryti. Aš atsisėsiu, atsiversiu Bibliją, ir ne vien
tik perskaitysiu šiuose puslapiuose keletą žodžių, bet susijungsiu
su Dievu, slypinčiu už šių žodžių. Aš leisiu savo protui pasilikti
Jame. Ir, Viešpatie, štai ką Tu sakai apie mane. Tu sakai, kad man
yra atleista. Tu sakai, kad aš esu apvalytas. Tu sakai, kad niekas
neatskirs manęs nuo Tavo meilės.“ Taip tau besėdint ir bemąstant
apie visa, ką gera Dievas tau padarė, jau po keleto trumpų akimirkų
tu pamirši tuos kitus, neteisingus, dalykus.
Pateiksiu vieną pavyzdį. Kartą vienas žmogus pasakė:
„Dabar primygtinai prašau, kad sekančių dešimties minučių
bėgyje negalvotumėte apie rožinės spalvos dramblius.“ Ar žinote,
kas atsitiko? Sekančias dešimt minučių mes visi galvojome apie
rožinius dramblius. Tada jis paklausė: „Kokios spalvos yra Laisvės
statula?“ Kažkas pasakė, kad žalia. Jis tarė: „O kurią ranką Laisvės
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statula laiko iškėlusi?“ Kažkas pasakė, jog dešinę ranką. Tada jis
paklausė: „Ką Laisvės statula laiko rankoje?“ Kažkas pasakė, kad
tai yra deglas. Tada tas vyras paklausė: „Kas atsitiko su tomis
mintimis apie rožinius dramblius?“ Jos išnyko. Matote, nieko
nereiškia pasakyti: „Dabar negalvok apie tai,“ nes tu žinai, kad
galvosi būtent apie tai. Raštas aiškiai mums sako, kad turime
pakeisti netinkamas mintis Dievo mintimis. Ir kai pastebime, kad
netinkami dalykai sukyla prieš mus ir mes galvojame apie tai,
apie ką neturėtumėm galvoti, tuomet nedelsiant turime nukreipti
savo protą į naują savo tapatybę. Turime tuoj pat gręžtis į Viešpatį
ir susijungti su Juo, – ne vien tik knygos puslapyje užrašytais
žodžiais, bet su pačiu Dievu, slypinčiu už tų žodžių. Biblija laiške
Romiečiams 8:6 mums sako, kad jeigu taip darysime, tai matysime
pakeistą gyvenimą ir ramybę iš Dievo, nes mūsų protas pasilieka
Jame ir Dvasios dalykuose. Mano broliai, mąstykite apie šiuos
dalykus ir jau šiandien vaikščiokite laisvėje ir nepriklausomybėje,
kurią Kristus išpirko jums.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Romiečiams 12:1. Ką turime daryti su savo kūnais?
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 12:1 Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai,
aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką,
– tai jūsų sąmoningas tarnavimas.
2. Perskaityk Romiečiams 12:2. Ši Rašto vieta sako, kad mes
turime būti kitokie nei … ? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 12:2 Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet
pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas
yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:11. Su kuo turime suderinti savo
mąstymą? _________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 17:11 Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už
tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo Raštus,
ar taip esą iš tikrųjų.
4. Perskaityk Romiečiams 8:5-6. Dvasiškas mąstymas yra … ?___
_________________________________________________
Romiečiams 8:5-6 Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai,
o kurie gyvena pagal Dvasią – dvasiškai. [6] Kūniškas mąstymas
– tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė.
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5. Perskaityk Romiečiams 12:1-2. Remiantis šiomis eilutėmis,
kokius du dalykus turime padaryti? ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 12:1-2 Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai,
aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką,
– tai jūsų sąmoningas tarnavimas. [2] Ir neprisitaikykite prie
šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad
galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.
6. Perskaityk Izaijo 26:3. Kaip išlikti tobuloje ramybėje? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
7. Perskaityk Izaijo 26:3. Kokiais būdais galėtumėm išlaikyti savo
mintis Viešpatyje? __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Izaijo 26:3 Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki
Tavimi.
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KRISTAUS BAŽNYČIOS
SVARBA
Don Krow
Šiandien kalbame apie Kristaus Bažnyčios svarbą. Norėčiau
perskaityti Rašto vietą, paimtą iš Žydams 10:25. Ten sakoma:
Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet
raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią
dieną. Kadangi kalbame apie Kristaus Bažnyčios svarbą, tai noriu
paklausti: Kas yra Bažnyčia?
Papasakojau apie „Evangelizacija per Mokinystę“ programą
čia, vietinėje Kolorado Springs bažnyčioje, Kolorado valstijoje.
Mes mokėme bažnyčios žmones kaip naudoti tą programą
ir praktikavomės už bažnyčios ribų. Šešių savaičių bėgyje
besidarbuojant su šia vietine bažnyčia, mes už jos ribų įsteigėme
dvidešimt Biblijos studijų grupelių. Ištisus mėnesius dirbome
su šiais žmonėmis Biblijos studijose. Vieną dieną tos vietinės
bažnyčios pastorius labai mane nustebino, sakydamas: „Juk žinai,
kad Biblija sako, jog Viešpats kasdien prie bažnyčios pridėdavo
išgelbėtuosius. Kodėl tie žmonės iš Biblijos studijų neateina į mūsų
bažnyčią?“
Mums besidarbuojant už bažnyčios ribų, žmonės išsigelbėdavo,
ir mes juos ugdėme tapti mokiniais bei patarnaudavome jiems.
Tačiau pastorius iš tiesų norėjo pasakyti štai ką: „Kodėl jie neateina
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į bendrus susirinkimus sekmadienio rytą šiame pastate?“ Mano
supratimas apie bažnyčią anuo metu taip pat nebuvo tobulas.
Pastoriaus žodžiai mane labai sujaudino, ir aš nežinojau, ką daryti.
Aš taip galvojau: „Ar tikrai veikia ši programa „Evangelizacija per
Mokinystę“? Ar tikrai mes darome įtaką žmonių gyvenimams?“
Žinojau, jog mes pasiekiame daugybę žmonių, tačiau mane trikdė
tai, kad jie neateina į rytinius tarnavimus sekmadieniais.
Nusprendžiau pastudijuoti žodį „bažnyčia.“ Šioje pamokoje
atskleidžiu tai, ką aš atradau. Romiečiams 16:3, 1 Korintiečiams
16:19, Kolosiečiams 4:15, Filemonui 2, Apaštalų Darbų 5:42 ir
Apaštalų Darbų 20:20 Biblija visų pirma kalba apie ankstyvosios
Naujojo Testamento Bažnyčios susirinkimą kieno nors namuose.
Žinau, jog yra daug įvairiausių rūšių Bažnyčių. Yra namų bažnyčios,
mažos ir didelės bažnyčios, ir labai didelės mega bažnyčios. Vienas
dalykas, iš tiesų patraukęs mano dėmesį Raštuose, buvo tai, kad
Naujojo Testamento bažnyčia rinkdavosi draugėn mažomis
grupelėmis žmonių namuose.
Aiškinamasis Lawrence O. Richards’o Biblijos žodžių žodynas
(p.164) sako: „Atleistina, kad dauguma yra šiek tiek pasimetę,
aiškindamiesi žodžio „bažnyčia“ reikšmę, nes šį žodį naudojame
norėdami pasakyti daugybę skirtingų dalykų. Tai gali reikšti
konkretų pastatą (pvz. 4-osios gatvės bažnyčia), denominaciją
arba organizuotą tikėjimą (Amerikos Reformatų Bažnyčia)
[arba Baptistų Bažnyčia], ir netgi sekmadienio susirinkimą
(pvz., ar šiandien buvai bažnyčioje). Nei viena iš šių reikšmių
nėra Biblijinė.“ Tada pradėjau mąstyti: Ką tai iš tiesų reiškia?
Ką iš tikrųjų reiškia žodis „bažnyčia“? Tada skaičiau toliau. Ten
sakoma: „Kol daugelis apie bažnyčią galvoja kaip apie statinį,
skirtą religiniams patarnavimams, o ne kaip apie garbinimui
susirinkusią bendruomenę, bažnyčios suvokimas gali būti
klaidinantis.“ Graikiškas žodis „bažnyčia“ yra ekklesia ir reiškia
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žmonių susirinkimą su tikslu garbinti ar melstis ar paprasčiausiai
žvelgti į Dievą. Tada ten perskaičiau dar kelis dalykus: „Ekklesia
Naujajame Testamente gali apimti bet kokį tikinčiųjų skaičių. Ji gali
būti naudojama apibūdinti mažą grupelę žmonių, besirenkančių
namuose (Romiečiams 16:5). Ji gali reikšti visus dideliame mieste
gyvenančius tikinčiuosius (Apaštalų Darbai 11:22), arba didelę
geografinę sritį, tokią kaip Azija ar Galatija.“ Toliau tęsiama:
„Paprastai bažnyčios susirinkimas vykdavo namuose. Kai tokia
kongregacija susirenka, „kiekvienas turi giesmę ar pamokymą,
ar kalbą, ar apreiškimą, ar aiškinimą“ (1 Korintiečiams 14:26).
Kai kuris vienas dalindavosi, kiti „rūpestingai apsvarstydavo,
kas buvo pasakyta“ (1 Korintiečiams 14:29)… toks dalinimasis
išlieka esminiu dalyku bažnyčios, kaip tikėjimo bendruomenės,
egzistavimui… Iš kiekvieno asmens buvo tikimasi prisidėti ir
patarnauti kitiems savo dvasinėmis dovanomis.“
Žydams 10:25 sako: Neapleiskime savųjų susirinkimo.
Bažnyčia yra žmonių susibūrimas su tikslu žvelgti į Jėzų, garbinti
Viešpatį, gauti kryptį iš Viešpaties, eiti šia kryptimi. Pagrindinis
ankstyvosios Naujojo Testamento bažnyčios tikslas buvo ugdymas.
Jie susirinkdavo kartu tam, kad statydintų vienas kitą tikėjime.
Ankstyvoji bažnyčia buvo evangelinė. Po įvairias vietoves
pasklidę žmonės dalindavosi savo tikėjimu į Jėzų Kristų, ir
Viešpats pridėdavo prie bažnyčios – prie Dievo žmonių (ne prie
pastato) – tuos, kurie atgailaudavo ir įtikėdavo. Po to jie rinkdavosi
drauge, kad vienas kitą padrąsintų, naudotų savo dvasines
dovanas, patarnautų vienas kitam bei leistų laiką bendraudami
ir drauge vaišindamiesi. Susirinkę, jie naudodavo savo dvasines
dovanas vienas kito ugdymui. Tada jie eidavo į išorinį pasaulį,
skelbdavo Žodį, ir visas procesas kartodavosi iš naujo. Jie tikėjo
Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir rinkosi drauge. Nebuvo svarbu, kur
rinktis. Tai galėjo būti koks nors pastatas arba kažkieno namai.
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Ten galėjo būti daug žmonių, ir galėjo būti nedidelė namuose
besirenkanti grupelė. Visa tai nebuvo nesvarbu; svarbu buvo tai,
kad jie susitikdavo drauge Viešpaties vardu, kad galėtų dalintis
savo dovanomis, drąsintų vienas kitą, turėtų bendrystę vienas su
kitu ir per tai kiekvienas būtų ugdomas bei statydinamas.
Aš supratau, kad susitikdami dvidešimtyje skirtingų Biblijos
studijų visame mieste, iš tiesų mes susitikdavome dvidešimtyje
skirtingų bažnyčių (tai vyko, kaip esu anksčiau minėjęs, per vietinę
bažnyčią ir naudojant Evangelizavimo per Mokinystę programą).
Tai nebuvo tokios bažnyčios, kaip kad šiandien įprasta manyti,
kas yra bažnyčia. Tačiau mes patys dvidešimt kartų per savaitę
susitikdavome kaip „bažnyčia“, nes mes rinkdavomės Viešpaties
Jėzaus vardu, kad padrąsintumėm vienas kitą, kad žvelgtumėm
į Viešpatį Jėzų, kad per Dievo Žodį gautume nurodymus, ir kad
naudotumėm savo dvasines dovanas.
Nesvarbu, į kokią bažnyčią eini; nesvarbu, ar esi
denominacinėje ar nedenominacinėje bažnyčioje; ar susitinkate
mega bažnyčioje ar mažoje namų grupelėje, – Raštas sako, kad kuo
aiškiau regime besiartinančią dieną ir kuo labiau gausėja nuodėmė,
tuo labiau daugėja Dievo malonė. Malonė vis gausės šiuose Dievo
žmonių susirinkimuose. Bažnyčioje, kur kiekvienas tikintysis turi
Jėzaus Kristaus tarnystės dalį, mes galime vienas kitam patarnauti,
vienas kitą paraginti bei padrąsinti, nes naudojame savo dvasines
dovanas vienas kito labui.
Jeigu tokiu būdu susitinkame tikinčiųjų grupėje, mums
visiems tai naudinga. Ir net jeigu mūsų – susitinkančių Viešpaties
Jėzaus vardu – tėra tik du ar trys žmonės, vis tiek turime tai daryti
reguliariai. Yra gerai susitikti kartu, kad naudotumėme savo
dvasines dovanas, kad paragintumėm bei padrąsintumėm vienas
kitą, kad drauge žvelgtumėm į Jėzų, kad melstumėmės vienas už
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kitą. Dar daug ką būtų galima pasakyti apie bažnyčią. Galėtumėm
dar pakalbėti apie vyresniuosius, prižiūrėtojus, pastorius ir
bažnyčios valdymą, tačiau tai nėra šiandieninio mūsų mokymo
tikslas. O tikslas yra toks: sužinoti, kam yra reikalinga bažnyčia,
ir sužinoti, jog mes neturime būti izoliuoti vieni nuo kitų, tarsi
kokie vienišiai negyvenamoje saloje. Nes atsiskyrę nuo kitų, mes
neišgyvensime. Kai priėmėme išgelbėjimą, Dievas patalpino
mus Kristaus kūne – universaliame tikinčiųjų kūne. Mes esame
reikalingi vienas kitam ir turime susitikti kaip Dievo bažnyčia,
kad padrąsintume vienas kitą ir patarnautume vienas kitam savo
dvasinėmis dovanomis, kurias mums suteikė Dievas. Drąsinu jus,
kad šiandien susirinktumėte draugėn su Dievo žmonėmis.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Hebrajams 10:25. Ko neturėtumėm apleisti? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:25 Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai
kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau
regime besiartinančią dieną.
2. Perskaityk Apaštalų Darbų 5:42. Kiekvieną dieną šventykloje ir
kiekvienuose namuose jie nesiliovė … bei … Jėzų Kristų. ___
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 5:42 Kiekvieną dieną šventykloje ir po namus
jie nesiliovė mokyti bei skelbti Jėzų Kristų.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:42. Kokius keturis dalykus toliau
darė ankstyvoji bažnyčia? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 2:42 Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo,
bendravimo, duonos laužymo ir maldų.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:44-45. Tiesa ar melas: ankstyvoji
bažnyčia vis duodavo pinigų įrengti bažnyčios stovėjimo
aikštelei.
Apaštalų Darbų 2:44-45 Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo
visa bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę,
padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo.
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5. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:28. Išvardink aštuonias
skirtingas dovanas, kurias Dievas suteikė savo bažnyčiai. ___
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 12:28 Ir šiuos Dievas paskyrė bažnyčioje:
pirma – apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais; po
to – stebuklai, paskui – išgydymų dovanos, visokia pagalba,
vadovavimai, įvairios kalbos.
6. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:26. Kai Dievo žmonės
susirinkdavo kaip bažnyčia, jie laisvai galėjo naudoti savo
dovanas. Išvardink penkis dalykus, kurie vykdavo jiems
susitikus. _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 14:26 Tad kaip bus, broliai? Kai susirenkate,
kiekvienas turi giesmę ar pamokymą, ar kalbą, ar apreiškimą, ar
aiškinimą. Tegul viskas tarnauja ugdymui.
7. Apaštalų Darbų 6:1. Ankstyvoji Naujojo Testamento bažnyčia
dalinosi maistu su … ? _______________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 6:1 Tomis dienomis, mokinių skaičiui augant,
tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais
žydais, nes kasdieniniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų
našlės.
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8. Perskaityk Jokūbo 1:27. Vienintelė pamaldumo rūšis, kuri rūpi
Dievui Tėvui yra … ? _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 1:27 Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir
Tėvą yra: lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save
nesuterštą šiuo pasauliu.
9. Perskaityk 1 Timotiejui 5:9-11. Kokius kriterijus turi atitikti
ankstyvosios Naujojo Testamento bažnyčios našlės? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Timotiejui 5:9-11 Į našlių sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai
ne mažiau kaip šešiasdešimt metų, kuri buvo žmona vieno vyro,
[10]
jeigu ji pasižymėjo gerais darbais, jei išauklėjo vaikus, jei
buvo svetinga, jei plaudavo šventiesiems kojas, jei pagelbėdavo
vargstantiems, jei stengdavosi dirbti visokį gerą darbą.
[11]
Jaunesnių našlių nepriimk. Pasiduodamos gašlumui, o ne
Kristui, jos nori ištekėti.
10. Perskaityk 1 Korintiečiams 9:14. Be to, kad bažnyčia išlaikydavo
našles, vargšus, ji taip pat pasirūpindavo … ? ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 9:14 Taip ir Viešpats patvarkė, kad Evangelijos
skelbėjai gyventų iš Evangelijos.
11. Perskaityk Mato 25:35-40. Kodėl žmonės mano, jog dėti pinigus
į paaukojimų krepšį yra vienintelis davimo Dievui būdas?
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_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 25:35-40 Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane
priėmėte, [36] buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis,
ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane. [37] Tada
teisieji klaus: Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir
pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme? [38] Kada gi matėme
Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme? [39] Kada gi
matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme? [40] Ir atsakys jiems
Karalius: Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš
šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.
12. Perskaityk Apaštalų Darbų 4:32-35 ir Patarlių 3:9-10. Ką
ankstyvosios bažnyčios vyresnieji ir pastoriai darė su finansais?
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 4:32-35 Visa tikinčiųjų daugybė buvo vienos
širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo
nuosavybe, bet visa jiems buvo bendra. [33] Apaštalai su didžiule
jėga liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir gausi malonė
buvo su jais visais. [34] Tarp jų nebuvo stokojančių, nes visi,
kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, o už tai
gautus pinigus atnešdavo [35] ir sudėdavo prie apaštalų kojų, ir
kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo.
Patarlių 3:9-10 Pagerbk Viešpatį savo turtu ir pirmaisiais viso
derliaus vaisiais, [10] tai tavo aruodai bus kupini, spaustuvai
perpildyti naujo vyno.
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IŠLAISVINIMAS
Don Krow
Šiandien kalbėsime apie demonologiją. Būdamas žemėje
Jėzus patarnavo žmonėms išvarinėdamas demonus, gydydamas
ligonius, prikeldamas mirusiuosius bei darydamas kitus stebuklus.
Maždaug ketvirtadalį Jo tarnavimo užėmė piktų dvasių išvarymas
iš žmonių. Apaštalų Darbuose 10:38 Biblija taip sako: Kalbama
apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir
galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas visus
velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Taip pat 1 Jono 3:8
sako: Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų.
Anksčiau aš turėjau kitokį požiūrį į demonologiją: kad demonai,
piktosios dvasios, nešvarios dvasios, velniai – vadink juos kaip nori
– pasireikšdavo tik Indijoje ar trečiojo pasaulio šalyse, kur žmonės
garbina stabus, o ne Tikrąjį ir Gyvąjį Dievą. Aš klydau.
Noriu papasakoti apie tai, ką patyriau prieš keletą metų
Dalaso bažnyčioje Teksaso valstijoje. Visi žmonės giedojo, ir staiga
netikėtai viena mergaitė parkrito ant grindų. Atrodė, tarsi ją būtų
ištikę traukuliai. Pasitaikė, kad bažnyčioje buvo gydytojas vardu
Dr. Rice. Keletas bažnyčioje buvusių žmonių gyveno tik vieno
kvartalo atstumu nuo bažnyčios pastato, todėl gydytojas paprašė
nuvežti mergaitę į jų namus, kad galėtų ją apžiūrėti. Mums ten
ją nuvežus, mergaitė ėmė elgtis lyg laukinė katė! Jos akys buvo
išsiplėtusios, ir stiprus vyriškas balsas prakalbo iš šios mažutės
trapios paauglės, kuri greičiausiai nesvėrė nė penkiasdešimties
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kilogramų. Staiga ši būtybė pradėjo mane pulti tokiais žodžiais:
„TU EINI Į PRAGARĄ!“ Aš pasakiau: „Ne, aš neinu.“ Aš buvau
išsigandęs, nes nieko panašaus iki šiol nebuvau matęs. Balsas sakė:
„TAIP, TU EINI Į PRAGARĄ“, o aš pasakiau: „Ne, aš neinu. Aš
neinu į pragarą.“ Atrodė, kad tai, kas buvo toje mergaitėje, turėjo
valdžią ir autoritetą virš manęs, ir aš nežinojau, ką daryti ir kaip
elgtis toje situacijoje.
Ten su manimi buvęs geras mano draugas taip persigando,
kad tuoj pat išėjo. Taigi, likau pats vienas. Aš galvojau: „Ir ką gi
man dabar daryti?“ Mergaitė turėjo antgamtinę jėgą, o taip pat ji
ėmė kalbėti panašia į vokiečių kalba, kurios niekada nesimokė, – iš
jos ėjo įvairiausi velniški laukiniai pasireiškimai. Ji buvo apsėsta
demonų, ir nors nežinojau, ką man daryti, tačiau visą laiką tikėjau,
kad Biblija turi jėgą. Jaučiausi panašiai kaip vaikas, kuris žiūri tuos
gąsdinančius siaubo filmus apie Drakulą. Vampyras grėsmingai
artinasi, bet staiga žmogus išsitraukia kryžių, ir vampyras
riaumodamas „ARRRGH!“ atsitraukia. Štai taip aš galvojau apie
Bibliją. Žinojau, kad turiu jėgą, tačiau nežinojau, kaip išgauti tą jėgą
iš Biblijos. Man padėjo Dievo malonė, nes iki šiol nieko panašaus
nebuvau patyręs. Biblijoje atsiverčiau Naująjį Testamentą ir taip jau
atsitiko, kad atsivertė laiškas Filipiečiams. Aš pradėjau skaityti 2
skyriaus 8-11 eilutes: Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties,
iki kryžiaus mirties. [9] Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo
jam vardą, kilniausią iš visų vardų, [10] kad Jėzaus vardui priklauptų
kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme [11] ir kiekvienos lūpos
Dievo Tėvo šlovei išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats.
Demonas tarė: „Nekalbėk apie tai! Aš negaliu pakęsti šių
žodžių! Nesakyk šito!“ Aš pagalvojau: „Kokia reakcija!“ Ir tada
pasakiau: „Ką gi, prieš Jėzaus vardą kiekvienas kelis suklups – visa,
kas danguje, visa, kas žemėje, ir visa, kas po žeme.“ „Nekalbėk
apie tai! Negaliu pakęsti šių žodžių! Nesakyk to, nesakyk to!“, –
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klykė ji. Aš pagalvojau: „Šitas velnias eina iš proto šioje mergaitėje
vien dėl to, kad aš paprasčiausiai skaitau Dievo Žodį!“ Todėl dar
kartą perskaičiau: „Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties,
iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo
jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų
kiekvienas kelis.“ Ir vėl buvo ta pati reakcija – „Nekalbėk šito, aš
negaliu to pakęsti!“ Tada demonas pagriebė mergaitę už ausų ir ši
pasakė: „Nesakyk šito! Negaliu pakęsti šių žodžių, nesakyk šito!“
Velnias partrenkė mergaitę žemyn priešais mane, ir ji pradėjo
klauptis prieš Jėzaus vardą. O aš pasakiau: „Jėzaus vardu, kiekvienas
kelis priklaups – danguje, ar žemėje, ar po žeme.“
Vos prieš akimirką, tas velnias turėjo autoritetą ir valdžią virš
manęs. Aš maniau, kad jis mane prilups, primuš, kur nors mane
nusvies – nežinojau, kas galėjo nutikti! Visa, ką žinojau, buvo
tai, kad Biblija turi jėgą, todėl atsiverčiau ją ir pradėjau skaityti.
Efeziečiams 6:17 Biblija sako: Ir pasiimkite Dvasios kalaviją, kuris
yra Dievo žodis. Matai, yra toks sužeidžiantis ginklas, kuris, lyg
kalavijas kirs priešui ir sužalos jį. Tai Dvasios Kalavijas, Dievo
Žodis. Ar prisimeni, kai Jėzus buvo gundomas? Velnias atėjo
pas jį ir paskė: „Aš duosiu tau visas pasaulio karalystes, jeigu tik
tu nusilenksi man ir mane pagarbinsi.“ Jėzus pasakė: Eik šalin,
šėtone! Juk parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam
tetarnauk! (Mato 4:10) Tada velnias gundė Jį vėl ir vėl, o Jėzus sakė:
„Parašyta, Šėtone… parašyta“, ir citavo Dievo Žodį. Jis naudojo
Dvasios Kalaviją, ir Biblija sako, kad velnias pasitraukė ir paliko Jį
kuriam laikui.
Vienintelis ginklas, kurį turime, kad nugalėtume priešą, yra
Dvasios Kalavijas, kuris yra Dievo Žodis. Ar žinai, ką iš viso to
išmokau? Ogi išmokau štai ką: kiekvieną kartą, kai noriu studijuoti
Žodį, staiga pagalvoju, koks esu išalkęs ir kad turiu eiti paieškoti ko
nors užkąsti. Arba imu galvoti apie viską, ko tą dieną nepadariau.
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Žinau, kad studijuojantys šį kursą apie mokinystę, turės įvairiausių
pasiteisinimų, kodėl jie negali būti Žodyje. Galiausiai aš
išsiaiškinau, kodėl taip yra. Biblijoje yra kažkas, ką Dievas nori,
o velnias nenori, kad mes žinotume. Taigi, kiekvieną kartą, kai tu
ateini studijuoti Dievo Žodį ar kursą apie mokinystę, Dievo Žodyje
yra kažkas, ko priešas nenori, kad tu žinotum – jis nenori, kad tu
pažintum už tų žodžių slypintį Dievą.
Yra tamsos karalystė ir yra brangaus Dievo Sūnaus karalystė.
Kolosiečiams 1:13 sako: Jis išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir
perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. Kurioje karalystėje esi tu?
Karalystė tai vieta, kur kažkas turi valdžią ir valdo. Jėzus Kristus
yra karalius. Ar atidavei Jam savo gyvenimą? Ar tu šiandien
seki Juo? O gal leidi kitiems dalykams užimti pirmą vietą tavo
gyvenime? Jėzus apie tai kalbėjo Luko 6:46 Kam vadinate mane:
Viešpatie, Viešpatie, o nedarote, ką sakau?! Jis nori būti svarbiausias
– užimti pirmą vietą tavo gyvenime. Tamsos karalystė daro viską,
kad neleistų Jam būti svarbiausiu ir valdančiu tavo gyvenime. Taip
yra todėl, kad priešas pats nori pakilti į tą išskirtinę vietą. Šiandien
visa širdimi atsigręžk į Jėzų ir suprask, kad priešas tikrai yra. Jo
vardas yra Šėtonas ir jis turi demonišką jėgą, tačiau Biblija mums
sako, kad mes turime autoritetą virš jo.
Mato 10:8 Jėzus pasakė: Gydykite ligonius, apvalykite
raupsuotuosius, prikelkite numirusius, išvarykite velnius: veltui
gavote, veltui ir duokite. Pamokslauk karalystės Evangeliją, – taip
darydamas tu turėsi autoritetą virš priešo. Daugiau nebeleisk
priešui sulaikyti tave nuo to, ką Dievas turi paruošęs tau. Tegul
Jėzus būna Viešpats ir užima pirmą vietą tavo gyvenime. Niekada
dėl to nesigailėsi.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Efeziečiams 6:12. Kaip ši eilutė apibūdina mūsų
dvasinį konfliktą su demoniška sfera? __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 6:12 Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su
kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais
ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.
2. Perskaityk Morkaus 16:17. Ką ši eilutė moko mus apie tikinčiojo
autoritetą? ________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 16:17 Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie
išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis,
3. Perskaityk Jokūbo 4:7. Ką turi daryti asmuo, kuris siekia
išlaisvinimo nuo demonų? ___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 4:7 Taigi būkite klusnūs Dievui; priešinkitės velniui, ir
jis bėgs nuo jūsų.
4. Perskaityk Jokūbo 1:14. Kaip Šėtonas mus apgauna, kad
imtume trokšti kažko, kas yra bloga? ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 1:14 Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas
ir suviliotas.
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5. Perskaityk Romiečiams 6:13. Jeigu asmuo užpildys savo
gyvenimą Kristaus dalykais, demonai pasijaus nepatogiai ir
pasitrauks. Ką ši eilutė liepia mums daryti? _______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 6:13 Ir neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip
nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save kaip iš mirusiųjų
atgijusius ir savo narius – kaip teisumo ginklus.
6. Perskaityk Romiečiams 13:14. Demonai minta kūno darbais,
todėl numarink juos badu, vaikščiodamas Dievo meilės ir
tyrumo keliais. Mes netenkiname kūno … ? ______________
_________________________________________________
Romiečiams 13:14 Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir
nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.
7. Perskaityk Luko 10:17-19. Jėzus niekada nesakė, jog melstumės
Jam, kad Jis išvarytų demonus. Jis suteikė mums autoritetą. Ši
eilutė sako, kad mes turime valdžią ir autoritetą virš … ? _____
_________________________________________________
Luko 10:17-19 Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu
kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo.
[18]
O Jėzus atsiliepė: Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš
dangaus. [19] Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei
skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų.
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TIKINČIOJO VALDŽIA
Andrew Wommack
Mums, tikintiesiems, Dievas suteikė valdžią. Norėdami iki
galo išnagrinėti šį klausimą, žiūrėsime ne tik į valdžią, kurią turime
mes, bet taip pat ir į valdžią, kurią turi Šėtonas. Šėtono valdžia yra
neproporcingai išdidinta. Krikščionys yra mokomi tikėti, kad mes
kovojame su būtybe, kurios jėga yra didesnė nei mūsų, ir kad mes
tik vos ne vos galime jį įveikti. Tai visiškai skirtinga nuo to, ką moko
Raštas. Efeziečiams 6:12 Raštas sako: Mes grumiamės ne su krauju
ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio
valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Taigi,
Šėtonas veikia; jis tikrai yra. Jis turi visą kunigaikštysčių ir valdžių
hierarchiją, su kuriomis mes susiduriame; tačiau prieš tai esanti
eilutė sako, kad mes turime išstoti prieš velnio klastas. Vienintelė
jėga, kurią velnias iš tikrųjų turi prieš mus, yra apgavystė. Jis neturi
jėgos pats savaime mus nugalėti.
Pradžios Knygos 3 skyriuje matome, kad kai Adomas ir Ieva
buvo gundomi pirmą kartą, Šėtonas neatėjo su kažkokia ypatinga
viską nugalinčia jėga. Pavyzdžiui, vietoje to, kad įsikūnytų į mamutą
ar dramblį, ar kad primintų savo pėda Adomo galvą, ar kad imtų
grąsinti sakydamas: „Tarnaukite man arba bus taip ir taip…“, – jis
įsikūnijo į gyvatę, į patį subtiliausią Dievo sukurtą padarą. Žodis
„subtilus“ taip pat reiškia „gudrus, apgaulingas, išradingas daryti
bloga“. Priežastis, kodėl Šėtonas atėjo gyvatės pavidalu, buvo ta,
kad pats iš savęs jis neturėjo jokios valdžios priversti Adomą ir Ievą
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ką nors daryti. Jis galėjo tik apgauti. Šėtonas išstojo prieš Dievo
prigimtį ir charakterį ir pradėjo Jį kritikuoti, sakydamas: „Iš tikrųjų
Dievas jūsų nemyli – Jis slepia kai kuriuos dalykus nuo jūsų.“ Jis
panaudojo apgavystę, kad sugundytų Adomą ir Ievą nusidėti
Dievui. Būtent jie turėjo visą valdžią; o Šėtonas juos gundė tokiu
būdu todėl, nes jis pats neturėjo jokios valdžios išstoti prieš Dievą.
Apie tai būtų galima kalbėti žymiai daugiau, bet dabar tam
neturiu laiko. Tačiau vienas pagrindinių dalykų, kuriuos noriu jog
tu suprastum, yra apie tikinčiojo valdžią: tu turi pripažinti, kad
Šėtonas neturi tau jokios valdžios ir autoriteto. Jis yra nugalėtas
priešas. Vienintelė jo galia prieš tave yra ateiti pas tave su melais
ir apgavyste. Jeigu tavo gyvenimas yra sugriautas, gal būt tu sakai:
„Tai Šėtonas laido strėles į mane“, – tačiau tu pats aprūpini jį
amunicija. Tu esi tas, kuris turi reaguoti į jo melus ir apgavystes.
Jeigu nepasiduotum Šėtonui, jis neturėtų jokio priėjimo prie
tavęs ar jėgos prieš tave. 2 Korintiečiams 10:3-5 sakoma: Vis dėlto,
gyvendami kūne, mes kovojame ne kūniškai. [4] Mūsų kovos ginklai
ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves. [5] Jais nugalime
gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą.
Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Ši
Rašto vieta kalba apie tavo kovos ginklus, ir kiekvienas paminėtas
ginklas kalba apie protą, kuris pažaboja mintis. Šėtonas neturi tau
jokios valdžios, – išskyrus per apgavystę.
Noriu trumpai apibendrinti keletą dalykų. Tikrai pradžioje
Dievas turėjo visą valdžią. Visa jėga ir valdžia sklinda iš Dievo,
nes Jis yra vienintelis, turintis jėgą Savyje. Viskas ateina iš Jo.
Kuriant dangų ir žemę, visa jėga ir valdžia buvo Jo rankose.
Paskui, Pradžios 1:26, kai Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, Jis pasakė:
Jie tevaldo visą žemę. O dabar pažiūrėkime, kas sakoma Psalmėje
115:16 Dangūs yra Viešpaties buveinė, o žemę Jis atidavė žmonėms.
Dievui priklausė viskas, nes Jis yra Kūrėjas, tačiau žmonėms,
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fizinėms būtybėms, Jis suteikė valdžią arba autoritetą visoje žemėje.
Šėtonas niekada neturėjo teisės ir jėgos valdyti žemėje. Jis paėmė tą
valdžią apgaudamas žmogų, kad tas nusidėtų. Dievas davė tą jėgą
žmonijai, o kai žmogus puolė, pats žmogus atidavė tą Dievo jam
duotą autoritetą ir jėgą velniui. Dievas niekada nesuteikė Šėtonui
jėgos, kad pavergtų žmogų ar valdytų šią žemę.
Raštas sako, kad Šėtonas yra šio pasaulio dievas, bet taip yra
ne todėl, kad Dievas padarė jį šio pasaulio dievu. Dievas niekada
nesuteikė Šėtonui aukštesnės pozicijos nei žmonijai. Valdžią ir
autoritetą šioje žemėje Jis davė žmonėms. Vienintelė priežastis,
kodėl Šėtonas kada nors galėjo pavergti, dominuoti ar sukelti
problemas, kurias sukelia, yra ta, kad patys žmonės jiems Dievo
duotą valdžią atidavė Šėtonui. Tai pasirodė besanti rimta problema
Dievui, nes Jis yra Dvasia, o Jis davė valdžią šioje žemje žmonėms,
kurie turi fizinį kūną. Tik fizinius kūnus turintys žmonės turi
autoritetą ir galią valdyti ir daryti įtaką šiai žemei. Šėtonas turi
ateiti pas mus ir priversti mus atiduoti mūsų valdžią jam. Būtent
dėl to jam patinka apsigyventi kūne. Rašte skaitom, kad demonai
turi turėti kūną, kurį galėtų apsėsti, nes Šėtonas nieko negali
padaryti, nebent jis naudojasi fiziniu žmogaus kūnu, per kurį gali
veikti. Kadangi Dievas yra Dvasia, ir Savo valdžią Jis davė fizinius
kūnus turintiems žmonėms, tai, tam tikra prasme, Jo rankos yra
surištos. Taip yra ne todėl, kad Dievas neturi valdžios ir autoriteto,
bet todėl, kad Jis yra ištikimas Savo Žodžiui. Jis suteikė autoritetą
fiziniams žmonėms, ir, kadangi Jis laikosi Savo paties Žodžio, Jis
negali jo atsiimti ir sakyti: „Viskas vyksta ne taip, kaip Aš norėjau;
laikas išseko; metas sustoti; pradėsime iš naujo.“ Ne, Dievas taip
nepasakė, nes Jis surišo Save Savo paties Žodžiu. Visos istorijos
bėgyje Jis ieškojo ko nors, per ką galėtų veikti, bet problema buvo
ta, kad visi žmonės buvo sugedę ir pasidavė Šėtonui. Taigi, ką Jis
galėjo bedaryti?
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Dievas galiausiai Pats atėjo į žemę ir tapo žmogumi. Kai
supranti tai, ši tiesa stulbina, nes dabar velnias atsidūrė didelėje
bėdoje. Jis naudojo žmonijos valdžią, o Dievas negalėjo tiesiogiai
išspręsti visų tų problemų, nes žmogus savo noru, legaliai perleido
jam Dievo suteiktą valdžią Šėtonui. Šėtonas buvo neteisus tame,
ką darė, bet žmogus pats atidavė jam priklausantį autoritetą ir
valdžią. Bet štai dabar atėjo Dievas, ir Jis daugiau nebebuvo vien
Dvasia, bet turėjo fizinį kūną. Dėl šito velnias atsidūrė blogoje
padėtyje, nes Dievas ne tik kad turėjo autoritetą danguje, bet
tapimas žmogumi suteikė Jam autoritetą ir žemėje. Jėzus pasakė
Jono 5:26-27 Kaip Tėvas turi gyvybę pats savyje, taip davė ir Sūnui
turėti gyvybę pačiam savyje. [27] Jis taip pat suteikė jam galią teisti,
nes jis – Žmogaus Sūnus. Jis kalbėjo apie Jo fizinį kūną.
Jėzus atėjo ir naudojo Dievo duotą autoritetą. Velnias jį gundė,
bet Jėzus niekada jam nepasidavė. Šėtonas pralaimėjo kiekvieną
mūšį su Juo. Tada Jėzus paėmė mūsų nuodėmes, numirė už jas,
nuėjo į pragarą, vėl prisikėlė, ir Mato 28:18 pasakė: Man duota visa
valdžia danguje ir žemėje. Jis vėl atsikovojo Dievo žmonijai duotą
autoritetą, kurį žmogus naudojo neteisingai, ir dabar, būdamas
Dievu kūne, Jėzus turėjo visą autoritetą danguje ir žemėje. Jau
sekančioje eilutėje Jis pasakė: „Dabar eikite ir darykite šituos
dalykus.“ Iš esmės Jis sakė štai ką: „Dabar Aš turiu visą valdžią
danguje ir žemėje, ir Aš dalinuosi ja su jumis.“ Tačiau šį kartą
valdžią, kurią Dievas mums, kaip tikintiesiems, sugrąžino, turi
unikalų skirtumą. Dabar tai yra jungtinis mūsų ir Viešpaties Jėzaus
Kristaus autoritetas. Jis daugiau nebėra duotas vien tik mums, kaip
tai buvo su Adomu ir Ieva. Jie galėjo jiems suteiktą valdžią atiduoti,
leisti velniui juos pavergti, ir, tiesą sakant, atsidurti beviltiškoje
situacijoje; bet šiandien mes turime bendrą valdžią su Viešpačiu
Jėzumi Kristumi. Tai panašu į bendrą sąskaitą banke, kai reikalingi
abu parašai, kad būtų galima išgryninti čekį. Mes dalijamės valdžia
su Viešpačiu Jėzumi, o Jis valdžia dalijasi su bažnyčia.
2-40

TIKINČIOJO VALDŽIA

Nors mes ir suklystume, tačiau Dievas jau daugiau niekada
nebeleis velniui atgauti šios valdžios. Šėtonas yra visiškai bejėgis.
Jis nieko negali padaryti tavo gyvenime, nebent tik, jei jis tave
apgauna arba tu pats savanoriškai pasiduodi. Galbūt tu suteiki jam
valdžią savo gyvenime, galbūt tu asmeniškai kenti dėl to, tačiau
žmogui Dievo duota valdžia daugiau niekada neatsidurs tik velnio
rankose. Dabar ši valdžia priklauso ir mums, ir Viešpačiui Jėzui, o
Jis pasilieka ištikimas nepriklausomai nuo nieko. Tu turi pripažinti,
kad būtent tu esi tas, kuris dabar turi autoritetą ir valdžią. Šėtonas
kovoja prieš tave per mintis, o tavo ginklai yra tokie, kad tu gali tas
mintis nugalėti. Tu gali pripažinti, kad tai yra visiškai neteisinga,
kad velnias fiziškai spaudžia tave, ir surasti, ką gi Raštas sako apie
išgydymą. Jono 8:32 sako: Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus
laisvus. Tu esi tas, kuris turi jėgą ir valdžią. Dievas davė tau visa
tai, ir vienintelis dalykas, kuris neleidžia tau naudotis tuo, yra tai,
kad tu dar nepaėmei į nelaisvę savo minčių. Tu nepanaudojai šitų
dvasinių ginklų, kad atnaujintum savo protą ir suvoktum, ką tu
turi. Kai supranti, kad tu esi tas, kuris turi valdžią ir jėgą, jautiesi iš
tiesų padrąsintas.
Meldžiu, kad priimtum šią žinią, kad mąstytum apie ją,
ir Dievas duos tau apreiškimą, kad tu esi tas, prieš kurį dreba
Šėtonas. Tu neturėtum drebėti prieš Šėtoną, nes būtent tu turi
Dievo suteiktą jėgą ir valdžią. Jeigu tu pasipriešinsi velniui, jis bėgs
nuo tavęs (Jokūbo 4:7).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Pradžios 3:1. Šėtonas egzistuoja, bet jo reali jėga
yra jo sugebėjime mus apgauti. Kuo suabejoti gyvatė (velnias)
privertė Ievą? ______________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Pradžios 3:1. Kaip manai, kodėl Šėtonas naudojo
apgaulę? _________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 3:1 O gyvatė buvo suktesnė už visus kitus laukinius
gyvulius, kuriuos VIEŠPATS Dievas buvo padaręs. Ji paklausė
moters: Ar tikrai Dievas sakė: Nevalgykite nuo jokio medžio
sode?
3. Perskaityk Pradžios 1: 26, 28. Kas žmogui suteikė valdžią? ___
_________________________________________________
Pradžios 1:26 Tuomet Dievas tarė: Padarykime žmogų pagal
mūsų paveikslą ir panašumą; tevaldo jie ir jūros žuvis, ir
padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės
gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius!
Pradžios 1:28 Dievas juos palaimino, tardamas: Būkite vaisingi
ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite
ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje
judantiems gyvūnams.
4. Perskaityk Psalmę 8:4-8. Kaip Dievas sukūrė žmogų? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Psalmė 8:4-8 Kai pasižiūriu į tavo dangų, – tavo pirštų darbą, –
į mėnulį ir žvaigždes, kuriuos tu pritvirtinai, – kas yra žmogus,
kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi? Tu padarei
jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbe ir didybe.
Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku, padėjai visa prie jo
kojų. Avis ir jaučius – visus aliai vieno – ir laukinius gyvulius.
5. Perskaityk 2 Korintiečiams 4:4. Remiantis šia Rašto vieta, kas
įvyko? ____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2 Korintiečiams 4:4 Netikintiesiems, kuriems šio pasaulio
dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Kristaus šlovės –
Evangelijos šviesos; ogi Kristus yra Dievo atvaizdas.
6. Perskaityk Mato 4:8-9. Ar šios eilutės patvirtina aukščiau
pateiktą išvadą? ____________________________________
_________________________________________________
Mato 4:8-9 Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas
viso pasaulio karalystes bei jų didybę, [9] sako: Visa tai aš tau
atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.
7. Perskaityk Mato 28:18. Po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, kas
dabar turi visą valdžią danguje ir žemėje? _______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 28:18-19 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: Man duota
visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano
mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
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8. Perskaityk Mato 28:18-19. Remiantis šia eilute, kam buvo
deleguota valdžia? __________________________________
_________________________________________________
Mato 28:18-19 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: Man duota
visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano
mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
9. Perskaityk Efeziečiams 1:19. Link ko yra nureipta visa
pranokstanti Dievo jėgos didybė? ______________________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:19 Ir kokia nepalyginama jo galybės didybė
mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.
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IŠGYDYMAS YRA
ATPIRKIME
Andrew Wommack
Šiandienos sesija yra apie išgydymus ir tai, kad išgydymai yra
dalis to, ką Jėzus jau išpirko dėl mūsų. Morkaus 2 skyriuje ir Luko
5 skyriuje Jėzus mokė tokiame žmonių perpildytame name, kad
paralyžiuotojo draugai turėjo nuleisti jį žemyn pro stogą, ir Jėzus
stebuklingai jį išgydė. Biblijoje Mato 8:14-16 skaitome, kas vyko
po to, kai Jėzus baigė gydyti ligonius: Atėjęs į Petro namus, Jėzus
pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią. [15] Jis palietė jos ranką,
ir karštis paliovė. Toji atsikėlė ir galėjo jam patarnauti. [16] Vakarui
atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demono apsėstųjų. Jis išvarė
dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius. O tada 17 eilutė parodo
priežastį, kodėl tai turėjo įvykti: Kad išsipildytų pranašo Izaijo
žodžiai: Jis pasiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų ligas. Tą
kartą Jėzus gydė daugybę žmonių, ir apie tai labai specifiškai
kalbama Izaijo 53:3-5, Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas
[tai yra pranašystė apie Viešpatį Jėzų Kristų], skausmų vyras,
negalią pažinęs, – jis taip atrodė, kad mes negalėjom į jį žiūrėti. Jis
buvo paniekintas, mes nieku jį laikėme. [4] Tačiau jis mūsų negalias
prisiėmė, mūsų skausmus sau užsikrovė. O mes laikėme jį palūžusiu,
– Dievo nubaustu ir nuvargintu. [5] Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų
nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito
mūsų išganymui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis (skliausteliai
autoriaus).
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Tai labai stiprios Rašto vietos. Kai kurie žmonės, skaitydami
jas, sako: „Palauk minutėlę, visa tai kalbama dvasine prasme“.
Bažnyčia, kurioje užaugau, netikėjo fiziniu kūno išgydymu. Jie
paimdavo štai tokią Rašto vietą ir ją sudvasindavo – sakydavo, kad
mes esame sužeisti emociškai, o kai pašvenčiam savo gyvenimus
Viešpačiui, Jis mus išgydo. Bet jeigu šią Rašto vietą sugretinsime
su tomis, nuo kurių pradėjau, tai toks „dvasinis“ šių Rašto vietų
pritaikymas pasibaigs kartą ir visiems laikams. Tai tiesa, kad
Jėzus išgydys tave emociškai ir visaip kitaip, bet šios Rašto vietos
kalba apie fizinį kūno išgydymą. Tai yra akivaizdu, nes Mato 8-17
sakoma, kad tie įvykę išgydymai buvo Izaijo pranašystės, kurią
ką tik skaitėme, išsipildymas: Jo žaizdomis buvome išgydyti. Ten
sakoma, kad tai, jog Jis Pats pasiėmė mūsų kaltes ir nešė mūsų
ligas, buvo pranašystės išsipildymas. Čia kalbama apie fizines ligas,
sužeidimus ir skausmus. Jėzus fiziškai gydė žmones, kad išpildytų
Raštą, kuris sako, kad mes esame išgydyti Jo žaizdomis.
Toliau, 1 Petro 2:24 Biblija sako: Jis pats savo kūne užnešė
mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms, gyventume
teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Tai parašyta būtuoju
laiku. Jėzus atėjo; ir dalis to, ką Jis atėjo daryti, buvo gydyti mūsų
fizinius kūnus. Aš nenuvertinu to fakto, kad Jis taip pat atėjo atleisti
mūsų nuodėmes. Tai svarbu, ir nuodėmių atleidimas yra tarsi
durys ar įėjimas į visą kita, tačiau Jis neatėjo vien tik atleisti mūsų
nuodėmių. Jis atėjo ir tam, kad išgydytų mūsų kūnus. Naujajame
testamente „išgelbėjimą“ reiškiantis graikų kalbos žodis yra sozo,
– labai plačią reikšmę turintis žodis, kuris tinka daugeliui įvairių
dalykų. Pasižiūrėję, galime pamatyti, kad šis žodis taip pat yra
išverstas kaip „išgydytas“. Jokūbo 5:14 sakoma: Kas nors pas jus
serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už
jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu, ir tikėjimo malda išgelbės
ligonį. Čia vartojamas žodis „išgelbės“ yra tas pats graikiškas žodis
sozo, ir jis kalba apie ligonius, kurių kūnai yra fiziškai išgydomi.
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Tas pats žodis, kuris Naujajame Testamente buvo šimtus kartų
išverstas kaip „nuodėmių atleidimas“, taip pat buvo išverstas ir
kaip „išgydytas“.
Mato 10-ame skyriuje, išsiųsdamas savo mokinius, Jėzus jiems
įsakė gydyti ligonius, apvalyti raupsuotuosius, prikelti numirusius,
išvaryti velnius ir pamokslauti Evangeliją. Tuo pačiu atsikvėpimu,
kai Jis liepė jiems pamokslauti Evangeliją, taip pat Jis liepė gydyti
ligonius, apvalyti raupsuotus ir išvaryti velnius. Išgydymas yra
tokia pat svarbi dalis to, ką Jėzus atėjo padaryti tavo gyvenime,
kaip ir nuodėmių atleidimas.
Lygiai taip pat, tu niekada neturėtum galvoti, kad Viešpats
nori, kad tu padarytum nuodėmę tam, kad Jis galėtų pamokyti tave
ir kad per tą nuodėmę tu kažką suprastum; taip pat yra neįmanoma,
kad Jis norėtų, jog tu gyventum ligose. Dievas nėra ligų autorius
tavo gyvenime. Kartais žmonės sako tokius dalykus kaip: „Ką gi,
ši liga iš tikro yra palaiminimas iš Dievo, nes dėl jos aš atsigręžiau
į Jį“. Tai tiesa, kad krizinėse situacijose žmonės atsigręžia į Dievą,
bet Jis nesiunčia ligų tam, kad tave pamokytų. Jis negalėtų padaryti
to lygiai taip, kaip negalėtų uždėti ant tavęs nuodėmės. Ar gali ko
nors išmokti, jei gyveni nuodėmėje? Jei gyveni gyvenimą kaip
svetimautojas ar homoseksualus žmogus ir užsikreti kokia liga, ar
gali iš to pasimokyti, kad toks gyvenimo būdas buvo neteisingas?
Žinoma, kad gali, tačiau Dievas neprivertė tavęs šitaip gyventi. Jis
neįdėjo nuodėmės į tavo gyvenimą, tačiau tu gali pasimokyti iš
nuodėmiavimo. Tu gali daužyti savo galvą į sieną ir pasimokyti, kad
taip nereikia daryti, tačiau taip pat tu galėtum to paties pasimokyti
ir nedaužydamas savo galvos į sieną. Tau nebūtina visko išmokti
per stiprius smūgius. Dievas neduoda tau ligų, kad nužemintų tave
ir kažko pamokytų. Jėzus mirė, kad atleistų tau tavo kaltes, o taip
pat, kad išgydytų tave iš tavo ligų. Jis nešė tavo nuodėmes Savo
kūne, ir Jo žaizdomis mes buvome išgydyti.
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Antgamtinis dieviškas išgydymas yra prieinamas kiekvienam
iš mūsų ir yra dalis atpirkimo, kurį Jėzus įvykdė savo mirtimi.
Dievas nenusivilia tavimi, net jeigu tu ir nepriimi savo išgydymo.
Kad mylėtum Dievą, tau neprivaloma būti išgydytam. Tu gali
mylėti Dievą visa savo širdimi, netikėti išgydymu, ir vis tiek eiti į
dangų. Tiesą sakant, gali būti, kad tu iškeliausi ten netgi greičiau,
nes nežinai, kaip gyventi sveikatoje. Bet žinai ką, – tu gali ją turėti.
Jėzus mirė, kad tai taptų tikra. Dievas nori, kad tu būtum sveikas.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Mato 8:16-17. Kiek žmonių išgydė Jėzus? ________
_________________________________________________
Mato 8:16-17 Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug
demono apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus
ligonius, [17] kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: Jis pasiėmė
mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų ligas.
2. Perskaityk Izaijo 53-3-5. Apie kokios rūšies išgydymą kalba
šios eilutės? _______________________________________
_________________________________________________
Izaijo 53:3-5 Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas,
skausmų vyras, apsipratęs su negalia, – toks, kuris prieš žmones
užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, laikėme mes jį nieku.
[4]
Tačiau jis mūsų negalias prisiėmė, mūsų skausmus sau
užsikrovė. O mes laikėme jį raupsuotu, – Dievo nubaustu ir
nuvargintu. [5] Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų,
ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų
išganymui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis.
3. Perskaityk Mato 8:17. Kas atsitiko su mūsų ligomis ir
negaliomis? _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 8:17 Kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: Jis pasiėmė
mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų ligas.
4. Perskaityk 1 Petro 2:24. Remiantis šia eilute, kokius du dalykus
Jėzus padarė dėl mūsų?_______________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
1 Petro 2:24 Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant
kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs
esate pagydyti jo žaizdomis.
5. Perskaityk Jokūbo 5:14-15. 15-oje eilutėje žodis „išgelbėtas“
yra išverstas iš graikiško žodžio sozo, kuris verčiamas kaip
„išlaisvinti, apsaugoti, išgydyti, išsaugoti, būti sveikam“. Tai
tas pats žodis, kuris Biblijoje naudojamas kaip „išgelbėjimas“.
Remiantis šiomis eilutėmis ir išgelbėjimo apibrėžimu graikų
kalboje, kokie dalykai yra įtraukti į išgelbėjimą? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 5:14-15 Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios
vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi
Viešpaties vardu. [15] Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats
jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista.
6. Perskaityk Mato 10:7. Ką Jėzus liepė Savo mokiniams sakyti,
kai Jis juos išsiuntė? _________________________________
_________________________________________________
7. Perskaityk Mato 10:8. Ką Jėzus liepė jiems daryti? __________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 10:7-8 Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė.
[8]
Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus,
išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!
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8. Perskaityk Morkaus 16:15. Ką Jėzus liepė daryti Savo mokiniams?
_________________________________________________
_________________________________________________
9. Perskaityk Morkaus 16:16. Ką darys tie, kurie atsiliepia į
Evangelijos žinią? __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
10. Perskaityk Morkaus 16:17. Kokie ženklai lydės tikintįjį? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
11. Perskaityk Morkaus 16:18. Kokie kiti ženklai lydi tikinčiuosius?
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 16:15-18 Ir jis tarė jiems: Eikite į visą pasaulį ir
skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. [16] Kas įtikės ir pasikrikštys,
bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. [17] Kurie įtikės,
tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės
naujomis kalbomis, [18] ims plikomis rankomis gyvates ir, jei
išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant
ligonių, ir tie pasveiks.
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KLIŪTYS IŠGYDYMUI
Andrew Wommack
Ankstesnėje pamokoje kalbėjau apie tai, kad išgydymas yra
Dievo valia ir kad tai yra atpirkimo dalis. Apie tai būtų galima
kalbėti žymiai daugiau, nes netgi jei tu tai priimi ir jei matei tai
Raštuose, vistiek kyla daugybė tokio pobūdžio klausimų: „Jeigu
Dievo valia yra išgydyti mus, tai kodėl išgyja ne visi?“ Tam yra
daug priežasčių, ir šioje pamokoje paliesiu tik nedidelę dalį to, ką
žinau. Yra daugybė informacijos, kurios paprasčiausiai negaliu čia
sutalpinti. Bet kadangi Dievo valia yra išgydyti, tai bent iš dalies
paaiškinsiu, kodėl žmonės nepasveiksta. Viena iš priežasčių –
neišmanymas. Tu negali veikti tame, ko nežinai ar nesupranti, ir
mano paties gyvenime būtent taip ir buvo.
Buvau išmokytas, kad Dievo valia įvyks automatiškai, kad aš
neturiu autoriteto, valdžios ar žodžio šituose klausimuose. Taigi,
man gyvenant tokiame neišmanyme, įvyko daugybė dalykų. Mano
tėtis mirė, kai man buvo dvylika metų, ir kiti du ar trys žmonės
mirė mano akivaizdoje iki man sulaukiant dvidešimt vienerių.
Aš meldžiausi dėl visų jų, kad jie būtų išgydyti, tačiau nemačiau
išgydymo įvykstant, – ne todėl, kad tai nebuvo Dievo valia, bet dėl
neišmanymo iš mano pusės. Neišmanymas yra priežastis, dėl ko
įvyksta kai kurie dalykai, tačiau tai nėra pasiteisinimas. Tai panašu
į traukos dėsnį: asmuo galėtų pasakyti: „Ką gi, aš nemaniau, kad
man nukritus nuo dešimties aukštų pastato, tai mane pražudys“.
Tau nereikia, kad tas dėsnis visame stiprume suveiktų prieš tave,
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kad kažką suprastum. Žmonės nesuvokia kai kurių Dievo dėsnių.
Jie nežino, kaip veikia Jo gydanti sistema, todėl nežinojimas
pražudo daugybę žmonių.
Kitas dalykas, kuris gali kliudyti mums priimti išgydymą,
yra nuodėmė. Kai taip sakai, tai labai nuliūdina žmones, nes jie
tai interpretuoja taip, tarsi visos ligos būtų kokios nors mūsų
nuodėmės rezultatas, – o tai nėra tiesa. Aš šitaip nesakau. Jono 9
skyriuje, yra aprašomas įvykis, kai, Jėzui išeinant iš šventyklos, Jo
mokiniai parodė Jam žmogų, kuris buvo gimęs aklas. 2-oje eilutėje
Jo mokiniai pasakė: Mokytojau, kas nusidėjo: šis žmogus ar jo tėvai,
kad jis gimė aklas? Kitaip tariant, jie bandė šią negalią tiesiogiai
susieti su nuodėme, klausdami, ar tai buvo jo ar tėvų nuodėmė, dėl
kurios jis sirgo ta liga. Jėzaus atsakymas buvo toks, kad nė vienas
iš jų nenusidėjo. Tai nereiškė, kad tėvai ar sūnus iš viso niekada
nenusidėjo, bet kad tai nebuvo jų nuodėmė, kuri tiesiogiai sąlygojo
jo aklumą. Yra neteisinga sakyti, kad visos ligos yra susijusios su
nuodėme, bet taip pat yra neteisinga sakyti, kad nuodėmė nėra
vienas iš faktorių.
Jono 5 skyriuje pateikiamas pavyzdys, kaip Jėzus buvo prie
Betezdos tvenkinio ir kaip Jis antgamtiškai išgydė žmogų. Toje
vietoje buvo daugybė žmonių, tačiau tik vienas žmogus buvo
išgydytas. Vėliau 12-oje eilutėje šis skyrius parodo, kad tas žmogus,
paklaustas žydų, nežinojo, kas jį išgydė: Jie klausinėjo: O kas tasai
žmogus, kuris tau liepė: Imk savo gultą ir eik? Toliau 13-14 eilutės
sako: Išgydytasis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs dėl
minios, susirinkusios toje vietoje. [14] Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje
ir tarė: Štai tu esi pasveikęs. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų
kas blogesnio! Čia Jėzus pasakė, kad dėl nuodėmės jam gali atsitikti
kažkas žymiai blogesnio nei paralyžius. Ligą, kaip rezultatą, Jis
susiejo su nuodėme. O Jono 9-ame skyriuje Jis taip pat pasakė, kad
žmogus gimė aklas ne dėl kažkieno nuodėmės.
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Kai kurie dalykai atsitinka tiesiog taip, natūraliai, tačiau būna
taip, kad negalia, liga ar problemos gali būti tiesioginis nuodėmės
rezultatas. Net ir tokiais atvejais tai nereiškia, kad Dievas yra tas,
kuris daro mums tokius dalykus. Kaip pavyzdį paimkime asmenį,
kuris pasirinko homoseksualų gyvenimo būdą, kas yra prigimties
iškrypimas. Žmogaus kūnas nėra sukurtas gyventi tokiu būdu.
Toks gyvenimo būdas atneša lytiniu būdu užkrečiamas ligas.
Dievas nėra tų ligų autorius – sukyla pati prigimtis, nes ji nėra
pritaikyta gyventi tokiu būdu. Pavyzdžiui, jeigu tu išeini ir kažkur
ne namuose valgai nekokybišką maistą, tavo kūnas reaguos į jį, – bet
juk tai ne Dievas, kuris tau tai daro. Čia veikia natūralūs gamtos
dėsniai. Taigi, tai tiesa, kad nuodėmė yra viena iš priežasčių, dėl ko
žmonės nepasveiksta.
Jeigu tavo gyvenime yra aiški nuodėmė, o tu tiki Dievu dėl
išgydymo, tu privalai nustoti daręs nuodėmę, nes per ją tu duodi
Šėtonui tiesioginį priėjimą prie savęs ir tai trukdo tau priimti
tai, ką Dievas daro tavo gyvenime. Romiečiams 6:16 sako: Argi
nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš
tiesų tampate vergais to, kurio klausote: ar tai būtų nuodėmė,
vedanti į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą. Tuo nesakoma,
kad Šėtonas tampa šeimininku ta prasme, kad tu prarandi savo
išgelbėjimą ir eini į pragarą, bet tai reiškia, kad nesvarbu, ar tu
esi krikščionis ar ne, bet jei gyveni nuodėmėje, tu duodi Šėtonui
priėjimą į savo gyvenimą. Jono 10:10 sako, kad vagis ateina ne
dėl ko kito, kaip tik vogti, užmušti ir naikinti. Bet Jėzus atėjo, kad
duotų tau gyvenimą. Taigi, tu turi Jėzų, kuris stengiasi tau atnešti
Savo gyvenimą ir sveikatą, bet taip pat yra Šėtonas, kuris stengiasi
padaryti tave ligoniu. Jei per nuodėmę tu pavedi save Šėtonui, tu
suteiki jam galią ir galimybę veikti tavo gyvenime. Gali kiek nori
melstis ir prašyti Dievo išgydymo, tačiau tavo veiksmai leidžia
ateiti velniui ir atnešti ligą. Todėl, jei gyveni nuodėmėje, turi
nustoti tai daręs.
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Turiu pridurti, kad gali taip atsitikti, kad tu tampi toks
skrupulingas savo atžvilgiu, jog sakai: „Ką gi, aš visada esu menkesnis,
nei galėčiau būti“, ir todėl atsiduri tokioje vietoje, kur netgi tikėdamas,
kad Dievas gali išgydyti, visgi tu tiki, kad Jis to nepadarys, nes tu
nesi to vertas. Be jokios abejonės, toks požiūris irgi yra neteisingas.
Nė vienas iš mūsų niekada negausime iš Dievo išgydymo dėl to,
kad esame to verti. Dievas dar niekada nerado nė vieno, kuris būtų
palaikytas tinkamu dirbti Jam, ir todėl tau nereikia sieti Dievo
veikimo tavo gyvenime vien tik su tavo pastangomis ir šventumu. Tai
turi būti pagrįsta tuo, ką Jėzus padarė dėl tavęs, bei tavo tikėjimu į Jį.
Tuo pačiu metu, tu negali ignoruoti savo veiksmų, atsiduoti velniui,
ir tikėtis, kad jis tau netrukdys. Gydantį Dievo darbą savo gyvenime
tu patirsi žymiai lengviau ir geriau, jeigu atgailausi ir nustosi daręs
bet ką, kas galėtų suteikti Šėtonui priėjimą prie tavo gyvenimo.
Dar vienas išgydymą liečiantis faktorius, apie kurį per daug
negalvojame, tačiau kuris gali mus paveikti, yra kitų žmonių
negatyvumas ir netikėjimas. Klasikinis pavyzdys apie tai yra
aprašytas Morkaus 6-ame skyriuje, kai Jėzus buvo Savo gimtajame
mieste ir žmonės negerbė Jo, nes jie prisiminė Jį kaip mažą berniuką.
Jie pažinojo Jo tėvą ir motiną, brolius ir seseris, ir negerbė Jo taip,
kaip gerbė kiti žmonės. Jie priešinosi ir kritikavo Jį. Morkaus 6:4‑6
sako: O Jėzus jiems tarė: Niekur pranašas nebūna be pagarbos,
nebent savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose. [5] Ir jis
ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo
rankas ir juos išgydė. [6] Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės
kaimus ir mokė. Čia nesakoma, kad Jėzus nedarė jokių galingų
darbų, bet kad Jis negalėjo jų daryti. Štai Jėzus, Dievo Sūnus, kuris
atėjo į žemę kaip žmogus, kuriam netrūko tikėjimo. Jo gyvenime
nebuvo jokios prieigos nuodėmei. Ir visgi, dėl žmonių netikėjimo,
Jis buvo apribotas tame, ką galėjo dėl jų padaryti. Sugretinkime
tai su Mato 13:58, kur sakoma: Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek
daug stebuklų, ir pamatysime, kad Jėzus – kuris savyje neturėjo
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jokių apribojimų, ir kuris Savo gyvenime tikrai nepadarė jokios
nuodėmės, kad duotų prieigą Šėtonui, – tik dėl aplink Jį buvusių
žmonių buvo apribotas tame, ką galėjo padaryti.
Štai ką labai svarbu suprasti: Dievo valia yra gydyti visada ir
kiekvieną. Jeigu tuo tiki, tai labai gali būti, kad gali padaryti klaidą
eidamas į ligoninę ir bandydamas ištuštinti ją nuo visų ligonių, –
nes tu tiki, kad tai Dievo valia, kad jie visi pasveiktų. Taip, tai Dievo
valia, kad jie būtų išgydyti, tačiau Dievas nieko nedarys prieš jų
pačių valią. Dievas saugos jų teisę būti sergančiais, jų teisę nebūti
išgydytais. Niekas negali priversti jų būti išgydytais – ir jie negali
būti išgydyti dėl kažkieno kito tikėjimo. Kažkieno tikėjimas gali
jiems padėti, jei jiems patiems sunkiai sekasi, bet niekas negali to
padaryti už juos. Tu gali stumti automobilį, jei jis stovi laisvame
bėgyje, bet tu negali pastumti automobilio, jei jis yra priparkuotas
ar jeigu įjungta atbulinė pavara. Jeigu asmuo yra nusistatęs prieš
išgydymą, tu to nusistatymo neįveiksi. Būtent dėl šios priežasties
tu negali ištuštinti visos ligoninės ar ateiti į bažnyčios tarnavimą
ir išgydyti kiekvieną asmenį, jiems patiems nebendradarbiaujant.
Dar tiek daug būtų galima pasakyti šia tema. Kai Jėzus gydydavo
žmones, netgi kai prikėlinėjo numirusius, Jis prieidavo prie
žmogaus ir sakydavo: „Neverk“. Jis pasakydavo motinai neverkti, o
tada prikeldavo jos sūnų iš numirusių. Kažkur turi būti naudojamas
kažkieno tikėjimas. Iš mūsų pusės turi būti tikėjimas, bet yra dar
tiek daug kitų išgydymą įtakojančių faktorių. Čia aš aptariau tik
keletą iš jų, ir viliuosi, kad tai padės tau. Tačiau vienas svarbiausių
dalykų, kurį tu turi suprasti iš viso to, ką pasakiau, yra tai, kad
Dievas yra ištikimas. Jo valia tau – kad būtum išgydytas, bet tu turi
išmokti, kaip su Juo bendradarbiauti. Jis negali to padaryti už tave
– Jis turi tai daryti per tave. Tai ateis iš tavo vidaus.
Meldžiu, kad šios tiesos padėtų tau pavesti save Dievui ir leisti
Jam tekėti per tave, ir kad tu vaikščiotum antgamtinėje Jo jėgoje.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Mato 8:17. Ką Padarė Jėzus, kad gautų išgydymą dėl
mūsų? ____________________________________________
_________________________________________________
Mato 8:17 Kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: Jis pasiėmė
mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų ligas.
2. Perskaityk Ozėjo 4:6. Kai kurie žmonės neišgyja dėl … ?
A. Pažinimo stokos.
B. Nes jie neina į bažnyčią.
C. Jie yra nepakankamai geri.
Ozėjo 4:6 Mano tauta sunaikinama, nes jai stinga pažinimo;
kadangi tu atmetei pažinimą, atmesiu tave kaip savo kunigą;
kadangi tu užmiršai savo Dievo mokymą, užmiršiu ir aš tavo
vaikus.
3. Perskaityk Jono 9:1-3. Kas, mokinių nuomone, sąlygojo to
žmogaus aklumą? Ar jų nuomonė buvo teisinga? __________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 9:1-3 Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį.
Jo mokiniai paklausė: Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai,
– kad gimė neregys? Jėzus atsakė: Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai,
bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.
4. Perskaityk Jono 5:14. Nuodėmė atveria duris ligai, tačiau ne
visada. Be ligos, ką dar nuodėmė gali padaryti asmeniui? ____
_________________________________________________
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Jono 5:14 Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė: Štai tu esi
pasveikęs. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio!
5. Perskaityk Romiečiams 5:12-14 (jei įmanoma, skaityk išplėstinį
Biblijos vertimą – Gyvąją Bibliją). Jeigu nuodėmė ne visada
lemia ligą, tai kokia galėtų būti kita priežastis? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:12-14 Todėl kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo
į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus
žmones, nes visi nusidėjo. [13] Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki
įstatymo, bet, nesant įstatymo, nuodėmė negalėjo būti įskaitoma.
[14]
Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė net tuos, kurie
nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris
buvo Būsimojo provaizdis.
6. Perskaityk Apaštalų Darbus 10:38. Remiantis šia eilute, kas gali
sukelti ligą? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 10:38 Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip
Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip Jis vaikščiojo,
darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes
Dievas buvo su Juo.
7. Perskaityk Mato 13:58. Kas gali sukliudyti išgydymui įvykti?
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 13:58 Dėl jų netikėjimo Jis ten nedarė tiek daug stebuklų.
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8. Perskaityk Jokūbo 5:15. Kas išgelbės ligonį? ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 5:15 Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels,
o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista.
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ATLEISTI KITIEMS
Don Krow
Šiandien pažvelgsime į atleidimą ir remsimės Mato 18:21-22:
Tuomet priėjo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti
savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų? [22] Jėzus
jam atsakė: Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt
septynių kartų. Manau, kad Petras manė esantis labai dosnus, kai,
paklausęs kiek kartų jis turi atleisti prieš jį nusidėjusiam žmogui,
pats pasakė: „kaip manai, galbūt septynis kartus per dieną?“ Bet
Jėzus pasakė: „Petrai, ne septynis, bet septyniasdešimt kartų po
septynis.“ Taigi, 490 kartų, – bet tai nereiškia, kad po tų 490 kartų
tu jau gali nebeatleisti. Jėzus pasakė neįmanomą prasižengimų
skaičių, kurie galėtų atsitikti vienam asmeniui per vieną dieną.
Jis turėjo omenyje tai, kad atleidimas turi būti nuolatinis, – tu
turi atleisti, ir atleisti, ir atleisti… Atleidimas turėtų būti tikrasis
krikščionio požiūris. Luko 23:34 Jėzus sakė: Tėve, atleisk jiems,
nes jie nežino, ką daro. Ir tą patį sakė kankinys Steponas Apaštalų
Darbuose 7:60: Neįskaityk jiems šitos nuodėmės. Ne visi žmonės
priims atleidimą, bet krikščionio širdyje visada turėtų būti toks
požiūris pasiūlyti atleidimą.
Toliau kalbėdamas Jėzus pateikia palyginimą apie atleidimą
(Mato 18:23-26): Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su
karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. [24] Jam pradėjus
apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių
talentų. [Tai prilygtų dešimčiai milijonų dolerių]. [25] Kadangi šis
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neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir
vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. [26] Tuomet, puolęs
jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu
(skliausteliai autoriaus). Taigi, turime tokią situaciją: yra žmogus,
kuris savo šeimininkui skolingas dešimt milijonų dolerių. Jis niekaip
negali sumokėti tos sumos, – jis pats žino, kad negali, ir šeimininkas
žino, kad jis negali. Tomis dienomis tu negalėdavai paskelbti
bankroto – ne taip, kaip dabar Jungtinėse Valstijose – ir todėl tu, tavo
žmona, tavo vaikai, ir visa, ką tu turi, būtų parduota ir tu taptum
vergu. Tu būtum nusiųstas į kalėjimą ir sėdėtum ten tol, kol visko
nesumokėtum, o jeigu negalėtum sumokėti, tai liktum kalėjime
visam gyvenimui. Tas žmogus padarė tik vieną dalyką, kurį žinojo,
kad gali padaryti: jis parklupo ant kelių ir maldavo pasigailėjimo: „O
šeimininke, prašau, būk man kantrus! Prašau, maldauju tavęs. Viską
tau atmokėsiu, tik būk man kantrus!“ Atkreipk dėmesį, kas atsitiko
27-oje eilutėje. Joje sakoma, kad šeimininkui pagailo to žmogaus, ir
jis atleido jam visą skolą.
Mes turėjome skolą kurios negalėjome susimokėti. Biblija
sako, kad nuodėmės alga yra mirtis (Romiečiams 6:23) – amžinas
atskyrimas nuo Dievo – viso pasaulio auksas ir sidabras negalėjo
mūsų atpirkti. Tada Dievas iš Savo gailestingumo ir malonės siuntė
į žemę savo Sūnų Jėzų Kristų, kad sumokėtų skolą, kurios patys
nesugebėjome sumokėti. Dievas žiūrėjo į mus su visu gailestingumu
ir malone ir pasakė: „Aš atleidžiu tau tą skolą.“
Tam žmogui, kuriam ką tik buvo atleista dešimties milijonų
dolerių suma, kitas tarnas buvo skolingas maždaug dvidešimt
dolerių. Radęs tą tarną, pirmasis žmogus turėjo pasakyti: „Man
ką tik buvo atleista dešimties milijonų dolerių skola, ir ką gi man
reiškia tas dvidešimt dolerių? Noriu, kad tu būtum laisvas nuo
skolos kaip ir aš esu laisvas! Tiesiog pamiršk tai. Viskas gerai, nes
man buvo atleista dešimt milijonų dolerių!“ Šitaip turėjo atsitikti,
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tačiau neatsitiko. Paskaitykim 28-31 eilutes ir pažiūrėkim, kas gi
ši tikrųjų įvyko: Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos
draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė
jį, sakydamas: Atiduok skolą! [29] Puolęs ant kelių, draugas maldavo:
Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu. [30] Bet tas nesutiko, ėmė
ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. [31] Matydami, kas nutiko,
kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo
įvykę. Jis įmetė tą žmogų į kalėjimą dėl dvidešimties dolerių po
to, kai jam pačiam ką tik buvo atleista dešimties milijonų dolerių
skola! Ar galite tai įsivaizduoti?
32-34 eilutėse sakoma: Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė:
Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai.
[33]
Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau
tavęs?! [34] Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą
skolą. Tas žmogus buvo įmestas į kalėjimą dėl to, kaip jis pasielgė
su savo draugu tarnu, – taip jis prarado jam suteiktą atleidimą.
35-oje eilutėje Jėzus sako: Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys
jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Ar tai
nėra kvaila, kad turint atleistas visas mūsų nuodėmes – už kurias
bausmė būtų mirtis ir atskyrimas nuo Dievo visai amžinybei – mes
atsisakome atleisti? Mes maldaujame Dievo sakydami: „Atleisk
man ir pasigailėk manęs per Jėzų Kristų,“ gauname tą atleidimą,
o tada pasisukame ir atsisakome atleisti kažkam kitam už mažą
dalyką, kuris mums atrodo labai didelis, – atsisakome atleisti po
to, kai patys gavome atleidimą už viską, ką buvome padarę. Dievas
sako, kad tai yra nedorybė.
Prieš kurį laiką aš pastoriavau bažnyčioje, kurios bendruomenėje
buvo jauna moteris, galėdavusi matyti, kas įvyks ateityje. Vieną
dieną ji atėjo pas mane ir pasakė: „Ar tai Šventoji Dvasia, kuri
pasako man apie ateityje įvyksiančius dalykus? Aš žinau, kada mirs
žmonės, ir kada kas nors papuls su savo mašina į avariją, ir kitus
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panašius dalykus.“ Aš pasakiau: „Tau mano atsakymas nepatiks,
tačiau aš netikiu, kad tai Šventoji Dvasia. Aš manau, kad tai spėjimo
dvasia, ta pati dvasia, kuri sekiojo paskui Apaštalą Paulių Apaštalų
Darbų 16-ame skyriuje. Neapsikentęs Paulius sudraudė ją ir įsakė jai
išeiti iš tos mergaitės, ir toji prarado sugebėjimą pranašauti ateitį.“
Tada jai pasakiau, kad aš nesu Dievas ir kad noriu, kad ji pati eitų
pas Jėzų ir Jo paklaustų: „Viešpatie, kas man viską pasako ir suteikia
man informaciją, – net ir tada, kai dar nebuvau išgelbėta? Ar tai
Tavo Šventoji Dvasia, ar kažkas kitas?“ Vieną dieną ji vėl atėjo pas
mane ir pasakė: „Aš kalbėjausi apie tai su Viešpačiu, ir aš manau,
kad viskas yra tvarkoje.“ Aš pasakiau: „Ką Viešpats besakytų, viskas
yra teisinga – aš nesu Didysis Ganytojas.“
Tai buvo 1986-ųjų metų pradžia, – ar jūs žinote, kas įvyko
1986-aisiais? Mes turėjome kosminį laivą, kuris vadinosi Čelendžeris
(Challenger), ir aštuoni žmonės skrido juo. Viena iš jų buvo moteris,
mokyklos mokytoja. Tai anksčiau minėtai jaunai moteriai bežiūrint
televizorių, ji išgirdo, kaip moteris-astronautė pasakė: „Rytoj aš
pakilsiu šituo Čelendžeriu“. Dvasia prakalbo pirmajai moteriai ir
pasakė: „Ji mirs, ji mirs.“ Sekančią dieną Čelendžeris buvo paleistas,
ir, visam pasauliui stebint, susprogo ir visa įgula žuvo. Jaunoji moteris
vėl atėjo pas mane ir pasakė: „Broli Donai, aš manau, kad man
kalbantis ir informaciją suteikiantis asmuo ko gero nėra Šventoji
Dvasia. Gal galėtum už mane pasimelsti?“ Tą vakarą, pasibaigus
tarnavimui ir visiems žmonėms išėjus, aš paėmiau ją už rankos ir
pasakiau: „Tu, netyroji spėjimo dvasia, išeik iš jos!“ Nieko neįvyko.
Kartą Jėzaus mokiniai bandė iš jauno vyro išvaryti netyrąją dvasią,
tačiau nieko negalėjo padaryti. Jėzus pasakė: „Atveskite tą jauną vyrą
pas mane.“ Todėl aš pasakiau: „Viešpatie, aš maniau, kad žinau, kas
čia vyksta, tačiau dabar aš pavedu šią moterį Tau. Parodyk mums,
kas čia darosi.“ Mano žmona meldėsi kartu su mumis, ir Dievas davė
jai pažinimo žodį. Ji pasakė: „Tai kažkaip susiję su jos motina.“ Aš
pasakiau moteriai: „Ar atleisi savo motinai?“ Tą pačią akimirką, kai
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tai pasakiau, balsas iš jos vidaus suklykė: „NE! Ji paliko mane!“ Tada
aš pasakiau: „Aš surišu tave, netyra dvasia“, ir dar kartą paklausiau
moters, ar ji gali atleisti savo motinai. Šį kartą ji atleido savo motinai
ir iš Dievo malonės, bei su Jo pagalba paleido ją. Ji galėjo tai padaryti
tik tada, kai apsisprendė atleisti, o tuomet jau gavo ir savo pačios
išlaisvinimą ir laisvę.
Aš sakau lygiai tą patį, ką sakė Jėzus savo palyginime Mato
18‑ame skyriuje: kad jeigu po to, kai mūsų dangiškasis Tėvas atleido
mums tokią didžiulę skolą, mes iš visos širdies neatleisime kitiems,
tai mes būsime atiduoti į kankintojų rankas. Kas yra kankintojai?
Tai gali būti įvairiausi dalykai – demoniškos tvirtovės, priespauda,
liga, depresija, negalia, ir dar daugelis kitų dalykų. Šaknis yra
neatleidimas. Neatleidimas po to, kai mums buvo atleista, leidžia
Šėtonui įkelti koją į mūsų gyvenimus. Biblija sako, kad mes turime
padaryti sprendimą atleisti. Viešpaties maldoje (Mato 6:9‑11)
Jėzus pasakė, kad atleistume taip, kaip ir mums buvo atleista.
Morkaus 11:25-26 sako, kad kai meldžiamės, jeigu turime kažką
vienas prieš kitą, turime atleisti. Ką tai reiškia? Kiek laiko neatleidimas
turėtų užsibūti mūsų širdyse? Tiktai tiek, kiek mums trunka ateiti
pas Viešpatį ir melstis. Ir jeigu jaučiame, kad prieš ką nors turime
kad ir mažiausią neatleidimą, turime paleisti tuos žmones, sakydami:
„Dieve, šiandien aš juos paleidžiu. Aš jiems atleidžiu. Aš renkuosi
taip elgtis, nes Tu man atleidai tokią didelę skolą.“
Viešpatie, aš meldžiu už kiekvieną, kas skaito šią pamoką
ir kas savo gyvenime nešiojasi neatleidimą, kad jie tiesiog šią
akimirką padarytų sprendimą „paleisti“ tuos asmenis, atleisti
jiems – nesvarbu, ar jie gyvi, ar mirę. Aš meldžiu, kad jie „paleistų“
tą situaciją ir kad jų sužeidimas būtų išgydytas šiandien – Tavo
jėga ir Tavo malone, Viešpatie. Aš dėkoju Tau Jėzaus vardu. Amen.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Mato 18:21. Kiek kartų atleisti pasiūlė Petras? ____
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Mato 18:22. Ką Jėzus pasakė apie tai, kiek kartų mes
turime atleisti? _____________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Mato 18:23-24. Kiek pinigų šis tarnas buvo skolingas
savo šeimininkui? __________________________________
_________________________________________________
4. Perskaityk Mato 18:25. Kadangi šis tarnas negalėjo paskelbti
bankroto, kas turėjo jam atsitikti? _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
5. Perskaityk Mato 18:26. Koks buvo tarno prašymas? Ar jis būtų
sugebėjęs atmokėti skolą? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
6. Perskaityk Mato 18:27. Kokį požiūrį į savo tarną parodė
šeimininkas? Kokį požiūrį į mus ir mūsų skolą (nuodėmę)
parodė Dievas? ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 18:21-27 Tuomet priėjo Petras ir paklausė: Viešpatie,
kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar
iki septynių kartų? [22] Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau – iki
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septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų. [23] Todėl su
dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė
atsiskaityti su savo tarnais. [24] Jam pradėjus apyskaitą, atvedė
pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų.
[25]
Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti
jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų
sumokėta. [26] Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo:
Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu. [27] Pasigailėjęs ano
tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.
7. Perskaityk Mato 18-28. Kiek tarnui, kuriam buvo atleista, buvo
skolingas kitas jo tarnybos draugas? ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
8. Perskaityk Mato 18-28. Koks buvo pirmojo tarno požiūris į jo
tarnybos draugą? ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
9. Perskaityk Mato 18-29-30. Kaip šis tarnas pasielgė su savo
tarnybos draugu? __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
10. Perskaityk Mato 18-31-33. Kaip šeimininkas pavadino
neatleidžiantį tarną? ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
11. Perskaityk Mato 18-33. Ką šeimininkas pasakė savo tarnui apie
tai, kaip jis privalėjo pasielgti? _________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
12. Perskaityk Mato 18-34. Kai šeimininkas sužinojo, kas įvyko,
kaip visa tai paveikė jo emocijas? _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
13. Perskaityk Mato 18-34. Ar savo veiksmais (ar sprendimu) šis
neatlaidus tarnas prarado atleidimą, kuris jam buvo suteiktas
iš pradžių? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
14. Perskaityk Mato 18-35. Kokia yra šio palyginimo mintis? ____
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 18:28-35 Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos
draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs
smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą! [29] Puolęs ant kelių, draugas
maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu. [30] Bet
tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.
[31]
Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir
papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. [32] Tuomet, pasišaukęs jį,
valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau,
nes mane maldavai. [33] Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo
draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?! [34] Užsirūstinęs valdovas
atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. [35] Taip ir mano
dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš visos širdies
neatleisite savo broliui.
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SANTUOKA (1 DALIS)
Don Krow
Šiandien pakalbėsime apie santuoką. Visų pirma, noriu
tave supažindinti su šia statistika: 75 procentams šeimų prireikia
vienokios ar kitokios konsultacijos dėl jų santuokos. Viena iš dviejų
santuokų baigiasi skyrybomis. 50 procentų šeimų vyras sulaužo
ištikimybę žmonai per pirmus penkerius bendro gyvenimo
metus. Netgi krikščioniškame pasaulyje, 30 procentų tarnautojų,
kaip teigiama, įsitraukia į nederamus santykius su kuo nors iš
savo bažnyčios. Tokia statistika akivaizdžiai parodo, jog mes
nesupratome biblijinių principų. Dabar panagrinėsime santuokos
temą ir pažiūrėsime, ką Dievas sako apie tai, kaip galime sustiprinti
savo santuokos ryšį.
Santuoka yra Dievo idėja. Jis ją sukūrė. Pradžios 2:18 yra
parašyta: Viešpats Dievas tarė: Negerai žmogui būti vienam. Aš
padarysiu jam tinkamą padėjėją. Taip pat Pradžios 1:31 sako:
Dievas matė visa, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai. Buvo
vakaras ir rytas – šeštoji diena. Prisiminkime, kad tai buvo tobulas
sukūrimas. Dievas ateidavo ir bendraudavo su žmogumi. Jis turėjo
nuostabius santykius su žmogumi. Kiekvieną dieną jis ateidavo
vakaro vėsoje ir bendraudavo su Adomu. Kartais mes galvojame,
jog jei turėtume tobulus santykius su Dievu, mums nieko daugiau
nereikėtų, – tačiau taip nėra. Pradžios 1:31 kalbėdamas apie Savo
sukurtus kūrinius, Dievas pasakė: Ir tai buvo labai gerai. Pirmas
dalykas, kuris nebuvo geras, randamas Pradžios 2:18: Negerai
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žmogui būti vienam. Taigi, santuoka buvo Dievo idėja tam, kad
patenkintų žmogaus poreikį, tam kad duotų jam padėjėją, kuri
padėtų įveikti vienišumo jausmą jo gyvenime. Santuoka, jei
seksime Dievo duotu instrukcijų vadovu, buvo sukurta nešti laimę,
o ne kančią.
Biblijoje pirmą kartą prabylama apie santuoką Pradžios 2:24.
Ten rašoma: Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs
su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu. Santuoka reiškia, jog
tu palieki visus kitus santykius tam, kad savo gyvenimą dabar
sutelktum į tą vieną asmenį, – ir tai Dievo sumanyta. Santuokos
bendrystėje, kai Dievas pašaukė Adomą ir Ievą būti kartu, jau
nebebuvo tik Adomas, artimai bendraujantis su Dievu ar tik Ieva
ir Dievas. Dabar tai buvo Adomas ir Ieva kaip vienetas, vienybėje
artimai bendraujantis su Dievu. 1 Petro 3:7 sako: Ir jūs, vyrai,
gyvenkite su žmonomis supratingai, <…>, kad jūsų maldos nebūtų
trukdomos. Puiki Rašto eilutė Pradžios 5:1-2 sako: Šita yra Adomo
palikuonių knyga. Kai Dievas sutvėrė žmogų, Jis padarė jį panašų
į Dievą. [2] Jis sutvėrė vyrą ir moterį, palaimino juos ir pavadino
juos Adomu tą dieną, kai jie buvo sutverti. Atkreipkite dėmesį, kad
Adomas pavadino savo žmoną Ieva, tačiau Dievas Adomą ir Ievą
drauge, kaip vieną junginį, vadina „Adomu“. Taigi, santuokoje
jau nebelieka Dievo ir manęs arba Dievo ir tos moters; dabar aš
ir mano žmona esame kaip vienetas, – mes esame paveldėtojai tos
gyvenimo malonės, kuri buvo išlieta, kad tarnautume Dievui su
konkrečiu tikslu, vaikščiodami vienybėje ir kaip vienetas.
Taigi, mūsų ką tik skaitytame Pradžios 2:24, yra sakoma, kad
žmogus paliks savo tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona ir
juodu taps vienu kūnu. Angliškas žodis „cleave“ reiškia prilipti arba
prikibti, tapti vienu, turėti vieną tikslą. Jeigu šiandieną patiriate
sunkumų santuokoje, leiskite man užduoti jums kelis klausimus:
ar tai ką jūs darote, kaip elgiatės su sutuoktiniu, ką kalbate –
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skatina jus artėti vienas prie kito? Ar tai atskiria jus? Švento Rašto
įsakymas santuokoje yra prilipti, prisiklijuoti. Taigi, ar tai, ką jūs
darote, statydina jūsų santykius ar juos griauna? Turite pažvelgti į
kai kuriuos iš šių dalykų.
Žmonės galvoja, kad meilė yra tik jausmas: „Aš tave mylėjau,
bet dabar nebejaučiu meilės – aš tavęs nebemyliu.“ Tarkime, gimei
disfunkcionalioje šeimoje. Nueinate pas dvasinį tarnautoją arba
teisėją, kad jus sutuoktų; jūs įsipareigojate pašvęsti savo gyvenimą
tam asmeniui; jūs tikrai norite, kad santuoka tęstųsi, kol gyvi
būsite. Tačiau dėl savo šeimos, kurioje užaugai, disfunkcionalumo,
tu niekada nematei meilės, niekada nematei jos išreikštos tavo
šeimoje, ir niekada nematei, kad tavo tėvai rodytų vienas kitam
kokius nors šiltus jausmus. Galbūt tavo sutuoktinis/-ė yra iš šeimos,
kurioje buvo rodoma daug švelnumo, tačiau tu nežinai kaip tai
daryti. Nors tu ir nori mylėti šį asmenį, kuriam įsipareigojai, tačiau
tavo paties disfunkcionalumas ir tai, kad niekada iki šiol nematei,
kaip turi būti išreiškiama meilė, greičiausiai nuves tave į nesėkmę.
Tikėtina, kad kelių metų laikotarpyje jūs apsilankysite pas
konsultantą ir pasakysite: „Mes tiesiog nesutariame. Aš daugiau
jos/jo nebemyliu.“ Ką gi, šiandien aš turiu jums gerų naujienų:
jeigu turite problemų santuokoje, yra kai kas, kas padės jums jas
išspręsti.
Kai nusiperkate naują šaldytuvą ir iškyla problemų, žinote
kad reikia pažvelgti į naudojimo instrukciją, nes ji padės suprasti,
kas negerai. Arba galite nuvešti šaldytuvą meistrui. Lygiai taip yra
instrukcija, kurią turite naudoti savo santuokoje, kad galėtumėte
ją sutaisyti. Tai yra Dievo Žodis. Biblijoje Tito 2:4 skaitome, kad
meilė yra toks dalykas, apie kurį galima mokyti ir kurio galima
išmokti. Jeigu jūs esate iš disfunkcionalios šeimos ir nežinote, ką
reiškia mylėti savo sutuoktinį – jūsų santuoka byra į šipulius – jums
turiu gerų naujienų. 1 Jono 5:3 sako: Nes tai yra Dievo meilė – Jo
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įsakymus vykdyti. O Jo įsakymai nėra sunkūs. Dėka Jėzaus Kristaus
duotų įsakymų, kuriais Jis moko kaip mylėti, kaip išreikšti gerumą
ir dosnumą ir kaip siekti kito asmens gerovės santuokoje, Dievas
gali pakeisti situaciją tavo labui.
Tai yra tik įžanga į santuokos temą. Dievas tepalaimina tave
šiandien šiose studijose. Aš tikiu, kad kai tu nagrinėsi šią temą,
Dievas suteiks tau daugiau išminties ir išmanymo.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Efeziečiams 5:31-32. Efeziečiams 5:31 cituojama iš
Pradžios 2:24. Kaip galvojate, apie ką Dievas iš tikrųjų kalba,
kai skaitote Efeziečiams 5:32? _________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 5:31-32 Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir
susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu. [32] Tai didelė
paslaptis, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią.
2. Perskaityk Jokūbo 4:4-5. Ko moko šios eilutės? ____________
_________________________________________________
Jokūbo 4:4-5 Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad
draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori
būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. [5] Gal manote,
kad Raštas veltui sako: Pavydžiai trokšta Dvasia, kuri gyvena
mumyse.
3. Perskaityk 1 Petro 3:7. Kodėl turėtumėte būti vieningi ir mylėti
savo žmoną arba vyrą? ______________________________
_________________________________________________
1 Petro 3:7 Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai,
kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės
bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos.
4. Perskaityk Jono 15:5. Ar jūsų santuoka gali būti sėkminga be
Kristaus, kaip jūsų gyvenimo Viešpaties? ________________
_________________________________________________
Jono 15:5 Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje
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ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs negalite
nieko nuveikti.
5. Perskaityk Tito 2:4. Meilė nėra tik jausmas. Remiantis šia Rašto
vieta, meilė gali būti … ? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Tito 2:4 Skatintų jaunąsias mylėti savo vyrus ir vaikus. (angl.
mokytų <...> mylėti savo vyrus ir vaikus.)
6. Perskaityk 1 Jono 5:3. Kai laikomės Dievo įsakymų, mes
vaikštome … ? ______________________________________
_________________________________________________
1 Jono 5:3 Nes tai yra Dievo meilė – Jo įsakymus vykdyti. O Jo
įsakymai nėra sunkūs.
7. Perskaityk Mato 7:12. Jeigu turime problemų santuokoje, taip
yra dėl to, kad kažkas nevaikšto … ? _____________________
_________________________________________________
Mato 7:12 Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs
patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranašai.
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4. Meilė yra … ?
A. Jausminga.
B. Šiltas jausmas.
C. Maloni.
1 Korintiečiams 13:4 Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi;
meilė nesigiria ir neišpuiksta.
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SANTUOKA (2 DALIS)
Don Krow
Šiandien mes dar kartą pažvelgsime į santuokos temą ir
užduosime klausimą: „Kas yra santuoka?“ Ar kada nors susimąstėte
apie tai? Remiantis Biblija, santuokos sukūrimas buvo Dievo idėja.
Santuoka yra susijungimas, vienumas, susivienijimas. Pradžios
2:24 sako: Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su
savo žmona [jie bus susijungę, ir jis prilips prie savo žmonos];
juodu taps vienu kūnu (skliausteliai autoriaus). Ar žinojote, kad
santuoka yra daugiau nei susijungimas, daugiau nei būti viena?
Pavyzdžiui, 1 Korintiečiams 6:15-16 sako, kad jeigu aš būdamas
krikščionis susijungiu su paleistuve, tampu vienu kūnu su ja. O
dabar apsvarstykime citatą iš Pradžios knygos 2:24 apie santuoką.
Mano susijungimas su prostitute automatiškai neišskirs manęs
ir mano žmonos, o taip pat nepadarys manęs susituokusiu su
prostitute vien dėl turėtų lytinių santykių. Taigi, kas yra santuoka?
Jeigu santuoka yra vienumas, jeigu tai susijungimas, jeigu tai
tapimas vienu kūnu, tai koks tuomet yra skirtumas tarp viso to
ir santykių su prostitute? Juk akivaizdu, kad jeigu turėjai lytinių
santykių su prostitute, tu tapai vienu kūnu su ja.
Biblija teigia, kad santuoka yra vienumas, susijungimas,
susivienijimas; tačiau visgi tai yra kažkas daugiau nei visi tie
išvardyti dalykai. Santuoka yra susijungimas kartu per sandorą.
Žodis „sandora“ hebrajiškai yra berith, ir jis reiškia „surišti
ką nors kartu“. Tai yra galutinis asmens įsipareigojimas, netgi
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įsipareigojimas iki mirties. Tarkime, jeigu aš sugulčiau su prostitute,
jeigu aš šitaip piktai nusidėčiau – aš iš savo pusės neturėčiau jai
jokių įsipareigojimų. Santuokos esmė visų pirma yra pamiršti visus
kitus žmones. Biblijoje sakoma, kad tu paliksi savo tėvą ir motiną
ir susijungsi su savo žmona. Ezechielis sako: „Tu tapai mano“. Tai
reiškia atsižadėti visų kitų žmonių dėl šio vieno – kad pašvęstum save
jam vienam. Žinoma, jeigu tu būdamas susituokęs svetimautum,
tai pažeistų santuokos principą – vienumo ir vienybės principą,
kuris pasiekiamas per sandorą ir įsipareigojimą. Ezechielio 16:8
vadina tai santuokos sandora. Efeziečiams 5 skyriuje sužinome, kad
santuokoje vyras turi mylėti savo žmoną taip, kaip Kristus pamilo
bažnyčią, – taigi, tai yra meilės sandora. Tai yra meilės sandora, nes
meilė yra svabiausias santuokos principas. Meilė turi pakilti virš
visų kitų dalykų ir būti svarbiausiu bendro gyvenimo principu.
Santuoka yra vieningumo sandora. 1 Petro 3:7 sako, kad
jeigu aš negerbiu ir nevertinu savo žmonos kaip silpnesnio indo ir
jeigu nesuvokiu, kad mes abu esame malonės bendrapaveldėtojai,
mūsų maldos bus trukdomos. Pamąstykite apie tai: mūsų dvasinis
gyvenimas gali būti trukdomas, jei mes nevaikštome vienybėje
ir harmonijoje – dalykuose, kuriuos Dievas sukūrė santuokos
santykiams. Patarlių 2:16-17 kalba apie neištikimą moterį, kuri
pamiršta savo santuokos sandorą – savo jaunystės vadovą. O
tie santuokiniai santykiai yra pavadinti jos Dievo sandora. Tai
labai rimta. Šią sandorą mes sudarome su žmogumi, tačiau tai
taip sudarome ją prieš Dievą. Nors man labai patinka tarnauti
žmonėms, tačiau prioritetą turi Dievas, o tai reiškia, kad dėmesys
turi būti sutelktas į mano santuoką. Santuoka tikrai yra mano
gyvenimo sutelkimas į kitą asmenį ir, kaip jau minėjau, svarbiausias
santuokos principas yra meilė.
Mato 7:12 sako, kad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės,
jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai. Būtent
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šis principas turi dominuoti santuokoje. Santuoka negali būti
savanaudiška; ji nėra skirta tik tau vienam; čia neina kalba apie
tai, ką sutuoktinis gali tau duoti. 1 Korintiečiams 13:4 Biblija
sako, kad meilė yra maloni. Tai reiškia siekti kito gerovės, būti
dosniam, elgtis maloniai ir visuomet siekti geriausio kitam.
Santuoka yra pavyzdys arba modelis to, kokie turėtų būti tikri
santykiai su Dievu. Jis mums davė pavyzdžius fiziniame pasaulyje.
Jis mums parodė, kaip turėti gerą santuoką, puikią santuoką, nes
Jis nori, kad mes turėtume modelį, parodantį būsiančius tikrus
amžinus santykius su Juo. Žemiška santuoka trunka tol, kol
du žmones išskiria mirtis, – ji yra laikinas dalykas. Dievas nori,
kad suprastume, kas yra gera santuoka, kad suprastume meilės
principus – nesavanaudiško davimo kitam principus. Jis sako „Iš
tiesų Aš noriu, kad tu suprastum, kad pašaukiau tave į santuoką su
Manimi, – ne į laikinus santykius, ne į tokius, kurie tęsis tik keletą
metų ir pradings, bet į amžinus santykius, kur visa Mano meilė
galės reikštis tau per amžius ir amžius.“
Leiskite man atskleisti kelis santuokos principus. Santuoka
yra susijungimas, o ne vien tik partnerystė. Biblija Pradžios 4
skyriuje kalba apie tai kaip apie pažinimą, o 1 Petro 3:7 kaip
apie buvimą gyvenimo malonės bendradalininkais. Santuoka
yra sandora, o tai reiškia pririšimą vienas prie kito, o tai apima
įsipareigojimą arba pasišventimą. Nuodėmė įėjo ne į pirmąją
bažnyčią – ji įėjo į pirmąją santuoką. Todėl mums reikia gauti
santuokos vadovėlį bei instrukcijas ir įdiegti meilės principus savo
gyvenime. Mes klausiame: „O kas yra meilė?“ Galime sakyti, kad
meilės apibrėžimas yra nesavanaudiškumas. Izaijo 53:6 sakoma,
kad mes, lyg paklydusios avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Tačiau
santuokoje savo dėmesį turime nukreipti į kitą asmenį ir siekti jo
gerovės bei naudos.
Laiške Efeziečiams Biblija mums sako, kad mylėti savo žmoną
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yra tarsi mylėti savo paties kūną. Mes, vyrai, turime rūpintis ir
gerbti Dievo mums duotą žmoną, o tai reiškia branginti ją. Mylėti
savo paties kūną nereiškia, kad tu sėdi, laikai savo paties ranką,
glostai save ir sakai: „Ak, aš myliu tave.“ Tai reiškia visai ką kita.
Mylėti save reiškia saugoti save, maitinti save, būti budriam ir
rūpestingam savo atžvilgiu. Mes niekada neturėtume žiūrėti į savo
žmoną kaip į savaime suprantamą dalyką; niekada neturėtume
viešai kalbėti apie kokią nors jos silpnybę; niekada neturėtume
šaipytis iš jos ar daryti kažką, kas galėtų sužeisti jos širdį. Turime
mylėti ją taip, kaip mylime save pačius.
Norėčiau, kad pakeltum savo balsą maldoje į Dievą ir, visų
pirma, padėkotum Jam už tai, kad Jis tave myli. Tuomet padėkok
Jam už savo partnerį (-ę) – sutuoktinį (-ę), kurį (-ią) Jis tau davė.
Štai kas yra problemos dalis: tu nevertinai savo sutuoktinio
(-ės), tu menkinai jį (ją), o Biblija sako, kad tai iš tiesų yra
savanaudiškumas ir nuodėmė. Efeziečiams 5 skyriuje rašoma, kad
Jėzus apvalė bažnyčią, nuplaudamas ją Žodžio vandeniu – Savo
Žodžiais, kuriuos Jis kalbėjo bažnyčiai. Kai sakai žodžius savo
sutuoktiniui, jis (ji) pakils tik iki tavo išsakytų žodžių lygio. Jeigu
sakysi: „Tu niekam tikęs (-usi), tu bjaurus (-i), tu turi viršsvorį“, tu
silpninsi savo santuoką, įnešdamas atsiskyrimą ir susvetimėjimą.
Tačiau jeigu kalbėsi malonius žodžius, tokius kaip „brangusis
(-ioji), aš vertinu visa, ką tu darai. Aš vertinu tave. Aš myliu tave“,
ir užtvirtinsi juos veiksmais, tavo sutuoktinis pakils iki tų žodžių
lygio.
Ar šiandien pamatei, kad daugelis problemų tavo santuokoje
yra dėl tavo išsakytų žodžių? Tu žeminai savo sutuoktinį užuot
statydinęs jį. Šiandien aš drąsinu tave kalbėti gerus žodžius apie
tavo sutuoktinį. Meilė nėra jausmas; meilė yra siekimas kito
gerovės ir naudos, nepaisant to, kaip tu jautiesi. Jau šiandien
savo veiksmais pradėk rodyti gerumą, – tai panašu į medienos
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padengimą keliais lako sluoksniais. Būtent taip ir yra auginama
meilė – mažais gerumo veiksmais. Pradėk vertinti, gerbti, branginti
ir kalbėti meilės žodžius savo sutuoktiniui, ir tu pamatysi, kaip
viskas pasikeis. Tegul Dievas jus laimina, jums įgyvendinant šiuos
principus.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Patarlių 18:22. Santuoka yra … ?
A. Geras dalykas.
B. Baisus.
C. Patinkantis Viešpačiui.
Patarlių 18:22 Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir VIEŠPATIES
palankumą. (angl. kas randa žmoną, randa gerą dalyką ir įgija
Viešpaties palankumą. KJV)
2. Perskaityk Hebrajams 13:4. Seksas santuokos ribose (arba
santuokiniame patale) yra … ?
A. Nuodėmė.
B. Purvinas ir blogas.
C. Tyras.
Hebrajams 13:4 Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas
santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas.
3. Perskaityk Ekleziasto 9:9. Dieviška santuoka yra dovana ir
atlygis tau nuo Viešpaties šiame gyvenime. Ar tai tiesa, ar ne?
Ekleziasto 9:9 Džiaukis gyvenimu, kurį tau Dievas davė, kartu
su žmona, kurią myli. Tokia yra tavo gyvenimo dalis šiame
pasaulyje.
4. Perskaitykite 1 Jono 3:18. „Teisėjas Phillip Gilliam konstatavo,
kad iš 28000 jo spręstų nepilnamečių bylų, pati svariausia
priežastis, lemianti nepilnamečių nusikalstamumą, yra meilės
stoka tarp tėvo ir motinos“ (Kartu amžinai, 152 psl.) Kaip mes
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turime parodyti meilę? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 3:18 Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu ar liežuviu, bet
darbu ir tiesa.
5. Perskaityk Efeziečiams 5:28. Tiesa ar melas: negaliu savo
žmona rūpintis mažiau, negu savo paties kūnu.
Efeziečiams 5:28 Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip
savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį.
6. Perskaityk 1 Jono 3:16. Tiesa ar melas: Žodžiai „Aš myliu
tave“ yra nuostabūs, jeigu juos lydi meilės veiksmai. Jėzus
Savo žodžius įrodė guldydamas Savo gyvybę už mus. Mes
turėtume guldyti savo gyvenimus už savo suktuoktinius visais
įmanomais praktiniais būdais. Pateik keletą pavyzdžių apie tai,
kokiais praktiškais būdais tu pats norėtum būti mylimas. ____
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 3:16 Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė
savo gyvybę. Ir mes turime guldyti savo gyvybę už brolius.
7. Perskaityk Efeziečiams 5:25-26. Mano žmonos gyvenimas
bus toks, kokie bus mano žodžiai apie ją. Aš atveriu jai tiek
galimybių, kiek apie jas kalbu jai. Tai tiesa ar melas?
Efeziečiams 5:25-26 Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir
Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų,
apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu.
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8. Perskaityk Romiečiams 8:38-39 ir 1 Jono 4:19. Mes esame mylimi
per intymius mums kalbamus žodžius, kuriuos lydi veiksmai.
Dievas myli mus kalbėdamas intymius žodžius iš Savo meilės
laiškų, kurie yra surašyti į Šventą Raštą.Tai tiesa ar melas?
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.
9. Skaityk 1 Jono 5:3 ir 2 Jono 1:6 . Kaip mylėti mums atskleidžia
ir parodo Jėzaus įsakymai. Šių meilės principų galime išmokti
skaitydami Dievo Žodį. Tai tiesa ar melas?
1 Jono 5:3 Nes tai yra Dievo meilė – Jo įsakymus vykdyti. O Jo
įsakymai nėra sunkūs.
2 Jono 1:6 O meilė – tai gyventi pagal Jo įsakymus. Toks ir yra
įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios: kad gyventumėte pagal jį.
10. Perskaityk Jono 14:15. Tiesa ar melas: Meilė yra ne tavo emocijos,
bet valia. Kiekvienas įsakymas Šventame Rašte visada yra skirtas
žmogaus valiai, o ne jo emocijoms. Dievas tau niekada nesako,
kaip tu turi jaustis; Jis nurodo, kaip tu turi elgtis.
Jono 14:15 Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų.
11. Perskaityk Galatams 5:22-23. Meilė nėra natūralus dalykas.
Meilės turi būti mokomasi, ir ji turi gimti į žmoniją per Šventąją
Dvasią. Meilė yra kieno vaisius?
A. Žmogaus protavimo.
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B. Žmogaus prigimties.
C. Dievo Dvasios.
Galatams 5:22-23 Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas,
ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas,
susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.
12. Perskaityk Efeziečiams 5:31-32. Kieno sumažintas modelis yra
gera santuoka? _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 5:31-32 Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną
ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu. Tai didelė
paslaptis, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią.
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DIEVIŠKA MEILĖ (1 DALIS)
Don Krow
1 Korintiečiams 13:13 skaitome: O dabar pasilieka tikėjimas,
viltis, meilė – tie trys; bet didžiausias iš jų – meilė. Toliau, 1
Korintiečiams 14:1 skaitome: Sekite meile, ir [dar atkakliau] trokškite
ir dvasinių dovanų, bet verčiau – kad galėtumėte pranašauti
(skliausteliai autoriaus). Biblija sako sekti meile, vytis ją ir padaryti
ją savo aukščiausiu tikslu. Kai kurie vertimai sako, kad padarytume
ją svarbiausiu savo atkaklių paieškų objektu. Tai vienintelis
dalykas, kurį mes pasiimsime iš šio gyvenimo į amžinybę. Mes
nepasiimsime savo automobilių, namų, pinigų; pasiimsime tik tą
meilę, kurią Jėzus Kristus įskiepijo į mus Šventąja Dvasia. Meilė
yra vienintelis dalykas, turintis amžiną vertę ir svorį.
Ką iš tikrųjų reiškia meilė? Aš sakau: „Aš myliu savo žmoną,
man labai patinka ledai, aš labai mėgstu obuolių pyragą“ (anglų
kalboje autorius visais trim atvejais naudoja tą patį žodį „myliu“,
vertėjo pastaba). Anglų kalboje yra tik vienas žodis apibūdinti
meilę, todėl, kai aš sakau „Aš myliu savo žmoną“, o paskui sakau
„Aš myliu savo katę“, – ar manai, kad mano žmonai tai padaro
didelį įspūdį? Žinoma, kad ne. Ar dabar supranti, ką noriu
pasakyti? Kai mes naudojame žodį „meilė“, kai kurie žmonės
galvoja, kad tai reiškia seksą, kiti galvoja, kad tai reiškia stiprų
šiltą jausmą – žmonės skirtingai apibrėžia meilę. Graikų kalboje
yra keturi pagrindiniai meilę reiškiantys žodžiai. Vienas iš jų
yra eros, kuris Biblijoje tikrai nėra naudojamas ir kuris reiškia
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seksualų patrauklumą arba lytinę meilę. Dievas įtvirtino tokios
rūšies meilę tada, kai pasakė, kad vyras paliks savo tėvą ir motiną,
glausis prie savo žmonos, ir jie taps vienu kūnu. Saliamono Giesme
pavadinta Biblijos knyga kalba apie lytinę meilę, kurią Dievas
numatė tik gyvenimui santuokoje. Dievas sako, kad kitas meilės
rūšis gali laisvai naudoti visa žmonija, bet eros yra griežtai skirta
tik vedybiniams santykiams.
Kita meilės rūšis yra vadinama storge, ir tai yra natūralus
prisirišimas ar žavėjimasis šeimos santykiuose. Dar yra žodis
phileo, kuris kilo iš žodžio philia. Naujajame Testamente šis žodis
yra panaudotas apie septyniasdešimt du kartus ir reiškia šiltus
jausmus ar susižavėjimą, kurių intensyvumas gali sustiprėti ar
susilpnėti. Daugelis apie meilę kalbančių žmonių galvoja, kad tai
ir yra meilė: „aš įsimylėjau; aš nebemyliu“, – sako jie. Jeigu tavo
santuoka yra pastatyta ant tokios rūšies meilės, tai ateis laikas, kai
tavo jausmai bus labai stiprūs, o po kurio laiko – visiškai silpni.
Vadovaudamasis tokia meile, tu tai mylėsi, tai vėl nebemylėsi.
Biblija sako, kad mes turime mylėti vienas kitą dieviškos
rūšies meile, kuri vadinama agape meile. Kas yra agape meilė? Yra
daug meilės aspektų, o 1 Korintiečiams 13 skyrius pateikia pilną
apibrėžimą to, kas yra meilė. 1 Jono 5:3 sako: Nes tai yra Dievo
meilė, kad laikomės Jo įsakymų. Jėzaus įsakymai parodo mums
įvairias meilės išraiškas, bet jeigu jau noriu visa tai apibendrinti,
verčiau pasinaudosiu Mato 7:12: Todėl visa, ko norėtumėte, kad
žmonės jums darytų, taip ir jūs jiems darykite; nes tai yra įstatymas
ir pranašai. Problema yra ne su visais bažnyčios žmonėmis, kad
jie manęs nemyli, manimi nesirūpina, ir dar tas ir anas… Juk
Biblija sako, kad visa, ko nori, kad kiti darytų tau, tu turi pirmas
tai daryti jiems. Tai yra meilė. Pirma ieškoti kitų, o ne savo gerovės
ir naudos, yra priešinga mūsų kūnui, mūsų natūraliai prigimčiai.
Čia reikia Dievo. Nemanyk, kad sakau, jog tai gali būti pasiekta
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be Dievo. Biblija sako, kad Dvasios vaisius yra meilė, o Dievas yra
meilė. Jis yra meilės šaltinis ir Tas, kuris mums parodys, kaip mylėti
remiantis Jo įsakymais. Tai Jis suteiks mums jėgų – net jei mes
esame kūniški – padaryti teisingus pasirinkimus ir sprendimus ir
elgtis pagal teisingus principus.
Aš dirbu Andrew Wommack’o tarnavime. Vieną dieną (tai
buvo prieš keletą metų) aš norėjau kur nors eiti pasimelsti, kaip
kad paprastai darydavau po darbo. Būdamas parke pasakiau:
„Dieve, aš iš tiesų noriu kam nors pasitarnauti.“ Diena buvo
pakankamai šilta, ir štai pamačiau ant sūpynių sėdinčius berniuką
ir mergaitę. Ten buvo dar vienos laisvos sūpynės ir aš įsitaisiau ant
jų. Atsisukęs į mažąją mergaitę, paklausiau: „Graži diena, ar ne?“
Ji pasakė: „Aš nekalbu angliškai“, o aš paklausiau: „Iš kur tu?“ Ji
pasakė, kad atvažiavo iš Rumunijos (aš žinojau, kad toje miesto
dalyje yra rumunų). Tuomet pamačiau tų vaikų tėvus, žiūrinčius į
mane ir, turbūt, besistebinčius, kodėl aš kalbuosi su jų vaikais. Aš
priėjau prie jų ir pasakiau: „Noriu jums kuo nors padėti.“ Jie atsakė:
„Tu nori mums padėti? Kodėl turėtum norėti mums padėti? Tu
mūsų net nepažįsti!“ Aš atsakiau: „Nes Dievas nori jums padėti.“
Visą tą laiką aš mąsčiau apie meilės principus iš 1 Jono 3:18, kur
sakoma: Nemylėkime žodžiu nei liežuviu; bet darbu ir tiesa. Mes
turime mylėti ne vien savo žodžiais, bet taip pat ir veiksmais. Nors
paprastai aš nesinešioju su savimi pinigų, tačiau tą dieną turėjau
truputį savo kišenėje. Aš paėmiau pinigus, pasakiau: „Tai jums“
ir padaviau juos jiems. Kadangi tą dieną pasninkavau, su savimi
turėjau truputį maisto. Todėl pasakiau: „O čia truputis maisto jūsų
šeimai.“ Susijaudinę, jie paklausė: „Kas tu esi?“ Aš jiems pasakiau:
„Šiandien Dievas paruošė mums dievišką susitikimą, ir mes dar
pasimatysime.“
Grįžęs namo papasakojau savo žmonai apie susitikimą su tais
rumunais. Tada iš šaldiklio išėmiau mėsos gabalą ir iškepiau jį.
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Sekančią dieną išpardavime nupirkau pilną dėžę indų ir su savo
žmona vėl nuėjau į parką. Rumunai su savo vaikais buvo ten, ir aš
pasakiau: „Aš atnešiau jums dovanų. Jos yra sunkios, todėl reiktų
sukrauti jas į mano mašiną, ir jeigu parodysite man, kur gyvenate,
aš nuvešiu tas dovanas į jūsų namus.“ Kai atvykome į jų mažą
vieno miegamojo butelį, aš išėmiau indus ir stalo įrankius – tai
buvo rinkinys ir visi jie derėjo vienas prie kito – iš dėžės ir pradėjau
duoti daiktus jiems – po vieną vienu metu. Man taip bedarant, jų
veidais pradėjo riedėti ašaros, ir moteris pasakė: „Aš tuoj verksiu!
Aš tuoj verksiu!“ Aš pasakiau: „Pirmadienio vakarą savo namuose
turime Biblijos studijas, – norėčiau pakviesti ir jus. Jie pasakė:
„Mes norime ateiti“, bet aš atsakiau: „Nenoriu, kad ateitumėte tik
dėl to, kad daviau jums dovanų.“ Jie pasakė: „O ne, mes norime
ateiti ir susitikti su jūsų draugais.“
Kadangi jie neturėjo savo transporto priemonės, aš paėmiau
juos iš jų namų ir atvežiau į savuosius, ir, neilgai trukus, Dievas
pradėjo juos liesti. Jų anglų kalba nebuvo labai gera, bet Jis lietė
tą šeimą mums besimeldžiant už juos. Jie akivaizdžiai matė Dievo
meilę. Neilgai trukus, mes sutikome kitą rumunų porą, ir aš
paklausiau pirmosios poros: „Ar galėtumėte man padėti susitikti
su kita rumunų pora?“ Jie sutiko, ir vieną dieną sulaukiau iš jų
skambučio: „Pone Donai, mes sužinojome apie jus. Mes labai vieniši
ir todėl norėtume su jumis susitikti.“ Taigi, pasikvietęs savo draugus
rumunus, nuvažiavau su jais susitikti. Jiems nuvežiau dovanų,
maisto ir visokių daiktų. Man taip pradėjus juos lankyti, viskas
ėjosi gerai iki tol, kol pirmoji rumunų pora nepasakė: „Jums reiktų
nueiti į Biblijos studijas. Jie ten kalba apie Jėzų ir tai yra nuostabu!“
Jie atsakė: „Palaukit minutėlę! Mes atvykome iš komunistinės
šalies ir nežinome, ar Dievas yra. Mums nereikia tų kalbų apie
Jėzų.“ Aš pasakiau: „Tiesiog būkime draugais,“ ir pradėjau kviestis
juos savaitgalio išvykoms ir pirkti jiems rūbus, striukes ir kitus
jiems reikalingus dalykus. Jie jautėsi labai nepatogiai ir nerodė
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jokio entuziazmo. „Negi tau nereikia striukės?“ „Na taip, man
reikia, bet…“ „Tuomet nupirkime tau šitą striukę.“ Aš pradėjau
mylėti juos veiksmais, bet jie vis tiek nenorėjo ateiti į mūsų Biblijos
studijas. Taip buvo tol, kol nepasakiau: „Ten greičiausiai yra keletas
amerikiečių, kurie padės jums rasti darbą.“ Štai tada jie iš karto
atėjo. Tą vakarą Biblijos studijų metu Viešpačiui pasakiau kai ką
labai kvailo: „Viešpatie, šį vakarą Tu turėsi duoti man unikalią
kalbų dovaną, nes mes net negalime gerai bendrauti vieni su
kitais.“ Ten su mumis buvo ir keletas amerikiečių, kurie pasidalijo
savo liudijimais. Kai aš pradėjau kalbėti, antrosios rumunų poros
moters veidas pradėjo švisti, ir aš supratau, kad kažkas vyksta.
Po mokymo, pasakiau: „Leiskit man už jus pasimelsti.“ Man
besimeldžiant, staiga Dievas prisilietė prie jų ir visa kambario
atmosfera prisipildė meile. Tada toji moteris pasakė: „Žinote, kai
kalbėjo šitie amerikiečiai, negalėjau suprasti nieko, ką jie kalbėjo;
bet kai tu pradėjai kalbėti apie Jėzų, aš supratau kiekvieną tavo
sakomą žodį! Tobulai viską supratau! Tai tikrai Dievas! Tai tikrai
Dievas!“ To rezultate, buvo pakeisti ne tik rumunų, bet visų mūsų
gyvenimai.
Leiskite man papasakoti, kas įvyko po to. Pirmadienio vakarais
mano namai pradėjo prisipildyti įvairių tautybių žmonėmis –
rumunais, bulgarais, žmonėmis iš Rusijos. Dievas keitė gyvenimus,
o jie žinojo, kad mes juos mylim. Mes netgi turėjome žmonių iš
Afrikos. Nors sunkiai tegalėjome susikalbėti, tačiau vieną dalyką
jie žinojo: kai mes meldžiamės, Dievas apreiškia jiems Save. Taip
pat jie žinojo, kad dėl jų aš galiu padaryti bet ką ir kad aš juos myliu.
Dievas pakeitė jų gyvenimus ir daugelio kitų žmonių gyvenimus.
Tai atsitiko dėl to, kad vieną dieną parke aš pamačiau keletą kitos
spalvos ir kitos tautybės žmonių. Aš neturėjau jokių šiltų jausmų
jų atžvilgiu, tačiau žinojau, kad meilė yra štai kas: Ko norėtum,
kad kiti tau darytų, daryk tai jiems. Aš siekiau jų gerovės ir naudos
nežiūrėdamas į tai, ką jaučiau, ir žinai, kas atsitiko? Jie buvo tokie
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dėkingi, kad juose užaugo philia meilė mano atžvilgiu, meilė, kuri
turi jausmus, ir jie pradėjo man sakyti „aš tave myliu“, apsikabinti
ir pabučiuoti mane. O manyje visa tai pradėjo generuoti tokį pat
jausmą jų atžvilgiu. Jeigu savo gyvenime nori turėti meilę, kuri turi
jausmus, praktikuok agape meilę. Ieškok kitų gerovės ir naudos
nežiūrėdamas į tai, kaip jautiesi, ir tai generuos meilę, kuri turi
jausmus.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 1 Jono 5:3. Dievo meilė yra parodoma per Jo … ? __
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 5:3 Nes tai yra Dievo meilė, kad mes laikytumės Jo
įsakymų: o Jo įsakymai nėra sunkūs.
2. Perskaityk Romiečiams 13:9-10. Paaiškink, kaip įsakymas
šiose eilutėse parodo meilę. __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 13:9-10 Juk įsakymai „nesvetimauk, nežudyk,
nevok, melagingai neliudyk, negeisk ir kiti, yra sutraukti į šį
posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. [10] Meilė nedaro blogo
savo artimui, todėl meilė yra įstatymo išpildymas.
3. Perskaityk Romiečiams 12:19-21. Kaip galime mylėti savo
priešus net ir tada, kai meilės nejaučiame? ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 12:19-21 Mylimieji, nekeršykite patys, bet verčiau
užleiskite vietą rūstybei, nes yra parašyta: Mano kerštas; aš
atmokėsiu, – sako Viešpats. [20] Todėl jei tavo priešas alksta,
pavalgydink jį; jei trokšta, pagirdyk jį; nes taip darydamas
sukrausi ugnies žarijas ant jo galvos. [21] Nebūkite pikto nugalėti,
bet nugalėkite pikta geru.
4. Perskaityk Titui 2:4. Ką ši eilutė mums parodo apie meilę? ___
_________________________________________________
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_________________________________________________
Titui 2:4 Kad jos mokytų jaunas moteris būti blaiviomis, mylėti
savo vyrus, mylėti savo vaikus.
5. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4-8. Smulkiai apibūdink meilės
principus. _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 13:4-8 Meilė yra maloni ir kantri, niekada
nepavydi, nesigiria, nebūna išdidi ar įžūli. [5] Meilė nėra
savanaudiška ar greita supykti. Ji nesikremta, kai kiti daro jai
bloga. [6] Meilė džiaugiasi tiesa, ir ji nesidžiaugia neteisybe.
[7]
Meilė visada palaiko, yra ištikima, viskuo viliasi ir viskuo tiki.
[8]
Meilė niekada nesibaigia!
6. Perskaityk 1 Jono 3:18. Kaip mes privalome praktikuoti meilę?
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 3:18 Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu nei liežuviu; bet
darbu ir tiesa.
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DIEVIŠKA MEILĖ (2 DALIS)
Don Krow
Jėzus Kristus buvo didžiausia kada nors žemėje pasirodžiusi
meilės išraiška, tačiau Jis niekada neištarė žodžių „Aš tave myliu“,
– bent jau nematome, kad tai būtų parašyta Biblijoje. Ar gi tai
nestebina? Didžiausia meilės išraiška niekada nepasakė „Aš tave
myliu“. Ar žinai kodėl? Ogi todėl, kad meilė yra daugiau nei
žodžiai; tai – veiksmas. Tarkim, aš pasakiau savo žmonai „Aš tave
myliu“, o tada išėjau ir buvau jai neištikimas. Kuo ji tikėtų: mano
žodžiais ar mano veiksmais? Ji manimi tikėtų remdamasi mano
veiksmais, nes 95 procentai meilės yra ne žodinė. Ji yra ne tame, ką
sakai, o tame, ką tu darai.
1 Jono 3:18 skaitome: Nemylėkime žodžiais ar liežuviu
[nemylėkime vien tik savo burnos žodžiais], bet darbu ir tiesa
(skliausteliai autoriaus). Meilė yra veiksmo žodis. Mato 25:35-36,
Jėzus meilę apibūdina pagal tai, kokius veiksmus ji paskatina atlikti,
taip sakydamas: Nes aš buvau išalkęs, ir jūs davėte man maisto; aš
buvau ištroškęs, ir jūs davėte man atsigerti; aš buvau ateivis, ir jūs
priėmėte mane; buvau nuogas, ir jūs mane aprengėte; aš sirgau, ir
jūs mane aplankėte… Toliau 40-oje eilutėje Jis sako: Kaip padarėte
vienam iš šitų mažiausių Mano brolių, taip Man padarėte. Supranti,
meilė yra veiksmas; tai kažkas, ką tu darai. Hebrajams 6:10 sako:
Dievas nėra neteisus; Jis nepamirš jūsų darbo ir jūsų meilės, kurią
parodėte Jam, kuomet pasirūpinote Jo žmonėmis ir toliau rūpinatės
jais (Nauja Tarptautinė Versija). Mato 22-ame skyriuje, paklaustas,
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koks yra didžiausias įsakymas, Jėzus atsakė, kad tai yra mylėti Dievą
ir savo artimą. Iš tiesų šie du įsakymai yra tik vienas įsakymas,
jeigu jie yra teisingai suprasti. Jėzus sakė, kad jeigu mes parodome
meilę mažiausiems iš brolių, tuomet iš tiesų mes rodome meilę
Jam. Biblija moko, kad mes turime nuostabią galimybę mylėti Jėzų
Kristų praktiškai – mylėdami kitus.
Praeitoje pamokoje aš pasakojau apie parke sutiktus rumunus.
Jų gyvenimai buvo pakeisti, nes, nežiūrint to, kaip jaučiausi, aš
ieškojau jų gerovės ir naudos. Jie buvo kitokios odos spalvos ir
tautybės, bet aš žinojau, kad Dievo meilė išreiškia save tada, kai
mes išeiname į gatves ir siekiame kitų gerovės ir naudos, – kaip
darė Jėzus. Kryžius nebuvo tai, ko Jėzus labai norėjo. Jis pasakė:
„Tėve, jei yra kokia kita išeitis, tegul taip ir įvyksta, tačiau tegu
būna ne Mano, bet Tavo valia.“ Nežiūrėdamas į tai, kaip jautėsi,
Jėzus siekė mūsų gerovės ir naudos.
Vieną dieną man paskambino tie rumunai. Jie verkė.
Jungtinėse Valstijose jie jau buvo pragyvenę septynerius su
puse metų. Dabar jie gyveno Kanzase ir ten dirbo. Jie pasakė:
„Pagaliau mes gavome sprendimą dėl mūsų politinio prieglobsčio
dokumentų. Jie duoda mums trisdešimt dienų pateikti prašymą
dėl sprendimo peržiūrėjimo, o tada mus deportuos.“ Tikimybė
gauti politinį prieglobstį šioje šalyje paprastai yra tik 2-5 procentai.
Tie rumunai nuvyko pas teisininką, ir trumpai tariant, jis pasakė,
kad jie neturi jokio šanso. Aš jiems pasakiau, kad mes melsimės ir
bandysime padėti. Kaip padėti, – aš nežinojau. Galvojau, kad būtų
labai neteisinga išsiųsti juos atgal, – ypač kad jų vaikai jau vargiai
begalėjo kalbėti rumuniškai.
Mano draugas paskambino Kolorado kongreso nariui, o šis
patarė susisiekti su senatoriumi Sam Brownback Kanzase, nes
dabar tie rumunai gyveno Kanzase. Tai buvo tiesiog neįtikėtina, nes
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aš turėjau draugę vardu Kim, kuri dirbo senatoriui Brownback’ui.
Aš susisiekiau su Kim, ir ji parūpino keturis žmones Vašingtone,
kad jie darbuotųsi šiuo klausimu. Sublette (gyvenvietė Kanzase)
bendruomenė užstojo rumunus su peticija, kurioje buvo surinkti
parašai, ir kurioje buvo sakoma, kad gyvenvietės bendruomenė
nori, kad tie rumunai liktų ten. „Jie yra geri žmonės, jie moka
mokesčius ir jie daug dirba.“ Taip pat išėjo straipsnis laikraštyje su
išsamiu pasakojimu apie tai, kas įvyko. Kadangi mūsų vyriausybėje
buvo aukštų pareigūnų, supratusių viską, kas vyko, galiausiai
rumunai gavo laišką, sakantį, kad sprendimas buvo pakeistas ir
todėl jie gali gyventi Jungtinėse Valstijose, – tai buvo stebuklas.
Aš nuvykau į Sublette Kanzase. Mano draugai nežinojo, kad
aš atvažiuoju. Man ten atvykus, radau juos bekalbančius telefonu
ir dėkojančius senatoriui Brownback’ui už pagalbą gaunant
politinį prieglobstį. Pasirodo, pas mano draugus rumunus su savo
kameromis jau buvo atvykę ABC ir NBC Naujienų reporteriai;
buvo tikėtasi, kad atvažiuos ir pats senatorius Brownback’as, tačiau
jis negalėjo ten būti, nes taip jau išpuolė, kad tai buvo paskutinė
Prezidento Klintono apkaltos svarstymo diena. Baigę pokalbį
telefonu, rumunai pribėgo prie manęs ir mes apsikabinome, o
filmavimo kameros nukrypo tiesiai į mane. Reporteriai paklausė:
„Kas tu toks ir iš kur pažįsti šituos žmones?“ Aš papasakojau jiems
visą istoriją: kaip su jais susitikau, kaip dėl Dievo rūpinausi jų
gerove ir nauda, ir ką Jėzus sakė Mato 7:12.
Po to mes nuėjome į gimnaziją, kurioje buvo prikabinėta
raudonų, baltų ir mėlynų balionų ir skambėjo patriotinės dainos.
Vos tik mano draugai ten įėjo, visi pradėjo šaukti, o jie apsiverkė.
Miesto meras pasakė: „Ši diena, vasario 12-oji, nuo šiol bus
Jucan’ų Šeimos Diena, – šitų rumunų garbei.“ Rumunų garbei
jie paėmė Amerikos vėliavą, kurią senatorius mojavo priešais
kapitolijų Vašingtone, ir įteikė jiems. Taip pat meras įteikė jiems
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dokumentus, kuriuose buvo sakoma, kad jie gali gyventi šalyje
legaliai – faktiškai, visą likusį gyvenimą. Jie visi paliudijo, o tada
paprašė manęs pasimelsti. Aš pasakiau: „Yra vienas asmuo, kuriam
šiandien mes dar nepakankamai padėkojom, – tai Visagalis Dievas.
Prieš septynerius su puse metų Colorado Springs (Kolorado
valstija) parke aš meldžiausi Dievui sakydamas, kad noriu su kuo
nors pasidalinti Jo meile. Ir Dievas mane suvedė su tais rumunais.“
Tada aš dar kartą papasakojau visą istoriją ir pasakiau: „Dievas
nori jums padėti – sveiki atvykę į JAV.“
Tai, kaip viskas susidėliojo, buvo stebuklas. Aš pažinojau
tinkamus žmones tinkamose vietose tinkamu laiku. Metai
prieš visam tam įvykstant, mano draugė Kim suorganizavo, kad
senatorius Brownback’as atvyktų ir susitiktų su manimi Andrew
Wommack’o tarnavime. Ji pasakė jam: „Jums tikrai reikia susitikti
su Don Krow.“ Aš nežinojau kodėl ir jaučiausi labai nepatogiai.
Mažai aš težinojau, kad Dievas viską ruošė tam, kad galėtų padėti
šeimai, kuriai Jis apreiškė Save ir Savo meilę, – paprasčiausiai
dėl Jėzaus įsakymo: daryk kitiems tai, ką tu nori, kad kiti darytų
tau. Tai stebuklas, kurio jie niekada nepamirš. Ir šiandien jie tau
pasakytų: „Visa tai įvyko tik dėka Dievo.“ Rumunė moteris Anka
pasakė: „Mano tikėjimas svyravo, tačiau Dievas yra ištikimas ir Jis
leido mums pasilikti Jungtinėse Amerikos Valstijose.“
Tiesiog dabar yra daugybė žmonių, kurie šaukte šaukiasi
meilės. Vienintelis būdas, kaip jie gali gauti ją, tai nuspręsti suprasti
Dievo Žodžio meilės principus. Meilė yra maloni, meilė ieško
kitų gerovės – lygiai kaip Jėzus siekė mūsų gerovės eidamas ant
kryžiaus. Telaimina jus Dievas šiandien, kai jūs vis labiau įsižiūrite
į šiuos principus – ką iš tikrųjų reiškia mylėti Dievo meile.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Mato 7:12. Papasakok savo paties žodžiais, kokia
yra auksinė taisyklė. ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 7:12 Todėl visa, ko norėtumėte, kad žmonės jums darytų,
taip ir jūs jiems darykite; nes tai yra įstatymas ir pranašai.
2. Perskaityk Mato 7:12. Bandydami atrasti meilę, daug žmonių
bando surasti tinkamą asmenį. Ką turėtum daryti: bandyti
surasti tinkamą žmogų, ar tapti tinkamu žmogumi? ________
_________________________________________________
3. Perskaityk 1 Jono 5:3. Ar meilė yra jausmas, ar kažkas, ką tu
darai? ____________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 5:3 Nes tai yra Dievo meilė, kad laikomės Jo įsakymų; o
Jo įsakymai nėra sunkūs.
4. Perskaityk 1 Jono 3:18. Jeigu pasakytum savo žmonai ar vyrui
„Aš tave myliu“, bet išėjęs iš namų būtum jai (jam) neištikimas,
kuo ji (jis) patikėtų: tavo žodžiais ar veiksmais? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 3:18 Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu nei liežuviu, bet
darbu ir tiesa.
5. Perskaityk Romiečiams 5:6-8. Ar manai, kad Jėzui buvo lengva
mirti? ____________________________________________
2-95

13 PAMOKA

Romiečiams 5:6-8 Nes kai mes dar buvome bejėgiai, Kristus
tinkamu laiku mirė už bedievius. [7] Nes vargu ar kas mirtų už
teisų žmogų, tačiau už gerą žmogų galbūt kas ir išdrįstų numirti.
[8]
Bet Dievas mums patvirtina savo meilę tuo, kad, kol mes dar
buvome nusidėjėliai, Kristus mirė už mus.
6. Perskaityk Galatams 5-22. Ar galime iš tikrųjų mylėti,
neturėdami Dievo kaip mūsų gyvenimo centro? __________
_________________________________________________
_________________________________________________
Galatams 5:22 Bet Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas,
ramybė, ilgas pakantumas, švelnumas, gerumas, tikėjimas.
7. Perskaityk 1 Jono 4:8. Mums reikia Dievo, kad padėtų mums iš
tikro mylėti kitus, nes Jis yra Vienintelis, kuris yra … ? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 4:8 Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo; nes Dievas yra meilė.
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:5. Iš pateiktų žodžių išrink tuos,
kurie nusako, kokia meilė nėra. ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 13:5 Meilė nesielgia nepadoriai, neieško savo
naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai.
9. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:8. Kas yra tas vienintelis dalykas,
kurį pasiimsi iš šio gyvenimo į sekantį gyvenimą, – arba toliau
nei į kapą?_________________________________________
_________________________________________________
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1 Korintiečiams 13:8 Meilė niekada nesibaigia. Baigsis
pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas.
10. Perskaityk Patarlių 10:12. 1 Korintiečiams 13:5 (Naujas Gyvasis
Vertimas) sako: „Meilė nepasilaiko įrašų apie tai, kada jai buvo
padaryta kažkas bloga.“ Kiek nuodėmių padengia meilė? ____
_________________________________________________
_________________________________________________
Patarlių 10:12 Neapykanta sukelia vaidus, bet meilė padengia
visas nuodėmes.
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FINANSAI (1 DALIS)
Andrew Wommack
Jėzus nori, kad tu finansiškai klestėtum. Tai yra toks dalykas,
kuris svarbus kiekvienam. Kad gyventum, reikia pinigų, – jų reikia
savo poreikių patenkinimui ir tam, kad galėtum būti palaiminimu
kitiems. Šioje srityje Dievas nepaliko mūsų vienų ir nepasakė:
„Man rūpi tavo dvasinė dalis, bet man visiškai neįdomūs tavo
finansai, – jais pasirūpink pats.“ Ne, – Jis myli tave visokeriopai
– tavo dvasią, sielą ir kūną – ir Jis pasirūpino tavo aprūpinimu.
Dauguma žmonių pripažįsta, kad tam tikras finansinio klestėjimo
laipsnis yra būtinas, tačiau religija iš esmės užėmė poziciją prieš
turėjimą apsčiai.
Dievo Žodis įvairiais būdais moko prieš godumą, tačiau taip
pat labai aiškiai parodo, kad finansai yra palaiminimas. Apaštalas
Jonas sakė: Mylimasis, viršum visko trokštu, kad klestėtum ir būtum
sveikas, kaip ir tavo siela klesti (3 Jono 2). Koks stiprus teiginys.
Jonas sako: „Viršum visko!“ Čia kalbama apie išgydymą, emocijas,
santykius ir finansus. Virš viso kito, Viešpats nori, kad tu klestėtum
ir būtum sveikas. Jis nori, kad klestėtum dvasioje, sieloje ir kūne.
Tai Jo valia tau.
O daug religingų žmonių sako, jog Dievas nori, kad būtum
vargšas, kad buvimas vargšu yra dieviškas dalykas, ir kad esi tuo
dievotesnis, kuo esi neturtingesnis. Aš buvau auginamas remiantis
tokiu mąstymu, kad pamokslininkas neturėtų turėti labai daug
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ir kad krikščionis yra toks asmuo, kuris turėtų apsieiti be nieko.
Šitoks mąstymas niekaip negali būti paremtas Raštu. Abraomas
buvo turtingiausias savo laiko žmogus, jis buvo toks turtingas,
kad karaliai paprašė, kad jis išvyktų, nes jo nuosavybė darė didelę
įtaką jų šalių gerovei. Tą patį galima pasakyti apie Izaoką ir Jokūbą.
Juozapas buvo žmogus, kuris klestėjo ir turėjo ypatingą turtų
gausybę. Dovydas iš savo asmeninio iždo davė Viešpačiui virš
2,5 milijardų dolerių vertės aukso ir sidabro šventyklos statymui.
Dovydo sūnus Saliamonas buvo turtingiausias kada nors žemėje
gyvenęs žmogus. Kai žvelgi iš Rašto perspektyvos, matai, kad labai
rimtai Viešpačiui tarnavę žmonės buvo palaiminti finansiškai.
Yra pavyzdžių ir apie žmones, kurie kentėjo ir apsiėjo be
nieko. Laiške Filipiečiams (4:13) Paulius pasakė, kad jis gali viską
dėka Kristaus, ir kad jis išmoko būti pasitenkinęs bet kuo – kokioje
situacijoje bebūtų. Jis sakė, kad žino, ką reiškia būti nepritekliuje,
ir ką reiškia gyventi pertekliuje. Buvo laikas, kai Dievo tarnai ėjo
per skurdą ir sunkumus, tačiau niekur Rašte nerasi, kad esi tuo
dievotesnis, kuo esi labiau nuskurdęs. Tai nėra tiesa, ir tuo gali
įsitikinti išėjęs į gatves. Tačiau vienas dalykas tikrai yra tiesa: kad
godumas yra blogai. 1 Timotiejaus 6:10 sako: Nes meilė pinigams
yra viso blogio šaknis. Kai kurie žmonės naudoja šitą eilutę ir sako,
kad pinigai yra viso blogio šaknis, tačiau eilutėje yra sakoma,
kad meilė pinigams yra viso blogio šaknis. Yra žmonių, kurie myli
pinigus ir neturi nė skatiko; kiti turi didelius turtus, bet jų nemyli.
Jie paprasčiausiai juos naudoja.
Pakartoto Įstatymo 8:18 parodo tikrąjį finansinio klestėjimo
tikslą. Viešpats kalbėjo izraelitams, kurie netrukus turėjo įžengti
į Pažadėtąją žemę ir patirti tokią gerovę ir klestėjimą, kokių dar
niekados nebuvo turėję. Jis jiems pasakė: Bet atsimink Viešpatį,
savo Dievą; nes tai Jis, kuris tau duoda jėgą turtui įgyti, kad Jis
įtvirtintų savo sandorą, kurią prisiekė tavo tėvams, kaip yra šią
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dieną. Remiantis šia Rašto vieta, klestėjimo tikslas yra ne tai, kad
turėtum daiktų gausą savo paties savanaudiškiems tikslams, bet
kad galėtum įtvirtinti Dievo sandorą šioje žemėje. Kitaip tariant,
Dievas laimins tave tam, kad tu irgi galėtum būti palaiminimas.
Pradžios 12:2 Viešpats pasakė Abraomui: Aš laiminsiu tave ir
padarysiu didį tavo vardą; ir tu būsi palaiminimas. Prieš galėdamas
būti palaiminimu kam nors kitam, pirma turi pats būti palaimintas.
Tau reikia tam tikrų dalykų ir tu turi tam tikrus poreikius,
kuriuos Dievas nori patenkinti, bet tai yra daugiau, nei vien tik
savanaudiškų poreikių patenkinimas. Jis nori, kad tu klestėtum taip,
kad Jis per tave gautų Savo pinigus, ir kad tokiu būdu tu galėtum
būti palaiminimu. 2 Korintiečiams 9:8 sako: O Dievas yra pajėgus
pagausinti jums visokeriopą malonę; kad jūs, visame kame visada
turėdami visokeriopą pakankamumą, būtumėte turtingi kiekvienam
geram darbui. Ši eilutė pasako, kodėl Dievas tave gausiai aprūpins
– kad tu būtum turtingas kiekvienam geram darbui. Tiesą sakant,
tai galima būtų pavadinti biblijiniu klestėjimo apibrėžimu. Kas yra
klestėjimas? Ar tai reiškia turėti gražų namą, gražų automobilį,
gerus rūbus ir maisto ant tavo stalo? Remiantis šia eilute,
klestėjimas reiškia turėti pakankamai – tiek, kad patenkintum
visus savo poreikius ir būtum turtingas kiekvienam geram darbui.
Jeigu tu nesugebi duoti tiems dalykams, dėl kurių jauti, kad Dievas
palietė tavo širdį, ir jeigu tu norėtum būti palaiminimu kažkam,
tačiau negali to padaryti, tuomet, remiantis tuo, ką sako Raštas,
tu finansiškai neklesti. Dievas sako, kad Jis palaimins tave tiek,
kad ir visi tavo poreikiai bus patenkinti, ir taip pat tu turėsi apsčiai
kiekvienam geram darbui.
Tikras biblijinis klestėjimas yra ne vien savo reikmių
patenkinimas, bet kad galėtum būti palaiminimu kitiems
žmonėms. Tik apie save galvojantis žmogus iš tiesų yra savanaudis.
Jeigu kas nors sako: „Aš tikiu Dievu, kad turėčiau daugiau“, kiti
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gali pagalvoti, kad tokie žmonės yra godūs ar savanaudžiai, tačiau
viskas priklauso nuo motyvo. Jeigu tu prašai iš Dievo daugiau,
kad galėtum įsigyti didesnį namą ar geresnį automobilį, tai nebus
teisingas biblijinis požiūris. Bet jei tu tiki Dievu dėl didesnio
aprūpinimo todėl, kad žvelgi toliau nei tavo paties poreikių
patenkinimas ir nori būti palaiminimu kitiems, – tai ir bus toks
požiūris, kokį Jis nori, kad tu turėtum. Jis nori, kad tu klestėtum.
Tai Jo valia, kad tu klestėtum.
Mato 6-as skyrius kalba apie dalykus, kurių mums reikia,
ir toliau sako, kad jeigu pirma ieškosime Dievo karalystės ir Jo
teisumo, visi kiti dalykai bus mums pridėti. Kai tik pradėsi leisti
Dievui būti pirmoje vietoje, Jis parūpins visus tuos kitus dalykus.
Visi tavo poreikiai bus patenkinti, ir tu būsi palaiminimas kitiems
žmonėms. Dievas tikrai nori, kad tu klestėtum, tačiau tai tikrai
priklauso nuo tavo motyvų ir veiksmų šioje srityje.
Meldžiu, kad ši žinia mestų tau iššūkį, ir kad šiandien pradėtum
tikėti Dievu dėl paties geriausio, – o tai yra tavo klestėjimas.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 2 Korintiečiams 8:7-8 (Naujas Gyvasis vertimas).
Kai duodi tiems, kurie stokoja, tai yra vienas iš būdų, kuriuo
tu gali įrodyti … ? ___________________________________
_________________________________________________
2 Korintiečiams 8:7-8 (Naujas Gyvasis vertimas) Kadangi
jums taip puikiai sekasi daugelyje dalykų, – jūs turite tiek daug
tikėjimo, tokius apdovanotus kalbėtojus, tokį pažinimą, tokį
entuziazmą ir tokią meilę mums, – dabar aš noriu, kad jūs taip
pat pasižymėtumėte šiame maloningame davimo tarnavime.
[8]
Nesakau, kad jūs privalote tai daryti, nors ir kitos bažnyčios
yra uolios daryti tai. Tai yra vienas būdas įrodyti, kad jūsų meilė
yra tikra.
2. Perskaityk 2 Korintiečiams 8:13-14 (New Living Translation).
Kai mes visi kartu apsijungiame, kad duotume, Dievas nori, kad
tam tikra prasme tarp mūsų būtų … ? __________________
_________________________________________________
________________________________________________
2 Korintiečiams 8:13-14 (Naujas Gyvasis vertimas) Žinoma,
aš nesakau, kad jūs turėtumėte duoti tiek daug, jog patys
kentėtumėte dėl nepritekliaus. Tiesiog noriu pasakyti, kad
turėtų būti tam tikra lygybė. Tiesiog dabar jūs turite gausiai
ir galite jiems padėti. Kada nors kitą kartą, kai jums reikės, jie
galės pasidalinti su jumis. Tokiu būdu kiekvieno reikmės bus
patenkintos.
3. Perskaityk 2 Korintiečiams 8:13-14 (Naujas Gyvasis vertimas).
Kokiu būdu bus patenkinti kiekvieno poreikiai? ___________
_________________________________________________
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4. Perskaityk Efeziečiams 4:28. Žmogus, kuris anksčiau buvo
vagis, turėtų nustoti vogti, ir pradėti dirbti bei užsidirbti savo
pragyvenimui. Ką ši eilutė (Efeziečiams 4:28) dar sako, kad jie
turėtų daryti? ______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 4:28 Kas vogė, tegul nebevagia, bet verčiau tegul
triūsia, dirbdamas savo rankomis tai, kas gera, kad turėtų ko
duoti stokojančiajam.
5. Perskaityk Pradžios 13:2 ir 12:2. Dievas galėjo patikėti
Abraomui turtus, nes Abraomas galvojo ne tik apie save, bet
taip pat buvo kitiems … ? _____________________________
_________________________________________________
Pradžios 13:2 Ir Abramas buvo labai turtingas gyvuliais, sidabru
ir auksu.
Pradžios 12:2 Ir iš tavęs Aš padarysiu didelę tautą, ir Aš laiminsiu
tave ir padarysiu didį tavo vardą; ir tu būsi palaiminimas.
6. Perskaityk 1 Timotiejui 6:17-18 (Naujas Gyvasis vertimas).
Kokius tris dalykus turėtų daryti turtingieji su savo pinigais?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Timotiejui 6:17-18 (Naujas Gyvasis Vertimas) Pasakyk
tiems, kurie yra turtingi šiame pasaulyje, kad nebūtų išdidūs ir
kad nesudėtų vilčių į savo pinigus, kurių netrukus nebeliks. Bet
jų pasitikėjimas turėtų būti sudėtas į gyvąjį Dievą, kuris gausiai
duoda mums visa, ko mums reikia mūsų džiaugsmui. Pasakyk
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jiems, kad naudotų savo pinigus gero darymui. Jie turėtų būti
turtingi gerais darbais ir turėtų dosniai duoti stokojantiems, ir
visada būdami pasiruošę dalintis su kitais viskuo, ką Dievas
davė jiems.
7. Ar Dievas tau gali patikėti finansus? ____________________
_________________________________________________
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Andrew Wommack
Praeitoje pamokoje aiškinomės, kad Dievo valia tau yra
klestėti. Yra tam tikri raktai, atrakinantys duris į klestėjimą.
Luko 6:38 sako: Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą,
sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite,
tokiu jums bus atseikėta. Čia matome daug panaudotų principų, –
tu negali kalbėti apie klestėjimą nekalbėdamas apie davimą.
Kalbant apie finansinį klestėjimą, daugelis žmonių sako:
„Tai reiškia, kad Dievas nori, jog aš klestėčiau, bet aš pats galiu
ir neduoti.“ Biblijoje yra vieta, kur Jėzus kalba apie našlę, kuri
įdėjo, kaip paaukojimą, du paskutinius savo pinigėlius. Jis stebėjo
turtingus žmones, įnešančius didžiules pinigų sumas, tačiau,
pasikvietęs savo mokinius, jiems pasakė, kad toji moteris davė
daugiau už juos visus. Jis taip pasakė todėl, kad tie visi žmonės
davė iš savo pertekliaus, o našlė – iš savo nepritekliaus. Dievas tavo
dovanos dydį vertina ne pagal jos piniginę vertę, bet greičiau pagal
tai, kokį procentą ji sudaro nuo visko, ką turėjai. Kai asmuo sako:
„Aš nieko neturiu, ką galėčiau duoti“, – tai nėra tiesa. Jeigu jau tikrai
nieko neturi, tai galėtum paimti dalį savo rūbų ir juos atiduoti.
Kiekvienas turi ką nors, ką gali duoti, ir todėl tavo argumentas, kad
tu nieko neturi davimui, yra niekam tikęs. Tiesa ta, kad tas laikas,
kai tau atrodo, kad kažko turi labai mažai, yra toks laikas, kai tavo
dovana gali sudaryti didesnį procentą nei bet kuriuo kitu laiku.
Asmuo, turintis dešimt dolerių ir atiduodantis penkis, bus davęs
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žymiai didesnę dovaną nei tas, kuriam lieka milijardai dolerių po
to, kai jis atiduoda milijoną dolerių. Dievas viską taip sutvarkė, kad
kiekvienas asmuo turėtų ką duoti.
Kodėl Dievas liepė, kad mes duotume? Būtų galima kalbėti
apie daugelį dalykų, bet vienas pagrindnių tikslų yra tai, jog Dievas
nori, kad tu Juo pasitikėtum kiekvienoje savo gyvenimo srityje.
Jeigu tai ne Dievas, ir jeigu Jo Žodis nėra tiesa kai Jis sako: Duok ir
bus tau duota, tuomet paimti dalį iš to, ką turi, ir tai atiduoti būtų
pats kvailiausias dalykas, kokį tik galėtum padaryti. Vietoje to, kad
judėtum link savo tikslo patenkinti visas savo reikmes, tu judėtum
tolyn nuo jo, – jeigu Dievas nebūtų pažadėjęs tavęs palaiminti.
Reikalingas tikėjimas, kad sugebėtum duoti tokiu būdu, kaip sako
Dievas, – ir būtent dėl šios priežasties Jis liepė tau taip daryti.
Luko 16-ame skyriuje yra palyginimas apie ūkvedį, kuris
apgaudinėjo savo šeimininką. Apibendrindamas visą isoriją, Jėzus
taip pasakė: jeigu nebuvai ištikimas neteisiajai mamonai (čia
kalbama apie pinigus), tai kas tau patikės tikruosius turtus? Jeigu
netikėjai Dievu mažuose dalykuose, tokiuose kaip pinigai, tai kaip
ketini pasiekti daug svarbesnius dalykus – tokius kaip dvasinės
vertybės? Ši ir panašios Rašto vietos parodo pinigus kaip žemiausio
lygio dalyką, kuriuo reikia rūpintis. Jeigu negali pasitikėti Dievu
dėl savo finansų, tai kaip gali pasitikėti Juo dėl savo amžino likimo?
Kaip gali iš tikrųjų tikėti, kad Jėzus atleido tau tavo nuodėmes ir
kad tu praleisi amžinybę danguje? Palyginimui pasakysiu, kad
dvasiniai dalykai, dėl kurių turėtume pilnai pasitikėti Viešpačiu,
yra žymiai svarbesni nei pingai. Pinigai yra mažiausias dalykas,
bet taip pat jie yra ta starto linija, nuo kurios pradedame pasitikėti
Dievu. Patarlėse 11:24 sakoma, kad yra tie, kurie duoda daugiau,
nei atrodytų kad yra reikalinga, ir vis tiek turtėja; ir yra kiti, kurie
pasilaiko daugiau, negu reikia, tačiau dar daugiau nuskursta savo
viduje.
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Jeigu pirma ieškosi Dievo karalystės ir Jo teisumo, tuomet Jis
tau pridės tuos dalykus. Jeigu sakai, kad nori, jog Dievas padėtų
tau tavo finansuose ir meldiesi Jo pagalbos, bet visų pirma neieškai
Dievo karalystės ir nededi tikėjimo žingsnio, pasitikėdamas Juo
dėl savo finansų, – tuomet iš tikrųjų tu Juo nepasitiki.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Jono 3:16. Kas motyvavo Dievą, kad Jis duotų? ____
_________________________________________________
Jono 3:16 Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį
Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą.
2. Perkaityk 1 Korintiečiams 13:3. Koks turi būti mūsų motyvas
duoti? ____________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 13:3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, –
nieko nelaimėčiau.
3. Perskaityk Jokūbo 2:15-16. Paaiškink šios eilutės prasmę. ____
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 2:15-16 Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja
kasdienio maisto, [16] ir kas nors iš jūsų jiems tartų: Keliaukite
sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, –
kas iš tų žodžių?!
4. Perskaityk Luko 6:38. Ką tau sako ši eilutė? _______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 6:38 Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą,
sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite,
tokiu jums bus atseikėta.
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5. Perskaityk Efeziečiams 1:7. Ar Dievas davė iš Savo turtų, ar
atitinkamai pagal Jo turtus? Paaiškink skirtumą. ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:7 Jame turime atpirkimą per Jo kraują ir
nuodėmių atleidimą pagal turtus Jo malonės.
6. Perskaityk Patarlių 19:17. Ką tu darai, kai duodi vargšams? Ar
Dievas tau atmokės? ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Patarlių 19:17 Kas pasigaili vargšo, skolina Viešpačiui; Jis atlygins
jam už jo darbus.
7. Perskaityk Psalmę 41:1-3. Išvardink penkis dalykus, kuriuos
Dievas daro tiems, kurie duoda vargšams. ________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Psalmių 41:1-3 Palaimintas, kuris kreipia dėmesį į vargšą.
Nelaimėje išgelbės jį Viešpats. [2] Viešpats saugos ir išlaikys jį
gyvą; jis bus palaimintas žemėje. Tu neatiduosi jo priešų valiai.
[3]
Viešpats sustiprins jį ligos patale; Tu pagydysi jį nuo visų ligų.
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KĄ DARYTI, KAI ATRODO,
KAD TAVO MALDOS
NEATSKYTOS
Andrew Wommack
Noriu pasidalinti apie tai, ką daryti, kai atrodo, kad maldos
yra neatsakytos, ir noriu pabrėžti tą faktą, kad tavo maldos tik
„atrodo“ neatsakytos. Tiesa ta, kad Dievas visada, visada atsako į
maldą, kuria meldžiamasi pagal Jo Žodį ir tikėjime. 1 Jono 5:1415 sakoma: Mes tvirtai pasitikime Juo, nes ko tik prašome pagal
Jo valią, Jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso,
ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę. Tai rodo didelį
užtikrintumą. Dievas visada atsako į maldą, bet nevisada atrodo,
kad ji yra atsakyta. Mato 7:7-8 sako: Prašykite, ir jums bus duota,
ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas
prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Šios
eilutės sako, kad Dievas atsako į maldas. Tačiau kiekvienas iš mūsų
galime atsiminti tokį laiką savo gyvenime, kai mes prašėme kažko,
mes tikėjome, kad tai yra teisinga, gera, nesavanaudiška – tai, kas
neišeina už Dievo valios ribų, – tačiau atsakymo nematėme.
Dievo Žodis sako, kad prašytume, ir mums bus duota. Tačiau
mūsų patirtis sako, kad mes prašėme, bet mums nebuvo duota.
Kas yra tiesa? Galbūt atsakymas jus nustebins, tačiau tiesa yra
ta, kad greičiausiai abu teiginiai yra teisingi. Daugelis žmonių
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galvoja: „Palauk minutelę, Dievo Žodis sako, kad Dievas atsakys,
bet aš nemačiau to įvykstant.“ Jono 4:24 sako: Dievas yra Dvasia,
ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Kad atsakytų į
mūsų maldas, Dievas veikia dvasinėje plotmėje, bet kad tai taptų
matoma, yra reikalingas mūsų tikėjimas. Tikėjimas yra tai, kas
paima dalykus iš dvasinio pasaulio ir perkelia juos į fizinį pasaulį.
Būtent tai ir sakoma laiške Hebrajams 11:1, Tikėjimas užtikrina
tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome. Ten nėra sakoma,
kad tikėjimas parodo dalykus, kurie neegzistuoja. Jie egzistuoja,
tačiau jie yra ne matomame, fiziniame pasaulyje, bet nematomoje
dvasinėje erdvėje. Tikėjimas prasiskverbia į dvasinę erdvę ir
perkelia tuos dalykus į fizinį pasaulį.
Tai panašu į radijo signalą. Radijo ir televizijos stotys
transliuoja laidas nuolatos. Tu gali būti kambaryje, kur nematai ar
negirdi tų signalų, bet tai nereiškia, kad ten jų nėra. Tu turi įjungti
radiją ir nustatyti tokį dažnį, kurį nori girdėti. Tada radijas pagauna
tuos signalus, kurių tu negali suprasti, ir paverčia juos garsais,
kuriuos tu gali girdėti savo žmogiška ausimi. Panašiu būdu Dievas
atsako ir į mūsų maldas: Jis duoda dalykus dvasinėje plotmėje, o tu
savo tikėjimu turi pasiekti juos ir atnešti į fizinį pasaulį. Fizinis ir
dvasinis pasauliai juda lygiagrečiai vienas kitam. Dievas reaguoja ir
atsako į tavo maldą; bet fizine forma tą atsakymą pamatysi tik tuo
atveju, jeigu leisi tikėjimui nutiesti tiltą tarp nematomos dvasinės
plotmės ir matomo fizinio pasaulio, kuriame gyvename.
Pavyzdžiui, Dievo vyras Danielius meldėsi ir prašė Dievo,
kad duotų jam apreiškimą. Kad sutaupyčiau laiką, trumpai
apibendrinsiu istoriją. Viešpats siuntė angelą Gabrielių, kad
apsireikštų Danieliui ir atsakytų į jo maldą. Danieliaus 9:22-23
sako: Jis pamokė mane, kalbėjo man ir tarė: Danieliau, aš atėjau
duoti tau nuovokos bei supratimo. Tavo maldos pradžioje buvo
duotas paliepimas ir aš atėjau tau pranešti, nes tu labai mylimas.
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Įsidėmėk žodį ir suprask regėjimą. Štai ką norima tuo pasakyti:
Gabrielius pasakė, kad jau Danieliaus maldos pradžioje iš Dievo
atėjo jam įsakymas, kad nuneštų atsakymą. Jeigu skaitysi, tai
pamatysi, kad atsakymą atnešti jam užtruko apie tris minutes –
trijų minučių uždelsimas tarp Dievo įsakymo ir fizinio atsakymo
pasireiškimo.
Mes labai dažnai manome, kad jeigu Dievas tikrai yra Dievas
ir jeigu kažkas tikrai yra Jo valia, tuomet tai turi įvykti taip lengvai,
kaip pirštų spragtelėjimas. Bet taip nėra. Šiuo atveju, Dievas davė
įsakymą, ir Gabrielius užtruko maždaug tris minutes, kol perkėlė
tą atsakymą iš dvasinio į fizinį pasaulį. Nežinau visų priežasčių,
kodėl viskas vyko būtent taip, bet ir nėra būtina jas žinoti. Bet aš
noriu pasakyti tai, kad nuo to laiko, kai Dievas davė įsakymą, buvo
maždaug trijų minučių uždelsimas, ir tik tada tai tapo matoma
fiziniame pasaulyje. Jeigu mums tereikėtų tikėjime laukti tik tris
minutes, kad gautume atsakymą į maldą, greičiausiai dauguma
mūsų galėtų tiek išlaukti; tačiau ne visada viskas vyksta būtent taip.
Danieliaus knygos dešimtame skyriuje matome, kaip tas pats
žmogus meldžiasi kita malda, ir šį kartą atsakymui ateiti prireikė
trijų savaičių. Daugelis šias eilutes skaitančių žmonių pasakytų:
„Kodėl į vieną Danieliaus maldą Dievas atsakė per tris minutes,
o į kitą – per tris savaites?“ Danieliaus 10:11-12 sako: Jis man
tarė: Danieliau, didžiai mylimas vyre! Suprask žodžius, kuriuos
tau kalbėsiu, ir stovėk, nes esu siųstas pas tave! Jam kalbant, aš
atsistojau drebėdamas. Jis toliau kalbėjo: Danieliau, nebijok! Nuo
pirmos dienos, kai nusprendei širdyje suprasti ir nusižeminti savo
Dievo akivaizdoje, tavo žodžiai buvo išgirsti, ir aš atėjau dėl tavo
žodžių. Tai rodo, kad Dievas davė įsakymą pasiuntiniui pačią
pirmą Danieliaus maldos dieną. Kad tas atsakymas būtų apreikštas,
prireikė trijų savaičių, tačiau Dievas yra ištikimas. Raštas sako, kad
Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius (Žydams 13:8).
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Mano įsitikinimu, Dievas abi maldas atsakė iš karto, – palygink
9-ą ir 10-ą skyrius. Vienam atsakymui ateiti prireikė trijų minučių,
o kitam trijų savaičių, tačiau ne Dievas buvo tą skirtumą nulėmęs
faktorius. Štai kas svarbiausia: Dievas atsako į tavo maldas. Jis daro
dalykus, tačiau yra įvairių kintamų faktorių, kurie gali įvykti nuo
tada, kai Jis atsako į maldas, iki tada, kai tu pamatai tą atsakymą.
Taigi, tikėjimas yra viena svarbiausių dedamųjų.
Taip pat pažiūrėk į Danieliaus 10:13, Persų karalystės
kunigaikštis priešinosi man dvidešimt vieną dieną. Bet štai Mykolas,
vienas iš vyresniųjų kunigaikščių, atėjo man į pagalbą. Aš palikau jį
ten, prie Persijos karalių. Čia kalbama ne apie fizinį asmenį, bet apie
demonišką kliūtį. Šėtonas yra dar vienas kintamas faktorius šiame
procese. Kartais Dievas atsako į mūsų maldas, bet Šėtonas trukdo
ateiti atsakymui į jas per kitus žmones. Pavyzdžiui, jeigu tu tiki
dėl finansų, Dievas pats asmeniškai neketina tau duoti pinigų. Jis
neketina padirbinėti Jungtinių Valstijų ar kokios kitos šio pasaulio
valiutos. Taip nebus, kad Jis prigamintų pinigų, lytų jais iš dangaus,
ar prikimštų jais tavo kišenes. Luko 6:38 sako: Duokite, ir jums bus
duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į
užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Dievas judės ir
atsakys į tavo maldą, bet tai įvyks per žmones. Kai kurie žmonės yra
surišti godumo, ir jeigu jie pyksta ant tavęs arba tu darai ką nors,
kas juos papiktina, Šėtonas gali sutrukdyti tau pamatyti per juos
ateinantį atsakymą į tą maldą. Kai meldiesi, ir ypač dėl finansų, turi
pripažinti, kad žmonės gali būti tavo finansinio stebuklo dalimi, ir
gal būt tau reikės melstis už juos.
Dievas yra ištikimas. Taip nėra buvę, kad Jis nebūtų atsakęs į
Jo Žodžiu paremtą ir su tikėjimu išsakytą maldą. Jis visada duoda,
tačiau, priklausomai nuo kitų kintamų faktorių, tu gali to atsakymo
nepamatyti. Aš meldžiuosi, kad visa tai padėtų tau būti tvirtam
tikėjime ir suprasti, kad Dievas visada atsako į tavo maldas.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Skaityk Mato 7:7-8. Jeigu prašome, ko galime tikėtis iš Dievo?
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Skaityk Mato 7:7-8. Jeigu ieškome Dievo, ko galime tikėtis? __
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Skaityk Mato 7:7-8. Jeigu beldžiame, ko galime tikėtis įvykstant?
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 7:7-8 Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite,
belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas
ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.
4. Skaityk Jono 10:35. Ar Dievas duos kažką mažiau nei tai, ką
pažadėjo Jo Žodis? _________________________________
_________________________________________________
Jono 10:35 Taigi [Įstatymas] vadina dievais tuos, kuriems
skirtas Dievo žodis, ir Raštas negali būti panaikintas.
5. Skaityk Jokūbo 4:1-3. Kas tiems žmonės trukdė gauti dalykus
iš Dievo? _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 4:1-3 Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčai?
Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų
sąnariuose. [2] Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir
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negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes
neprašote. [3] Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote – tik
savo įnoriams patenkinti.
6. Skaityk 1 Petro 3:7. Jeigu tu neteisingai elgiesi su savo
sutuoktiniu, koks rezultatas bus tavo maldos gyvenime? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Petro 3:7 O ir jūs, vyrai, supratingai gyvendami su moterimis,
atsižvelkite, kad jos priklauso silpnesnei lyčiai, pagerbkite jas,
kaip turinčias kartu su jumis paveldėti gyvenimo malonę; tada
jūsų maldos nebus trukdomos.
7. Skaityk 1 Jono 5:14-15. Koks yra raktas, kad tavo maldos būtų
atsakytos? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 5:14-15 Mes tvirtai pasitikime Juo, nes ko tik prašome
pagal Jo valią, Jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų
išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę.
8. Skaityk Morkaus 11:24. Kai meldiesi, ką turi daryti? ________
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 11:24 Todėl sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote,
tikėkite gausią, ir tikrai taip bus.
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Atsakymai 1 Pamokai
1. Perskaityk Morkaus 9:33-34. Apie ką ginčijosi mokiniai, eidami
keliu į Kafarnaumą?
Jie ginčijosi apie tai, kas iš jų didžiausias.
2. Ar tai atspindi savanaudiškumą, esantį mumyse?
Taip.
3. Perskaityk Morkaus 9:35. Remiantis šia Rašto vieta, jei kas nors
norėtų būti pirmas, kuo jis turėtų tapti?
Visų tarnu.
4. Išsamiai papasakok, apie ką moko Jėzus Luko 22:24-27.
Ir tarp jų taip pat kilo ginčas, kuris iš jų turėtų būti
laikomas didžiausiu. O jis jiems tarė: Pagonių karaliai jiems
viešpatauja; ir tie, kurie juos valdo, yra vadinami geradariais.
Bet jūs nebūkite tokie; bet kas tarp jūsų didžiausias, tebūna
kaip jauniausias; o vyriausias – kaip tas, kuris tarnauja. Nes
kas yra didesnis: ar tas, kuris sėdi prie valgio, ar tas, kuris
patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi prie valgio? Bet aš esu
tarp jūsų kaip tas, kuris patarnauja.
5. Perskaityk Patarlių 13:10. Dėl kokio vienintelio dalyko kyla
ginčas?
Dėl išdidumo.
6. Perskaityk Galatams 2:20. Kaip turėtumėm gyventi savo
gyvenimą?
Tikėjimu į Kristų (tikėdami Kristumi), nesusikoncentravę į
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savo stiprybes ar silpnybes.
7. Perskaityk Mato 7:12. Koks yra priešnuodis susikoncentravimui
į save?
Nukreipti dėmesį į Dievą ir į kitus žmones. Su kitais elgtis
taip, kaip norėtumei, kad su tavimi elgtusi.

Atsakymai 2 Pamokai
1. Ką reiškia žodis „medituoti“?
Apmąstyti, mąstyti arba kažką apsvarstyti mintyse.
2. Kokios yra dvi biblinės meditacijos priežastys?
Apmąstyti teisingas žinias (atnaujinti protą) ir susitikti su
Dievu per Jo Žodį.
3. Kas yra temos studijavimas?
Pasirinkti studijuojamą temą iš Biblijos ir apmąstyti.
4. Kas yra Raštų ekspozicinis tyrimas?
Biblijos knygos studijavimas eilutė po eilutės.
5. Perskaityk Luko 6, 46. Kaip manai, ką reiškia žodis „Viešpats“?
Kažkas, kam mes paklūstame (kaip viršininkas).
6. Perskaityk Mato 1, 21. Kaip manai, ką reiškia žodis „Jėzus“?
Gelbėtojas, kitus išgelbėjantis iš jų nuodėmių.
7. Perskaityk Luko 23, 1-2. Kaip manai, ką reiškia žodis „Kristus“?
Pateptasis, skirtas būti karaliumi.
8. Kas yra pastraipa?
Užrašytų minčių vienetas.
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9. Biblinė meditacija yra ne tik žiūrėjimas į žodžius, bet ir … ?
Susilietimas su Dievu per Jo Žodį.

Atsakymai 3 Pamokai
1. Perskaityk Romiečiams 12:1. Ką turime darysi su savo kūnais?
Aukoti juos Dievui.
2. Perskaityk Romiečiams 12:2. Ši Rašto vieta sako mums, kad
mes turime būti kitokie nei?
Pasaulis, arba netikintieji.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:11. Su kuo turime suderinti savo
mąstymą?
Su Raštais, Dievo Žodžiu.
4. Perskaityk Romiečiams 8:5-6. Dvasiškas mąstymas yra … ?
Gyvenimas ir ramybė.
5. Perskaityk Romiečiams 12:1-2. Kokius du dalykus, pagal šias
eilutes, turime padaryti?
Aukoti savo kūnus Dievui kaip gyvą auką ir pradėti
atnaujinti savo protą.
6. Perskaityk Izaijo 26:3. Kaip išliekame tobuloje ramybėje?
Išlaikydami savo protą Viešpatyje.
7. Perskaityk Izaijo 26:3. Kokiais būdais išlaikome savo mintis
nukreiptas įViešpatį?
Malda, šlovinimu, mąstydami apie Žodį, dėkodami, ir t.t.
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Atsakymai 4 Pamokai
1. Perskaityk Hebrajams 10:25. Ko neturėtumėm apleisti?
Susirinkti kartu kaip tikintieji.
2. Perskaityk Apaštalų Darbų 5:42. Kiekvieną dieną šventykloje ir
kiekvienuose namuose jie nesiliovė … ir … ?
Skelbti ir mokyti Jėzų Kristų.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:42. Kokius keturis dalykus toliau
nesiliovė dariusi ankstyvoji bažnyčia?
Jie toliau laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos
laužymo (valgymo drauge ir dalinimosi komunija) ir maldų.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:44-45. Tiesa ar melas: ankstyvoji
bažnyčia vis duodavo pinigų įrengti bažnyčios stovėjimo
aikštelei.
Melas.
5. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:28. Išvardink aštuonias
skirtingas dovanas, kurias Dievas suteikė savo bažnyčiai.
Apaštalai, pranašai, mokytojai, stebuklų darymas, išgydymo
dovana, pagalba kitiems, administravimas ir kalbėjimas
nežinomomis kalbomis.
6. Perskaityk 1 Korintiečiams 14:26. Kai Dievo žmonės
susirinkdavo kaip bažnyčia, jie laisvai galėjo naudoti savo
dovanas. Išvardink penkis dalykus, kurie atsitikdavo jiems
susitikus.
Kas nors turi giesmę; kitas mokymą; kitas apreiškimą, gautą
iš Dievo; kas nors kalba nežinomomis kalbomis; dar kitas
turi aiškinimą, ką reiškia nežinoma kalba.
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7. Perskaityk Apaštalų Darbų 6:1. Ankstyvoji Naujojo Testamento
bažnyčia dalinosi maistu su … ?
Našlėmis.
8. Perskaityk Jokūbo 1:27. Vienintelė pamaldumo rūšis, kuri rūpi
Dievui, yra pamaldumas, kuris … ?
Rūpinasi našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte.
9. Perskaityk 1 Timotiejui 5:9-11. Kokius kriterijus turi atitikti
ankstyvosios Naujojo Testamento bažnyčios našlės?
Į našlių sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai ne mažiau kaip
šešiasdešimt metų, kuri buvo žmona vieno vyro, jeigu ji
pasižymėjo gerais darbais, jei išauklėjo vaikus, jei buvo
svetinga, jei plaudavo šventiesiems kojas, jei pagelbėdavo
vargstantiems, jei stengdavosi dirbti visokį gerą darbą.
Jaunesnių našlių nepriimk. (1 Timotiejui 5:9-11)
10. Perskaityk 1 Korintiečiams 9:14. Be to, kad bažnyčia išlaikydavo
našles, vargšus, ji taip pat rūpindavosi … ?
Skelbiančiais Žodį.
11. Perskaityk Mato 25:35-40. Kodėl žmonės mano, jog dėti pinigus
į paaukojimų krepšį yra vienintelis davimo Dievui būdas?
Nes taip jie buvo išmokyti.
12. Perskaityk Apaštalų Darbų 4:32-35 ir Patarlių 3:9-10. Ką
ankstyvosios bažnyčios vyresnieji ir pastoriai darė su finansais?
Šelpdavo stokojančius, taip pagerbdami Viešpatį.

Atsakymai 5 Pamokai
1. Perskaityk Efeziečiams 6:12. Kaip ši eilutė apibūdina mūsų
dvasinį konfliktą su demoniška sfera?
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Tai apibūdinama kaip grūmimasis.
2. Perskaityk Morkaus 16:17. Ką ši eilutė moko mus apie tikinčiojo
valdžią?
Mes turime valdžią išvaryti demonus Jėzaus vardu.
3. Perskaityk Jokūbo 4:7. Ką turi daryti asmuo, kuris siekia
išlaisvinimo nuo demomų?
Atsiduoti Dievui ir pasipriešinti velniui.
4. Perskaityk Jokūbo 1:14. Kaip Šėtonas mus apgauna, kad
imtume trokšti kažko, kas yra bloga?
Jis darbuojasi su mūsų pačių geiduliais (kad parodytų
blogus dalykus kaip trokštamus).
5. Perskaityk Romiečiams 6:13. Jeigu asmuo užpildys savo
gyvenimą Kristumi, demonai pasijaus nepatogiai ir pasitrauks.
Ką ši eilutė liepia mums daryti?
Nepasiduoti nuodėmei, bet pavesti save Dievui. Pavesti savo
narius (mūsų kūno dalis) kaip įrankius teisumui vykdyti.
6. Perskaityk Romiečiams 13:14. Demonai minta kūno darbais,
todėl numarink juos badu vaikščiodamas Dievo meilės ir
tyrumo keliais. Mes neturime duoti kūnui … ?
Vietos.
7. Perskaityk Luko 10:17-19. Jėzus niekada nesakė, jog melstumės
Jam, kad Jis išvarytų demonus. Jis suteikė mums valdžią. Ši
eilutė sako, kad mes turime valdžią virš … ?
Virš visokios priešo galybės.
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Atsakymai 6 Pamokai
1. Perskaityk Pradžios 3:1. Šėtonas egzistuoja, bet jo reali jėga
yra jo sugebėjime mus apgauti. Kuo suabejoti gyvatė (velnias)
privertė Ievą?
Dievo Žodžiu (ar tikrai Dievas pasakė?..)
2. Perskaityk Pradžios 3:1. Kaip manai, kodėl Šėtonas naudojo
apgaulę?
Jis negalėjo jėga priversti, kad jie nepaklustų. Jis turėjo juos
apgauti, kad jie atiduotų jam savo valdžią.
3. Perskaityk Pradžios 1:26-28. Kas žmogui suteikė valdžią?
Dievas.
4. Perskaityk Psalmių 8:4-8. Kaip Dievas sukūrė žmogų?
Taip, kad jie turėtų viršenybę visiems Jo (Dievo) rankų darbams.
5. Perskaityk 2 Korintiečiams 4:4. Remiantis šia Rašto vieta, kas
įvyko?
Šėtonas pasiėmė žmogaus valdžią ir tapo šio pasaulio (šios
sistemos ar šio amžiaus) dievu.
6. Perskaityk Mato 4:8-9. Ar šios eilutės patvirtina aukščiau
pasakytą išvadą?
Taip.
7. Perskaityk Mato 28:18. Po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, kas
dabar turi visą valdžią danguje ir žemėje?
Jėzus.
8. Perskaityk Mato 28:18-19. Remiantis šia eilute, kam buvo
deleguota valdžia?
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Tikinčiajam.
9. Perskaityk Efeziečiams 1:19. Kam yra suteikta visa pranokstanti
Dievo jėgos didybė?
Mums, kurie tikime.

Atsakymai 7 Pamokai
1. Skaityk Mato 8:16-17. Kiek žmonių išgydė Jėzus?
Visus, kurie atėjo pas Jį.
2. Skaityk Izaijo 53:3-5. Apie kokios rūšies išgydymą kalba šios
eilutės?
Visų rūšių išgydymą (įskaitant fizinį).
3. Skaityk Mato 8:17. Kas atsitiko su mūsų ligomis ir negaliomis?
Jėzus nešė jas.
4. Skaityk 1 Petro 2:24. Remiantis šia eilute, kokius du dalykus
Jėzus padarė dėl mūsų?
Savo kūne Jis nešė mūsų nuodėmes ir Jo žaizdomis mes
esame pagydyti.
5. Skaityk Jokūbo 5:14-15. 15-oje eilutėje Žodis „išgelbėtas“
yra išverstas iš graikiško žodžio sozo, kuris verčiamas kaip
„išlaisvinti, apsaugoti, išgydyti, išsaugoti, būti sveikam“. Tai
tas pats žodis, kuris Biblijoje naudojamas kaip „išgelbėjimas“.
Remiantis šiomis eilutėmis ir išgelbėjimo apibrėžimu graikų
kalboje, – koks dalykas yra įtrauktas į išgelbėjimą?
Išgydymas.
6. Skaityk Mato 10:7. Ką Jėzus liepė Savo mokiniams sakyti, kai
Jis juos išsiuntė?
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Kad Dievo karalystė prisiartino.
7. Skaityk Mato 10:8. Ką Jėzus liepė jiems daryti?
Gydyti ligonius, prikelti mirusiuosius ir išvaryti demonus.
8. Skaityk Morkaus 16:15. Ką Jėzus liepė daryti Savo mokiniams?
Eiti į visas tautas ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai.
9. Skaityk Morkaus 16:16. Ką darys tie, kurie atsiliepia į
Evangelijos žinią?
Tikės ir krikštysis.
10. Skaityk Morkaus 16:17. Kokie ženklai lydės tikintįjį?
Jie išvarinės demonus ir kalbės kitomis kalbomis.
11. Skaityk Morkaus 16:18. Kokie kiti ženklai lydi tikinčiuosius?
Jie deda rankas ant ligonių ir mato juos pasveikstančius.

Atsakymai 8 Pamokai
1. Perskaityk Mato 8:17. Ką Padarė Jėzus, kad gautų išgydymą dėl
mūsų?
Jis pasiėmė mūsų negalias ir sau užsikrovė mūsų ligas.
2. Perskaityk Ozėjo 4:6. Kai kurie žmonės neišgyja dėl … ?
Pažinimo stokos.
3. Perskaityk Jono 9:1-3. Kas, mokinių nuomone, sąlygojo to
žmogaus aklumą?
Nuodėmė.
4. Ar jų nuomonė buvo teisinga?
Ne.
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5. Perskaityk Jono 5:14. Nuodėmė atveria duris ligai, tačiau ne
visada. Be ligos, ką dar nuodėmė gali padaryti asmeniui?
Daug dalykų, kurie yra blogesni už ligą, – netgi mirtį.
6. Perskaityk Romiečiams 5:12-14 (jei įmanoma, skaityk išplėstinį
Biblijos vertimą – Gyvąją Bibliją). Jeigu nuodėmė ne visada
lemia ligą, tai kokia galėtų būti kita priežastis?
Dvasinis žmogaus nupuolimas (Pradžios 3). Adomas savo
nusižengimu pristatė žmonijai nuodėmę ir ligą.
7. Perskaityk Apaštalų Darbus 10:38. Remiantis šia eilute, kokia
gali būti ligos priežastis?
Kai esi prispaustas velnio.
8. Perskaityk Mato 13:58. Kas gali sukliudyti išgydymui įvykti?
Netikėjimas.
9. Perskaityk Jokūbo 5:15. Kas išgelbės ligonį?
Tikėjimo malda.

Atsakymai 9 Pamokai
1. Perskaityk Mato 18:21. Kiek kartų atleisti pasiūlė Petras?
Septynis kartus.
2. Perskaityk Mato 18:22. Ką Jėzus pasakė apie tai, kiek kartų mes
turime atleisti?
Keturis šimtus devyniasdešimt (nuolatos).
3. Perskaityk Mato 18:23-24. Kiek pinigų šis tarnas buvo skolingas
savo šeimininkui?
Dešimt tūkstančių talentų arba dešimt milijonų dolerių (tai
suma, kurios sumokėti turbūt yra neįmanoma).
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4. Perskaityk Mato 18:25. Kadangi šis tarnas negalėjo paskelbti
bankroto, kas turėjo jam atsitikti?
Jis, jo žmona, jo vaikai ir visa, ką jis turėjo, turėjo būti
išstatyta vergų turguje, kad jo skola būtų sumokėta.
5. Perskaityk Mato 18:26. Koks buvo tarno prašymas?
Kad šeiminkas būtų jam kantrus tol, kol jis sumokės visą
skolą.
Ar jis būtų sugebėjęs atmokėti skolą?
Greičiausiai ne.
6. Perskaityk Mato 18:27. Kokį požiūrį į savo tarną parodė
šeimininkas?
Gailestį ir atleidimą.
Kokį požiūrį į mus ir mūsų skolą (nuodėmę) parodė Dievas?
Gailestį ir atleidimą.
7. Perskaityk Mato 18:28. Kiek tarnui, kuriam buvo atleista, buvo
skolingas kitas jo tarnybos draugas?
Šimtą denarų (vienos dienos užmokestį).
8. Perskaityk Mato 18:28. Koks buvo pirmojo tarno požiūris į jo
tarnybos draugą?
Nekantrumas, smurtas ir neatleidimas.
9. Perskaityk Mato 18:29-30. Kaip šis tarnas pasielgė su savo
tarnybos draugu?
Įmetė jį į kalėjimą iki to laiko, kol jis sumokės savo mažą
skolą.
10. Perskaityk Mato 18:31-33. Kaip šeimininkas pavadino
neatleidžiantį tarną?
„Nedorasis tarne“.
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11. Perskaityk Mato 18:33. Ką šeimininkas pasakė savo tarnui apie
tai, kaip jis privalėjo pasielgti?
Kad jis turėjo pasigailėti savo tarnybos draugo taip, kaip jo
pasigailėjo šeimininkas. Jis turėjo atleisti jam ir paleisti jį be
skolos.
12. Perskaityk Mato 18:34. Kai šeimininkas sužinojo, kas įvyko,
kaip visa tai paveikė jo emocijas?
Jis užsirūstino.
13. Perskaityk Mato 18:34. Ar savo veiksmais (ar sprendimu) šis
neatlaidus tarnas prarado atleidimą, kuris jam buvo suteiktas
iš pradžių?
Taip.
14. Perskaityk Mato 18:35. Kokia yra šio palyginimo mintis?
Taip ir mano dangiškasis Tėvas pasielgs su jumis, jeigu
kiekvienas iš širdies neatleisite savo broliui jo nusižengimų
(Mato 18:35).

Atsakymai 10 Pamokai
1. Perskaityk Efeziečiams 5:31-32. Efeziečiams 5:31 cituojama iš
Pradžios 2:24. Skaitydamas Efeziečiams 5:32, kaip manai, apie
ką Dievas iš tikrųjų čia kalba?
Apie Kristaus ir bažnyčios santykius (palyginta su santuoka).
2. Perskaitykite Jokūbo 4:4-5. Ką moko šios eilutės?
Dievas mūsų pavydi ir nori, kad būtume Jam ištikimi.
3. Perskaitykite 1 Petro 3:7. Kodėl turėtumėte būti vieningi ir
mylėti savo žmoną arba vyrą?
Tam, kad mano maldos nebūtų trukdomos.
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4. Perskaitykite Jono 15:5. Ar jūsų santuoka gali būti sėkminga be
Kristaus, kaip jūsų gyvenimo Viešpaties?
Ne.
5. Perskaitykite Tito 2:4. Meilė nėra tik jausmas. Remiantis šia
Rašto vieta, meilės gali būti … ?
Mokoma ir išmokstama.
6. Perskaitykite 1 Jono 5:3. Kai laikomės Dievo įsakymų, mes
vaikštome … ?
Meilėje.
7. Perskaitykite Mato 7:12. Jeigu turime problemų santuokoje,
taip yra dėl to, kad kažkas nevaikšto … ?
Meilėje.
8. Perskaitykite 1 Korintiečiams 13:4. Meilė yra … ?
Maloni.

Atsakymai 11 Pamokai
1. Perskaitykite Patarlių 18:22. Santuoka yra:
A. Geras dalykas
C. Patinkantis Viešpačiui.
2. Perskaitykite Hebrajams 13:4. Seksas santuokos ribose (arba
santuokiniame patale) yra:
Tyras.
3. Perskaitykite Ekleziasto 9:9. Tiesa ar melas: Dievota santuoka
yra dovana ir atlygis iš Viešpaties šiame gyvenime.
Tiesa.
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4. Perskaitykite 1 Jono 3:18. „Teisėjas Phillip Gilliam konstatavo,
kad iš 28000 jo spręstų nepilnamečių bylų, pati svariausia
priežastis, lemianti nepilnamečių nusikalstamumą, yra meilės
stoka tarp tėvo ir motinos“ (Kartu amžinai, 152 psl.) Kaip mes
turėtume parodyti meilę?
Darbu ir tiesa.
5. Perskaitykite Efeziečiams 5:28. Tiesa ar melas: negaliu rūpintis
savo žmona mažiau, negu savo paties kūnu.
Tiesa.
6. Perskaitykite 1 Jono 3:16. Tiesa ar melas: Žodžiai „Aš myliu
tave“ yra nuostabūs, jeigu juos lydi meilės veiksmai. Jėzus
Savo žodžius parėmė guldydamas Savo gyvybę už mus. Mes
turėtume guldyti savo gyvenimus už savo suktuoktinius
įvairiais įmanomais praktiniais būdais. Pasidalinkite keletu
praktinių pavyzdžių, kokiais būdais jums patiktų patirti meilę.
Tiesa.
7. Perskaitykite Efeziečiams 5:25-26. Tiesa ar melas: Mano
žmonos gyvenimas bus toks, kokie bus mano žodžiai apie ją.
Aš atveriu jai tiek galimybių, kiek apie jas kalbu jai.
Tiesa. Efeziečiams 5:26 yra naudojamas graikiškas žodis
„rhema“, kuris reiškia išsakytus žodžius.
8. Perskaitykite Romiečiams 8:38-39 ir 1 Jono 4:19. Tiesa ar melas:
Mes esame mylimi per nuoširdžius mums kalbamus žodžius,
kuriuos lydi darbai. Dievas mus myli kalbėdamas mums intymius
žodžius iš Savo meilės laiškų, kurie yra surašyti Šventame Rašte.
Tiesa. Dievo žodis yra kupinas meilės žodžių mums.
9. Perskaitykite 1 Jono 5:3 ir 2 Jono 1:6 . Tiesa ar melas: Kaip
mylėti mums atskleidžia ir parodo Jėzaus įsakymai. Šių meilės
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principų galime išmokti skaitydami Dievo Žodį.
Tiesa.
10. Perskaitykite Jono 14:15. Tiesa ar melas: Meilė yra ne tavo
emocijos, bet tavo valia. Kiekvienas įsakymas Šventame Rašte
yra skirtas žmogaus valiai, o ne jo emocijoms. Dievas niekada
nesako kaip tu turėtum jaustis; Jis nurodo, kaip tu turi elgtis.
Tiesa.
11. Perskaitykite Galatams 5:22-23. Meilė nėra natūralus dalykas.
Mylėti reikia išmokti, ir meilė gimsta į žmoniją per Šventąją
Dvasią. Meilė yra kieno vaisius?
C. Dievo Dvasios.
12. Perskaitykite Efeziečiams 5:31-32. Kieno sumažintas modelis
yra gera santuoka?
Kristaus ir Jo bažnyčios.

Atsakymai 12 Pamokai
1. Perskaityk 1 Jono 5:3. Dievo meilė yra parodoma per Jo … ?
Įsakymus.
2. Perskaityk Romiečiams 13:9-10. Paaiškink, kaip įsakymas šiose
eilutėse parodo meilę.
Meilė nedaro blogo savo kaimynui. Įsakymai parodo meilę
taip: kiekvienas iš jų parodo, kaip mes turėtume elgtis su
savo kaimynu.
3. Perskaityk Romiečiams 12:19-21. Kaip galime mylėti savo
priešus net ir tada, kai meilės nejaučiame?
Jeigu mūsų priešas yra alkanas, mes galime jį pamaitinti;
jeigu jis ištroškęs, mes galime duoti jam kažko atsigerti. Mes
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galime ieškoti kitų gerovės ir naudos, nežiūrint, kaip mes
patys jaučiamės.
4. Perskaityk Titui 2:4. Ką ši eilutė mums parodo apie meilę?
Mylėti gali būti sunku. Tai nėra vien tik jausmas.
5.

Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4-8. Smulkiai apibūdink meilės
principus.
Meilė yra maloni ir kantri, niekada nepavydi, nesigiria, nebūna
išdidi ar įžūli. Meilė nėra savanaudiška ar greita supykti. Ji
nesikremta, kai kiti daro jai bloga. Meilė džiaugiasi tiesa, ir
ji nesidžiaugia neteisybe. Meilė visada palaiko, yra ištikima,
viskuo viliasi ir viskuo tiki. Meilė niekada nesibaigia!

6. Perskaityk 1 Jono 3:18. Kaip mes privalome praktikuoti meilę?
Nemylėkime vien tik savo žodžiais; mylėkime ir veiksmais.

Atsakymai 13 Pamokai
1. Perskaityk Mato 7:12. Papasakok savo paties žodžiais, kokia
yra auksinė taisyklė.
Daryti kitiems tai, ko pats norėtum, kad kiti darytų tau.
2. Perskaityk Mato 7:12. Bandydami atrasti meilę, daug žmonių
bando surasti tinkamą asmenį. Ką turėtum daryti: bandyti
surasti tinkamą žmogų, ar tapti tinkamu žmogumi?
Tapti tinkamu žmogumi.
3. Perskaityk 1 Jono 5:3. Ar meilė yra jausmas, ar kažkas, ką tu
darai?
Tai kažkas, ką mes darome, kai gyvename Dievo principais
(įsakymais).
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4. Perskaityk 1 Jono 3:18. Jeigu pasakytum savo žmonai ar vyrui
„Aš tave myliu“, bet išėjęs iš namų būtum jai (jam) neištikimas,
kuo ji (jis) patikėtų: tavo žodžiais ar veiksmais?
Tavo veiksmais. Veiksmai kalbėtų garsiau už žodžius.
5. Perskaityk Romiečiams 5:6-8. Ar manai, kad Jėzui buvo lengva
mirti?
Ne, nelengva. Tačiau nežiūrėdamas to, kaip jautėsi, Jis siekė
visų mūsų naudos ir gerovės.
6. Perskaityk Galatams 5:22. Ar galime iš tikrųjų mylėti,
neturėdami Dievo kaip mūsų gyvenimo centro?
Ne.
7. Perskaityk 1 Jono 4:8. Mums reikia Dievo, kad padėtų mums iš
tikro mylėti kitus, nes Jis yra Vienintelis, kuris yra … ?
Meilė.
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:5. Iš pateiktų žodžių išrink tuos,
kurie nusako, kokia meilė nėra.
Visi šie žodžiai (nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai).
9. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:8. Kas yra tas vienintelis dalykas,
kurį pasiimsi iš šio gyvenimo į sekantį gyvenimą, – arba toliau
nei į kapą?
Meilė. Ji tęsis amžinai.
10. Perskaityk Patarlių 10:12. 1 Korintiečiams 13:5 (Naujas Gyvasis
Vertimas) sako: „Meilė nepasilaiko įrašų apie tai, kada jai buvo
padaryta kažkas bloga.“ Kiek nuodėmių padengia meilė?
Visas nuodėmes.
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Atsakymai 14 Pamokai
1. Perskaityk 2 Korintiečiams 8:7-8 (Naujas Gyvasis vertimas).
Kai duodi tiems, kurie stokoja, tai yra vienas iš būdų, kuriais
gali įrodyti … ?
Kad tavo meilė yra tikra.
2. Perskaityk 2 Korintiečiams 8:13-14 (New Living Translation).
Kai mes visi kartu apsijungiame, kad duotume, Dievas nori,
kad tam tikra prasme tarp mūsų būtų … ?
Lygybė. Kiekvienas turėtų duoti tiek, kiek gali.
3. Perskaityk 2 Korintiečiams 8:13-14 (Naujas Gyvasis vertimas).
Kokiu būdu bus patenkinti kiekvieno poreikiai?
Kai duodam kiek galim ir kada galim.
4. Perskaityk Efeziečiams 4:28. Žmogus, kuris anksčiau buvo
vagis, turėtų nustoti vogti, ir pradėti dirbti bei užsidirbti savo
pragyvenimui. Ką ši eilutė (Efeziečiams 4:28) dar sako, kad jie
turėtų daryti?
Duoti vargšams – tiems, kurie stokoja.
5. Perskaityk Pradžios 13:2 ir 12:2. Dievas galėjo patikėti
Abraomui turtus, nes Abraomas galvojo ne tik apie save, bet
taip pat buvo kitiems … ?
Palaiminimas.
6. Perskaityk 1 Timotiejui 6:17-18 (Naujas Gyvasis vertimas).
Kokius tris dalykus turėtų daryti turtingieji su savo pinigais?
Daryti gera, dosniai duoti stokojantiems, dalintis su kitais
viskuo, ką Dievas jiems davė.
7. Ar Dievas tau gali patikėti finansus?
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Atsakymai 15 Pamokai
1. Perskaityk Jono 3:16. Kas motyvavo Dievą, kad Jis duotų?
Jo meilė.
2. Perkaityk 1 Korintiečiams 13:3. Koks turi būti mūsų motyvas
duoti?
Meilė, t.y. siekimas, kad kiti turėtų gerovę ir naudą, nežiūrint
į tai, kaip mes jaučiamės (Mato 7:12).
3. Perskaityk Jokūbo 2:15-16. Paaiškink šios eilutės prasmę.
Devyniasdešimt penki procentai visos meilės yra ne žodžiais
išreikšta meilė. Meilė yra ne tame, ką mes sakome, bet tame,
ką mes darome.
4. Perskaityk Luko 6:38. Ką tau sako ši eilutė?
Nesvarbu, kokį matavimo vienetą – didelį ar mažą – aš
naudosiu duodamas, bet būtent jis ir bus panaudotas
pamatuoti tam, kas bus aiduodama man atgal.
5. Perskaityk Efeziečiams 1:7. Ar Dievas davė iš Savo turtų, ar
atitinkamai pagal Jo turtus? Paaiškink skirtumą.
Pagal Jo turtus. Kad mus išpirktų, Jis atidavė viską – Savo
Vienatinį Sūnų.
6. Perskaityk Patarlių 19:17. Ką tu darai, kai duodi vargšams?
Skolinu Viešpačiui.
7. Ar Dievas tau atmokės?
Taip.
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8. Perskaityk Psalmę 41:1-3. Išvardink penkis dalykus, kuriuos
Dievas daro tiems, kurie duoda vargšams.
Jis išgelbsti juos nelaimės metu. Jis saugoja juos. Jis duoda
jiems klestėjimą. Jis išgelbsti juos nuo priešų. Jis gydo juos,
t.y. rūpinasi jais, kol jie tampa sveiki.

Atsakymai 16 Pamokai
1. Skaityk Mato 7:7-8. Jeigu prašome, ko galime tikėtis iš Dievo?
Galime tikėtis, kad tai bus duota.
2. Skaityk Mato 7:7-8. Jeigu ieškome Dievo, ko galime tikėtis?
Rasti.
3. Skaityk Mato 7:7-8. Jeigu beldžiame, ko galime tikėtis įvykstant?
Kad bus atidaryta.
4. Skaityk Jono 10:35. Ar Dievas duos kažką mažiau nei tai, ką
pažadėjo Jo Žodis?
Ne.
5. Skaityk Jokūbo 4:1-3. Kas tiems žmonėms trukdė gauti dalykus
iš Dievo?
Jų motyvai buvo neteisinigi ir širdys neteisios. Viskas
buvo apie juos ir jiems. Jų motyvas buvo absoliutus
savanaudiškumas.
6. Skaityk 1 Petro 3:7. Jeigu tu neteisingai elgiesi su savo
sutuoktiniu, koks rezultatas bus tavo maldos gyvenime?
Mano maldos bus trukdomos.
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7. Skaityk 1 Jono 5:14-15. Koks yra raktas, kad tavo maldos būtų
atsakytos?
Turiu prašyti pagal Jo valią.
8. Skaityk Morkaus 11:24. Kai meldiesi, ką turi daryti?
Turiu tikėti, kad gausiu, ir man bus duota.
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PRIIMK JĖZŲ KAIP SAVO
GELBĖTOJĄ
Pasirinkimas priimti Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir
Gelbėtoją yra pats svarbiausias sprendimas kokį tik kada nors
galėtum padaryti!
Dievo Žodis žada: Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir
širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.
[10]
Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis
išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas... [13] Nes kiekvienas, kuris
šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Romiečiams 10:9‑10, 13).
Dievas iš Savo malonės jau padarė viską, kad suteiktų
išgelbėjimą. O tau reikia paprasčiausiai tikėti ir priimti.
Garsiai taip melskis: „Jėzau, aš išpažįstu, kad Tu esi mano
Viešpats ir Gelbėtojas. Aš savo širdimi tikiu, kad Dievas prikėlė
Tave iš mirusių. Aš tikiu Tavo Žodžiu ir dabar priimu išgelbėjimą.
Ačiū, kad mane išgelbėjai!“
Tuo momentu, kai tik tu pašventi savo gyvenimą Jėzui Kristui,
Jo Žodžio tiesa iš karto persmelkia tavo dvasią. Ir dabar, kai jau esi
gimęs iš naujo, tu esi visiškai naujas tu!

2-138

PRIIMK ŠVENTĄJĄ DVASIĄ
Tau, kaip Jo vaikui, tavo mylintis dangiškas Tėvas nori duoti
antgamtinę jėgą, kurios tau reikia, kad galėtum gyventi šį naują
gyvenimą.
Luko 11:10, 13 Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško,
randa, ir beldžiančiam atidaroma... [13] Jei tad jūs, būdami blogi,
mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai kaip žymiai labiau
jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo?
Visa, ką tu turi daryti, tai prašyti, tikėti ir priimti! Melskis:
„Tėve, aš pripažįstu, kad man reikia Tavo jėgos gyventi šį naują
gyvenimą. Prašau, pripildyk mane Savo Šventąja Dvasia. Tikėjimu
aš priimu Ją tiesiog dabar! Dėkoju Tau, kad krikštyji mane. Šventoji
Dvasia, Tu esi laukiama mano gyvenime.“
Sveikinimai! Dabar tu esi pripildytas antgamtine Dievo jėga.
Iš tavo širdies į burną pradės kilti tam tikri tau nepažįstamos kalbos
garsai (1 Korintiečiams 14:14). Kai tikėjimu ištari juos garsiai, tu
iš savo vidaus atpalaiduoji Dievo jėgą ir statydini save Dvasioje
(4 eilutė). Tu gali tai daryti kada tik nori ir kur tik nori.
Ir nesvarbu, ar tu ką nors jautei ar ne, kai meldeisi norėdamas
priimti Viešpatį ir Jo Dvasią. Jeigu savo širdyje tikėjai, kad gavai,
tai Dievo Žodis sako, kad gavai. Dievas visada gerbia Savo Žodį,
– tikėk juo!
Morkaus 11:24 Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi,
tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.
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1. Pradžios 1-3; Mato 1
2. Pradžios 4-6; Mato 2
3. Pradžios 7-9; Mato 3
4. Pradžios 10-12; Mato 4
5. Pradžios 13-15
6. Pradžios 16-17; Mato 5
7. Pradžios 18-19; Mato 6
8. Pradžios 20-22
9. Pradžios 23-24; Mato 7
10. Pradžios 25-26
11. Pradžios 27-28; Mato 8
12. Pradžios 29-30; Mato 9
13. Pradžios 31-32
14. Pradžios 33-35; Mato 10
15. Pradžios 36-38
16. Pradžios 39-40; Mato 11
17. Pradžios 41-42; Mato 12
18. Pradžios 43-45
19. Pradžios 46-48
20. Pradžios 49-50; Mato 13
21. Išėjimo 1-3; Mato 14
22. Išėjimo 4-6
23. Išėjimo 7-8; Mato 15
24. Išėjimo 9-11
25. Išėjimo 12-13; Mato 16
26. Išėjimo 14-15; Mato 17
27. Išėjimo 16-18
28. Išėjimo 19-20; Mato 18
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29. Išėjimo 21-22; Mato 19
30. Išėjimo 23-24; Mato 20
31. Išėjimo 25-26
32. Išėjimo 27-28; Mato 21
33. Išėjimo 29-30
34. Išėjimo 31-33
35. Išėjimo 34-35; Mato 22
36. Išėjimo 36-38
37. Išėjimo 39-40; Mato 23
38. Kunigų 1-3
39. Kunigų 4-5; Mato 24
40. Kunigų 6-7; Mato 25
41. Kunigų 8-10
42. Kunigų 11-12
43. Kunigų 13; Mato 26
44. Kunigų 14
45. Kunigų 15-16
46. Kunigų 17-18; Mato 27
47. Kunigų 19-20
48. Kunigų 21-22; Mato 28
49. Kunigų 23-24
50. Kunigų 25; Morkaus 1
51. Kunigų 26-27; Morkaus 2
52. Skaičių 1-2; Morkaus 3
53. Skaičių 3-4
54. Skaičių 5-6; Morkaus 4
55. Skaičių 7-8
56. Skaičių 9-11
57. Skaičių 12-14; Morkaus 5
58. Skaičių 15-16; Morkaus 6
59. Skaičių 17-19
60. Skaičių 20-22
61. Skaičių 23-25; Morkaus 7
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62. Skaičių 26-28; Morkaus 8
63. Skaičių 29-31; Morkaus 9
64. Skaičių 32-34
65. Skaičių 35-36; Morkaus 10
66. Pakartoto Įstatymo 1-3
67. Pakartoto Įstatymo 4-6; Morkaus 11
68. Pakartoto Įstatymo 7-9
69. Pakartoto Įstatymo 10-12; Morkaus 12
70. Pakartoto Įstatymo 13-15
71. Pakartoto Įstatymo 16-18; Morkaus 13
72. Pakartoto Įstatymo 19-21
73. Pakartoto įstatymo 22-24
74. Pakartoto Įstatymo 25-27; Morkaus 14
75. Pakartoto Įstatymo 28-29
76. Pakartoto Įstatymo 30-31; Morkaus 15
77. Pakartoto Įstatymo 32-34
78. Jozuės 1-3; Morkaus 16
79. Jozuės 4-7
80. Jozuės 8-10
81. Jozuės 11-13
82. Jozuės 14-15; Luko 1
83. Jozuės 16-18; Luko 2
84. Jozuės 19-21
85. Jozuės 22-24; Luko 3
86. Teisėjų 1-3; Luko 4
87. Teisėjų 4-6
88. Teisėjų 7-8; Luko 5
89. Teisėjų 9-10
90. Teisėjų 11-12; Luko 6
91. Teisėjų 13-15
92. Teisėjų 16-18; Luko 7
93. Teisėjų 19-21
94. Rutos
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95. 1 Samuelio 1-3; Luko 8
96. 1 Samuelio 4-7
97. 1 Samuelio 8-10
98. 1 Samuelio 11-12; Luko 9
99. 1 Samuelio 13-14
100. 1 Samuelio 15-16; Luko 10
101. 1 Samuelio 17-18; Luko 11
102. 1 Samuelio 19-21
103. 1 Samuelio 22-24
104. 1 Samuelio 25-26; Luko 12
105. 1 Samuelio 27-29
106. 1 Samuelio 30-31; Luko 13
107. 2 Samuelio 1-2; Luko 14
108. 2 Samuelio 3-5
109. 2 Samuelio 6-8
110. 2 Samuelio 9-11; Luko 15
111. 2 Samuelio 12-13; Luko 16
112. 2 Samuelio 14-15; Luko 17
113. 2 Samuelio 16-18
114. 2 Samuelio 19-20; Luko 18
115. 2 Samuelio 21-22
116. 2 Samuelio 23-24; Luko 19
117. 1 Karalių 1-2
118. 1 Karalių 3-5; Luko 20
119. 1 Karalių 6-7
120. 1 Karalių 8-9
121. 1 Karalių 10-11; Luko 21
122. 1 Karalių 12-13
123. 1 Karalių 14-15; Luko 22
124. 1 Karalių 16-18
125. 1 Karalių 19-20; Luko 23
126. 1 Karalių 21-22
127. 2 Karalių 1-3
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128. 2 Karalių 4-6; Luko 24
129. 2 Karalių 7-9
130. 2 Karalių 10-12; Jono 1
131. 2 Karalių 13-14; Jono 2
132. 2 Karalių 15-16; Jono 3
133. 2 Karalių 17-18
134. 2 Karalių 19-21
135. 2 Karalių 22-23; Jono 4
136. 2 Karalių 24-25; Jono 5
137. 1 Kronikų 1-3
138. 1 Kronikų 4-7
139. 1 Kronikų 8-10
140. 1 Kronikų 11-12; Jono 6
141. 1 Kronikų 13-15; Jono 7
142. 1 Kronikų 16-18
143. 1 Kronikų 19-21; Jono 8
144. 1 Kronikų 22-24
145. 1 Kronikų 25-27
146. 1 Kronikų 28-29; Jono 9
147. 2 Kronikų 1-3; Jono 10
148. 2 Kronikų 4-6
149. 2 Kronikų 7-9
150. 2 Kronikų 10-12; Jono 11
151. 2 Kronikų 13-14
152. 2 Kronikų 15-16; Jono 12
153. 2 Kronikų 17-18; Jono 13
154. 2 Kronikų 19-20
155. 2 Kronikų 21-22; Jono 14
156. 2 Kronikų 23-24; Jono 15
157. 2 Kronikų 25-27; Jono 16
158. 2 Kronikų 28-29; Jono 17
159. 2 Kronikų 30-31; Jono 18
160. 2 Kronikų 32-33
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161. 2 Kronikų 34-36; Jono 19
162. Ezros 1-2
163. Ezros 3-5; Jono 20
164. Ezros 6-8; Jono 21
165. Ezros 9-10; Apaštalų Darbų 1
166. Nehemijo 1-3
167. Nehemijo 4-6; Apaštalų Darbų 2
168. Nehemijo 7-9; Apaštalų Darbų 3
169. Nehemijo 10-11; Apaštalų Darbų 4
170. Nehemijo 12-13
171. Esteros 1-2; Apaštalų Darbų 5
172. Esteros 3-5
173. Esteros 6-8; Apaštalų Darbų 6
174. Esteros 9-10; Apaštalų Darbų 7
175. Jobo 1-2
176. Jobo 3-4
177. Jobo 5-7; Apaštalų Darbų 8
178. Jobo 8-10
179. Jobo 11-13; Apaštalų Darbų 9
180. Jobo 14-16
181. Jobo 17-19
182. Jobo 20-21; Apaštalų Darbų 10
183. Jobo 22-24; Apaštalų Darbų 11
184. Jobo 25-27; Apaštalų Darbų 12
185. Jobo 28-29; Apaštalų Darbų 13
186. Jobo 30-31
187. Jobo 32-33; Apaštalų Darbų 14
188. Jobo 34-35; Apaštalų Darbų 15
189. Jobo 36-37
190. Jobo 38-40
191. Jobo 41-42; Apaštalų Darbų 16
192. Psalmių 1-3; Apaštalų Darbų 17
193. Psalmių 4-6
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194. Psalmių 7-9; Apaštalų Darbų 18
195. Psalmių 10-12
196. Psalmių 13-15; Apaštalų Darbų 19
197. Psalmių 16-17; Apaštalų Darbų 20
198. Psalmių 18-19
199. Psalmių 20-22
200. Psalmių 23-25; Apaštalų Darbų 21
201. Psalmių 26-28; Apaštalų Darbų 22
202. Psalmių 29-30; Apaštalų Darbų 23
203. Psalmių 31-32
204. Psalmių 33-34; Apaštalų Darbų 24
205. Psalmių 35-36; Apaštalų Darbų 25
206. Psalmių 37-39; Apaštalų Darbų 26
207. Psalmių 40-42; Apaštalų Darbų 27
208. Psalmių 43-45
209. Psalmių 46-48; Apaštalų Darbų 28
210. Psalmių 49-50; Romiečiams 1
211. Psalmių 51-53; Romiečiams 2
212. Psalmių 54-56; Romiečiams 3
213. Psalmių 57-59; Romiečiams 4
214. Psalmių 60-62; Romiečiams 5
215. Psalmių 63-65; Romiečiams 6
216. Psalmių 66-67; Romiečiams 7
217. Psalmių 68-69
218. Psalmių 70-71; Romiečiams 8
219. Psalmių 72-73; Romiečiams 9
220. Psalmių 74-76
221. Psalmių 77-78; Romiečiams 10
222. Psalmių 79-80; Romiečiams 11
223. Psalmių 81-83
224. Psalmių 84-86; Romiečiams 12
225. Psalmių 87-88; Romiečiams 13
226. Psalmių 89-90; Romiečiams 14
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227. Psalmių 91-93; Romiečiams 15
228. Psalmių 94-96
229. Psalmių 97-99; Romiečiams 16
230. Psalmių 100-102; 1 Korintiečiams 1
231. Psalmių 103-104; 1 Korintiečiams 2
232. Psalmių 105-106; 1 Korintiečiams 3
233. Psalmių 107-109; 1 Korintiečiams 4
234. Psalmių 110-112; 1 Korintiečiams 5
235. Psalmių 113-115; 1 Korintiečiams 6
236. Psalmių 116-118; 1 Korintiečiams 7
237. Psalmių 119
238. Psalmių 120; 1 Korintiečiams 8
239. Psalmių 121-122; 1 Korintiečiams 9
240. Psalmių 123-125; 1 Korintiečiams 10
241. Psalmių 126-128
242. Psalmių 129-131; 1 Korintiečiams 11
243. Psalmių 132-134
244. Psalmių 135-136; 1 Korintiečiams 12
245. Psalmių 137-139; 1 Korintiečiams 13
246. Psalmių 140-142
247. Psalmių 143-145; 1 Korintiečiams 14
248. Psalmių 146-147; 1 Korintiečiams 15
249. Psalmių 148-150
250. Patarlių 1-2; 1 Korintiečiams 16
251. Patarlių 3-5; 2 Korintiečiams 1
252. Patarlių 6-7; 2 Korintiečiams 2
253. Patarlių 8-9; 2 Korintiečiams 3
254. Patarlių 10-12; 2 Korintiečiams 4
255. Patarlių 13-15; 2 Korintiečiams 5
256. Patarlių 16-18; 2 Korintiečiams 6
257. Patarlių 19-21; 2 Korintiečiams 7
258. Patarlių 22-24; 2 Korintiečiams 8
259. Patarlių 25-26; 2 Korintiečiams 9
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260. Patarlių 27-29; 2 Korintiečiams 10
261. Patarlių 30-31; 2 Korintiečiams 11
262. Ekleziasto 1-3
263. Ekleziasto 4-6; 2 Korintiečiams 12
264. Ekleziasto 7-9; 2 Korintiečiams 13
265. Ekleziasto 10-12; Korintiečiams 1
266. Giesmių giesmė 1-3; Galatams 2
267. Giesmių giesmė 4-5; Galatams 3
268. Giesmių giesmė 6-8; Galatams 4
269. Izaijo 1-2; Galatams 5
270. Izaijo 3-4; Galatams 6
271. Izaijo 5-6; Efeziečiams 1
272. Izaijo 7-8; Efeziečiams 2
273. Izaijo 9-10; Efeziečiams 3
274. Izaijo 11-13; Efeziečiams 4
275. Izaijo 14-16
276. Izaijo 17-19; Efeziečiams 5
277. Izaijo 20-22; Efeziečiams 6
278. Izaijo 23-25; Filipiečiams 1
279. Izaijo 26-27; Filipiečiams 2
280. Izaijo 28-29; Filipiečiams 3
281. Izaijo 30-31; Filipiečiams 4
282. Izaijo 32-33; Kolosiečiams 1
283. Izaijo 34-36; Kolosiečiams 2
284. Izaijo 37-38; Kolosiečiams 3
285. Izaijo 39-40; Kolosiečiams 4
286. Izaijo 41-42; 1 Tesalonikiečiams 1
287. Izaijo 43-44; 1 Tesalonikiečiams 2
288. Izaijo 45-46; 1 Tesalonikiečiams 3
289. Izaijo 47-49; 1 Tesalonikiečiams 4
290. Izaijo 50-52; 1 Tesalonikiečiams 5
291. Izaijo 53-55; 2 Tesalonikiečiams 1
292. Izaijo 56-58; 2 Tesalonikiečiams 2
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293. Izaijo 59-61; 2 Tesalonikiečiams 3
294. Izaijo 62-64; 1 Timotiejui 1
295. Izaijo 65-66; 1 Timotiejui 2
296. Jeremijo 1-2; 1 Timotiejui 3
297. Jeremijo 3-5; 1 Timotiejui 4
298. Jeremijo 6-8; 1 Timotiejui 5
299. Jeremijo 9-11; 1 Timotiejui 6
300. Jeremijo 12-14; 2 Timotiejui 1
301. Jeremijo 15-17; 2 Timotiejui 2
302. Jeremijo 18-19; 2 Timotiejui 3
303. Jeremijo 20-21; 2 Timotiejui 4
304. Jeremijo 22-23; Titui 1
305. Jeremijo 24-26; Titui 2
306. Jeremijo 27-29; Titui 3
307. Jeremijo 30-31; Filemonui 1
308. Jeremijo 32-33; Hebrajams 1
309. Jeremijo 34-36; Hebrajams 2
310. Jeremijo 37-39; Hebrajams 3
311. Jeremijo 40-42; Hebrajams 4
312. Jeremijo 43-45; Hebrajams 5
313. Jeremijo 46-47; Hebrajams 6
314. Jeremijo 48-49; Hebrajams 7
315. Jeremijo 50; Hebrajams 8
316. Jeremijo 51-52; Hebrajams 9
317. Raudų 1-2; Hebrajams 10
318. Raudų 3-5
319. Ezekielio 1-2
320. Ezekielio 3-4; Hebrajams 11
321. Ezekielio 5-7; Hebrajams 12
322. Ezekielio 8-10; Hebrajams 13
323. Ezekielio 11-13; Jokūbo 1
324. Ezekielio 14-15; Jokūbo 2
325. Ezekielio 16-17; Jokūbo 3
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326. Ezekielio 18-19; Jokūbo 4
327. Ezekielio 20-21; Jokūbo 5
328. Ezekielio 22-23; 1 Petro 1
329. Ezekielio 24-26; 1 Petro 2
330. Ezekielio 27-29; 1 Petro 3
331. Ezekielio 30-32; 1 Petro 4
332. Ezekielio 33-34; 1 Petro 5
333. Ezekielio 35-36; 2 Petro 1
334. Ezekielio 37-39; 2 Petro 2
335. Ezekielio 40-41; 2 Petro 3
336. Ezekielio 42-44; 1 Jono 1
337. Ezekielio 45-46; 1 Jono 2
338. Ezekielio 47-48; 1 Jono 3
339. Danieliaus 1-2; 1 Jono 4
340. Danieliaus 3-4; 1 Jono 5
341. Danieliaus 5-7; 2 Jono 1
342. Danieliaus 8-10; 3 Jono 1
343. Danieliaus 11-12; Judo 1
344. Ozėjo 1-4; Apreiškimo 1
345. Ozėjo 5-8; Apreiškimo 2
346. Ozėjo 9-11; Apreiškimo 3
347. Ozėjo 12-14; Apreiškimo 4
348. Joelio; Apreiškimo 5
349. Amoso 1-3; Apreiškimo 6
350. Amoso 4-6; Apreiškimo 7
351. Amoso 7-9; Apreiškimo 8
352. Abdijo; Apreiškimo 9
353. Jonos; Apreiškimo 10
354. Michėjo 1-3; Apreiškimo 11
355. Michėjo 4-5; Apreiškimo 12
356. Michėjo 6-7; Apreiškimo 13
357. Nahumo; Apreiškimo 14
358. Habakuko; Apreiškimo 15
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359. Sofonijo; Apreiškimo 16
360. Agėjo; Apreiškimo 17
361. Zacharijo 1-4; Apreiškimo 18
362. Zacharijo 5-8; Apreiškimo 19
363. Zacharijo 9-12; Apreiškimo 20
364. Zacharijo 13-14; Apreiškimo 21
365. Malachijo 1-4; Apreiškimo 22
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APIE AUTORIUS
ANDREW WOMMACK
Nuo tada, kai 1978 metais buvo įkurtas Andrew Wommack
tarnavimas, Andrew visą laiką stengėsi perteikti be galo svarbias
Dievo Žodžio tiesas su visu paprastumu ir aiškumu, remdamasis
tuo apreiškimu, pažinimu ir patepimu, kuriuos jam suteikė
Viešpats. Kur bekeliautų, jis vienareikšmiškai pabrėžia Žodžio
svarbą, ir tai išlaisvina žmones iš nuodėmės ir nuosavo teisumo,
ir dažnu atveju tai yra palydima ženklais ir stebuklais. Andrew
buvo pastoriumi trijose bažnyčiose, o dabar jis toliau išpildo Dievo
pašaukimą savo gyvenimui mokydamas Kristaus kūną gerosios
naujienos apie mūsų santykius ir bendravimą Jėzuje Kristuje.

DON KROW
Don’as prisijungė prie Andrew tarnavimo 1975–aisiais. Jis
tarnavo Naujajame Meksike, Teksaso valstijoje bei Oklahomoje,
o 1988 metais tapo pilnu etatu dirbančiu Andrew Wommack’o
tarnavimo tarnautoju. 1994–aisiais jis tapo Charis Biblijos koledžo
instruktoriumi. Kelerių metų bėgyje po 1990–ųjų, Don’as įkūrė
Rinkliavos Šventiesiems (Collection for the Saints) labdaringą
tarnavimą, kuris dabar yra prijungtas prie Evangelizavino Ugdant
Mokinius tarnavimo, kuris aprūpina mokinystės įrankiais ir
labdaringa parama, kurie visų pirma yra skiriami trečiojo pasaulio
tautoms.
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ĮŽANGA 3 LYGIUI EUM
Sveiki pradėję 3-iajį (iš trijų) Evangelizavimo Ugdant Mokinius
lygį. Šį išsamų mokymą sudaro studijų medžiaga bei pratybos. Šią
nuostabią programą sudaro Andrew Wommack’o ir Don’o Krow
mokymai ir ji buvo sukurta kaip pamatinis mokinių ugdymo
įrankis. Ši programa gali būti naudojama bet kur ir su bet kuo.
Nesvarbu, ar dirbama su atskirais žmonėmis ar mažose grupelėse,
vietinėse bažnyčiose, mokyklose ar konferencijose, - bet ši programa
transformuos skaitytojus.
Programos turinys yra sudarytas iš 48 pamokų ir yra suskirstytas
į tris lygius ar dalis; ji yra visa-apimanti, nes pateikia pamokų tekstus,
atitinkamas Rašto vietas, klausimus ir atsakymus. Viešpats mums pasakė,
kad darytume mokinius, o ne vien tik atsivertusiuosius (Mato 28:19),
ir todėl ši programa laipsniškai ves asmenį nuo buvimo atsivertusiu į
mokinį, o taip pat nuo mokinio prie to, kuris ugdo kitus mokinius.
Šis trečias iš 16 pamokų sudarytas lygis įves tave į dar gilesnį
svarbiausių biblijinių tiesų pažinimą ir padės įgyti pilnesnį supratimą
apie besąlygišką Dievo meilę ir malonę tau. Be viso to, čia dar rasi du
naudingus vadovus: vienas – „Kaip priimti Jėzų kaip savo Gelbėtoją“,
o kitas – „Kaip priimti Šventąją Dvasią“. Ir pagaliau, mes pateikiame
12 mėnesių Biblijos skaitymo programą, kuri tave įgalins perskaityti
visą Dievo Žodį.
Ši mokomoji medžiaga yra naudojama visame pasaulyje,
kad transformuotų atskirus asmenis bei bendruomenes. Ją galima
rasti įvairiomis kalbomis ir nemokamai pasikrauti PDF formatu iš
awmi.net/demo/downloads ir kaip Androido ir Apple telefonines
programėles.Tegul Dievas gausiai tave laimina tau pasineriant į šią
atradimų kelionę.
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DIEVIŠKA TĖKMĖ
Andrew Wommack
Noriu pasidalinti keletu dalykų, kaip tu gali pradėti leisti
Dievui tekėti per tave ir tarnauti žmonėms. Kai tu turi Dievo jėgą
ir patepimą savyje, kaip perteikti šiuos dalykus aplinkiniams? Yra
kelios Rašto vietos, nuo kurių ir galime pradėti. Laiško Filemonui 6
eilutėje Paulius meldžiasi: Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime
taptų veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio mumyse
Kristuje Jėzuje. Kad Dievo jėga galėtų tekėti per tave ir paliesti
kitus, pirmiausia reikia, kad pripažintum tavyje esančius gerus
dalykus. Negali duoti to, ko neturi; bet kai tik suvoksi tai, ką turi
savo viduje, dalykai pradės vykti automatiškai. Tu pradėsi dalintis
savo džiaugsmu su kitais, pasakosi liudijimus apie tai, ką Dievas
padarė tavo gyvenime, ir tai savaime padės kitiems.
1 Jono 4:7-8 parašyta: Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė
yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta
Dievą… nes Dievas yra meilė. Kiekvieną kartą išgyvendamas iš
tavęs kitiems žmonėms sklindančią meilę, žinok, jog tai yra iš
tavęs į juos tekantis Dievas. Graikų kalboje yra naudojami keturi
žodžiai, kurie apibrėžia skirtingas meilės rūšis. Aukščiausia
meilės forma – agape meilė – yra antgamtiška dieviška meilė. Yra
būtina suprasti skirtumą tarp patrauklumo arba geismo ir šios
antgamtiškos aukštesnės meilės formos – Dievo meilės. Kai jauti
Dievo meilę tekant iš tavęs į kitus, ta meilė neieško sau naudos.
Tuo gali įsitikinti perskaitęs 1 Korintiečiams 13:4-8, kur surašytos
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dieviškos meilės savybės. Ji nėra pavydi ar savanaudiška, neieško
sau naudos, nepasiduoda piktumui ir t. t. Išanalizuok tai, ką vadini
meile, ir įsitikink, kad tai tikrai yra Dievo meilė – kad ji nėra
savanaudiška ir neieško sau naudos, kad tu nemyli žmogaus dėl to,
ką gero jis tau gali padaryti. Tau beaugant ir pradedant atpažinti Jo
meilę, tu imsi jausti, kaip ta meilė per tave teka į kitus žmones, –
ir tai yra Dievo veikimas. Kai jau galėsi atpažinti per tave kitiems
tekančią Dievo meilę, tau tereikės leisti jai veikti padrąsinančiu
žodžiu ar veiksmu, – reikės ją išreikšti.
Yra buvę atvejų, kai man besimeldžiant atsimindavau kokį
nors žmogų ir išgyvendavau jų atžvilgiu dievišką meilę ir atjautą.
Tai būdavo antgamtiška, nes natūraliai žiūrint, nebūdavo jokios
priežasties patirti tokius išgyvenimus. Su laiku išmokau paskambinti
tokiems žmonėms, parašyti jiems laišką ar kokiu nors būdu susisiekti
su jais. Tokiais atvejais beveik visada tie žmonės sakydavo: „Dievas
man kalbėjo per tave ir palietė mano gyvenimą“. Ar žinai, kaip tai
atsitikdavo? Tai atsitikdavo, nes aš išgyvendavau iš manęs tekančią
meilę ir dievišką atjautą tam žmogui. Kai išgyvenu tokius jausmus,
suprantu, kad tai nėra iš manęs – tai Dievas. Dievas yra meilė. Ir
kai aš myliu žmones, iš tikrųjų tai pats Dievas myli juos per mane.
Lygiai taip pat tarnavo Jėzus. Mato 14:14 sako: Išlipęs Jėzus pamatė
daugybę žmonių. Jėzui pagailo jų, ir Jis išgydė jų ligonius. Dievo jėga
tekėjo per Jėzų – per užuojautą ir meilę kurią Jis jautė žmonėms,
kuriems tarnavo. Mato 8:2-3 pasakojama, kaip raupsuotas vyras,
kuris buvo nešvarus ir, remiantis Žydų Įstatymu, turėjo būti
neliečiamas (niekas negalėjo prie jo prisiliesti, nes tada susiteptų ir
pats taptų nešvarus), šaukėsi Jėzaus sakydamas: Viešpatie, jei nori,
Tu gali mane padaryti švarų. [3] Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė:
Noriu, būk švarus! Ir tuojau raupsai išnyko. Jėzus jį palietė raginamas
užuojautos raupsuotojam. Bestudijuodamas Raštą daugelyje vietų
rasi šitą atjautą, užuojautą ir dievišką meilę. Tai nėra tik emocijos,
bet tikra nuoširdi užuojauta, kuri teka per mus ir iš mūsų.
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Kabėdamas ant kryžiaus Jėzus mylėjo aplink Jį esančius
žmones taip stipriai, kad pasakė: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino,
ką daro (Luko 23:34). Tai buvo Jį nukryžiavę žmonės, tačiau Jėzui
pagailo jų ir Jis prašė Dievo jiems atleisti. Mes žinome, kad Jo
kūnu tuo metu nelakstė šiurpuliukai ir kad tai nebuvo tik jausmas
ar emocija – tai buvo pasirinkimas mylėti. Jėzus jautė atjautą
žmonėms, ir ta atjauta tekėjo iš Jėzaus į juos. Kiekviename iš
mūsų, kurie esame atgimę, gyvena Dievas. Remiantis eilute, kuria
pradėjome (1 Jono 4:8), Dievas yra meilė ir Jis nori tekėti per mus ir
pasiekti kitus žmones. Kad tai padarytų, Jis duos tau tokią atjautą.
Kai pradėsi išgyventi iš tavęs kitiems tekančią užuojautą, tau reikės
į ją reaguoti – daryti kažką praktiškai.
Tau nebūtina kiekvieną kartą padaryti kažką ypatingo. Ir
nebūtina kiekvieną kartą sakyti: „taip sako Viešpats“. Kartais pajautus
užuojautą tam tikram žmogui paprasčiausiai užtenka prieiti prie jo,
uždėti jam ant peties ranką ir pasakyti: „Dievas myli tave ir aš taip pat“.
Kartą aš gavau būtent tokią užuojautą, ir žinau, koks stiprus buvo jos
poveikis. Tai buvo situacija, kai mane bet kurią minutę galėjo išvaryti
iš bažnyčios. Žmonės visaip melavo apie mane, o vienas asmuo netgi
grasino mane užmušti. Jaučiausi be galo nusivylęs ir galvojau: „Dieve,
kokia iš viso šito nauda? Niekas nevertina to, ką bandau daryti“. Man
taip besigrumiant su velniu, netikėtai paskambino toli gyvenantis
draugas. Jam pakalbėjus keletą minučių, aš paklausiau: „Na, tai kodėl
paskambinai?“ Jis atsakė: „Paprasčiausiai norėjau tau paskambinti ir
pasakyti, kad myliu tave. Meldžiausi ir pajutau Dievo meilę tau. Esu
už tave dėkingas, vertinu tave.“ Daugiau jis nieko nepasakė. Jis nieko
nežinojo apie mano situaciją, bet Dievas ją panaudojo. Aš žinojau,
kad tai buvo Jis – mylintis mane per tą asmenį. Tai išlaikė mane
tarnavime ir pakeitė mano gyvenimą.
Ir visai nereikia, kad tai būtų kažkoks ypatingas žodis. Dievas
yra meilė, ir kai tik atpažinsi tą per tave tekančią meilę, žinok, kad
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tai dieviška tėkmė, dieviška gyvybė. Kai pajusi tą tėkmę, reikia
paprasčiausiai jai pasiduoti: ką nors padaryk, ką nors pasakyk, būk
kam nors palaiminimu. Tai nebūtinai turi būti kažkoks ypatingai
gilus, sudėtingas ar nuostabus žodis. Dievas įdės tinkamus žodžius
į tavo burną. Ir Jis naudos tave ir išlaisvins žmones, kai, įkvėptas
atjautos, tarnausi aplinkiniams.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
Pastaba: Šioje pamokoje kalbame apie tai, kaip leisti tam, ką Dievas
įdėjo į mus, tekėti į aplinkinius.
1. Perskaityk laiško Filemonui 6 eilutę. Koks reikalingas pirmas
žingsnis, kad leistume Dievui tekėti per mus? _____________
_________________________________________________
Filemonui 6 Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų
veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio mumyse
Kristuje Jėzuje.
2. Perskaityk 1 Jono 4:7-8. Iš kur kyla paskatinimas veikti mylint?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 4:7-8 Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra
iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta
Dievą. [8] Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė.
3. Andrew teigia: Kiekvieną kartą kai jauti meilę sklindant iš
vidaus, tai yra Dievo veikimas per tave. Kurie žodžiai iš 1 Jono
4:7 tai įrodo? ______________________________________
_________________________________________________
1 Jono 4:7-8 Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra
iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta
Dievą.
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4-8. Kokie yra Dieviškos meilės
bruožai? __________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 13:4-8 Meilė yra kantri ir maloni, meilė
nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. [5] Ji nesielgia nepadoriai,
neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, [6]
nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; [7] visa pakenčia, visa
tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. [8] Meilė niekada nesibaigia.
Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas.
5. Perskaityk Mato 14:14. Kas paskatino Jėzų tarnauti kitiems? __
________________________________________________
_________________________________________________
Mato 14:14 Išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių. Jėzui pagailo
jų [angl., Jėzus buvo paskatintas, sujaudintas užuojautos], ir Jis
išgydė jų ligonius.
6. Perskaitykite Mato 25:37-40. Kai mes kitiems rodome meilę ir
atjautą, ką mes iš tiesų mylime ir kuo rūpinamės? __________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 25:37-40 Tada teisieji klaus: Viešpatie, kada gi matėme
Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme? [38]
Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir
aprengėme? [39] Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir
aplankėme? [40] Ir atsakys jiems Karalius: Iš tiesų sakau jums,
kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių,
man padarėte.
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Žydams 6:10 Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų
darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote ir
tebetarnaujate šventiesiems [angl. meilės triūsą ir meilę, kurią
parodėte Jam. NIV vertimas].
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DVASIOS DOVANŲ
NAUDOJIMAS TARNAVIMUI
Andrew Wommack
Šiandien norime kalbėti apie tai, kaip pasidalinti iš Dievo
priimta meile su kitais žmonėmis? Kaip būti veiksmingu
tarnautoju kitiems žmonėms? 1 Petro 4:11 sako: Jei kas nors kalba,
tegul kalba Dievo žodžius. Terminas „Dievo žodžiai“ sugražina į
Senąjį Testamentą, kai Dievo tauta turėjo Šventų Švenčiausiąją ir
Dievo Žodį Sandoros Skrynioje. Tai buvo vadinama „išmintimi“
– neginčijama Dievo tiesa. Todėl „kalbėti Dievo žodžius“ reiškia
kalbėti taip, kaip kalbėtų pats Dievas. Kalbėk tai, ką esi gavęs iš
Dievo. Toliau ši eilutė sako: Jei kas tarnauja, tegul tai daro taip,
kaip Dievas duoda, kad Dievas visais atžvilgiais būtų pašlovintas
per Jėzų Kristų, kuriam priklauso gyrius ir viešpatavimas per amžių
amžius. Čia sakoma, kad tarnautojas patarnauja kitiems žmonėms
remdamasis ne savo paties, bet Dievo suteiktais gebėjimais.
Vienas nuostabiausių dalykų krikščioniškame gyvenime
yra tai, kad su kuo nors bendraudami, mes dalijamės ne savo
žmogiškais sugebėjimais, bet pačiu Dievu, kuris ateina ir gyvena
mūsų viduje. Tai Dievas kalba per mus ir teka per mus. Mumyse
gyvena Dievas, ir Dievo Dvasia teka per mus. Dalindamiesi su
kitais žmonėmis turime prisiminti, kad tai Dvasios dovana veikia
per mane, – ir būtent to reikia žmonėms. Dievas suteikia konkrečias
dovanas kiekvienam asmeniui Kristaus kūne. 1 Korintiečiams 12
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skyriuje sakoma, kad kiekvienam iš mūsų pagal Dievo valią buvo
suteikta skirtinga dovana. 4-6 eilutės sako: Yra dovanų įvairovė, bet
ta pati Dvasia. [5] Yra skirtingi tarnavimai, bet tas pats Viešpats. [6] Ir
yra skirtingai veikiančios dovanos, bet tas pats Dievas, kuris visame
kame veikia. Tai reiškia, kad Dievas veikia mumyse, kaip sakoma
7 eilutėje: Tačiau Dvasios pasireiškimas yra skirtas kiekvienam
žmogui, jo naudai, arba bendram labui.
Šios eilutės sako, kad Dievas kiekvienam iš mūsų suteikė
antgamtinius gebėjimus. Gali to nejausti, gali to nežinoti, bet tai yra
Dievo Žodžio pažadas. Jei jau priėjai iki šios vietos šioje mokymo
medžiagoje „Evangelizacija per mokinystę“, jei Jėzus yra tavo
Viešpats, jei išmokai, kaip gauti tai iš Dievo ir taikyti savo gyvenime,
tada galiu pažadėti, kad Šventosios Dvasios jėga veikia tavo viduje.
Į tavo vidų Dievas patalpino stebuklą sėklos pavidale, kad tai
patarnautų kitam žmogui. Ir tik nuo tavęs priklauso, ar sugebėsi
iškelti tai iš savo vidaus ir pasidalinti su žmonėmis, kuriems tai
yra skirta. Raštas sako, kad per Dvasią antgamtiniai gebėjimai yra
duoti kiekvienam iš mūsų. Nebuvo užmirštas nė vienas žmogus.
1 Korintiečiams 12 skyriuje yra išvardintos devynios skirtingos
Dvasios dovanos, – tokios kaip išminties žodis, pažinimo žodis,
dvasios įžvalgumas, stebuklų darymas, gydymo dovanos ir kitokios.
Tau pačiam reikia mokytis ir suprasti, kad kiekvienas iš mūsų per
Šventąją Dvasią turi savo dovaną – patepimą, ypatingą sugebėjimą
– tarnauti kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, ne visi gali tarnauti taip,
kaip aš. Kristaus Kūne ne kiekvienas turi mokymo dovaną, tačiau
kiekvienas gali mokyti dalindamasis savo tikėjimu. Yra žmonių,
kurie pašaukti būtent mokyti; kiti pašaukti evangelizuoti ar būti
pastoriais bažnyčiose. Dar viena Romiečiams 12 skyriuje paminėta
dovana yra svetingumas. Daugelis iš jūsų gali turėti tam tikrą dovaną
ir net nežinoti apie tai. Galbūt tu turi troškimą paprasčiausiai būti
palaiminimu kitiems. Gal būt tu esi toks žmogus, kuris, vos tik
įėjęs į patalpą, iš karto pastebi suvargusius ar ligotus žmones. Tu
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jauti jiems gailestį, tiksliai žinai kaip jie jaučiasi ir ką išgyvena, ir
tu turi norą jiems padėti, patarnauti, – kad jiems būtų geriau. Ar
žinojai, kad tai yra antgamtinė Dievo dovana?
Romiečiams 12 skyriuje sakoma, kad kai kurie žmonės
yra pašaukti duoti, – kad jie turi segebėjimą uždirbti pinigus ir
suteikti paramą Evangelijos skelbimui. Tai jų dovana, jų gyvenimo
pašaukimas; ir kai kurie iš jūsų galbūt esate pašaukti tarnauti
būtent tokiu būdu. Kiti turite paraginimo dovaną. Dar kiti –
administravimo dovaną. Šitos dovanos bažnyčioje paprastai yra
vadinamos pagalbos dovanomis. Yra įvairių būdų, kaip galima
pasitarnauti ne tik bažnyčios aplinkoje, bet ir kasdieniame žmonių
gyvenime. Kai kurie iš jūsų galbūt sugebate padrąsinti tuos, kurie
yra nusivylę. Aš, užsiimdamas vien tik Žodžio mokymu, niekada
negalėsiu to padaryti. O tu paprasčiausiai turi tą antgamtinį
sugebėjimą prieiti prie žmogaus, uždėti savo ranką ant jo,
palaiminti ir pastiprinti jį. Noriu pasakyti, kad negalvotum jog
kažkuri dvasinė dovana yra tau natūralus dalykas ir negalvotum:
„Na, nieko čia ypatingo, toks jau mano asmenybės tipas“. Galbūt ir
priskyrei save prie kažkurio asmenybės tipo, tačiau būtent Dievas
patalpino tavyje Šventąją Dvasią, kuri tau teikia įvairias dovanas
bei gebėjimus ir perspektyvą, leidžiančią tau judėti ir atlikti
konkrečius dalykus.
Šventasis Raštas moko, kad tu turi tarnauti tuo, ką Dievas
įdėjo į tavo vidų. Mes visi turime tapti tarnautojais ten, kur esame:
nesvarbu, ar esi pašauktas viso laiko tarnavimui, ar tarnavimui
savo darbo vietoje. Bendraudamas su savo kaimynais ar žmonėmis
parduotuvėje, turėtum veikti naudodamasis Dievo suteiktais
įgaliojimais, o ne savo sugebėjimais. Todėl aš raginu tave, kad
ieškotum Dievo, atrastum Jo suteiktas ir tavo viduje esančias
dovanas ir nesumenkintum jų, – nesvarbu, kad tai nėra svarbiausias
tavo gyvenimo pašaukimas. Suvokime vieną dalyką: kiekvienas iš
3-16

DVASIOS DOVANŲ NAUDOJIMAS TARNAVIMUI

mūsų turime savyje antgamtinius gebėjimus iš Šventosios Dvasios,
kad galėtume tarnauti kitiems žmonėms į mus Dievo įdėtomis
dovanomis.
Tam prireiks laiko ir praktikos. Iš pirmo karto gal ir nepavyks
tobulai, tačiau nebijok praktikuoti. Jei padarysi klaidą, Dievas dėl
to tikrai nesupyks, o žmonės pamatys tavo nuoširdumą. Tavo meilė
tarnauja žmonėms, net jeigu ir neatlieki kažko tobulai. Pradėk
tarnauti kitiems. Suvok, kad esi Dievo apdovanotas, ir pradėk
dalintis tais antgamtiniais gebėjimais su kitais žmonėmis.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 1 Petro 4:11. Kieno gebėjimais mes turėtume
tarnauti? __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Petro 4:11 Jei kas kalba, tegul kalba kaip Dievo žodžius; jei
kas tarnauja, tegul daro tai tuo sugebėjimu, kurį Dievas duoda:
kad visame tame Dievas būtų pašlovintas per Jėzų Kristų, Jam
yra šlovė ir Jo yra valdžia per amžių amžius. Amen.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:4. Yra įvairių ir skirtingų rūšių
dvasinių dovanų. Kas yra jų šaltinis? ____________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 12:4 Yra įvairios dovanos, bet ta pati Dvasia.
3. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:6. Pasirink teisingą teiginį.
A. Dievas veikia tik vienu būdu.
B. Yra įvairių būdų, kaip Dievas veikia per žmones.
C. Dievas veikia tik per pamokslininką.
1 Korintiečiams 12:6-10 Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas
pats Dievas, kuris visa veikia visame kame.
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Tiesa ar melas: Šventosios
Dvasios pasireiškimas ir dvasinės dovanos kiekvienam iš mūsų
skiriamos bendram labui.
1 Korintiečiams 12:7 Bet kiekvienam suteikiamas Dvasios
pasireiškimas bendram labui.
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5. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:8-10. Nurodyk ir apibrėžk,
kokias dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms. ________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 12:8-10 Vienam Dvasia suteikiamas išminties
žodis, kitam ta pačia Dvasia – pažinimo žodis, [9] kitam – tikėjimas
ta pačia Dvasia, kitam – išgydymų dovanos ta pačia Dvasia, [10]
kitam – stebuklų darymas, kitam – pranašavimas, kitam – dvasių
atpažinimas, kitam – skirtingos kalbos, kitam – kalbų aiškinimas.
6. Perskaityk Romiečiams 12:6-8. Nurodyk ir apibrėžk, kokias
dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms. ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 12:6-8 Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių
dovanų. Jei kas turi pranašavimą, tepranašauja pagal tikėjimo
saiką; [7] jei kas turi tarnavimą – tetarnauja; kas mokymą –
temoko; [8] kas skatinimą – teskatina; kas duoda – tedaro tai
iš atviros širdies; kas vadovauja – tevadovauja uoliai; kas daro
gailestingumo darbus – tedaro tai su džiaugsmu.
7. Ar pastebėjai kokią nors iš šių dovanų, veikiančią per tave? Jei
taip, kokios tai dovanos? _____________________________
_________________________________________________
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Kam turėtų būti nauda iš šitų
dovanų? __________________________________________
1 Korintiečiams 12:7 Bet kiekvienam duotas Dvasios
pasireiškimas, kad būtų visiems nauda.
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Papildomos Rašto Vietos 2 Pamokai
Apaštalų Darbai 27:21-25 Bet po ilgo susilaikymo atsistojo
Paulius į jų vidurį ir tarė: Ponai, jums reikėjo paklausyti manęs
ir nesileisti iš Kretos, ir neįgyti šitos žalos ir netekimo. [22] Ir dabar
aš raginu jus būti linksmiems, nes tarp jūsų nebus nė vienos
gyvybės praradimo, o tiktai laivo. [23] Šią naktį mane aplankė
angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju, [24] ir pasakė:
Nebijok, Pauliau! Tu privalai stoti prieš ciesorių. Ir štai Dievas
tau dovanoja visus, plaukiančius su tavimi. [25] Tad, vyrai,
drąsiau! Aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta.
Apaštalų Darbai 9:11-12 Viešpats tęsė: Kelkis, eik į gatvę,
vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu
Saulius. Štai, jis meldžiasi [12] ir regėjime pamatė vyrą, vardu
Ananiją, ateinantį ir uždedantį anr jo rankas, kad praregėtų.
1 Korintiečiams 13:2 Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir
suprantu visas paslaptis, ir turiu visą pažinimą; jei turiu visą
tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu
niekas.
Morkaus 16:18 Ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų
mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir
tie pasveiks.
Žydams 2:3-4 Tai kaip gi pabėgsime mes, nepaisydami tokio
didžio išgelbėjimo? Jis, prasidėjęs Viešpaties skelbimu, buvo
mums patvirtintas tų, kurie Jį girdėjo, [4] Dievui liudijant ženklais
ir stebuklais, visokiais galingais darbais ir Šventosios Dvasios
dovanomis, paskirstytomis Jo valia.
Apaštalų Darbai 11:27-28 Tomis dienomis iš Jeruzalės į
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Antichiją atvyko pranašų. [28] Vienas iš jų, vardu Agabas, Dvasios
įkvėptas, išpranašavo didelį badą, kuris ištiksiąs visą pasaulį. Ir
badas atėjo, Klaudijui valdant.
1 Korintiečiams 14:3 Bet kas pranašauja, tas kalba žmonių
ugdymui, paraginimui ir paguodai.
Apaštalų Darbai 16:16-18 Kartą, einančius į maldos vietą,
mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasią. Spėdama
ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. [17] Ji ėmė sekti paskui
Paulių bei mus, šaukdama: Šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo
tarnai ir skelbia mums išgelbėjimo kelią. [18] Taip ji darė daugelį
dienų. Nebeapsikęsdamas Paulius apsigręžė ir paliepė dvasiai:
Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti! Ir dvasia tučtuojau
išėjo.
Apaštalų Darbai 2:4-11 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios
ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti. [5] Jeruzalėje gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš
visų tautų po dangumi. [6] Kilus tam ūžesiui, subėgo daugybė
žmonių. Jie buvo priblokšti, kiekvienas girdėdamas savo kalba
juos kalbant. [7] Lyg nesavi ir nustebę, jie vienas kitam kalbėjo:
Argi štai šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? [8] Tai kaipgi mes
kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? [9] Mes, medai,
partai, elamitai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto
ir Azijos, [10] Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio
ties Kirėne gyventojai, ateiviai romiečiai, žydai ir prozelitai,
[11]
kretiečiai ir arabai, – girdime juos skelbiant didingus Dievo
darbus mūsų kalbomis.
1 Korintiečiams 14:13-14 Todėl, kas kalba kalbomis,
tesimeldžia, kad galėtų aiškinti. [14] Nes jei meldžiuosi kalbomis,
meldžiasi mano dvasia, bet protas lieka bevaisis.
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STEBUKLAI PAŠLOVINA
DIEVĄ
Andrew Wommack
Mes kalbėjome apie vaikščiojimą Dievo jėgoje ir patarnavimą
kitiems žmonėms Dievo mums duodamomis dovanomis. Noriu
pasidalinti keletu dalykų apie tai, kokiu būdu visa tai iš tikrųjų
pašlovina Dievą ir kaip Dievas tikisi iš mūsų, kad mes naudotume
Jo antgamtinius gebėjimus. Apie tai kalba tiek daug Rašto vietų,
kad aš tesugebėsiu paliesti tik keletą iš jų. Mato 9-ame skyriuje yra
pavyzdys, kur aprašoma, kaip Jėzus išgydė suparalyžiuotą žmogų.
Detaliau apie tai kalbėsiu kiek vėliau, kai nagrinėsiu tą patį atvejį,
aprašytą Morkaus 2-ame skyriuje. Mato 9:8 sako: Tai matydamos
minios stebėjosi ir šlovino Dievą, kuris davė žmonėms tokią valdžią.
Ar žinojai, kad Dvasios dovanos – stebuklai – pašlovina Dievą, ir
kad tai yra priežastis, kodėl Dievas suteikė mums tą stebuklingą
sugebėjimą?
Kai apie Dievo jėgą pradedi pasakoti kitiems žmonėms, juose
pasireiškia natūrali tendencija abejoti ir imti klausinėti: „Ką gi, o
kaip man žinoti, kad tai, ką sakai, yra tiesa?“ Kartą girdėjau kaip
žymus evangelistas T.L. Osbornas, atvedęs pas Viešpatį šimtus
tūkstančių žmonių, dalinosi savo patirtimi iš tų laikų, kai jis pirmą
kartą buvo misijų laukuose užsienyje. Jis bandė liudyti žmonėms,
bet jie paprasčiausiai netikėjo tuo, ką jis sakė. Kartą kalbėdamas
su vienu žmogumi jis pasakė: „Bet Biblija sako…“ O tas žmogus
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atsakė: „Kuo gi tavo juoda knyga skiriasi nuo bet kurios kitos
juodos knygos?“ Tuomet T.L. Osbornas pagalvojo: „Kaip tie
žmonės gali sužinoti, kad Biblija yra tiesa? Aš turiu tikėjimą, kad
Biblija yra Dievo Žodis, bet kaip man juos įtikinti?
Jis paliko misijų lauką nugalėtas ir praradęs drąsą, grįžo namo,
ir pradėjo ieškoti Dievo. Viešpats jam pasakė, kad jis turi naudoti
Jo antgamtinius gebėjimus. Ženklai ir stebuklai yra skirti tam, kad
padarytų Dievo Žodį veiksmingą – ir tai keis žmonių gyvenimus. 1
Petro 1:23 sako: …būdami iš naujo gimę ne iš gendančios sėklos, bet
iš negendančios, per Dievo Žodį, kuris gyvena ir pasilieka per amžius.
Dievo Žodis keičia žmonių gyvenimus, bet kaip tu gali priversti
juos tikėti, kad per Dievo Žodį iš tikrųjų kalba Dievas? Ką gi, tam
ir yra reikalingi stebuklai. Kai mes pamokslaujame ir sakome,
jog tai Dievo valia, kad asmuo išgytų, mes tai demonstruojame
kalbėdami jiems Jėzaus vardu. Jų nereginčios akys, kurios
praregėjo, ar kurčios ausys, kurios pradėjo girdėti, patvirtins, kad
tai yra Dievas. Stebuklai žmonių nepakeis, bet jie gali padėti jiems
patikėti, kad žodis, kurį kalbėjai, yra Dievo Žodis.
Apie tai kalbantis biblijinis pavyzdys yra Morkaus 2:1-9,
kur pateikiama daugiau detalių apie paralyžiuotąjį, kuris buvo
išgydytas: Ir vėl po keleto dienų jis [Jėzus] įėjo į Kafernaumą; ir buvo
išgarsinta, kad jis buvo namuose. [2] Ir nedelsiant daugelis susirinko,
kad net nebuvo vietos jų sutalpinti, netgi prie durų; ir jis skelbė jiems
žodį. [3] Ir jie atėjo pas jį, atgabendami vieną sergantį paralyžiumi,
kurį nešė keturiese. [4] O kai jie nebegalėjo prieiti prie jo dėl spūsties,
jie atidengė stogą, kur jis buvo; ir jį pralaužę, nuleido žemyn patalą,
kuriame gulėjo sergantis paralyžiumi. [5] Jėzus, pamatęs jų tikėjimą,
tarė sergančiam paralyžiumi: Sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos. [6]
Bet ten sėdėjo kai kurie iš raštininkų ir svarstė savo širdyse: [7] Kodėl
šitas žmogus taip kalba piktžodžiavimus? Kas gali atleisti nuodėmes,
jei ne vienas Dievas? [8] Ir Jėzus, iš karto supratęs savo dvasioje,
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kad jie šitaip svarstė savyje, tarė jiems: Kodėl jūs svarstote tai savo
širdyse? [9] Kas yra lengviau – pasakyti sergančiam paralyžiumi:
Tavo nuodėmės tau atleistos, ar pasakyti: Kelkis, paimk savo
patalą ir vaikščiok? (skliausteliai autoriaus). Tiesa yra tokia, kad
techniškai abu tie dalykai yra neįmanomi. Yra neįmanoma, kad
žmogus galėtų atleisti nuodėmes, ir taip pat yra neįmanoma, kad
žmogus išgydytų kitą žmogų nuo paralyžiaus. Todėl, jeigu Dievas
galėjo padaryti viena, Jis tikrai galėjo padaryti ir kita.
10-12 eilutėse Jėzus pasakė: Bet kad jūs žinotumėte, kad
žmogaus Sūnus turi valdžią žemėje atleisti nuodėmes (jis sako
sergančiajam paralyžiumi), [11] aš sakau tau: kelkis, paimk savo
patalą ir eik į savo namus. [12] Ir jis tuojau atsikėlė, paėmė patalą ir
išėjo visų jų akivaizdoje, kad net visi jie stebėjosi ir šlovino Dievą,
sakydami: Mes niekada nieko tokio nesame matę. Jėzus pasakė labai
aiškiai: Bet kad jūs žinotumėte, kad žmogaus Sūnus turi valdžią
žemėje atleisti nuodėmes (jis sako sergančiajam paralyžiumi). Jis
pademonstravo išgydymą tam, kad žmonės žinotų, kad jeigu Jis
galėjo daryti dalykus fizinėje sferoje taip, kad jie galėtų matyti tai
įvykstant pagal Jo ištartą žodį, tai tuomet gali vykti ir tokie dvasiniai
dalykai kaip nuodėmių atleidimas. Jėzus naudojo stebuklus tam,
kad patvirtintų Savo žodį.
Lygiai tas pats yra pasakyta Hebrajams 2:2-3 Nes jei per
angelus kalbėtas žodis buvo tvirtas, ir kiekvienas nusižengimas bei
neklusnumas gaudavo teisingą atlygio užmokestį; [3] tai kaip mes
pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo; kuris pirma buvo
pradėtas kalbėti Viešpaties ir mums patvirtintas jį girdėjusiųjų. Čia
sakoma, kad Dievas savo žodį patvirtino Šventosios Dvasios jėga.
Palyginkime šią eilutę su Morkaus 16:20: Viešpačiui besidarbuojant
su jais ir patvirtinant žodį lydinčiais ženklais. Noriu pasakyti tai,
kad Dievas nori, jog tu naudotum Jo antgamtinį gebėjimą ir
jėgą patarnauti kitiems žmonėms. Stebuklus, kurie vyksta dėka
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Šventosios Dvasios dovanų, Jis naudoja tam, kad patvirtintų
žmonėms, jog Jis iš tiesų jiems kalba. Galutinis Jo tikslas yra tai,
kad žmonės būtų išlaisvinti savo širdyse. Tačiau kartais kelias
į asmens širdį eina per jo kūną ir emocijas. Jei išspręsi žmogaus
problemas ir išlaisvinsi jį šiose dviejose gyvenimo sferose, tai
žmogus atsivers, visa savo esybe pasišvęs Viešpačiui ir leis Jam
prisiliesti prie likusios savo gyvenimo dalies.
1 Korintiečiams 2:1-5 Paulius rašė korintiečiams,
pasakodamas, kokiu būdu jis pirmą kartą jiems pasirodė: Ir aš,
broliai, kai atėjau pas jus, neatėjau kalbos ar išminties puikumu,
skelbdamas jums Dievo liudijimą. [2] Nes nusprendžiau tarp jūsų
nieko nežinoti, išskyrus Jėzų Kristų, ir jį nukryžiuotą. [3] Ir aš buvau
pas jus silpnume, baimėje ir labai drebėdamas. [4] Ir mano kalba ir
mano skelbimas buvo ne viliojančiais žmogaus išminties žodžiais,
bet Dvasios ir jėgos parodymu: [5] kad jūsų tikėjimas stovėtų ne
žmonių išmintyje, bet Dievo jėgoje. Jis leido labai aiškiai suprasti,
kad priežastis, kodėl jis atėjo demonstruodamas Dvasią ir jėgą, o
ne vien tik naudodamas ir pabrėždamas žodžius, buvo ta, kad jų
tikėjimas remtųsi Dievo jėga, o ne žmogaus išmintimi.
Šiuo atžvilgiu, krikščionybė turi nuostabią logiką. Pamatęs
tiesą, tu stebiesi, kaip iš viso galėjai su ja prasilenkti, ir kodėl visi
kiti visa širdim nepatiki ja. Tačiau krikščionybė nėra vien tik
logika, – ji yra tikras patyrimas su tikru Dievu. Šiandien Dievas
yra gyvas, ir Jis nori apreikšti save jėgoje lygiai tokiu pat būdu,
kaip Jis tai darė Savo Žodyje. Hebrajams 13:8 sako: Jėzus Kristus
yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jėzus atėjo ir tarp mūsų
buvo žmogus, Dievo patvirtintas ženklais ir stebuklais. Apaštalų
Darbų 10:38 sako: Kaip Dievas patepė Šventąja DVASIA ir jėga
Jėzų iš Nazareto, kuris ėjo aplinkui darydamas gera ir gydydamas
visus, kurie buvo velnio engiami; nes Dievas buvo su Juo. Dievo
žodis buvo patvirtintas, ir tie stebuklai skambėjo tarsi varpas,
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kad pritrauktų žmones prie Jo žinios. Jie šlovino Dievą. Daugelis
Rašto vietų sako, kad šitie stebuklai šlovino Dievą; ir jeigu Jėzus
turėjo naudoti Šventosios Dvasios jėgą, kad patarnautų žmonėms
ir keistų jų gyvenimus, – tai kaip mes galėtume manyti, kad galime
kažką padaryti geriau nei Jis? Jeigu Jėzus naudojo stebuklus, kad
pritrauktų žmones prie Savęs, kad jie priimtų Jo žinią, tai kaip
mes iš viso dar galime galvoti, kad šiandien galim įtikinti pasaulį
neveikdami antgamtinėje Dievo jėgoje? Tiesa yra ta, kad stebuklai
pašlovina Dievą. Stebuklai yra tas varpas, kuris pritraukia žmones.
Tai panašu į skambinimą pietų varpeliu – tave pasotins maistas,
tačiau tavo dėmesį patraukia varpelis. Jei nebus varpelio, kai kurie
žmonės praleis pietus. O be stebuklingos Dievo jėgos daug žmonių
prasilenks su tuo faktu, kad Dievas yra tikras ir kad Jis gali pakeisti
jų širdis ir atleisti jų nuodėmes.
Aš drąsinu tave suprasti, kad Dievas nori tekėti per kiekvieną
iš mūsų ir daryti per mus tuos stebuklus kitų žmonių gyvenimuose.
Kai kas gali sakyti: „Bet tai mane gąsdina. O kas bus, jei aš melsiuos
už žmones, o jie neišgys? Iš kur man žinoti, kad stebuklas įvyks?“
Tu turi pripažinti, kad stebuklus darai ne tu, – juos daro Dievas.
Tu neprisiimi atsakomybės, jei stebuklas įvyksta ir žmogus yra
išlaisvinamas; ir tu neprisiimi kaltės, jei tai neveikia. Tavo darbas
– melstis, o Dievas yra tas, kuris gydo, – bet Jam reikia „tekėti“
per mus. Dievas nori naudoti tave pačiais stebuklingiausias būdais.
Tau reikia pasinerti į Dievo Žodį, pamatyti, kaip tai veikė kituose
žmonėse, pritaikyti tuos dalykus savo gyvenime ir jau šiandien
leisti stebuklingai, antgamtinei Dievo jėgai pradėti tekėti per tave.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Kas yra stebuklas? __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Morkaus 2:10-12. Ką pademonstravo Jėzaus
stebuklas, – ką daryti Jis turėjo galią? __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 2:10-12 Bet kad jūs žinotumėte, kad žmogaus Sūnus
turi valdžią žemėje atleisti nuodėmes (jis sako sergančiajam
paralyžiumi); [11] aš sakau tau: Kelkis, paimk savo patalą ir eik į
savo namus. [12] Ir jis tuojau atsikėlė, paėmė patalą ir išėjo visų jų
akivaizdoje, kad net visi jie stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami:
Mes niekada nieko tokio nesame matę.
3. Perskaityk Morkaus 16:15-18. Kaip tikintieji, ką mes turime
daryti? ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 16:15-18 Ir Jis jiems tarė: Eikite į visą pasaulį ir
skelbkite evangeliją kiekvienam sutvėrimui. [16] Tas, kuris tiki
ir yra pakrikštijamas, bus išgelbėtas; bet tas, kuris netiki, bus
pasmerktas. [17] Ir šie ženklai lydės tuos, kurie tiki: mano vardu
jie išvarinės velnius; jie kalbės naujomis kalbomis; [18] jie ims
gyvates; ir jeigu jie išgers ką nors mirtino, tai jiems nekenks; jie
dės rankas ant ligonių, ir šie pasveiks.
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4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5-8,12. Ką žmonės matė ir kaip
į tai reagavo? ______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 8:5-8 Tada Pilypas nusileido į Samarijos
miestą ir skelbė jiems Kristų. [6] O tauta vieningai kreipė dėmesį į
tai, ką kalbėjo Pilypas, girdėdami ir matydami stebuklus, kuriuos
jis darė. [7] Nes netyrosios dvasios, šaukdamos garsiu balsu, išėjo
iš daugelio, kurie buvo jų apsėsti; ir daugelis paralyžiumi ištiktų
bei luošų buvo išgydyti. [8] Ir tame mieste buvo didelis džiaugsmas.
Apaštalų Darbai 8:12 Bet kai jie įtikėjo Pilypu, skelbiančiu
dalykus apie Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, jie buvo
pakrikštyti –tiek vyrai, tiek moterys.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:12. Ką sakė apaštalas Petras apie
stebuklų darymą ir savo paties šventumą? ________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 3:12 Ir tai pamatęs Petras atsakė tautai:
Izraelio vyrai, kodėl stebitės tuo? Arba kodėl taip įdėmiai žiūrite
į mus, tarsi savo pačių jėga ar šventumu būtume padarę šitą
žmogų vaikščiojantį?
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:16. Kaip vyksta stebuklai? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 3:16 O Jo vardas – per tikėjimą Jo vardu – šitą
žmogų, kurį matote ir pažįstate, padarė stiprų; taip, tikėjimas,
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kuris yra per Jį, jam suteikė šią visišką sveikatą jūsų visų
akivaizdoje.
7. Ar Naujajame Testamente yra pavyzdžių apie stebuklus, kurie
įvyko ne per apaštalus? ______________________________
_________________________________________________
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:7. Kada liausis stebuklų darymo
dovana? __________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 1:7 Taip kad jums netrūksta jokios dovanos,
belaukiant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo.
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Papildomos Rašto Vietos 3 Pamokai
Morkaus 9:38-39 Ir Jonas jam atsakė, tardamas: Mokytojau,
mes matėme vieną išvarinėjantį velnius tavo vardu, bet jis
neseka paskui mus; ir mes jam draudėme, kadangi jis neseka
paskui mus. [39] Bet Jėzus tarė: Nedrauskite jam, nes nėra nei
vieno, kuris darytų mano vardu stebuklą ir čia pat galėtų kalbėti
apie mane pikta.
Apaštalų Darbai 9:10-18 O Damaske buvo vienas mokinys,
vardu Ananijas; ir jam regėjime Viešpats tarė: Ananijau! Ir jis
tarė: Štai aš čia, Viešpatie. [11] Ir Viešpats jam tarė: Kelkis ir eik į
gatvę, kuri vadinama Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis vieno,
vadinamo Sauliumi iš Tarso, nes štai jis meldžiasi [12] ir regėjime
matė vyrą, vardu Ananijas, einantį ir uždedantį ant jo savo ranką,
kad jis atgautų regėjimą. [13] Tada Ananijas atsakė: Viešpatie, aš
iš daugelio girdėjau apie šitą vyrą, kiek daug pikto jis padarė tavo
šventiesiems Jeruzalėje; [14] ir čia jis turi įgaliojimą iš vyriausiųjų
kunigų surišti visus, kurie šaukiasi tavo vardo. [15] Bet Viešpats
jam tarė: Eik, nes jis yra išrinktasis indas man, kad neštų mano
vardą pagonių, karalių ir Izraelio vaikų akivaizdoje, [16] nes aš
jam parodysiu, kokius didžius dalykus jis turės kentėti dėl mano
vardo. [17] Ir Ananijas nuėjo ir įėjo į namus; ir uždėdamas ant jo
savo rankas, tarė: Broli Sauliau, Viešpats – Jėzus, kuris pasirodė
kelyje tau ateinant, siuntė mane, kad atgautum savo regėjimą
ir būtum pripildytas Šventosios DVASIOS. [18] Ir tuojau nuo jo
akių nukrito tarsi žvynai; ir jis kaip mat praregėjo, kėlėsi ir buvo
pakrikštytas.
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DIEVIŠKŲ SANTYKIŲ JĖGA
Don Krow
Šiandien kalbėsime apie dieviškų santykių jėgą. Pagalvojus,
tai visa Biblija kalba apie šį dalyką. Pavyzdžiui, žodis „bažnyčia“
yra graikų kalbos žodis ekklesia, ir tai reiškia „sušaukta grupė“.
Pažiūrėjęs į Dievo žodį pamatysi, kad bažnyčia – Dievo žmonės –
yra raginami rinktis draugėn. Jie yra raginami kartu melstis ir kas
dieną drąsinti vienas kitą. Jie yra padrąsinami dieviškų santykių
jėga, kuomet jie eina drauge. Taip pat, jeigu pagalvosi apie žodį
„vyresnysis“, pamatysi, kad jis yra pavartotas Rašte daug kartų ir
kad jis naudojamas apibūdinti tą, kuris yra vyresnis, tą, kuris yra
brandus, kuris ėjo Kristaus gyvenimo keliu, ir kuris buvo sėkmingas
savo šeimoje ir savo santuokoje. Jeigu aš turėčiau problemą savo
santuokoje, aš norėčiau eiti pas žmogų, kuris yra dievotas ir kuris
daugelio metų bėgyje įgyjo dievišką išmintį.
Taip pat mes turime suvokti, kad Kristaus kūną Raštas
apibūdina kaip fizinį kūną. Jis turi rankas, akis, ausis, ir kitokias
skirtingas dalis. Mes visi esame vienas kito dalis. Ir būdami vienas
kito dalimi, mes vienas iš kito semiame jėgą. Kiekvienas raištis,
kiekviena kūno dalis, turi savo paties dovaną, savo paties talentus,
savo paties būdą kaip duoti jėgą ir žinojimą.
Jokūbo 5:16 Biblija sako: Išpažinkite vienas kitam savo
kaltes ir melskitės vienas už kitą, kad būtumėte išgydyti. Daug
naudos duoda veiksminga karšta teisiojo malda. Tai yra vienas
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iš Rašto pavyzdžių apie dieviškų santykių jėgą. Žinote, Kristaus
kūne kažko trūksta. Aš galvoju, kad mes pametėme kai kuriuos
dalykus, nes pabrėžėme tikinčiojo kunigystę ir ėjimą tiesiogiai
pas Dievą, o ne pas vienas kitą. Aš turiu draugą, kurio vardas yra
Dr. Loren Lewis. Jis yra vyresnio amžiaus vyras, ir mes drauge
praleidome daugybę laiko. Jis studijavo graikų kalbą ir todėl
Raštą skaito tiesiogiai ta kalba. Kai rašte randu kažką, ko negaliu
suprasti, aš einu pas jį ir klausiu, ką gi apie tai sako graikiška
Biblija. Aš taip pat jo klausinėju apie graikų kalbos veiksmažodžių
laikus, ir jis man labai daug padeda mano Biblijos studijose. Su
šiuo žmogumi aš praleidau valandų valandas. Jis yra išminties
vyras. Jis yra dievotas vyras. Jis turi sėkmingą santuoką. Jis turi
sėkmingą šeimą. Ir būna laikas, kai mums reikia išpažinti mūsų
kaltes. Taip, aš žinau, kad Biblija sako, kad mes turime išpažinti
savo kaltes Dievui, ir nesakau, kad tu turi išpažinti savo kaltes
kitam žmogui tam, kad jis tau jas atleistų, – nes dėl nuodėmių
atleidimo turime eiti tiesiai pas Dievą. Bet aš sakau, kad savo
gyevenimuose mes turime turėti atskaitomybę.
Dieviškų santykių turėjimo jėga yra tokia jėga, kurios mums
reikia atskaitomybei, ir kurios reikia kitam žmogui, kad jis galėtų
paraginti mus ieškoti Viešpaties. Laiške Hebrajams Biblija mums
sako, kad mes ragintume vieni kitus, kad nenustotume rinktis
draugėn (neapleistume savo susirinkimų), kad drąsintume vienas
kitą, ir kad įspėtume vienas kitą, – kad nė vienas iš mūsų nebūtume
užkietinti nuodėmės apgaule. Visi šitie dalykai kalba apie dievotų
santykių svarbą. Pažiūrėjus iš kitos pusės, Biblija daug kartų įspėja
mus apie bedieviškus santykius ir kaip tie bedieviški santykiai gali
paveikti mūsų protus ir mąstymą. Nespėjus net apsidairyti, galime
pakliūti ten, kur neturėtumėme būti, ir visa tai tik dėl to, kad savęs
neapsaugojome ir neapsupome dievotais patarėjais (Patarlių 11:14
ir 13:20, bei 1 Korintiečiams 15:33). Biblija sako: Nes ką bendro turi
teisusis su neteisiuoju (2 Korintiečiams 6:14).
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Tau keliaujant šiuo krikščionybės keliu, raginu tave apsupti
save dieviškais santykiais ir bėgti nuo tų, kurie galėtų tave įtakoti
negatyviai. Labai svarbu, kad savo gyvenime turėtume dievotus
tikinčiuosius, kuriais galime pagaląsti save (Patarlių 27:17) ir
kuriems galime būti atskaitomingi. Tegul Dievas jus laimina, jums
medituojant ir mąstant apie šiuos dalykus.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 1 Korintiečiams 15:33. Ką ši eilutė moko mus apie
santykius? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 15:33 Neapsigaukite, – blogos draugijos
sugadina gerus įpročius.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:12. Ką ši eilutė mums parodo
apie krikščionišką gyvenimą? _________________________
_________________________________________________
________________________________________________
1 Korintiečiams 12:12 Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug
narių, ir visi to vieno kūno nariai, būdami daugelis, yra vienas
kūnas, taip yra ir Kristus.
3. Perskaityk Hebrajams 10:24. Ką galime išmokti apie dievotus
santykius iš Hebrajams 10:24? _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:24-25 Ir žiūrėkime vienas kito, kad paskatintume
meilei ir geriems darbams, [25] neapleisdami mūsų susirinkimo
kartu, kaip kai kurie yra įpratę; bet ragindami vienas kitą, ir juo
labiau, kai matote besiartinančią tą dieną.
4. Perskaityk Hebrajams 10:25. Ką iš šios eilutės galime išmokti
apie santykius? _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Hebrajams 10:25 Neapleisdami mūsų susirinkimo kartu, kaip
kai kurie yra įpratę; bet ragindami vienas kitą, ir juo labiau, kai
matote besiartinančią tą dieną.
5. Perskaityk Patarlių 5:22-23. Kodėl turime saugoti savo širdis
nuo bedieviškų santykių? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Patarlių 5:22-23 Nedorėlį sugaus jo paties neteisybės, ir jis bus
sulaikomas savo nuodėmių virvėmis. [23] Jis mirs nepamokytas; ir
dėl savo didelės kvailybės jis nuklys.
6. Perskaityk 2 Timotiejui 2:22. Su kuo drauge mes turime vytis
teisumą, tikėjimą, meilę ir ramybę? _____________________
_________________________________________________
2 Timotiejui 2:22 Taip pat bėk nuo jaunatvės geismų; bet sek
teisumu, tikėjimu, geraširdiškumu, ramybe su tais, kurie šaukiasi
Viešpaties iš tyros širdies.
7. Perskaityk Hebrajams 13:7. Ką mes turime prisiminti ir į ką
lygiuotis savo gyvenimais? ___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 13:7 Prisiminkite savo vadovus, kurie kalbėjo jums
Dievo žodį, kurių tikėjimu sekite, stebėdami jų elgsenos pabaigą.
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PERSEKIOJIMAS
Don Krow
Šiandien pažvelgsime į persekiojimų temą ir Jėzaus žodžius
Mato 10:16-23. Jėzus norėjo paruošti Savo mokinius sutikti
pasipriešinimą; Jis norėjo, kad jie žinotų, jog opozicija tikrai ateis.
Visi tie, kurie gyvena dievotą, į Kristų orientuotą gyvenimą, kentės
persekiojimus (2 Tim 3:12). Ir tai nėra dalykas, kurio tu gali išvengti.
Už persekiojimo gali slypėti priešas, bet tai yra tvirto stovėjimo
teisume dalis. Biblija sako, kad tie, kurie gyvena dievotą gyvenimą
Kristuje, kentės persekiojimus. Jėzus ruošia Savo mokinius
sakydamas: Štai, Aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų (Mato 10:16).
Žodžiu „štai“ šiuo atveju sakoma: „Paklausykite manęs, mielieji.
Noriu, kad pilnai tai suprastumėte. Ketinu jus išsiųsti kaip avis
tarp vilkų.“ Avys yra patys nesaugiausi ir labiausiai priklausomi
gyvūnai, kokius aš žinau. Avis neturi aštrių iltinių dantų; ji neturi ir
nuodų kaip gyvatė, – ji visiškai niekaip negali apsiginti. Vienintelė
apsauga, kokią ji iš tikrųjų turi – tai piemuo.
Piemens atsakomybė yra neleisti vilkams prisiartinti prie avių
bandos, tačiau Jėzus sako visiškai priešingą dalyką: „Aš siunčiu jus
tarsi avis į vilkų būrį.“ Ar tai nestulbina? Jėzus tai sako todėl, kad
ruošia mus opozicijai. Efeziečiams 6:12 sako: Nes mes grumiamės
ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, su valdžiomis, su šio
pasaulio tamsybės valdovais, su dvasine piktybe aukštose vietose.
Pasipriešinimas bus. Pasipriešinimas yra krikščioniško gyvenimo
dalis ir Jėzus nori, kad tu tai žinotum. Jis nori tave tam paruošti
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taip sakydamas: Todėl būkite gudrūs kaip gyvatės (Mato 10:16).
Šioje vietoje žodis „gudrūs“ reiškia tai, kad kiekvienoje iškilusioje
situacijoje tu neužaštrinsi problemos, bet turėsi išmintį, kurią
nešiojiesi su savimi. Būkite gudrūs tarsi gyvatės ir nekenksmingi
kaip balandžiai.
Po to Jis sako: Bet saugokitės žmonių (Mato 10:17). Priešas
naudos žmones. Efeziečiams 2:2 sako, kad yra oro valdžios
kunigaikštis, dvasia, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Šėtonas
naudos žmones, kad priešintųsi mums, kad priešintųsi Jėzaus
Kristaus tikslams ir kad priešintųsi Dievo Žodžiui. Gi saugokitės
žmonių, nes jie perduos jus sinedrionams ir plaks savo sinagogose
rimbais (Mato 10:17). Paulius sakė, kad buvo nuplaktas penkis
kartus – penkis kartus gavo po trisdešimt devynis kirčius, – dėl
Jėzaus Kristaus, dėl Jėzaus Kristaus žinios, dėl evangelijos žinios
(2 Korintiečiams 11:23-24). Jėzus sakė, kad jūs būsite vedami pas
valdytojus – net ir valdžia kartais bus naudojama, kad pasipriešinti
Jėzaus Kristaus tikslams. Dėl Jėzaus vardo būsite vedami pas
valdytojus ir karalius, kad liudytumėte jiems arba prieš juos.
Aš esu mokytojas Charis Biblijos koledže. Aš mokiau savo
studentus kursą apie evangelizmą ir rodžiau jiems, kaip jie gali
panaudoti evangelizacinį laišką ir asmeninį liudijimą tam, kad
pasiektų pražuvusiuosius. Aš pats irgi parašiau tokį laišką ir
išsiuntinėjau jį maždaug penkiasdešimčiai – šimtui žmonių.
Tepraėjus vos porai dienų, man paskambino moteris iš miestelio
pavadinimu Mary Anne. Ji pasakė: „Tau geruoju tai nepasibaigs;
tu negali man pasakoti apie Jėzų Kristų; geruoju tai nepasibaigs.
Kaip ten bebūtų, iš kur gavai mano vardą?“ Aš pasakiau: „Ką gi,
radau jį telefonų knygoje.“ Ji pasakė: „Melagis! Telefonų knygoje
mano vardo ir adreso nėra!“ Aš atsakiau: „Ką gi, būtent ten juos ir
radau.“ Ji pasakė: „Rytoj su jumis sukontaktuos policija.“ Pats sau
paglvojau: „Vadinasi Biblija iš tiesų kalba tiesą?“ O sekančią dieną
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policija tikrai paskambino man ir praleido maždaug dvi valandas
stengdamiesi mane ištardyti.
Ar matai, apie ką kalbu? Policija iššvaistė dvi valandas savo
laiko, kai tuo tarpu yra pilnos gatvės nusikaltėlių. Kodėl? Dėl
Jėzaus Kristaus, dėl Evangelijos. Ar Dievo Žodis tikrai yra tiesa?
Jeigu tu stovi Dievo Žodyje, jeigu esi drąsus liudydamas, jeigu esi
drąsus skelbti Jėzų, jeigu esi drąsus gyventi teisų gyvenimą žmonių
akivaizdoje, – pasipriešinimas tikrai bus. Yra blogio jėgos ir yra
gėrio jėgos. Jėzus norėjo, kad Jo mokiniai būtų pasiruošę.
Mato 10:19 Jėzus pasakė: Bet kai jie jus įduos, nesirūpinkite,
kaip ar ką jūs kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką turėsite
kalbėti. Su Dievo Dvasia jūs turėsite tokią išmintį, kaip senų laikų
Steponas. Žmonėms buvo per sunku suprasti tą išmintį, su kuria
jis kalbėjo. Toliau 22-23 eilutėse Jėzus sakė: Ir dėl mano vardo
jūsų nekęs visi; bet tas, kuris ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Bet
kai jie persekios jus šiame mieste, bėkite į kitą. Jeigu tu esi Žodžio
vykdytojas, o ne vien klausytojas, tai pasipriešinimas teisumui ir
Jėzaus Kristaus tikslams yra realybė.
Prieš kurį laiką aš buvau parke ir mačiau ten supynėse
sėdinčią pagyvenusią moterį. Aš pagalvojau: „Neatrodo, kad ji
galėtų padaryti man ką bloga!“ Aš jos paklausiau, ar galiu sūpynėse
atsisėsti šalia jos. Atsisėdęs, pradėjau su ja kalbėtis. Sužinojau, kad
jos vardas buvo Džeinė. Aš paklausiau: „Tarp kitko, Džeine, kuo
jūs užsiimate?“ Ji pasakė: „Ak, aš esu sena moteriškė; aš daugiau
nebedirbu. Aš jau pensijoje.“ O tada ji paklausė: „Tarp kitko, o kuo
jūs užsiimate?“ Aš atsakiau: „Aš dirbu su Parachurch tarnavimu,
su Parachurch organizacija.“ Netikėtai jos veido išraiška pasikeitė.
Ji pasakė: „Tik jau nepasakok man apie Dievą! Tik jau nepasakok
apie Jėzų!“ Aš atsakiau: „Džeine, jūs neturėtumėte šitaip kalbėti“, o
ji pasakė: „Jeigu prieš mane stovėtų pats Jėzus Kristus, aš spjaučiau
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Jam į veidą!“ Aš pasakiau: „Džeine! Jūs neturėtumėte sakyti tokių
dalykų! Turbūt daug žmonių jus įskaudino bažnyčiose, kad šitaip
kalbate. Džeine, jūs neturėtumėte šitaip sakyti! Leiskite man
papasakoti jums apie mano šeimą.“ Ji pasakė: „Ne! Jau sakiau, kad
daugiau su manimi nebekalbėtumėte. Jūs man pasakosite apie
Jėzų Kristų ir ką Dievas padarė jūsų šeimoje, ir aš neleisiu jums
to daryti. Jūs negalite kalbėti.“ Aš pasakiau: „Džeine, prašau. Aš
turiu jums papasakoti apie Jėzų.“ Ji atsakė: „Ne! Aš liepiu jums
UŽSIČIAUPTI!“
Ji turėjo mažą ant pavadėlio pririštą šunelį. Ji prisitraukė tą
šunelį taip arti savęs, kad vargšelis urgzdamas beveik atsitūpė
ant žemės. Tada ji pakilo ir nuėjo sau. Štai čia buvo kontrolę
praradusi moteris, nes joje sukilo dvasia – nepaklusnumo
dvasia. Ją kontroliavo Priešas. Aš pagalvojau: „Nesu įpratęs, kad
žmonės šauktų ant manęs. Ir nesu įpratęs, kad žmonės taip atvirai
konfrontuotų ir provokuotų.“ Tačiau Džeinės atžvilgiu jaučiau vien
tik užuojautą ir meilę. Ji visiškai nekontroliavo savęs, o aš pilnai
kontroliavau šią situaciją. Parėjęs namo tariau: „Viešpatie, žinai ką?
Didžiausias stebuklas yra tai, kad aš nepraradau savitvardos. Kai
kažkas akiplėšiškai mane konfrontavo, aš nejaučiau tam žmogui
nieko kito kaip tik meilę ir užuojautą.“
Persekiojimas ir pasipriešinimas ateis, kai Jėzaus vardu
išeisime į gatves. Ta pati Dievo Dvasia, kuri suteikia drąsą skelbti
Jėzų net tada, kai mus dėl Jo vardo atstumia, ta pati Dvasia suteiks
mums paguodą ir stiprybę bet kokioje situacijoje.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 2 Timotiejui 3:12. Ką patirs gyvenantys dievotą
gyvenimą? ________________________________________
_________________________________________________
2 Timotiejui 3:12 Taip ir visi, norintys dievotai gyventi Jėzuje
Kristuje, kentės persekiojimą.
2. Kaip galėtum apibūdinti žodį „persekiojimas“? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Morkaus 4:16-17. Dėl kokios priežasties ateina
suspaudimai ir persekiojimai? ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 4:16-17 Ir panašiai šitie yra tie, kurie pasėti ant
akmenuotos dirvos; kurie išgirdę žodį, tuoj pat priima jį su
džiaugsmu; [17] ir neturi savyje šaknies, ir taip išsilaiko tik
neilgam; po to, ištikus vargui ar persekiojimui dėl žodžio, jie tuoj
pat pasipiktina.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kuo pasibaigė persekiojimai
Jeruzalėje? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 8:1 O Saulius pritarė jo mirčiai. Ir tuo laiku
buvo didelis Jeruzalėje esančios bažnyčios persekiojimas; ir jie
visi, išskyrus apaštalus, pasklido po Judėjos ir Samarijos sritis.
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Apaštalų Darbai 8:4 Todėl tie, kurie buvo išsisklaidę, ėjo visur
skelbdami žodį.
5. Perskaityk Mato 5:10-12. Palaiminti yra tie, kurie persekiojami
dėl … ? ____________________________________________
_________________________________________________
6. Perskaityk Mato 5:12. Kai tikintieji yra persekiojami dėl
teisybės, ko jie gali tikėtis ateityje? ______________________
_________________________________________________
Mato 5:10-12 Palaiminti tie, kurie persekiojami dėl teisumo,
nes jų yra dangaus karalystė. [11] Palaiminti esate jūs, kai dėl
manęs jus keiks ir persekios, ir melagingai kalbės apie jus visokį
blogį. [12] Džiaukitės ir būkite be galo linksmi, nes didelis yra jūsų
užmokestis danguje; nes taip jie persekiojo anksčiau jūsų buvsius
pranašus.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:4-5. Ką persekiojo Saulius? ____
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 9:4-5 Ir jis nukrito ant žemės ir išgirdo balsą,
sakantį jam: Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? [5] Gi jis
paklausė: Kas Tu esi, Viešpatie?! Viešpats atsakė: „Aš Esu Jėzus,
Kurį tu persekioji. Skaudu tau į akstinus spardyti.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:1. Ką persekiojo Saulius tikrame
gyvenime? ________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 9:1 O Saulius, vis tebealsuodamas grasinimais
ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas aukščiausiąjį
kunigą.
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9. Perskaityk Galatams 6:12. Laiške Galatams, judėjai bandė
pridėti religinio Įstatymo laikymąsi prie Evangelipos. Ko jie
bandė išvengti taip darydami? ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Galatams 6:12 Visi, kurie trokšta gerai pasirodyti kūnu, verčia
jus apsipjaustyti tik tam, kad nereikėtų kentėti persekiojimo dėl
Kristaus kryžiaus.
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KARALIUS IR JO KARALYSTĖ
Don Krow
Senajame Testamente Izraelis išsiskyrė iš visų kitų tautų
todėl, kad jis buvo teokratinė valstybė. Kitaip tariant, jis buvo
tiesiogiai valdomas paties Dievo (Izaijo 43:15). Vėliau istorijos
eigoje Izraelio tauta norėjo būti kaip kitos pasaulio tautos, – ji
norėjo būti valdoma žemiško karaliaus (1 Samuelio 8:5-19). Todėl
Dievas patenkino jų prašymą ir išrinko jiems karalių vardu Saulius
(1 Samuelio 10:24‑25). Vėliau dėl Sauliaus nepaklusnumo Dievas
karaliumi iškėlė Dovydą – vyrą pagal Jo paties širdį (Apaštalų
Darbai 13:21‑22 ir 1 Karalių 15:3).
Karalius turėjo būti nematomo Dievo matomas atstovas
(Pakartoto Įstatymo 17:14-20). Kai karalius sekdavo Viešpačiu,
jis ir jo karalystė klestėdavo. Kai karalius nustodavo sekti
Viešpačiu, jis ir jo karalystė būdavo pavergiama ir sugriaunama
(1 Samuelio 15:22‑23)
Kai Dievas rinkdavo karalių, Jis siųsdavo pranašą, kad
pranašas pateptų karalių aliejumi. Tai reikšdavo, kad Šventoji
Dvasia nužengia ant karaliaus, kad įgalintų ir pateptų jį valdymui.
Tuo momentu Dievo Dvasia nužengdavo ant karaliaus ir
pakeisdavo jo širdį, kad jis valdytų teisume, nes Dievas būdavo su
juo (1 Samuelio 10:1, 6-7 ir 9). Šis patepimas valdyti (arba būti
karaliumi) ir yra tai, iš kur ateina idėja apie Mesiją. Hebrajų kalboje
žodis „pateptasis“ yra Mashiac (Mesijas) ir yra verčiamas žodžiu
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christos (Kristus) graikų kalboje. Senojo testamento pranašai
pranašavo, kad ateityje ateis Mesijas (Pateptasis), ir dangaus Dievas
įtvirtins karalystę, kuri niekada nebus sugriauta (Danieliaus 2:44,
7:14 ir 27). Jeigu pastebėjote, Raštuose Jėzus niekada žydams
neaiškino, ką Jis turėjo galvoje kalbėdamas apie karalystę. Jie
laukė karalystės remdamiesi Senojo testamento koncepcija apie ją
(Izaijo 9:6-7 ir 11:1-6; Danieliaus 2:44, 7:13-14, 18 ir 27).
Yra neįmanoma suprasti Jėzaus žinios, jeigu neturi pamatinio
supratimo apie karalystę. Karalystė buvo ta žinia, kurią kalbėjo
Jėzus, ir vienintelė žinia, kurią Jis liepė pamokslauti savo mokiniams
(Morkaus 1:14-15, Luko 9:1-2, Apaštalų Darbai 28:23‑31,
Mato 24:14). Ši žinia taip pat buvo vadinama „išgelbėjimu“ arba
„amžinojo gyvenimo“ davimu (Hebrajams 2:3 ir Mato 19:16
palygink su Mato 19:23, Apaštalų Darbų 28:23-24, 28 ir 30-31).
Frazėje „Dievo karalystė“ yra idėja apie grupę žmonių, kurie yra
valdomi Dievo. Kad įeitum į Dievo karalystę, reikia išpildyti sąlygas.
Širdies pasikeitimas – štai ko reikia. Širdies pasikeitimas ir yra tai,
ką Biblija vadina atgaila. Tai širdies pasikeitimas Dievo atžvilgiu.
Kitaip tariant, tai yra nusigręžimas nuo Šėtono, nuodėmės ir jos
kelių, ir atsigręžimas į Dievą, Kristų ir Jo kelius. Kai žmogus tai
padaro, Dievas duoda jam (kaip dovaną per pralietą Jėzaus kraują)
nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą (Romiečiams 6:23).
Ši „geroji naujiena“ reiškia „malonės Evangelijos“ arba „Dievo
karalystės“ pamokslavimą (Apaštalų Darbų 20:24-25). Dievo
karalystės pagrindinis bruožas yra malonė (Mato 20:1-16), ir ji
tyliai ir niekam nepastebint atėjo į Jėzaus tarnavimą (Mato 13:33).
Vieną dieną – ateityje – ji taps visų matoma, šlovinga ir visa
nugalinti (Mato 13:36-43).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Danieliaus 2:44. Senojo testamento pranašai
pranašavo, kad ateityje ateis Mesijas (arba Pateptasis), ir
dangaus Dievas įtvirtins karalystę, kuri … ?
A. Gyvuos 1000 metų.
B. Niekada nebus sugriauta.
C. Bus laikina.
Danieliaus 2:44 Ir šitų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs
karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ir ta karalystė nebus
palikta kitai tautai, bet ji sutrupins ir sunaikins visas šitas
karalystes, ir ji stovės per amžius.
2. Perskaityk Mato 4:17, 23. Apie ką buvo Jėzaus žinia? ________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 4:17 Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti:
Atgailaukite, nes dangaus karalystė yra čia pat.
Mato 4:23 Ir Jėzus apėjo visą Galilėją, mokydamas jų sinagogose
ir skelbdamas karalystės evangeliją, ir gydydamas visokias
negalias bei visokias ligas tautos tarpe.
3. Perskaityk Morkaus 1:14-15. Jėzus pamokslavo … evangeliją.
_________________________________________________
Morkaus 1:14-15 Na, o po to, kai Jonas buvo uždarytas į
kalėjimą, Jėzus atėjo į Galilėją skelbdamas Dievo karalystės
evangeliją [15] ir sakydamas: Laikas išsipildė, ir Dievo karalystė
yra čia pat; atgailaukite ir tikėkite evangelija.
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4. Perskaityk Luko 4:43. Dievas atsiuntė Jėzų todėl, kad … ? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 4:43 Ir jis jiems tarė: Aš turiu skelbti Dievo karalystę ir
kitiems miestams; nes dėl to aš esu siųstas.
5. Perskaityk Jono 4:25. Skaitydami Šventąjį Raštą matome, kad
Jėzus niekada neaiškino žydams apie tai, ką Jis turėjo galvoje
kalbėdamas apie karalystę. Tai buvo Senojo testamento
koncepcija, apie kurią jie … ?
A. Mažai težinojo.
B. Galvojo, kad ji niekada neateis.
C. Jie jau jos laukė.
Jono 4:25 Moteris jam sako: Aš žinau, kad ateina Mesijas, kuris
vadinamas Kristumi; kai jis ateis, viską mums pasakys.
6. Perskaityk Luko 9:1-2. Kokius tris dalykus darė dvylika
mokinių? _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 9:1-2 Tuomet jis pašaukė dvylika savo mokinių ir davė
jiems jėgą bei valdžią visiems velniams ir gydyti ligoms. [2] Ir jis
pasiuntė juos skelbti Dievo karalystę ir gydyti ligonius.
7. Perskaityk Luko 10:1-2 ir 8-9. Kokią žinią skelbti Jėzus liepė
kitiems septyniasdešimčiai mokinių? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Luko 10:1-2 Po šių dalykų Viešpats paskyrė dar kitus
septyniasdešimt ir išsiuntė juos po du pirma savo veido į
kiekvieną miestą ir vietą, kur jis pats ketino eiti. [2] Todėl jis tarė
jiems: Pjūtis iš tiesų didelė, bet darbininkų maža; todėl melskite
pjūties Viešpatį, kad jis išsiųstų darbininkų į savo pjūtį.
Luko 10:8-9 Ir į kokį miestą beįeisite, ir jie jus priims, valgykite
tai, kas yra prieš jus padėta; [9] ir gydykite ten esančius ligonius,
ir sakykite jiems: Jums prisiartino Dievo karalystė.
8. Perskaityk Luko 23:2. Remiantis pačių žydų apibrėžimu, žodis
„Kristus“ reiškia tą, kuris yra … ? _______________________
_________________________________________________
Luko 23:2 Gi jie pradėjo Jį kaltinti, sakydami: Mes nustatėme,
kad Šitas veda iš kelio tautą ir draudžia duoti Cezariui duoklę,
tvirtindamas, kad Jis Pats esąs Karalius Kristus.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:7. Priešingai romėnų įstatymui,
žydai sakė, kad apaštalas Paulius mokė apie tai, kad yra kitas … ?
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 17:7 Kuriuos Jasonas priėmė; ir šitie visi daro
priešingai ciesoriaus įsakams sakydami, kad yra kitas karalius,
toks Jėzus.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:8-10. Paulius drąsiai kalbėjo
Efeze, nuginčydamas ir įtikindamas kitus apie … ? __________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 19:8-10 O jis ėjo į sinagogą ir per tris
mėnesius drąsiai kalbėjo, diskutuodamas bei įtikinėdamas apie
Dievo karalystę. [9] Tačiau kuomet kai kurie užkietėjo ir netikėjo,
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bet kalbėjo pikta daugybės akivaizdoje apie tą kelią, jis nuo jų
pasitraukė ir atskyrė mokinius, kasdien diskutuodamas Tirano
mokykloje. [10] Ir tai truko dvejus metus; taip, kad visi, gyvenantys
Azijoje, žydai ir graikai, išgirdo viešpaties Jėzaus žodį.
11. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-31. Apie ką Paulius
pamokslavo 31-oje eilutėje? __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 28:23-31 Ir kai jie paskyrė jam dieną, daug
atėjo pas jį į jo buveinę; kuriems jis nuo ryto iki vakaro dėstė ir
liudijo Dievo karalystę, įtikinėdamas juos apie Jėzų tiek iš Mozės
įstatymo, tiek iš pranašų. [24] Ir vieni tikėjo tuo, kas buvo kalbama,
o kiti ne. [25] Bet kai jie tarpusavyje nesutarė, jie išėjo po to, kai
Paulius pasakė vieną žodį: Gerai sakė Šventoji DVASIA per
pranašą Izaiją mūsų tėvams, [26] sakydama: Eik pas šitą tautą ir
sakyk: Girdėdami jūs girdėsite, bet nesuprasite; ir žiūrėdami jūs
žiūrėsite, bet nepastebėsite; [27] nes šios tautos širdis nutuko, ir jų
ausys sunkiai girdi, ir jie užmerkė savo akis, kad nepamatytų
savo akimis ir neišgirstų avo ausimis, ir nesuprastų savo širdimi,
ir neatsiverstų, ir aš jų neišgydyčiau. [28] Todėl tebūna jums
žinoma, kad šis Dievo išgelbėjimas yra pasiųstas pagonims, ir
jie jo klausysis. [29] Ir jam pasakius tuos žodžius, žydai išėjo ir
daug samprotavo tarpusavyje. [30] Ir Paulius ištisus dvejus metus
gyveno savo išsinuomotame name ir priimdavo visus, kurie
ateidavo pas jį, [31] skelbdamas Dievo karalystę ir mokydamas
visko apie Viešpatį Jėzų Kristų, su pilnu pasitikėjimu, niekam
jam nedraudžiant.
12. Perskaityk Mato 24:14. Kokia žinia turi būti pamokslaujama
visame pasaulyje? __________________________________
_________________________________________________
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Mato 24:14 Ir ši karalystės evangelija bus paskelbta visame
pasaulyje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas.
13. Perskaityk Apaštalų Darbų 20:24-25. Kartais karalystės
evangelija yra vadinama … ? evangelija. __________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 20:24-25 Bet aš nedarau dėl to jokios išvados ir
nelaikau vertinga savo gyvybės, kad tik su džiaugsmu užbaigčiau
savo bėgimą ir tarnavimą, kurį priėmiau iš Viešpaties Jėzaus:
liudyti Dievo malonės Gerąją Naujieną. Ir štai dabar aš žinau,
kad jūs visi, tarp kurių vaikščiojau skelbdamas Dievo karalystę,
jau daugiau nebematysite mano veido.
14. Perskaityk Luko 16:16. Neįmanoma suprasti Jėzaus žinios be
pamatinio supratimo apie karalystę. Karalystė buvo ta žinia,
apie kurią kalbėjo Jėzus ir vienintelė žinia, kurią Jis liepė Savo
mokiniams … ?
A. Pamokslauti.
B. Nekreipti į ją dėmesio.
C. Apsvarstyti.
Luko 16:16 Įstatymas ir pranašai buvo iki Jono, nuo to laiko yra
skelbiama Dievo karalystė, ir kiekvienas į ją veržiasi.
15. Perskaityk Mato 6:10. Faktiškai, Dievo karalystė yra Dievo
valdymas. Kaip tai išreiškiama šioje eilutėje? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 6:10 Teateina tavo karalystė. Tebūna įvykdyta tavo valia
žemėje, kaip kad ji yra danguje.
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16. Perskaityk Kolosiečiams 1:13-14. Frazėje „Dievo karalystė“ yra
idėja apie žmonių grupę, kurie … ?
A. Kviečia Jėzų į savo širdis.
B. Priima Dievo valdymą (ir atmeta Šėtono) ir priima Jo atleidimą.
C. Prisijungia prie bažnyčios.
Kolosiečiams 1:13-14 Kuris išvadavo mus iš tamsybės valdžios
ir perkėlė į karalystę savo mielojo Sūnaus, [14] kuriame turime
atpirkimą per jo kraują, tai yra, nuodėmių atleidimą.
17. Peskaityk Mato 4:17. Kad įeitum į Dievo karalystę, reikalingas
širdies pasikeitimas. Tokį širdies pasikeitimą Biblija vadina … ?
A. Bausme.
B. Įstatymo darbais.
C. Atgaila.
Mato 4:17 Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti:
Atgailaukite, nes dangaus karalystė yra čia pat.
18. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:18. Ar tu nusigręžei nuo …
į šviesą, nuo Šėtono … į … , kad gautum atleidimą už savo
nuodėmes? _______________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 26:18 Atverti jiems akis ir atgręžti juos nuo
tamsybės į šviesą ir nuo Šėtono valdžios į Dievą, kad jie gautų
nuodėmių atleidimą ir paveldą tarp tų, kurie yra pašvęsti per
tikėjimą, kuris yra manyje.
19. Perskaityk Ezekielio 36:26-27 ir Apaštalų Darbų 11:15-18. Ar
tau buvo duota nauja širdis ir nauja dvasia, kurių dėka tu gali
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vaikščioti Dievo keliais? ______________________________
Ezekielio 36:26-27 Tap pat jums duosiu naują širdį ir įdėsiu
naują dvasią į jūsų vidų; ir aš pašalinsiu iš jūsų kūno akmeninę
širdį, ir jums duosiu kūno širdį. [27] Savo Dvasią įdėsiu į jūsų
vidų ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano įstatus, ir jūs
laikysitės mano teismų ir juos vykdysite.
Apaštalų Darbai 11:15-18 Man pradėjus kalbėti, Šventoji
Dvasia nužengė į juos, lygiai taip kaip ir pradžioje į mus. Gi man
buvo primintas Viešpaties žodis, kad Jis sakė: Jonas juk krikštijo
panardindamas vandenyje, bet jūs būsite panardinti Šventojoje
Dvasioje. Jeigu tad Dievas davė jiems tokią pačią dovaną kaip
ir mums, įtikėjusiems Viešpatį Jėzų Kristų, tai kas aš esu, kad
galėčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino ir šlovino
Dievą, sakydami: Vadinasi, Dievas ir pagonims leido atgailauti,
kad jie gyventų.
20. Perskaityk Luko 18:13-14. Ar šaukeisi Dievo, kad būtų atleistos
tavo nuodėmės? ____________________________________
Luko 18:13-14 O muitininkas, stovėdamas atokiai, nenorėjo nė
savo akių į dangų pakelti, bet mušėsi sau į krūtinę, sakydamas:
Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. [14] Sakau jums: šitas
nuėjo į savo namus išteisintas, o ne anas; nes kiekvienas, kuris
save aukština, bus pažemintas; o tas, kuris save žemina, bus
išaukštintas.
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GELBSTINTIS TIKĖJIMAS
Don Krow
Tarkime, kad vestuvių dieną, vyrui bestovint priešais pastorių,
pastarasis netikėtai ima sakyti tokius žodžius: „Ar imi šią moterį
į žmonas, kad ji būtų tavo asmeninė virėja, valytų tavo namus ir
plautų tavo indus? Ar imi ją, kad nuo šios dienos ji siurbtų tau
grindis ir valytų dulkes nuo tavo baldų tol, kol jūs abu būsite gyvi?“
O jo būsima žmona staiga sako: „Sustok! Jeigu tu nori manęs tik
kaip žmogaus, kuris daro tau įvairius darbus, tai gali pasisamdyti
tarnaitę. Aš noriu, kad tu mane mylėtum ir imtum mane į žmonas
už tai, kas aš esu. Jeigu vesi mane už tai, kas aš esu, aš darysiu dėl
tavęs visus tuos dalykus. Aš noriu, kad tu imtum į žmonas mane –
visą mane! Aš nenoriu, kad tu imtum tik iš manęs gaunamą naudą,
o ne mane kaip asmenį.“
A.W. Tozer pasakė taip: „Tikrai keista, kad kai kurie mokytojai
niekada nepastebi, kad vienintelis gelbstinčio tikėjimo objektas
yra ne kas kitas kaip pats Kristus; ne Kristaus „gebėjimas gelbėti“
ar „gebėjimas viešpatauti“, bet Pats Kristus. Dievas nesiūlo
išgelbėjimo tam, kas tikės tik kuria nors viena Kristaus ypatybe;
lygiai taip pat Kristaus ypatybės niekada nebuvo pateikiamos kaip
tikėjimo objektas. Mes nesame raginami tikėti vien tik tuo, kad
Kristus atpirko mus, ar vien tik Jo kryžiumi, ar vien tik Gelbėtojo
kunigyste. Visi šie dalykai yra Kristaus asmenyje, ir jie niekada
negali būti atskirti vienas nuo kito ar kuris vienas dalykas išskirtas
iš visų kitų. Mes jokiu būdu negalime vieną Kristaus ypatybę
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priimti, o kitą atmesti. Mąstymas, kad mes galime taip daryti, yra
šių dienų erzija, ir, kaip ir kiekviena erezija, ji turėjo ypatingai
blogų pasekmių krikščionių tarpe“ (The Root of the Righteous
(Teisiojo šaknis), p.84-86).
Ar aišku, apie ką kalbu? Kodėl mes pabrėžiame tik Kristaus dalį
(iš Jo gaunamą naudą), kurią nors Kristaus savybę, bet ne Kristų?
Tai tas pats, kaip vesti žmoną tam, kad ji būtų tavo asmeninė virėja,
o ne dėl jos asmenybės.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Jono 1:12. Tiems, kurie priėmė … ?
A. Jį (Viešpatį Jėzų Kristų).
B. Jėzų kaip Gelbėtoją.
C. Jėzų kaip Viešpatį.
D. Jėzų kaip kunigą… Jis davė galią tapti Dievo sūnumis
(vaikais).
Jono 1:12 Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo
vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.
2. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31. Kuo turime tikėti, kam
turime save pavesti? _________________________________
Apaštalų Darbai 16:31 Jie atsakė: Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir
būsi išgelbėtas tu ir tavo namai.
3. Perskaityk Luko 6:46. Kas yra turima omenyje, kai naudojamas
žodis „Viešpats“? ___________________________________
_________________________________________________
Luko 6:46 Kodėl vadinate mane Viešpatie, Viešpatie, o nedarote,
ką sakau?
4. Perskaityk Mato 1:21. Kas yra pasakoma žodžiu „Jėzus“?
Mato 1:21 Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą JĖZUS, nes
Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių.
5. Perskaityk Luko 23:2. Ką reiškia žodis „Kristus“? __________
_________________________________________________
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Luko 23:2 Ten jie ėmė Jį kaltinti, sakydami: Mes nustatėme,
kad šitas kiršina tautą ir draudžia mokėti Cezariui mokesčius,
tvirtindamas esąs Kristus ir karalius.
6. Skaityk Romiečiams 1:16. Remiantis šia eilute, Evangelija arba
Geroji Naujiena yra … ? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 1:16 Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo
jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui.
7. Perskaityk Romiečiams 1:1-3. Dievo Evangelija kreipia visą
dėmesį (koncentruojasi) į … ? _________________________
_________________________________________________
Dievo Sūnaus dalį ar visą Dievo sūnų? ___________________
Romiečiams 1:1-3 Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktas
apaštalu, išrinktas skelbti Dievo Evangeliją, [2] kurią Jis iš anksto
pažadėjo per savo pranašus Šventuosiuose Raštuose, [3] apie Jo
sūnų kilusį iš Dovydo palikuonių.
8. Perskaityk Jono 6:54. Kai tu kažką valgai, ką tai reiškia? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 6:54 Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi
amžinąjį gyvenimą, ir Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.
9. Perskaityk Galatams 3:27. Kai asmuo pakrikštyjamas į Kristų,
jis apsivelka … ? ____________________________________
Kurią Kristaus dalį jis apsivelka? _______________________
_________________________________________________
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Galatams 3:27 Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote
Kristumi.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:5-6. Kai Saulius atsivertė, kokius
du klausimus jis uždavė Jėzui? ________________________
________________________________________________
________________________________________________
Apaštalų Darbai 9:5-6 Gi jis paklausė: Kas Tu esi, Viešpatie?!
Viešpats atsakė: Aš Esu Jėzus, Kurį tu persekioji. Skaudu tau į
akstinus spardyti. Virpėdamas iš baimės ir apstulbęs, jis tarė:
Viešpatie, ką ketini man daryti?! O Viešpats jam tarė: Kelkis,
įeik į miestą, ir tau ten bus paskelbta, ką privalai daryti.
11. Perskaityk Romiečiams 7:4. Su kuo mes turime susituokti? ___
_________________________________________________
Su kuria Jo dalimi mes esame susituokę? _________________
_________________________________________________
Romiečiams 7:4 Todėl, mano broliai, jūs irgi tapote mirusiais
įstatymui per Kristaus kūną; kad būtumėte ištekėję už kito, už
to, kuris prikeltas iš numirusiųjų, kad neštume vaisių Dievui.
12. Ar tu džiaugiesi gera santuoka su Kristumi? ______________
Ar tu kalbiesi ir bendrauji su Juo, ar tu myli ir garbini Jį? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
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TINKAMAS DIEVO
ĮSTATYMO NAUDOJIMAS
Don Krow
Vieną dieną būdami prie ežero, aš ir Džoi kalbėjomės su Bilu ir
Styvu. Iškilo toks klausimas: kaip žmonės, kurie niekada negirdėjo
apie Dievą ar Jėzų Kristų, galėtų būti atsakingi prieš Dievą? Aš
pasakiau: „Bilai, tarkim, kad tu nuėjai į Styvo namus norėdamas
jį aplankyti. Styvas tuo metu buvo išėjęs, bet jo žmona buvo ten.
Jeigu tu įsiveltum į paleistuviškus santykius su ja, ar jaustumeis
kaltas dėl to, kad piktuoju pasinaudojai savo draugo žmona? Net
jeigu niekada nebūtum girdėjęs apie Dešimt Įsakymų ir niekada
nebūtum skaitęs Biblijos? Iš kur ateitų tas kaltės ir atsiskaitomumo
jausmas?“
Matai, dėka Įstatymo ir sąžinės, Dievas kiekvienam asmeniui
suteikė sugebėjimą suvokti tai, kas yra teisinga, ir jausti kaltę dėl
blogo poelgio. Įstatymas ir sąžinė yra save teisiančios funkcijos,
kurios arba apkaltina, arba išteisina mus priklausomai nuo mūsų
elgesio (Romiečiams 2:14-15).
Bilas man pasakojo apie tai, koks jis geras žmogus. Jis
iš tikrųjų nematė jokios priežasties, kodėl jam galėtų reikėti
Gelbėtojo. Aš atsiverčiau Išėjimo knygos 20-tą skyrių ir pradėjau
jam skaityti Dešimt Įsakymų. „Bilai, ar Dievas visada buvo
svarbiausias dalykas tavo gyvenime ir ar visada tu Jį mylėjai labiau
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už viską šiame pasaulyje? Jeigu ne, tu sulaužei pirmąjį įsakymą“
(Išėjimo 20:3). „Ar kada nors esi ką nors išaukštinęs labiau nei
Dievą? Jeigu taip, tai tu sulaužei antrąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:4).
„Ar kada nors esi lengvabūdiškai panaudojęs Jėzaus Kristaus
vardą? Tu esi kaltas dėl trečio įsakymo sulaužymo“ (Išėjimo 20:7).
„Ar visada atskirdavai vieną dieną savaitėje, kad garbintum ir
šlovintum Dievą? Tu sulaužei ketvirtąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:8).
„Ar jaunystėje visada savo burna gerbei savo tėvą ir motiną? Tu
sulaužei penktąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:12). „Ar kada nors buvai
labai smarkiai supykęs ant kokio nors žmogaus? Tu sulaužei
šeštąjį įsakymą“ (palygink Išėjimo 20:13 su Mato 5:21-22). „Ar
kada nors esi pažvelgęs į moterį ir pradėjęs jos geisti? Tu sulaužei
septintąjį įsakymą“ (palygink Išėjimo 20:14 su Mato 5:27-28). „Ar
kada nors esi pasisavinęs kažką, kas ne tavo? Tu sulaužei aštuntąjį
įsakymą“ (Išėjimo 20:15). „Ar visada sakei tik tiesą? Jeigu ne, tu
sulaužei devintąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:16). „Ar kada nors troškai
to, kas priklauso kažkam kitam? Tu sulaužei dešimtą įsakymą“
(Išėjimo 20:17). „Ar dabar matai, kodėl Jėzus sakė, kad Jis atėjo
gelbėti nusidėjėlių?“ (Morkaus 2:16-17).
Galvoti, kad mes esame pakankamai geri, ar bandyti būti
pakankamai geriems tam, kad eitume į dangų, yra gan problematiška
dėl vieno fakto: mes visi sulaužėme Dešimt Įsakymų. Jokūbo
2:10 sako, kad jeigu kas nors laikosi viso Įstatymo, bet nesugeba
laikytis bent vieno punkto, toks žmogus yra KALTAS dėl Įstatymo
laužymo. Įstatymas niekada nebuvo duotas tam, kad padarytu tave
teisiu, bet tik tam, kad apreikštų tavo nuodėmę (Romiečiams 3:1920).
Mums visiems reikia Gelbėtojo! Žodis „Gelbėtojas“ reiškią
tą, kuris gali išgelbėti tave nuo bausmės už nuodėmę. Jėzus gelbsti
žūstančiuosius, kad jie galėtų turėti amžinąjį gyvenimą (Mato 1:21).
Kad būtume pakankamai geri eiti į dangų, turime turėti teisumą,
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kuris prilygsta Dievo teisumui (2 Korintiečiams 5:21). Geroji
Evangelijos žinia yra tai, kad Jėzus ne tik atleis tavo nuodėmes,
bet kad Jis mums siūlo – nereikalaudamas atlygio – savo paties
teisumą kaip dovaną: Nes jei per vieno žmogaus nusikaltimą mirtis
viešpatavo per vieną; tai dar daugiau tie, kurie gauna malonės ir
teisumo dovanos perteklių, viešpataus gyvenime per vieną, Jėzų
Kristų (Romiečiams 5:17).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Morkaus 2:16-17. Ką išgelbėti atėjo Jėzus? _______
_________________________________________________
Morkaus 2:16-17 O kai raštininkai ir fariziejai pamatė jį
valgantį su muitininkais bei nusidėjėliais, jie tarė jo mokiniams:
Kaipgi yra, kad jis valgo ir geria su muitininkais ir nusidėjėliais?
[17]
Tai išgirdęs Jėzus sako jiems: Sveikiesiems nereikia gydytojo, o
tik ligoniams; aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai.
2. Perskaityk Romiečiams 2:1. Kai mes teisiame kitus, ką tuomet
darome su pačiais savimi? Kodėl? ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 2:1 Todėl esi nepateisinamas, kas bebūtum, o
žmogau, kuris teisi; nes kuo teisi kitą, tuo pasmerki save; nes tu,
kuris teisi, darai tą patį.
3. Perskaityk Jokūbo 2:10. Jeigu mes laikomės didžiosios Dievo
Įstatymo dalies, bet nevykdome kelių dalykų, – kuo esame
kalti? ____________________________________________
Jokūbo 2:10 Nes kas laikosi viso įstatymo, tačiau nusižengia
venu dalyku, tas kaltas dėl visų.
4. Perskaityk Galatams 3:10. Jeigu norime būti teisūs laikydamiesi
Dievo Įstatymo, kiek to Įstatymo turime laikytis? __________
_________________________________________________
Kiek laiko turime laikytis tų įsakymų? ____________________
Ar matai, kodėl mes negalime būti išgelbėti stengdamiesi būti
pakankamai geri? ___________________________________
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Galatams 3:10 Nes visi, kurie remiasi įstatymo darbais, yra
prakeikimo valdžioje, nes yra parašyta: Prakeiktas kiekvienas,
nepasiliekantis visame tame, kas yra surašyta įstatymo knygoje,
kad tai darytų.
5. Perskaityk Galatams 2:16. Išteisinimas yra teisumo dovana,
kurią duoda Dievas, ir kuri atveda asmenį į teisų stovėjimą
Dievuje ir teisingą santykį su Dievu. Nusidėjėlių išteisinimas
yra įgyjamas per tikėjimą Jėzumi Kristumi, jis įvyko vieną kartą
ir už visus per Jo mirtį ir prisikėlimą (1 Korintiečiams 15:3‑4
ir Romiečiams 4:25). ________________________________
_________________________________________________
Kuo žmogus nėra išteisinamas? ________________________
_________________________________________________
Kokiu būdu asmuo yra išgelbėjamas? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Kiek žmonių bus išteisinti Įstatymu? ____________________
_________________________________________________
Galatams 2:16 Žinodami, kad žmogus neišteisinamas per
įstatymo darbus, bet per Jėzaus Kristaus tikėjimą, ir mes
įtikėjome Jėzumi Kristumi, kad būtume išteisinti per Kristaus
tikėjimą, o ne per įstatymo darbus; nes įstatymo darbais nebus
išteisintas joks kūnas.
6. Perskaityk Romiečiams 6:14. Kaip krikščionis, tu esi … ?
A. Po Įstatymu.
B. Po malone.
Romiečiams 6:14 Nes nuodėmė jums neviešpataus, nes jūs esate
ne įstatymo, bet malonės valdžioje.
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7. Perskaityk Ezekielio 18:20. Jeigu būtum po Įstatymu, kokia
būtų bausmė už tavo nuodėmes? ______________________
_________________________________________________
Ezekielio 18:20 Siela, kuri nusideda, ji mirs. Sūnus nenešios tėvo
neteisybės, nei tėvas neneš sūnaus neteisybės; teisiojo teisumas
bus ant jo paties, o nedorėlio nedorybė bus ant jo paties.
8. Perskaityk Romiečiams 4:6-8. Iš malonės, kokius tris dalykus
Dievas daro su tavo nuodėmėmis? ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:6-8 Kaip ir Dovydas apibūdina palaiminimą
žmogaus, kuriam Dievas priskiria teisumą be darbų,
[7]
sakydamas: Palaiminti tie, kurių neteisybės atleistos ir kurių
nuodmės uždengtos. [8] Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats
neįskaitys nuodėmės.
9. Perskaityk Romiečiams 5:1. Dabar, kai jau esame išteisinti,
kokia privilegija mes džiaugiamės? _____________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:1 Todėl, būdami išteisinti tikėjimu, mes turime
taiką su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
10. Perskaityk Romiečiams 5:9. Dabar, kai jau esame išgelbėti
Jėzaus krauju, iš ko būsime išgelbėti? ____________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:9 Tai dar daugiau, dabar būdami išteisinti jo
krauju, mes per jį būsime išgelbėti nuo rūstybės.
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11. Perskaityk Romiečiams 10:4. Kristus atbaigė Įstatymą, kad
galėtume įgyti … prieš Dievą. _________________________
_________________________________________________
Romiečiams 10:4 Nes Kristus yra įstatymo pabaiga, – išteisinimui
kiekvieno, kuris tiki.
12. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:30. Dievas padarė Jėzų Kristų
mūsų … ? _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 1:30 Bet Dievo dėka jūs esate Kristuje
Jėzuje, kuris nuo Dievo mums padarytas išmintimi, teisumu,
pašventinimu ir atpirkimu.
13. Perskaityk Filipiečiams 3:9. Kai gyveni pagal Mozės Įstatymą,
tu stengiesi įgyti savo paties … ? ________________________
_________________________________________________
Filipiečiams 3:9 Ir būčiau rastas jame, neturėdamas savo
teisumo, kuris yra iš įstatymo, bet tą, kuris yra per Kristaus
tikėjimą – teisumą, kuris yra iš Dievo, tikėjimu.
14. Perskaityk 1 Korintiečiams 11:1. Kaip krikščionys, mes
gyvename pagal Kristaus įstatymą. Kristaus įstatymas tai ne
taisyklių, kurių reikia laikytis, rinkinys; Kristaus įstatymas
reiškia gyventi gyvenimą nuolatos žvelgiant į vieną asmenį. Tas
asmuo yra … ? ______________________________________
1 Korintiečiams 11:1 Būkite mano sekėjai, kaip ir aš Kristaus.
15. Perskaityk Romiečiams 8:3. Įstatymas niekada negalėtų mūsų
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išgelbėti; bet ne todėl, kad Įstatymas yra neteisingas, bet
kadangi mes, būdami silpni savo … , nesugebėtume jo laikytis.
_________________________________________________
Romiečiams 8:3 Nes ko įstatymas negalėjo padaryti, būdamas
silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų
nuodėmingo kūno pavidalu kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė
nuodėmę kūne.
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NE PO ĮSTATYMU, BET
MALONĖJE
Don Krow
Sapnavau moterį, kuri buvo nepaliaujamai baudžiama už
kiekvieną neteisingai atliktą veiksmą (jos nuodėmes). Paskui ją
visur sekiojo vyriškis, ir vos tik ji padarydavo kokią klaidą, jis
su pasibjaurėjimu papurtydavo savo galvą, nusijuosdavo diržą ir
mušdavo ją. Jeigu ji pasakydavo neteisingą žodį ar kažką ne taip
padarydavo, jis ją nubausdavo. Ji vaikščiojo šlubuodama; ir nors
ji stengėsi šypsotis ir turėti teisingą nuostatą, tačiau vis tiek darė
ir darė dalykus, dėl kurių pakliūdavo į bėdą. Tai nebuvo kažkokie
dideli nusižengimai – tik mažos klaidelės, – tačiau kiekvieną kartą,
kai tik tas vyras pamatydavo ją darant kažką ne taip, ji gaudavo
mušti. Padėtis atrodė beviltiška. Ji niekaip nesugebėjo nustoti
dariusi dalykų, dėl kurių papuldavo į bėdą. Prisimenu, kaip man
buvo jos gaila. Norėjau padėti jai pasprukti nuo to žiauraus nuolat
ją mušančio vyro. Ir tuomet aš nubudau.
Pradėjau mąstyti apie Dievo malonę – tą nepelnytą,
neužtarnautą Dievo palankumą. Kai širdis yra įsitvirtinusi
malonėje, mes daugiau nebemėginame užsitarnauti Dievo
priėmimo savo veiksmais,savo jėgomis ir savo sugebėjimu laikytis
Jo Įstatymo. Tik įsitvirtinę malonėje mes pagaliau galime išvengti
tų mušimų, kurių nusipelnome, kai laužome Dievo Įstatymą. Iš
viso to mus išgelbėjo Jėzus.
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Pagalvok apie palankumą. Palankumas reiškia gauti kažkieno
pripažinimą, palaikymą ar palaiminimą. Ką tu darai, kai nori
kažkieno palankumo? Tu bandai daryti ir sakyti viską, kas jiems
patinka, ir nedarai nieko, kas galėtų jiems nepatikti. Tai reiškia, kad
visą laiką tu turi elgtis teisingai. Ar tikrai įmanoma tai įvykdyti?
Tai panašu į stengimąsi įveikti žemės trauką. Labai trumpam tu
gali tai daryti, tačiau galiausiai tau nepasiseks. Trauka yra stipresnė
už tave.
Aš palyginau save su ta moterimi mano sapne. Aš
jaučiausi lygiai taip, kaip ji, kuomet bandydavau viską daryti
teisingai, tačiau visada bent vienas mažas dalykėlis vis tiek man
nepavykdavo. Aš galvojau, kad jeigu tik sugebėčiau bent vieną
dieną nepadaryti nė vienos klaidos, aš jau kažką pasiekčiau.
Tačiau, deja, mano silpnybės visada padarydavo mane netobulą.
Aš ne tik kad galvojau, jog nuvyliau savo dangiškąjį Tėvą, bet
taip pat smerkdavau ir bausdavau save. Aš buvau sutriuškintas
paties savęs. Buvau susikoncentravęs į savo paties sugebėjimus ir
nesugebėjimus. Niekada nesugebantis pasiekti standarto, niekada
nebūdamas pakankamai geras pelnyti gerą įvertinimą, – man
reikėjo ko nors, kas galėtų mane išgelbėti!
Dievas iš savo gailestingumo atsiuntė mums pagalbą; ir Jo
vardas yra Jėzus. Dievas siuntė Jį, kad išlaisvintų mus nuo mūsų
pačių ir mūsų bejėgių pastangų pilnai įvykdyti Jo Įstatymą. Jėzus
prisiėmė bausmę dėl Įstatymo, kurio mes nesugebėjome laikytis,
kad mums nereikėtų mirti, bet kad mes galėtume eiti laisvi ir turėti
amžinąjį gyvenimą su Juo. Jėzus mums davė teisumo dovaną, kad
mes būtume teisūs ir šventi prieš Dievą Tėvą ir kad atitiktume
visus Įstatymo reikalavimus. Mes turime taiką su Dievu per tai, ką
Jis padarė dėl mūsų Savo mirtimi, buvimu palaidotu ir prisikėlimu.
Mes turime Dievo palankumą, – nepelnytą ir neužsitarnautą. O tai
yra malonė.
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Kai tuo tiki, tavo širdis turi nurimti ir neturėti jokių abejonių,
nes ji žino, kad Dievas tai padarė dėl to, kad myli tave. Tegul tavo
širdis būna stipri, saugi, stabili ir tvirta Jo malonėje; o tai reiškia,
kad tu turi būti tvirtai, be jokio klausimo ar abejonės, įsitikinęs,
kad Jėzuje ir per Jėzų Dievas mums davė viską, ko mums reikia
pilnatviškam gyvenimui.
Jeigu ir toliau žvelgsime ir sutelksime savo dėmesį ne į Jėzų –
mūsų tikėjimo autorių ir atbaigėją, – o į savo netobulumus, klaidas
ir nuodėmes, tai mūsų širdys bus nuliūdusios ir bejėgės tikėti, kad
mes galime kažką priimti iš Dievo. Širdimi mes tikime ir priimame
Jo teisumą ir malonę. Mūsų širdys privalo pilnai priklausyti Jam.
Tik tada mes gyvensime pilnatvėje ir ramybėje. Visu stropumu
saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmės (Patarlių 4:23
Gyvasis Biblijos vertimas).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Kaip šioje pamokoje buvo apbūdinta malonė? _____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Kai širdis yra įsitvirtinusi malonėje, mums daugiau nereikia
stengtis užsitarnauti savo priimtinumo Dievui dėka savo … ? __
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Hebrajams 10:14. Mažos Don Krow nesėkmės
visada vertė jį jaustis netobulu. Remiantis šia eilute, kaip mes
tampame tobuli? ___________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:14 Nes viena auka jis amžiams ištobulino
pašvęstuosius.
4. Perskaityk Romiečiams 5:17. Jėzus davė mums teisumo …,
kad galėtume būti teisūs ir šventi prieš Dievą Tėvą ir galėtume
atitikti visus Įstatymo reikalavimus. ____________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:17 Nes jei per vieno žmogaus nusikaltimą mirtis
viešpatavo per vieną; tai dar daugiau tie, kurie gauna malonės ir
teisumo dovanos perteklių, viešpataus gyvenime per vieną, Jėzų
Kristų.
5. Perskaityk Izaijo 26:3. Jeigu mes toliau žiūrėsime ir
sukoncentruosime savo dėmesį į mūsų netobulumus, klaidas
ir nuodėmes, o ne į Jėzų, kuris yra mūsų tikėjimo autorius ir
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atbaigėjas, mūsų širdys bus nuliūdusios ir bejėgės tikėti ir ką nors
priimti iš Dievo. Į ką turime būti sukoncentravę savo mintis?
_________________________________________________
_________________________________________________
Izaijo 26:3 Tu išsaugosi tobulą ramybę tam, kurio mintys
pasilieka su tavimi; nes jis pasitiki tavimi.
6. Perskaityk Efeziečiams 3:17. Mūsų širdys turi pilnai priklausyti
Jam. Taip yra tada, kai mes esame … ? ____________________
_________________________________________________
Efeziečiams 3:17 Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse;
kad jūs, įsišakniję ir tvirtai stovėdami meilėje.
7. Perskaityk Romiečiams 4:5. Ar išgelbėjimas yra atlygis, kurį
reikia užsitarnauti, ar Dievo malonės dovana? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:5 Tačiau tam, kuris nedirba, bet tiki į Tą, kuris
išteisina bedievį, jo tikėjimas yra įskaitomas teisumu.
8. Perskaityk Romiečiams 5:17. Teisumas (teisus stovėjimas su
Dievu) yra dovana. Ar tu turi dirbti, kad gautum dovaną? ____
_________________________________________________
Kokiu būdu tu įgyji dovaną? __________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:17 Nes jei per vieno žmogaus nusikaltimą mirtis
viešpatavo per vieną; tai dar daugiau tie, kurie gauna malonės ir
teisumo dovanos perteklių, viešpataus gyvenime per vieną, Jėzų
Kristų.
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9. Perskaityk Romiečiams 6:23. Remiantis šia eilute, kas yra laisva
Dievo dovana? _____________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
Romiečiams 6:23 Nes nuodėmės uždarbis yra mirtis; bet Dievo
dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
10. Perskaityk Titui 3:5. Kiek tavo gerų darbų prisideda prie tavo
išgelbėjimo? _______________________________________
_________________________________________________
Titui 3:5 Jis išgelbėjo mus ne pagal teisumo darbus, kuriuos mes
darėme, bet pagal savo gailestingumą, atgimdymo nuplovimu ir
Šventosios Dvasios atnaujinimu.
11. Perskaityk Romiečiams 6:14. Savo žodžiais paaiškink, ką
reiškia būti Dievo malonėje. __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 6:14 Nes nuodėmė jums neviešpataus, nes jūs esate
ne įstatymo, bet malonės valdžioje.
12. Perskaityk Romiečiams 11:6. Jeigu Dievo palaiminimai mums
duodami iš malonės, tai reiškia, kad jie nėra užtarnauti mūsų … ?
_________________________________________________
Romiečiams 11:6 O jei malone, tuomet nebe dėl darbų: kitaip
malonė nebūtų malonė. Bet jei dėl darbų, tuomet tai nebėra
malonė: kitaip darbas nebėra darbas.
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13. Perskaityk Romiečiams 3:24. Savo žodžiais paaiškink šios
eilutės prasmę. _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 3:24 Išteisinami dovanai iš Jo malonės per
atpirkimą, kuris yra Kristuje Jėzuje.
14. Perskaityk Efeziečiams 1:7. Atleidimas už mūsų nuodėmes
buvo suteiktas pagal … ? _____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:7 Kuriame mes turime atpirkimą per Jo kraują,
nuodėmių atleidimą, pagal turtus Jo malonės.
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NEBĖRA NUODĖMĖS
SĄMONĖS
Don Krow
Kartą girtas vyras įsėdo į automobilį ir, pradėjęs vairuoti
priešingoje eismo juostoje, priešpriešiais susidūrė su kita mažina.
Šios avarijos metu buvo užmušta jauna aštuoniolikos metų
mergina. Šios merginos tėvai padavė tą vyriškį į teismą ir prisiteisė
1,5 milojono dolerių.
Šeima tų pinigų nepaėmė, bet, vietoje to, apsiribojo 936
dolerių suma. Priežastis buvo ta, kad jie norėjo, kad tas žmogus
sumokėtų tą sumą ypatingu būdu. Jie norėjo, kad tas tuomet buvęs
girtas vyriškis prisimintų, ką jis padarė. Kiekvieną savaitę jis turėjo
išrašyti vieno dolerio vertės čekį tos merginos, kurią užmušė,
vardu, ir nusiųsti jį jos šeimai. Būtų galima pagalvoti, kad 936
dolerių suma, palyginus su 1,5 milijono dolerių, yra visai nebloga
išeitis. Iš pradžių buvo visai nesunku kas savaitę sumokėti po vieną
dolerį, tačiau po kurio laiko, čekio išrašymas merginos, kurią jis
nužudė, vardu, pradėjo dominuoti jo mąstymą. Kiekvieną savaitę,
kuomet jis galvodavo apie tą jo užmuštą merginą, jį apimdavo
depresija.
Praėjus namažai metų, jis galiausiai nustojo daryti tas
išmokas. Ta šeima vėl padavė jį į teismą ir jam buvo liepta tęsti
tuos išmokėjimus. Per paskutinius šešerius ar septynerius metus
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jis buvo nustojęs išrašinėti tuos čekius keturis ar penkis kartus.
Tačiau kiekvieną kartą jis vėl būdavo paduodamas į teismą ir
priverčiamas toliau tęsti išmokėjimus.
Šeima sakė, kad jie jau nebepyksta, tačiau paprasčiausiai nori
priminti jam apie tai, ką jis padarė.
Pagalvojęs supranti, kad šeima buvo lygiai tokioje pat
priespaudoje kaip ir išmokas atliekantis vyras.
Kiekvieną savaitę jie gauna čekį, kuris primena jiems jų
praradimą, todėl tam tikra prasme jų dukters mirtis visą laiką stovi
prieš jų akis.
Dabar tas vyras yra į teismą padavęs tą šeimą už tai, ką jis
vadina „žiauria ir neįprasta bausme“. Jis sako: „Tai žudo mane! Tai
griauna mano gyvenimą! Aš niekaip negaliu palikti praeities už
savęs ir toliau gyventi savo gyvenimą.“
Turint omenyje šią istoriją noriu pasakyti, kad esu sutikęs
daugybę krikščionių, kurie jaučiasi taip, tarsi jie gyventų su tokiu
pačiu nuosprendžiu. Jiems buvo pasakyta, kad „Jėzus už viską
sumokėjo“, tačiau jie vis tiek jaučiasi taip, tarsi turėtų sumokėti
kassavaitinį religinių pareigų mokestį, – nes kitaip Dievas jų
nepriims.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Kol vyksta tokie dalykai, kokio pobūdžio santykius šis vyras
gali turėti su ta šeima? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Hebrajams 10:1. Ko Įstatymas negalėjo padaryti? __
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Hebrajams 10:1. Kas yra sakoma šioje eilutėje,
dėl ko galime suprasti, kad Senojo Testamento aukos buvo
nepakankamos, kad padarytų mus tobulus? ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:1 Nes įstatymas, turintis ateinančių gerų dalykų
šešėlį, o ne patį dalykų atvaizdą, niekada negali tomis aukomis,
kurias jie kasmet be paliovos aukodavo, padaryti tobulus tuos,
kurie artinasi.
4. Perskaityk Hebrajams 10:2. Jeigu būtų atsiradusi tokia auka,
kuri tikrai būtų galėjusi nugalėti nuodėmę, ką ji būtų padariusi
garbintojams? _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:2 Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai,
vienąkart apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių?
5. Ką buvo priverstas daryti išgėręs vairuotojas? ____________
_________________________________________________
3-74

NEBĖRA NUODĖMĖS SĄMONĖS

6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Dievas ištobulina Savo žmones
per … ?
A. Gerus darbus.
B. Bažnyčios lankymą.
C. Dešimties Įsakymų laikymąsi.
D. Jėzaus auką.
7. Perskaityk Hebrajams 10:14. Jėzaus auka (priimta tikėjimu)
ištobulina tikintįjį … ?
A. Iki sekančio karto, kai jie nusideda.
B. Nuo jo praeities nuodėmių.
C. Visiems laikams.
Hebrajams 10:14 Vienintele atnaša Jis amžiams padarėn
tobulus šventinamuosius.
8. Perskaityk Pradžios 20:1-18. Kas yra du vyrai, paminėti šioje
istorijoje? ________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 20:1-18 Iš ten Abraomas traukė toliau į pietų šalį ir
apsigyveno Gerare tarp Kadešo ir Šūro. [2] Abraomas sakė apie
savo žmoną Sarą: Ji yra mano sesuo. Tada Abimelechas, Geraro
karalius, paėmė Sarą. [3] Bet Dievas sapne pasirodė Abimelechui
ir tarė: Tu mirsi dėl moters, kurią paėmei, nes ji turi vyrą. [4]
Abimelechas dar nebuvo jos palietęs. Jis tarė: Viešpatie, ar
žudysi niekuo nekaltą tautą? [5] Argi Abraomas man nesakė:
Ji yra mano sesuo? Ir ar ji pati nesakė: Jis yra mano brolis?
Nekalta širdimi ir tyromis rankomis tai padariau. [6] Dievas tarė
jam sapne: Aš žinau, kad darei tai nekalta širdimi, todėl tave
sulaikiau, kad man nenusidėtum ir jos nepaliestum. [7] Taigi
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dabar sugrąžink vyrui žmoną, nes jis yra pranašas. Jis melsis už
tave, ir tu išliksi gyvas. O jei nesugrąžinsi, tai žinok, kad tikrai
mirsi su visais savaisiais! [8] Abimelechas, atsikėlęs anksti rytą,
sušaukė visus savo tarnus ir papasakojo jiems sapną. Žmonės
labai nusigando. [9] Abimelechas pasikvietė Abraomą ir jam tarė:
Ką mums padarei? Ir kuo aš tau nusidėjau, kad užtraukei man
ir mano karalystei tokią didelę nuodėmę? Tu neturėjai pasielgti
su manimi taip, kaip pasielgei. [10] Abimelechas tęsė toliau: Ką
galvojai taip darydamas? [11] Abraomas atsakė: Aš galvojau, kad
šioje šalyje nėra Dievo baimės ir dėl mano žmonos jie užmuš
mane. [12] Bet ji iš tikrųjų yra mano sesuo: mano tėvo duktė, tik
ne mano motinos, ir ji tapo mano žmona. [13] Kai Dievas mane
išvedė iš mano tėvo namų, aš jai tariau: Padaryk man tą malonę
– visur, kur nueisime, sakyk apie mane: Jis yra mano brolis. [14]
Abimelechas davė Abraomui avių, galvijų, tarnų bei tarnaičių ir
sugrąžino jam jo žmoną Sarą. [15] Abimelechas tarė: Štai mano
kraštas tau atviras, įsikurk, kur tau patinka. [16] O Sarai jis
pasakė: Aš daviau tavo broliui tūkstantį sidabrinių. Tebūna tai
įrodymas visiems, kurie yra su tavimi, ir kitiems, kad esi nekalta.
[17]
Abraomas meldė Dievą, ir Jis pagydė Abimelechą, jo žmoną
ir tarnaites, kad jos gimdytų. [18] Nes Viešpats buvo padaręs
nevaisingomis visas moteris Abimelecho namuose dėl Abraomo
žmonos Saros.
9. Perskaityk Pradžios 20:2 ir 5. Kas šioje istorijoje buvo vyras,
kuris melavo ir apgavo kitą vyrą? _______________________
_________________________________________________
Pradžios 20:2 ir 5 Abraomas sakė apie savo žmoną Sarą: Ji yra
mano sesuo. Tada Abimelechas, Geraro karalius, paėmė Sarą.
[5]
Argi Abraomas man nesakė: Ji yra mano sesuo? Ir ar ji pati
nesakė: Jis yra mano brolis? Nekalta širdimi ir tyromis rankomis
tai padariau.
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10. Perskaityk Pradžios 20:7. Esu tikras, kad Dievas nepritarė
Abraomo veiksmams. Tačiau kieno pusę palaikė Dievas –
Abraomo ar Abimelecho? Kodėl? Perskaityk taip pat Pradžios
15:1, 18 ir Jokūbo 2:23. _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 20:7 Taigi dabar sugrąžink vyrui žmoną, nes jis yra
pranašas. Jis melsis už tave, ir tu išliksi gyvas. O jei nesugrąžinsi,
tai žinok, kad tikrai mirsi su visais savaisiais!
Pradžios 15:1, 18 Po šių įvykių Viešpats prabilo į Abraomą
regėjime: Nebijok, Abraomai! Aš esu tavo skydas ir labai didelis
atlygis! [18] Tą dieną Viešpats padarė su Abraomu sandorą,
sakydamas: Tavo palikuonims atidaviau visą žemę nuo Egipto
upės iki didžiosios Eufrato upės.
Jokūbo 2:23 Taip išsipildė Rašto žodžiai: Abraomas patikėjo
Dievu, ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis buvo pramintas
Dievo draugu.
11. Perskaityk Pradžios 20:7, 17-18. Nors Abraomas buvo tas,
kuris padarė neteisybę, tačiau kam Dievas liepė melstis už kitą?
A. Abraomas turėjo melstis už Abimelechą.
B. Abimelechas turėjo melstis už Abraomą.
C. Jie turėjo melstis vienas už kitą.
Pradžios 20:7, 17-18 Taigi dabar sugrąžink vyrui žmoną,
nes jis yra pranašas. Jis melsis už tave, ir tu išliksi gyvas. O jei
nesugrąžinsi, tai žinok, kad tikrai mirsi su visais savaisiais!
… [17] Abraomas meldė Dievą, ir Jis pagydė Abimelechą, jo žmoną
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ir tarnaites, kad jos gimdytų. [18] Nes Viešpats buvo padaręs
nevaisingomis visas moteris Abimelecho namuose dėl Abraomo
žmonos Saros.
12. Perskaityk Romiečiams 8:31. Nors kartais mes kažką padarome
ne taip, tačiau mūsų pusėje yra kas? _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:31 Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už
mus, tai kas gi prieš mus.
13. Perskaityk Romiečiams 4:8. Nors mes ir darome klaidas, tačiau
Dievas sako, kad Jis ko nedarys? _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:8 Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės
neįskaito.
14. Perskaityk Hebrajams 8:12-13. Naujoje Sandoroje Dievas
pažada ko nedaryti? ________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 8:12-13 Nes Aš būsiu gailestingas jų neteisumui, ir
jų nuodėmių bei jų neteisybių daugiau neprisiminsiu.
15. Perskaityk Efeziečiams 2:5; 8-9. Kaip mes esame išgelbėjami?
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 2:5; 8-9 Būtent, kai mes buvome mirę nuodėmėse,
atgaivino muskartu su Kristumi (jūs esate išgelbėti malone).
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Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą; ir tai ne iš jūsų: tai
Dievo dovana; [9] ne dėl darbų, idant kuris nesigirtų.
[8]

16. Perskaityk Tito 3:5. Kaip mes nesame išgelbėjami? _________
_________________________________________________
Kaip mes esame išgelbėjami? _________________________
_________________________________________________
Tito 3:5 Jis išgelbėjo mus ne pagal teisumo darbus, kuriuos mes
darėme, bet pagal savo gailestingumą, atgimdymo nuplovimu ir
Šventosios DVASIOS atnaujinimu.
17. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą dėl to, kad Jis išgelbėjo mus iš Savo … Nes Jis padarė
mus … mylimajame (Jėzuje Kristuje). __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:6 Šlovės gyriui Jo malonės, kuria Jis padarė mus
priimtinus Mylimajame.
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AŠ ESU MYLIMAS, AŠ ESU
GRAŽUS
Don Krow
Vieną dieną į mano kabinetą įėjo Maiklas, norėdamas
pasidalinti tam tikra labai konfidencialia informacija apie vieną iš
jo draugių studenčių. Pasirodo, kad man skaitant paskaitą vienos
sesijos metu Charis Biblijos koledže, Patricija kažką pati sau
užsirašinėjo savo planšetėje. Jos užrašuose buvo štai tokie teiginiai:
„Aš esu mylima, aš esu graži,“ ir panašiai. Patricija taipogi buvo toks
žmogus, kuris visada rengiasi taip, kad atkreiptų į save kitų dėmesį.
Tikroji priežastis, kodėl Patricija išsakė tuos žodžius, buvo ta, jog ji
nesijautė nei mylima, nei graži, – ji jautėsi atstumta ir nemylima.
Būdami žmonės, mes visi turime tokius pačius elementarius
poreikius – troškimą būti mylimais, priimtais ir įvertintais, o
taip pat jaustis vertais ir žinoti, kad Dievas ant mūsų nepyksta.
Labai dažnai šių dienų religija verčia mus jaustis nemylimais,
nevertingais ir ir nepriimtinais. Viena didžiausių tvirtovių, kurias
Šėtonas naudoja prieš tikinčiuosius, yra kaltės ir pasmerkimo
jausmas; ir tuo pačiu jis verčia mus galvoti, kad tai yra ganėtinai
dvasiniai dalykai.
Klausimas štai koks: kai pirmą kartą atėjote pas Jėzų, keliems
iš jūsų buvo pasakyta, kad Jis ne tik kad myli jus, bet kad priimant
Jį, Jis tampa jūsų tobulu teisumu? Tiesą sakant, Jo suteikiamas
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teisumas yra visas teisumas, kokio jums kada nors galėtų reikėti
(1 Korintiečiams 1:30 sako: Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris
mums tapo išmintimi iš Dievo, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu).
Štai kokia yra geroji Evangelijos žinia: Aš nesigėdiju Evangelijos, nes
ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui
graikui. [17] Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą,
kaip parašyta: Teisusis gyvens tikėjimu (Romiečiams 1:16-17). O
tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas
įskaitomas jam teisumu (Romiečiams 4:5). Dievas nepašaukė mūsų
turėti tikėjimą tikėjimu; ir Jis nepašaukė mūsų įsigyti tikėjimą už
kokius nors dalykus. Jis pašaukė mus turėti užtikrintą, tvirtą, pilnai
atsiduodantį pasitikėjimą Juo.
Dievas negali mylėti tavęs nė kiek daugiau, negu kad Jis jau
myli tave. Jis yra meilė (1 Jono 4:8). Tačiau tu gali daugiau jos
priimti, daugiau jos pajausti ir daugiau jos patirti. Kuo daugiau tuo
tikėsi, tuo daugiau pastebėsi save mylint Dievą. Raštas sako: Mes
mylime Jį, nes Jis pirmas mus pamilo (1 Jono 4:19). Galvok apie tai,
tikėk tuo ir priimk tai!
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Romiečiams 8:38-39. Kuo buvo įsitikinęs apaštalas
Paulius? __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:38-39 Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei
gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei
dabartis, nei ateitis, [39] nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie
kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra
Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.
2. Kai aš mokiausi Biblijos koledže, ten buvo vienas profesorius,
kuris išdalino štai ką teigusius užrašus: „Išteisinimas yra
teisinis aktas, kuriuo Dievas paskelbia teisiu kiekvieną, kuris
tiki, tačiau nepadaro jo teisiu.“ Kai aš pats studijavau Raštą,
įsitikinau, kad išteisinimas yra teisumo dovana, kuri padaro
tave teisų Dievo akyse. Perskaityk Romiečiams 5:19. Per
Jėzaus Kristaus paklusnumą (Įstatymo laikymąsi ir ėjimą ant
kryžiaus) daugelis bus … ?
A. Paskelbti teisiais.
B. Apie juos bus galvojama, kad jie teisūs.
C. Padaryti teisiais.
Romiečiams 5:19 Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis
tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs.
3. Perskaityk 2 Korintiečiams 5:21. Nes Tą [Jėzų Kristų], kuris
nepažino nuodėmės [Jis niekada nenusidėjo], Jis [Dievas] padarė
nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume … ? (skliausteliai mano).
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_________________________________________________
_________________________________________________
2 Korintiečiams 5:21 Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis
padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo
teisumu.
4. Perskaityk Kolosiečiams 1:21-22. Jėzus Kristus atėjo į žemę ir
mirė už mūsų nuodėmes. Dėl to mes stovime Dievo akivaizdoje
kaip žmonės, kurie yra šventi, be kliaudos ir nekalti … ?
A. Tavo sutuoktinio akyse.
B. Tavo draugo akyse.
C. Dievo akyse.
Kolosiečiams 1:21-22 Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote
svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar
sutaikino [22] mirtimi Jo žemiškame kūne, kad pasirodytumėte Jo
akyse šventi, tyri ir nekalti.
5. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą už Jo malonę, nes Jis padarė mus … ? _______________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:6 Jo malonės šlovės gyriui, kuria padarė mus
priimtinus Mylimajame.
6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Kokiam laikui mes buvome
ištobulinti per Jėzų ir Jo auką ant kryžiaus?
A. Kol vėl padarysi nuodėmę.
B. Kol lankysi bažnyčią.
C. Amžinai.
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7. Perskaityk Hebrajams 10:15-17. Kaip dažnai Dievas žada
prisiminti mūsų nuodėmes Naujojoje Sandoroje?
A. Kiekvieną kartą, kai tik padarysime nuodėmę.
B. Kai mes nemokame dešimtinės.
C. Daugiau niekada nebprisimins.
Hebrajams 10:14-17 Vienintele atnaša Jis amžiams padarė
tobulus šventinamuosius. [15] Tai mums liudija ir Šventoji
Dvasia. Ji yra pasakiusi: [16] Štai Sandora, kurią su jais sudarysiu,
praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats: Aš įdėsiu savo
įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų mintyse, [17] ir jų nuodėmių
bei jų nedorybių daugiau nebeprisiminsiu.
8. Perskaityk Romiečiams 6:1-2. Dievo malonė yra didesnė už
visas mūsų nuodėmes. Ar turėtume ir toliau nuodėmiauti, kad
Dievo malonė pasirodytų esanti didelė? _________________
_________________________________________________
Romiečiams 6:1-2 Ką gi sakysime? Gal mums pasilikti
nuodėmėje, kad gausėtų malonė? [2] Jokiu būdu! Mirę nuodėmei,
kaipgi gyvensime joje?
9. Perskaityk Hebrajams 9:12. Kokios rūšies atpirkimą (laisvę
nuo bausmės už mūsų nuodėmes) Jėzus įgijo dėl mūsų?
A. Laikiną atpirkimą.
B. Dalinį atpirkimą.
C. Amžiną atpirkimą.
Hebrajams 9:12 Taip pat ne ožių ar veršių krauju, o savuoju
krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į Švenčiausiąją ir
įvykdė amžinąjį atpirkimą.
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10. Perskaityk Romiečiams 8:33. Įvardink ką nors, kas gali pateikti
kaltinimą pieš Dievo išrinktuosius. _____________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:33 Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas
išteisina!
11. Perskaityk Romiečiams 8:34. Įvardink ką nors, kas gali
pasmerkti (tai yra, išstatyti teismui) Dievo žmones. _______
_________________________________________________
12. Perskaityk Romiečiams 8:35. Įvardink ką nors, kas gali atskirti
krikščionį nuo Dievo meilės. __________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:34-35 Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo
prikeltas ir yra Dievo dešinėje, ir užtaria mus. [35] Kas gi mus atskirs
nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? Ar nelaimė? Ar persekiojimas?
Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas?
13. Perskaityk Romiečiams 8:31. Kokia yra šios mokinystės
pamokos išvada? ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:31 Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už
mus, tai kas gi prieš mus?!
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IŠGELBĖJIMO VAISIUS
(1 DALIS)
Don Krow
Ar gali „išgelbėti“ vienkartinis tikėjimo veiksmas, jeigu
jis toliau nebesitęsia? Ar gali taip būti, kad žmogaus tikėjimas
nutrūksta, bet jis vis tiek gauna tai, kas pažadėta? Abraomas tikėjo
Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu (Pradžios 15:6). Jeigu
Abraomo tikėjimas būtų nutrūkęs (sustojęs), – ar jam įskaitytas
teisumas irgi būtų anuliuotas?
Iš Rašto žinome, kad „tikėjimas“ prasideda kaip pilnai
užbaigtas vienkartinis veiksmas (aoristinis laikas, būdingas
senajai graikų ir kai kurioms kitoms kalboms), bet toliau tęsiasi
krikščionio gyvenime (čia jau naudojamas graikų kalbos esamasis
laikas). Yra tikimasi, kad įsakymai, kurie yra duoti esamuoju laiku,
turės nuolatinį, arba pasikartojantį, pritaikymą. Mes labai ryškiai
išplėstume jo ar jos supratimą apie tam tikras Biblijos vietas, jeigu
drauge su esamuoju laiku naudotume ir šiuos žodžius ar frazes:
pakartotinai, dar ir dar kartą, nuolatos, be pertraukimo, kaip
priimta, kaip įprotis ar gyvenimo būdas, be jokio sutrukdymo.
Pamąstyk apie sekančias Rašto vietas ir kaip jas įtakoja graikų
kalbos esamasis laikas:
Jono 3:16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atodavė savo
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki (esamasis laikas: tiki ir
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nenustoja tikėti), nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Hebrajams 10:14 Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus
šventinamuosius (esamasis laikas: ta vienintelė atnaša amžiams
padarė tobulus tuos, kurie yra atskirti ir kurie nuolat pasilieka
atskirti. Naujoji tarptautinė versija sako „kurie yra šiuo metu
daromi šventais“).
1 Jono 3:9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro (esamasis laikas,
t.y., jo gyvenimo būdas daugiau nebėra nuodėmiavimas, kas
rodytų neatgailavusią širdį) nuodėmės; nes jame laikosi (esamasis
laikas: Dievo sėkla pasilieka ir pasilieka) Dievo sėkla. Jis ir negali
nuodėmiauti (esamasis laikas: kaip jo gyvenimo būdas arba
nuolatos), nes yra gimęs iš Dievo.
Morkaus 1:15 Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė.
Atgailaukite (esamasis laikas: t.y., atgailaukite ir atgailaukite, –
taip dažnai, kaip iškyla situacija ar poreikis), ir tikėkite (esamasis
laikas: t.y., tikėkite ir tikėkite nuolatos Evangelija.
Jono 5:24 Iš tiesų iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir
mane atsiuntusį tiki (esamasis laikas: ir toliau nepaliauja tikėti),
tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra
perėjęs į gyvenimą.
Luko 15:7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo
dėl vieno atgailaujančio (esamasis laikas: ir toliau pasilieka
atgailoje) nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų,
kuriems nereikia atgailos.
Apaštalų Darbų 17:30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo
laikų ir dabar įsako (esamasis laikas: ir toliau įsako) visur visiems
žmonėms atgailauti (esamasis laikas: atgailauti ir pasilikti atgailoje).
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Jono 6:47 Iš tiesų iš tiesų sakau jums: kas tiki (esamasis laikas:
ir toliau tiki) mane, tas turi amžinąjį gyvenimą.
Romiečiams 4:5 O tam, kuris nedirba, bet tiki (esamasis laikas:
ir toliau tiki) Tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas
jam teisumu.
Apaštalų Darbų 26:20 Ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o
paskui visame Judėjos krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės
atgailautų (esamasis laikas: ir toliau atgailautų), gręžtųsi į Dievą
(esamasis laikas: ir toliau gręžtųsi) ir imtųsi (esamasis laikas: ir
toliau daryti darbus, kurie įrodytų tavo atgailą) atgailos vertų
darbų.
Išvada: Rašte esamasis laikas yra naudojamas šimtus kartų.
Ir aš neketinu parodyti visų Rašto vietų, susijusių su šia mano
gvildenama tema. Tiesa apie gelbstintį tikėjimą yra ta, kad
toks tikėjimas yra nuolatinis veiksmas, ir apie tai yra mokoma
arminijinėje (klasikinis arminianizmas kilo iš Jokūbo Arminijaus
mokymo; vertėjo pastaba) ir kalvinizmo teologijoje, nors tai ir
parodoma iš skirtingos perspektyvos.
Kalvinizmas, kuris išpažįsta amžiną saugumą, moko, kad tikri
nuoširdūs tikintieji gali suklupti ar kristi, bet nežiūrint to, jie toliau
ištvermingai laikysis krikščioniško tikėjimo (1 Korintiečiams 1:8).
Tie, kurie tiki amžinu saugumu, taip pat tiki, kad tikri krikščionys
išgyveno mirtį nuodėmei ir todėl daugiau nebenuodėmiaus
(Romiečiams 6:1‑3). Tie, kurie kada nors vėliau visiškai nusigręžia
nuo Jėzaus, parodo, kad jie niekada tikrai nebuvo atgimę iš naujo
(1 Jono 2:19).
Arminijinė teologija moko, kad tikri nuoširdūs tikintieji gali
atkristi nuo krikščioniško tikėjimo. Apibendrinant, jie tiki ir moko,
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kad atkritusieji pameta arba praranda savo išgelbėjimą. Jų tikėjimo
sistemoje nėra paliekama visiškai jokios vietos taip vadinamiems
krikščionims (kurie tik vadinasi tuo vardu) gyventi nuolatiniame
sukilime ar tyčinėje nuodėmėje ir neturint jokio vaisiaus, kuris
įrodytų jų atgailą.
Apaštalas Jonas pasakė: Jeigu sakome, kad neturime nuodėmės,
apgauname patys save (1 Jono 1:8), tačiau jis taip pat pasakė: Kas
yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės (1 Jono 3:9). Čia mes turime
paradoksą, bet tai nėra Rašto neatitikimas. Visi krikščionys nusideda
(1 Jono 1:8), bet taip pat visi krikščionys paklūsta (1 Jono 2:3).
Nuodėmė ir kūniškumas vis dar pasireiškia krikščionio gyvenime,
bet nuodėmė negali būti krikščionio šeimininkė ir ryškiausias
bruožas (1 Jono 3:9). Tikra atgaila ir tikėjimas reikalauja proto
pasikeitimo, širdies pasikeitimo ir krypties pasikeitimo, nors tai
ir nėra tobula (Apaštalų Darbai 26:18 ir 1 Jono 1:8). „Vaisius“ vis
tiek yra tikėjimo tikrumo ir nuoširdumo testas. Tikėjimas yra
tvirtas antgamtinis įsitikinimas, kuris valdo tikro tikinčiojo elgesį
ir kuris išreiškiamas jį lydinčiais veiksmais. Tai yra parodoma
laiške Hebrajams (11 skyrius) pateiktuose tikėjimo pavyzdžiuose:
tikėjimo rezultatas yra atitinkami veiksmai. Kitais žodžiais tariant,
tai, ką mes darome, yra pasekmė to, ką mes tikime. Jokūbo
laiške 2:18 yra sakoma: Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš
tau darbais parodysiu savo tikėjimą.
Kai apaštalai kalba apie darbus iš negatyvios pusės, jie turi
omenyje „Įstatymo darbus“; o tai yra bet kas, ką žmogus daro
norėdamas užsitarnauti arba užsidirbti savo išgelbėjimą.
Raštas taip pat kalba apie išgelbėjimo vaisius, o tai yra geri
darbai arba tikėjimo darbai. Tai tokie darbai ar veiksmai, kurie
ateina iš atgailos ir tikėjimo (Apaštalų Darbai 26:20, Mato 3:7‑10,
1 Tesalonikiečiams 1:3, Jokūbo 2:14-26) – jie yra išgelbėjimo
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įrodymas. Atgailoje ir tikėjime yra vienas bendras dalykas: jie
abu turi tokį patį vaisių ar išraišką – gerus darbus. Mes nesame
išgelbėti gerais darbais, bet mes esame išgelbėti geriems darbams
(Efeziečiams 2:8-10; čia parodomas kontrastas tarp išsigelbėjimo
gerais darbais ir išsigelbėjimo geriems darbams). Darbai yra
tikėjimo realybės testas, o malonė, kuri galiausiai nepaveikia
žmogaus gyvenimo ir veiksmų, negali būti laikoma tikra Dievo
malone (Titui 2:11-12). Jėzus moko, kad tikri tikintieji bus pažinti
iš vaisių (Mato 3:8, 7:16-20, 25 ir 34-40, Jono 13:35 ir 14:23,
Apaštalų Darbų 26:20, Romiečiams 2:6-11, Jokūbo 2:14-18 ir
1 Jono 3:10).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Yra tikimasi, kad esamuoju laiku duotų įsakymų bus laikomasi
… ? ______________________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Jono 3:16. Remiantis esamuoju graikų kalbos laiku,
ką teigia Jono 3:16? _________________________________
_________________________________________________
Jono 3:16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet
turėtų amžinąjį gyvenimą.
3. Perskaityk 1 Jono 3:9. Kas tik yra gimęs iš Dievo, nedaro
nuodėmės. Ką tai reiškia? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 3:9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame
laikosi Dievo sėkla. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs iš
Dievo.
4. Perskaityk Luko 15:7. Danguje yra džiaugsmas dėl vieno
nusidėjėlio, kuris … ? ________________________________
_________________________________________________
Luko 15:7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo
dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt
devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:30. Dievas įsako visiems žmonėms
visur … ? __________________________________________
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Apaštalų Darbai 17:30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo
laikų ir dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką teigia ši eilutė? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 26:20 Ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o
paskui visame Judėjos krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės
atgailautų, gręžtųsi į Dievą ir imtųsi atgailos vertų darbų.
7. Perskaityk 1 Jono 2:3. Kokia yra asmeninių santykių turėjimo
su Dievu arba Jo pažinimo pasekmė? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 2:3 Iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo
įsakymų.
8. Perskaityk Jokūbo 2:18. Jokūbas sako: „Parodyk man savo
tikėjimą be darbų (o to neįmanoma padaryti), o aš tau
parodysiu savo tikėjimą … ? ___________________________
_________________________________________________
Jokūbo 2:18 Bet kažkas pasakys: Tu turi tikėjimą, o aš turiu
darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais
parodysiu savo tikėjimą.
9. Perskaityk 1 Tesalonikiečiams 1:3. Darbai arba veiksmai, kurie
kyla iš tikėjimo, yra vadinami … ? _______________________
_________________________________________________
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1 Tesalonikiečiams 1:3 Nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus,
meilės triūsą bei vilties ištvermingumą mūsų Viešpatyje Jėzuje
Kristuje mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje.
10. Perskaityk Galatams 2:16 ir 21. Įstatymo darbai yra tokie darbai,
kuriuos žmonės daro, kad įgytų išgelbėjimą arba … ? (21 eilutė).
Įstatymo darbai negali išgelbėti, jie neturi išgelbėjimo jėgos.
________________________________________________
________________________________________________
Galatams 2:16 Žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo
darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų,
kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais;
nes įstatymo darbais nebus išteisintas nė vienas žmogus.
Galatams 2:21 Neatstumiu Dievo malonės, nes jei teisumas
įgyjamas įstatymu, tuomet Kristus mirė veltui.
11. Perskaityk Romiečiams 2:7-10. Kokių dviejų grupių žmonių
vaisius apibūdina šios eilutės? _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 2:7-10 Tiems, kurie ištvermingai darydami
gera, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, – amžinuoju
gyvenimu, [8] o išpuikėliams, kurie nepaklūsta tiesai, bet yra
pasidavę neteisumui, – pykčiu ir rūstybe. [9] Sielvartas ir
suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro bloga, pirma
žydo, paskui graiko. [10] Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam,
kuris daro gera, pirma žydui, paskui graikui.
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(2 DALIS)
Don Krow
Atkreipk dėmesį į šią Rašto vietą: Štai kaip mes pažįstame,
kurie yra Dievo vaikai ir kurie yra velnio vaikai: tas, kuris nevykdo
teisumo, nėra iš Dievo; taip pat tas, kuris savo brolio nemyli
(1 Jono 3:10). Čia nesakoma: „Štai kaip mes išgelbstime save“.
Bet sakoma: Štai kaip mes pažįstame, kurie yra Dievo vaikai.
(1 Jono 3:10, paryškinimas mano).
Jėzus apie tą patį pasakė šitaip: Iš jų vaisių jūs juos pažinsite
(Mato 7:20, paryškinimas mano).
Rašte apie išgelbėjimą Dievas kalba dviem būdais: (1) kad
išgelbėjimas įgyjamas iš malonės per tikėjimą (Efeziečiams 2:8‑9);
(2) kad kiekvienas išgelbėtas asmuo darys gerus darbus
(Efeziečiams 2:10). Kodėl mes bijome kalbėti apie tikinčiojo
vaisių? Biblija nesikuklina kalbėti apie šį dalyką. Štai kaip mes
galime pažinti, kad esame Dievo karalystėje ir po Dievo valdžia:
1 Jono 2:3-5 Ir tuo mes žinome, kad Jį pažįstame, jei laikomės
Jo įsakymų. [4] Kas sako: Aš jį pažįstu, bet nesilaiko jo įsakymų,
yra melagis, ir nėra jame tiesos. [5] Bet, kas laikosi jo žodžio, tame
iš tiesų yra Dievo meilė ištobulinta: tuo žinome, kad mes esame
jame.
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Jeigu tu žinai, kad Jis yra teisus, tuomet tu žinai, kad
kiekvienas, kuris daro tai, kas teisu, yra gimęs iš Jo (1 Jono 2:29).
(Argi tai nėra logiška? Dievo ir Kristaus prigimtis yra teisumas, ir
kiekvienas, kuris daro teisumą, duoda įrodymą apie dalijimąsi Jo
prigimtimi, arba, kaip sako Jonas, yra gimęs iš Jo).
1 Jono 3:5-10 Ir jūs žinote, kad jis buvo apreikštas, kad
pašalintų mūsų nuodėmes; ir jame nėra nuodėmės. [6] Kas pasilieka
jame, tas nenusideda. (Graikų kalboje tai parašyta esamuoju laiku;
juo išreiškiamas nuolatinis, įprastinis veiksmas. Biblijos skaitytojas
gali labai žymiai praplėsti šios Rašto vietos supratimą, jeigu įterptų
sekančius žodžius: nuolatos, pakartotinai, vėl ir vėl, nenutraukiamai,
pastoviai, nesiliauti, kaip įpratęs, kaip gyvenimo būdas.) Kas
nusideda (esamasis laikas), tas nėra jo matęs nei jo pažinęs.
[7]
Vaikeliai, niekas jūsų tenesuklaidina: kas daro (esamasis laikas:
daro tai pakartotinai, vėl ir vėl) teisumą, tas yra teisus, kaip ir jis yra
teisus. [8] Kas daro nuodėmę (esamasis laikas: daro tai iš įpratimo,
kaip gyvenimo būdą, nes tokia yra jų prigimtis), yra iš velnio; nes
velnias nusideda nuo pradžios. Dėl to buvo apreikštas Dievo Sūnus,
kad sunaikintų velnio darbus. [9] Kas gimęs iš Dievo, tas nedaro
nuodėmės (esamasis laikas: tai jų gyvenimo būdas; nuodėmės
darymas rodytų neatgailavusią širdį), nes jo sėkla pasilieka jame;
ir jis negali nusidėti (esamasis laikas: nenutrūkstamai) nes yra
gimęs iš Dievo. [10] Taip mes pažįstame Dievo vaikus ir velnio vaikus:
kas nedaro (esamasis laikas) teisumo, tas nėra iš Dievo, nei tas,
kuris nemyli (esamasis laikas) savo brolio. (Jonas sako: Štai kaip
mes pažįstame, kurie yra Dievo vaikai, ir kurie yra velnio vaikai. Tie,
kurie nepraktikuoja teisumo ir meilės, parodo, kad jie neturi Tėvo
prigimties. Argi naujo gimimo įrodymas nėra svarbus?)
1 Jono 3:14 Mes žinome, kad mes perėjome iš mirties į
gyvenimą, nes mylime savo brolius. Kiekvienas, kuris nemyli
savo brolio, pasilieka mirtyje (paryškinimai mano).
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1 Jono 4:6 Mes esame iš Dievo; kas pažįsta Dievą, klausosi mūsų
(apaštalų); kas nėra iš Dievo, mūsų (apaštalų) nesiklauso. Tuo
pažįstame tiesos dvasią (arba Šventąją Dvasią) ir klaidos dvasią.
1 Jono 4:8 Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo; nes Dievas yra meilė.
(Meilė yra tikinčiojo ženklas, nes Dievo prigimtis yra meilė)
1 Jono 5:2 Tuo žinome, kad mylime Dievo vaikus, kai mylime
Dievą (esamasis laikas: ir nuolatos mylime Jį) ir laikomės
(esamasis laikas: ir toliau laikomės) Jo įsakymų.
1 Jono 5:18-19 Mes žinome, kad kiekvienas, gimęs iš Dievo,
nenusideda (esamasis laikas: kaip gyvenimo būdas, kuris
rodytų neatgailavusią širdį); bet iš Dievo pagimdytasis save saugo
(esamasis laikas: nuolatos, visą laiką saugo save), ir tas piktasis
jo nepaliečia. [19] Mes žinome, kad esame iš Dievo, o visas pasaulis
yra kontroliuojamas piktojo.
KODĖL APAŠTALAS JONAS PASAKOJA MUMS VISUS
ŠIUOS DALYKUS? Tai parašiau jums, kurie tikite į Dievo Sūnaus
vardą; kad jūs, tikintys į Dievo Sūnaus vardą, žinotumėte, jog turite
amžinąjį gyvenimą (1 Jono 5:13).
Išvada: Teisumas, šventumas, meilė – Dievo Dvasios vaisiai
– yra naujo gimimo įrodymai. Kol tu praktikuoji bedievišką
gyvenimo būdą, tu pats neturi jokio užtikrintumo, kad priklausai
Jam (Dievui). Pati sąžinė pasmerkia, ir nėra jokio užtikrintumo
Dievu. Apaštalas Petras primygtinai pataria, kad pasirūpintum,
kad tavo pašaukimas ir išrinkimas būtų užtikrinti (2 Petro 1:10),
t.y., kad savo gyvenimo būdu, kuris atitinka šlovingąją Evangeliją,
užtikrintum savo širdį, kad tu tikrai priklausai Jam. Aš nesakiau:
„Štai šitaip mes esame išgelbėjami“; aš sakiau: „Iš šito mes
žinome, kad priklausome Jam.“
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:13, 18-22. Pirmas Jono laiškas
kalba apie tikro tikinčiojo „vaisių“ arba akivaizdų įrodymą. Tai
yra visi iš širdies išeinantys dalykai. Ką turi daryti tikintieji, kai
pasirodo, kad jų širdis yra neteisi (pvz., kaip Simono)? ______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 8:13, 18-22 Tuomet ir pats Simonas įtikėjo ir,
kai buvo pakrikštytas, pasiliko su Pilypu ir stebėjosi, matydamas
daromus stebuklus ir ženklus. [18] O Simonas, pamatęs, kad
apaštalų rankų uždėjimu buvo duota Šventoji Dvasia, pasiūlė
jiems pinigų, [19] sakydamas: Duokite ir man šią galią, kad tas,
ant kurio aš uždėsiu rankas, gautų Šventąją Dvasią. [20] Bet Petras
jam tarė: Tavo pinigai tepražūna su tavimi, nes tu galvojai, kad
Dievo dovana gali būti nupirkta už pinigus. [21] Tu šiame dalyke
neturi jokios dalies, nes tavo širdis yra neteisi Dievo akyse.
[22]
Todėl atgailauk dėl šios savo nedorybės ir melsk Dievo, galbūt
tau bus atleistas tavo širdies ketinimas.
2. Perskaityk 2 Petro 1:5-11. Koks yra įrodymas arba akivaizdus
faktas, kad asmuo tikrai yra tarp tų, kuriuos Dievas pašaukė ir
išrinko? __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2 Petro 1:5-11 Ir šalia to, pateikdami visą stropumą, pridėkite
prie savo tikėjimo dorybę; o prie dorybės – pažinimą; [6] o prie
pažinimo – susivaldymą; o prie susivaldymo – kantrybę; o prie
kantrybės – dievotumą; [7] o prie dievotumo – brolišką gerumą;
o prie broliško gerumo – geraširdiškumą. [8] Nes jei šitie dalykai
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yra jumyse ir gausėja, jie padarys, kad nebūsite nei bergždi, nei
bevaisiai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. [9] Bet tas,
kuriam tų dalykų trūksta, yra aklas ir negali toli matyti, ir yra
užmiršęs, kad buvo apvalytas nuo savo senų nuodėmių. [10] Todėl
broliai, juo labiau stenkitės daryti savo pašaukimą ir išrinkimą
tvirtus; nes jei tai darote, jūs niekada nepargriūsite; [11] nes taip
gausiai jums bus parūpintas įėjimas į amžinąją mūsų Viešpaties
ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę.
3. Perskaityk Mato 25:34-40. kokios tikinčijo savybės yra
demonstruojamos šiose eilutėse? ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 25:34-40 Tada Karalius sakys tiems jo dešinėje: Ateikite,
mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite karalystę, paruoštą jums nuo
pasaulio įkūrimo; [35] nes aš buvau išalkęs, ir jūs davėte man maisto;
aš buvau ištroškęs, ir jūs davėte man atsigerti; aš buvau ateivis, ir
jūs priėmėte mane; [36] nuogas, ir jūs mane aprengėte; aš sirgau, ir
jūs mane aplankėte; aš buvau kalėjime, ir jūs atėjote pas mane.
[37]
Tada teisieji atsakys jam, tardami: Viešpatie, kada mes tave
matėme išalkusį, ir tave pavalgydinome? Arba ištroškusį, ir davėme
tau gerti? [38] Kada mes matėme tave ateiviu ir tave priėmėme?
Arba nuogą, ir tave aprengėme? [39] Arba kada mes matėme tave
sergantį ar kalėjime ir atėjome pas tave? [40] Ir Karalius atsakys ir
tars jiems: Iš tiesų sakau jums: taip, kaip padarėte vienam iš šitų
mažiausių mano brolių, taip man padarėte.
4. Perskaityk Jono 13:35. Iš ko yra pažįstami Jėzaus mokiniai? __
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Jono 13:35 Iš to visi žinos, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite
vienas kitą.
5. Perskaityk Mato 7:21-23. Kodėl šiems asmenims nebuvo leista
įeiti į Dievo karalystę? _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 7:21-23 Ne kiekvienas, kuris sako man: Viešpatie,
Viešpatie, įeis į dangaus karalystę; bet tik tas, kuris vykdo valią
mano Tėvo, kuris yra danguje. [22] Daugelis man sakys aną dieną:
Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu? Ir argi
tavo vardu neišvarinėjome velnių? Ir argi tavo vardu nedarėme
daug nuostabių darbų? [23] Ir tada aš jiems pareikšiu: Aš niekada
jūsų nepažinojau – pasitraukite nuo manęs jūs, neteisybės
darbininkai.
6. Perskaityk Jono 14: 23. Jeigu žmogus myli Jėzų, – ką jis darys?
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 14:23 Jėzus atsakydamas tarė jam: Jei kas mane myli,
tas laikysis mano žodžių; ir mano Tėvas Jį mylės, ir mes pas jį
ateisime ir susikursime pas jį savo buveinę.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką sako ši eilutė? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 26:20 Bet apsakiau pirmiausiai tiems iš
Damasko ir Jeruzalėje, ir visuose Judėjos kraštuose, ir paskui
pagonims, kad jie atgailautų ir gręžtųsi į Dievą bei darytų
atgailos vertus darbus.
3-99

13 PAMOKA

8. Perskaityk Jokūbo 2:17. Jeigu tavo tikėjimo nelydi geri darbai
ar veiksmai, tai koks tuomet yra tas tikėjimas? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 2:17 Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, būdamas pats
vienas yra miręs.
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PAŠAUKIMAS MOKINYSTEI
Andrew Wommack
Šiandien kalbėsime apie buvimą mokiniu ir apie tai,
kaip padaryti mokinius iš kitų žmonių. Noriu tau priminti,
kad Viešpats nedavė mums įsakymo eiti ir padaryti žmones
atsivertėliais – kada jie vien tik išpažįsta Jėzų kaip savo Gelbėtoją
ir priima nuodėmių atleidimą; bet Jis davė įsakymą padaryti juos
mokiniais. Nors tie du pirmieji dalykai ir yra gyvybiškai svarbūs
– ir aš nė kiek nesumažinu jų svarbos, – tikrasis tikslas turi
siekti toliau nei būti atgimusiu. Reikia eiti toliau, į subrendimą.
Krikščionio, kuris yra Jėzaus mokinys, tikslas turėtų būti toks:
eiti ir daryti mokiniais kitus žmones.
Jėzus liepė mums eiti ir daryti mokiniais kitus žmones
ir atvesti juos į brandumą taip, kad jie toliau galėtų daryti tą
patį. Šiandieninis mūsų bažnyčios pasaulis šito nepadarė. Mes
uždėjome atsakomybę privesti žmones prie atgailos, kad jie
atgimtų, tam tikrai žmonių grupei, kurią vadiname bažnyčios
tarnais, arba tarnautojais. Yra evangelistai, kurie keliauja,
surengia didžiulius kruzeidus ir mato tūkstančius žmonių,
priimančių sprendimą sekti Viešpačiu. Nors kai kurie iš jų iš
tikrųjų ir neatgimsta iš naujo, o patiria vien tik emocijas, tačiau
aš esu tikras, kad ten būna ir tikrai atgimusių žmonių, kurie turi
santykius su Viešpačiu. Tačiau daugeliu atveju nėra pabrėžiama,
kad žmonės turi judėti toliau ir tapti mokiniais, – o juk toks buvo
Dievo numatytas planas.
3-101

14 PAMOKA

Aš prilyginu tai su asmeniu, kuris myli kūdikius. Būtų
visiškai neatsakominga turėti kūdikį, žavėtis juo ar ja, bet
džiaugtis tuo kūdikiu tik gimimo momentu. Kai turi vaiką,
turi prisiimti atsakomybę jį lavinti ir užauginti. Mes sakome
žmonėms: „Svarbiausias dalykas yra atgimti iš naujo – išpažinti
Jėzų Viešpačiu.“ Tam įvykus, mes patapšnojame jiems per nugarą
ir sakome: „Dabar tu esi krikščionis. Tikėk Dievu, studijuok Bibliją
ir viskas bus gerai.“ Tačiau Viešpats pabrėžė ne tai.
Dėl to mes „prigaminome“ žmonių, kurių daugelis nuoširdžiai
pasišventė Viešpačiui, tačiau nėra brandūs. Jie nesugeba kitiems
perteikti savo tikėjimo, nes jie neturi nieko, kas jiems galėtų
padėti. Vietoje to, kad būtų teigiami liudytojai apie Jėzų, praktiškai
jie tampa negatyviais liudytojais. Dievas nori, kad mes pasiektume
žmones ir kad jie taptų pilnai išlavintais mokiniais ir sugebėtų savo
tikėjimą perduoti kitiems.
Jeigu kas kiekvienus šešis mėnesius tu atvestum pas Viešpatį
vieną asmenį, pasišvęstum ir mokytum jį iki tol, kol jis taps
brandus krikščionis, kuris jau galėtų „padauginti“ savo tikėjimą,
tai pasibaigus šešiems mėnesiams iš viso būtų tik du krikščionys.
Tada, jeigu kiekvienas iš jūsų atvestumėte pas Viešpatį po vieną
asmenį, pasišvęstumėte ir mokytumėte juos šešis mėnesius, tai
metų pabaigoje jau būtų keturi krikščionys. Atrodytų, kad net
neverta pradėti lyginti šitų skaičių su asmeniu, kuris per vieną
kruzeidą gali atvesti pas Viešpatį tūkstantį žmonių ir padėti jiems
išpažinti Jėzų. Daugumas žmonių pasakytų: „Ką gi, šis mokinystės
metodas per vienerius metus duoda tik keturis atsivertusiuosius,
o tuo tarpu kitas metodas duotų tūkstantį atsivertusiųjų. Mums
parankesnis antrasis būdas.“ Žmogus, kuris galėtų atvesti pas
Viešpatį tūkstantį žmonių, gal būt jau atvedė 35 tūkstančius. Tai yra
gerai ir niekas to nekritikuoja. Bet palyginus su pasaulio gyventojų
skaičiumi, tai yra tik lašelis kibire. Iš esmės, bažnyčia taip ir veikia.
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Jeigu dėmesį sutelktume į mokinystę, kur asmuo atveda pas
Viešpatį po vieną žmogų kas kiekvienus šešis mėnesius, o tie du
daro tą patį, tai per šiek tiek daugiau nei dvylika su puse metų
jie evangelizuotų daugiau žmonių nei jų yra visame pasaulyje.
Kai kurie žmonės galvoja: Taip negali būti“, bet aš duodu jums
iššūkį patiems imti ir paskaičiuoti. Aš pats sudauginau skaičius,
ir gavau rezultatą, kad per šiek tiek ilgesnį nei dvylikos su puse
metų laikotarpį, jeigu vienas asmuo kas šešis mėnesius išmokytų
po vieną kitą asmenį ir tie žmonės taptų tą patį darančiais Kristaus
kūno nariais, tai visi drauge jie galėtų evangelizuoti penkis su puse
milijardo žmonių, – palygink tai su dvylika su puse tūkstančio
žmonių, jeigu naudotume kitą metodą.
Jeigu galėtume perkelti tave į tą lygmenį, kur tu ne tik kad pats
patiri pergalę ir brandumą, bet turi troškimą eiti toliau ir padauginti
tai, ką turi, kituose žmonėse, jeigu tu taptum lavintoju, o ne vien
lavinamuoju, – štai kokie dalykai galėtų įvykti. Tai įvyktų, jeigu
bent vienas žmogus įsikibtų į šią koncepciją, sektų Viešpačiu, kol
pasiektų brandą, ir pradėtų lavinti kitą asmenį. Jeigu tai padarytum
tik su vienu asmeniu per metus, metų pabaigoje būtum tu ir tavo
išmokytas asmuo – iš viso du. Dviejų metų pabaigoje būtų keturi
žmonės. Bet jeigu tu galėtum ir toliau šitai tęsti, tai po dešimties
metų jau būtų 1024 žmonės, kurie buvo padaryti mokytiniais ir
besidauginančiais Kristaus kūno nariais. Jeigu toliau tai tęstum, ir iš
pradžių būtum pradėjęs tik su vienu asmeniu, priėmusiu mokymą,
tai dvidešimtųjų metų pabaigoje būtų jau daugiau nei milijonas
žmonių. Tai yra nuostabu. Ir šitą dauginimosi metodą įsteigė
Viešpats – eiti ir daryti mokinius, o ne eiti ir daryti atsivertėlius. Be
jokių abejonių tai yra geriausias būdas plėsti karalystę ir pasiekti
žmones, bet mūsų supratimas visada ieško greito būdo.
Kiek žmonių ateina į didžiulius kruzeidus, pasišvenčia,
skelbiasi esą krikščionys, tačiau vis tiek yra pilni pykčio, kietumo
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ir pavydo ir tampa negatyviais liudytojais? Statistika rodo, kad
daugybė žmonių nusisuko nuo tikros Evangelijos, nes jie pamatė
tokį krikščionybę skelbiantį negatyvų liudytoją ir pagalvojo: „Aš
esu lygiai toks pats geras, kaip tie veidmainiai anoje bažnyčioje.
Man viso šito nereikia.“
Visa esmė yra tame, kad mokinystė yra metodas, kurį Dievas
nustatė pasaulio evangelizavimui. Tiesa nepadaro tavęs laisvo iki
tol, kol tu nepradedi nuolatos būti Žodyje (Jono 8:31-32). Dievas
nori, kad kiekvienas taptų mokiniu ir ugdytų kitus mokinius; tik
taip žmogus gali patirti Dievo pilnatvę, ir tai yra Jo nustatytas
evangelizavimo būdas. Kiekvienas, kuris nusprendė, kad tas būdas
yra netinkamas, pakeitė jį kitu – neveiksmingu – metodu.
Aš meldžiuosi, kad Dievas kalbėtų apie tai į tavo širdį ir kad
parodytų mokinystės vertingumą. Aš tave drąsinu eiti pirmyn ir
tapti Kristaus mokiniu bei tuo, kuris ugdo kitus žmones, kad jie
taptų Kristaus mokiniais.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Gal būt tu nustebsi sužinojęs, kad Jėzus niekada niekieno
nekvietė tapti „krikščioniu“, – Jis kvietė žmones tapti
„mokiniais“. Peržvelk visas evangelijas (Mato, Morkaus, Luko
ir Jono) ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo surašyk kuo
daugiau Rašto vietų, rodančių, kad Jėzaus kvietimas buvo
mokinystė.
2. Apaštalų Darbų knygoje žmonės nebuvo kviečiami tapti
„krikščionimis“, – juos kvietė tapti „mokiniais“. Peržvelk
Apaštalų Darbus ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo
surašyk kuo daugiau Rašto vietų, rodančių, kad žmonės buvo
kviečiami mokinystei.
3. Rašte žodis „mokinys(iai)“ iš viso yra pavartotas 273 kartus.
Visoje Biblijoje žodis „krikščionis(iai)“ yra pavartotas tris
kartus. Ant atskiro popieriaus lapo surašyk visas tris Rašto
vietas, kuriose yra naudojamas žodis „krikščionis(iai)“.
4. Perskaityk Mato 10:25. Remiantis šia eilute, kas yra mokinys?
_________________________________________________
Mato 10:25 Pakanka mokiniui, kad jis būtų kaip jo mokytojas,
ir tarnui – kaip jo viešpats. Jei namų šeimininką jie vadino
Belzebubu, tai kaip juo labiau nevadins jo namiškių?
5. Perskaityk Luko 14:26. Teisinga ar klaidinga: būti Jėzaus mokiniu
reiškia besąlygiškai aukoti savo gyvenimą už kito gyvenimą.
Luko 14:26 Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje
savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų, taip, ir savo
paties gyvybės, tas negali būti mano mokinys.
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6. Perskaityk Luko 14:33. Teisinga ar klaidinga: bent jau kai
kuriais atvejais, būti Jėzaus mokiniu reiškė tiesiogiai palikti
viską, ir pirmiausiai žiūrėti į Jėzų.
Luko 14:33 Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką
turi, negali būti mano mokinys.
7. Perskaityk Mato 19:29. Teisinga ar klaidinga: kiekvienas, kuris
dėl Jėzaus paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, žmoną,
vaikus ar žemes, gaus visko šimteriopai ir paveldės amžinąjį
gyvenimą.
Mato 19:29 Ir kiekvienas, kuris paliko namus ar brolius, ar
seseris ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar žemes dėl
mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 14:22. Mokiniai turi nesiliauti
tikėję. Taip ar ne?
Apaštalų Darbai 14:22 Stiprindami mokinių sielas ir ragindami
juos pasilikti tikėjime, ir kad mes per daugelį vargų turime įeiti
į Dievo karalystę.
9. Perskaityk Hebrajams 10:14. Teisinga ar klaidinga: Rimtas kai
kurių žmonių pasisakymas prieš Rašto vietas, kurios pabrėžia
mokinystę, yra tame, kad būti „krikščioniu“ nereikalauja
pasatangų (viskas ateina iš malonės), o būti „mokiniu“ reikalauja
tikro pasiaukojimo ir pasišventimo. Tiesa yra tokia, kad Kristaus
atpirkimas nereikalavo pastangų iš mūsų pusės, bet Kristus
visada kvietė mus pilnai ir visiškai atiduoti savo gyvenimus.
Hebrajams 10:14 Nes viena auka jis amžiams ištobulino
pašvęstuosius.
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10. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:26. Teisinga ar klaidinga: Kristaus
kvietimas nebuvo skirtas dviejų tipų tikintiesiems: kad tie, kurie
lieka kūniški, būtų krikščionys, o kiti būtų mokiniai. Tiesa ta,
kad ir „krikščionys“, ir „mokiniai“ turėjo reikšti vieną ir tą patį.
Apaštalų Darbai 11:26 Ir jį suradęs atvedė jį į Antiochą. Ir
įvyko, kad visus metus jie susirinkdavo su bažnyčia ir mokė daug
žmonių. Ir mokiniai krikščionimis pirmiausiai buvo pavadinti
Antioche.
11. Perskaityk Mato 28:19. Jėzaus paliepimas tikintiesiems buvo
eiti ir padaryti … ?
A. Mokinius.
B. Visų tautų atsivertėlius.
12. Perskaityk Mato 28:20. Teisinga ar neteisinga: Tikintieji turi
kitus mokyti, kad jie paklustų viskam, ką įsakė Jėzus.
Mato 28:19-20 Todėl eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami
jas Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu: [20] mokydami
jas laikytis visko, ką jums esu įsakęs; ir štai aš su jumis nuolatos,
iki pasaulio pabaigos. Amen.
13. Perskaityk Jono 1:12. Teisinga ar neteisinga: Jėzus siūlė savo
malones (atleidimą, išteisinimą ir t.t.), bet tik tuo atveju, jeigu
priimi ir Jo asmenį.
Jono 1:12 O visiems, kurie jį priėmė, tiems jis davė galią tapti
Dievo sūnumis – tiems, kurie tiki į jo vardą.
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KAIP NAUDOTI SAVO
LIUDIJIMĄ
Don Krow
Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip naudoti savo asmeninį
liudijimą. Apaštalų Darbų 5:42 sako: Ir kasdien šventykloje
ir kiekvienuose namuose jie nesiliovė mokyti ir skelbti Jėzų
Kristų. Atkreipk dėmesį, kad ankstyvosios bažnyčios mokiniai
susirinkdavo šventykloje kiekvieną dieną, o taip pat tai vienuose
tai kituose namuose; jie nesiliovė mokyti ir skelbti Jėzų Kristų.
Daugeliui žmonių atrodo, kad šitas „iš namų į namus“ ar „nuo
durų prie durų“ būdas yra nenatūralus arba nepatogus. Noriu
pasidalinti keletu mūsų išmoktų dalykų apie tai, kaip mes va taip
paprastai išeiname, surandame mokinystei atviras duris ir matome
atsivertusius ir į Jėzų atsigręžiančius žmones.
Tai visiškai nėra taip sunku, kaip tau buvo pasakyta.
Skaitydamas Raštą pastebėjau vieną dalyką: apaštalas Paulius
tris kartus panaudojo savo asmeninį liudijimą kalbėdamas dar
neatsivertusiam asmeniui. Apaštalų Darbuose 9:22 ir 26 jis
pasidalijo savo liudijimu, savo išgyvenimais ir tuo, kas jam atsitiko,
kalbėdamas netikintiems. Vienas iš geriausių mūsų surastų
priėjimų kaip atnešti kitiems žmonėms žinią apie Jėzų Kristų,
yra, kaip mes tai vadiname, „vaikščiojimas su malda“. Mes einame
prie durų, pasibeldžiame ir sakome jiems: „Mes meldžiamės už
žmones šitoje vietovėje. Mes tikime, kad Dievas girdi ir atsako į
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maldą, ir pagalvojome, gal jūs turite kokių nors problemų savo
šeimoje – sveikatos ar kitokių – ir gal norėtumėte, kad mes už
jus pasimelstume?“ Kartais jie sako: „Na taip, aš turiu problemą“
ir nori, kad mes melstumėmės. Kitais kartais jie jaučiasi kiek
nepatogiai ir sako: „Ne, šiuo metu mes neturime jokių poreikių
maldai.“ Tokiu atveju mes paprasčiausiai pradedame pasakoti
jiems savo asmeninį liudijimą.
Pavyzdžiui, aš sakau: „Pastebėjau, kad jūs turite vaikų. Aš pats
turiu tris. 1981 metų gruodžio 14-tą dieną gimė mano dvynukės
mergaitės. Antroji iš gimusių dvynukių nekvėpavo.“ Jie atsako:
„Ak, man labai gaila apie tai girdėti.“ Tada aš sakau: „Neliūdėkit.
Leiskite man papasakoti, kas atsitiko.“ Aš pradedu pasakoti
istoriją. Antroji gimti turėjusi dvynukė gimė kita puse, t.y., ji gimė
kojomis į priekį. Kažkuriuo gimimo proceso momentu jai nutrūko
deguonies padavimas. Gimusi, ji nekvėpavo, o tai reiškia, kad ji
gimė negyva.
Akušerė ją pakėlė, plekštelėjo jai (sudavė jai taip stipriai, kiek
tik galėjo), atliko traukimą iš plaučių (jeigu kartais jie būtų buvę
prisipildę skysčio), – ji padarė viską, ką tik galėjo, ir galiausiai
pasidavė. Jaučiausi taip, kaip būtų jautęsis bet kuris kitas tėvas.
Ką tik praradau savo dukterį – ką man dabar daryti?“ Šitoje savo
pasakojimo vietoje aš taip sakau prie durų stovintiems žmonėms:
„Norėčiau jūsų paklausti, ar kada esate daug skaitę Biblijos?“
Jie sako: „Na taip, aš skaičiau šiek tiek“, arba kartais jie sako:
„Tiesą sakant tai ne.“ Aš aiškinu: „Klausiu todėl, kad Apaštalų
Darbuose 10:38 Biblija sako, kad Jėzus vaikščiojo darydamas gera,
gydydamas visus prislėgtus velnio, nes Dievas buvo su Juo. Aš tuoj
jums papasakosiu, kas nutiko vėliau. Galite tuo tikėti ar netikėti,
bet mano ką tik gimusi dukrytė buvo mirusi, ir aš galvojau, kad
keleto dienų bėgyje mes ją laidosime. Tada taip pats sau pagalvojau:
Tiesiog noriu ją palaikyti. Man priėjus jos pakelti, pajutau virš jos
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tvyrantį blogio buvimą, kurį Biblija vadina demoniška dvasia. Ji
fiziškai puolė mane ir akimirksniu paralyžiavo. Iš karto, kai tik tai
atsitiko, aš pasakiau: „Jėzaus Kristaus vardu aš įsakau tau, netyra
dvasia, pasitraukti nuo šito kūdikio, ir įsakau gyvybei įeiti į šį vaiką
Jėzaus vardu!“ Tas mažas kūdikėlis, kuris niekada nebuvo kvėpavęs,
atsiduso, įkvėpė vieną kartelį, ir vėl nustojo kvėpuoti. Aš pasakiau
dar kartą: „Jėzaus Kristaus vardu, tu, netyra dvasia, aš įsakau tau
tiesiog dabar nešdintis lauk nuo šito vaiko, ir įsakau gyvybei įeiti į
ją!“ Šį kartą ji keletą kartų silpnai kvėptelėjo, tada stipriai įkvėpė, o
toliau kvėpavo jau normaliai.“
Tada aš kreipiuosi vardu į asmenį, su kuriuo kalbuosi, ir
sakau: „Žinote, jei žmogaus smegenys negauna deguonies, tai
maždaug po trejeto minučių jos tampa pažeistos. O mano dukra
visais atžvilgiais yra normali. Mes pavadinome ją Vita, ir lotyniškai
tai reiškia „gyvybė“. Mes norėjome, kad tas vardas liudytų istoriją
apie tai, ką Dievas jai padarė: Jis sugrąžino jai gyvybę. Nuo to laiko
aš labai daug studijavau Bibliją ir štai ką atradau: kaip egzistavo
ta netyra dvasia virš mano vaiko, lygiai taip egzistuoja tamsos
karalystė – Šėtono ir jo valdžios buveinė. Bet taip pat egzistuoja ir
brangaus Dievo Sūnaus karalystė.
Atėjęs į žemę, Jėzus pradėjo šaukti žmones iš tamsos karalystės
į savo paties karalystę per atgailą ir tikėjimą Juo – priimant
atleidimą už nuodėmes ir atsigręžiant į Jį bei sekant Juo. Aš nežinau
kuo jūs tikite, bet aš tiesiog pasakoju jums, kas įvyko mano šeimoje
ir mano gyvenime. Noriu pasakyti tikrąją priežastį, kodėl aš čia
stoviu prie jūsų durų: Jėzus mums liepė eiti ir daryti mokinius. Aš
suprantu, kad daug žmonių yra užsiėmę ir negali arba nenori eiti
į bažnyčią. Jeigu bažnyčioje tau iškyla klausimas, tu negali pakelti
rankos ir paklausti: „Pastoriau (arba kunige), ką reiškia tai, ką tu
ką tik pasakei?“ Todėl mes ir ateiname prie jūsų durų. Per dešimt
minučių mes pateikiame koncentruotą mokymą iš Dievo Žodžio.
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Tada mes gilinamės į Raštą ir klausiame klausimų, kad būtume
tikri, jog mes visi viską supratome. Ištiesų tai yra abipusis dialogas.
Mes nepamokslaujame žmonėms ir nepasakojame jiems, ką sako
Biblija, bet stengiamės padėti jiems atrasti tai, ką Biblija sako,
paklausdami juos keleto klausimų.
„Ar jus tai domintų? Mes susitarsime dėl jums patogaus laiko,
ateisime čia į jūsų namus, ir paprasčiausiai kalbėsimės ir pateiksime
jums pamoką. Jeigu jūs nieko naudingo negausite iš pačios pirmos
pamokos, jeigu ji nepadės, nepadrąsins, nepakels jūsų, – jūs
daugiau niekada nematysite mūsų veido. Mes čia ne tam, kad jus
vargintume, ar bandytume priversti jus prisijungti prie bažnyčios
ar organizacijos, ar dėl ko nors panašaus. Mes esame čia tik tam,
kad papasakotume, ką Jėzus Kristus padarė asmeniškai dėl jūsų,
ir kad padėtume jums patiems suprasti Dievo Žodį. Biblijoje yra
daug dalykų, kurių mes dar pilnai nežinome ar nesuprantame, bet
mes esame čia, kad pasiūlytume jums trumpas Biblijos studijas. Ar
jus tai domintų?“ Daugybė žmonių yra pasakę „Taip, man tai būtų
įdomu“, ir tuomet mes sutariame dėl laiko, kada galime ateiti į jų
namus, ir pradedame šias mokinystės pamokas. Mes ten esame ne
tam, kad atliktume, kaip aš vadinu, „evangelizavimą mikrobange“:
kai žmonėms yra „užlaužiama ranka“ ir jie priverčiami pasakyti
trumpą maldą, – jiems net nesuprantant, ką jie daro. Mes mokome
juos mokinystės pamokų ir padedame jiems suprasti Kristų, – ir Tą
nukryžiuotą.
Aš papasakojau pastoriui apie mūsų mokinystės pamokas, ir jis
paklausė: „Donai, o kas būna po pirmosios pamokos?“ Po pirmos
pamokos žmonės supranta, ką jiems reikia daryti, kad atsakytų
į Jėzaus Kristaus kvietimą ir gautį Jo siūlomą gailestingumą ir
atleidimą. Mes nesame tie stiprų spaudimą naudojantys prekeiviai.
Mūsų priėjimas yra kitoks: pirmos pamokos dėka jiems ateis
supratimas apie tai, ką jie turi daryti iš visos širdies. Tuomet jis
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paklausė: „Gerai, o kas būna po 15-os pamokos?“ Aš pasakiau: „Po
15 pamokos, jeigu žmonės pasiliko su mumis, jie jau bus atgailavę
dėl savo nuodėmių, jie bus pakrikštyti vandeniu ir pakrikštyti
Šventąja Dvasia. Mes matome vykstant tokius dalykus – ir tai ne
po 15, o po 6 pamokos.“
Mato 28 skyriuje Jėzus sakė eiti į tautas ir daryti mokinius,
o to proceso eigoje krikštyti juos Tėvo, Sūnaus ir Šventosios
Dvasios vardu. Mokinių ugdymo proceso viduryje mes atnešame
netikinčiajam supratimą apie Jėzų Kristų – ir Tą nukryžiuotą. Savaitė
po savaitės nešdami tą supratimą, mes statome su jais santykius –
draugystę. Jie ateina, myli ir pasitiki mumis. Mes jiems atnešame
Dievo Žodį, o ne pamokslaujame. Mes skaitome Raštą, duodam
jiems skaityti, ir klausiam klausimus taip, kad jie patys galėtų Dievo
Žodyje pamatyti atsakymus. Bėgant savaitėms mes matome, kaip
žmonės pasiekia tą tašką, kai jie patys nori viešai išpažinti Kristų,
nes jie žino, ką reiškia Jį priimti, Juo sekti ir būti Jam pasišventusiu.
Tai labai skiriasi nuo daugelio kitų šiandienos evangelizavimo būdų.
Eidami pasiekti pražuvusiuosius, visų pirma mes naudojame
asmeninį liudijimą, – o tokį asmeninį liudijimą tui kiekvienas iš
mūsų. Dažnai mes parašome savo pačiu bukletėlius. Savo parašytą
bukletą esu pavadinęs „Mano dukters mirtis“, ir daug kartų esu
palikęs juos prie žmonių durų. Kiti žmonės, priklausantys mūsų
komandai „Evangelizavimas ugdant mokinius“, irgi yra parašę
bukletus, kaip antai: „Išlaisvintas vergas“ (autorius Joe Rose, kuris
buvo pavergtas alkoholio ir narkotikų) ir „Narkotikų draugo
mirtis“ (autorius Rocky Forry, kuris buvo pavergtas narkotikų nuo
penkiolikos metų ir išlaisvintas Jėzaus). Mes pasakojame šiuos
liudijimus prie žmonių durų.
Kai kurie žmonės sako: „Bet aš neturiu dinamiško liudijimo.
Aš nemačiau savo kūdikio mirusio ir po aštuonių minučių prikelto
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iš mirties.“ Aš suprantu, kad daug žmonių neturi tokio pobūdžio
liudijimų. Gal būt tu turi tokį liudijimą kaip Andrew Wommack,
kuris turėjo jo gyvenimą išlaikančią Dievo jėgą, kuri jo vaikystėje
apsaugojo jį nuo nuodėmės, nešvaros ir bedievystės – dalykų, su
kuriais kovoja daugelis žmonių. Kiekvienas iš mūsų turime liudijimą,
o jeigu tu manai, kad tavasis yra nepakankamai dinamiškas, tai
naudok manąjį. Kai pačioje pradžioje mes pradėjome darbuotis
savo Evangelizavimo ugdant mokinius komandose ir pradėjome
eiti pas žmones, Joe Rose naudojo mano liudijimą. Po kurio laiko
jis jau pateikdavo jį geriau nei aš pats, todėl aš tiesiog sakydavau:
„Ei, Joe, papasakok jiems, kas man buvo atsitikę.“
Jeigu apaštalas Paulius Naujajame Testamente tris kartus
panaudojo savo asmeninį liudijimą norėdamas pasiekti
pražuvusiuosius, tai tu irgi gali taip daryti. Šiandien mes turime
kompiuterius su įvairiausiomis programomis: Word Perfect,
Microsoft word ar kitomis. Naudojant jas, labai lengva pasidaryti
bukletėlį su savo paties asmeniniu liudijimu. Daug efektyviau,
kai sakai šitaip: „Tai nėra kažkas, ką aš pirkau krikščioniškame
knygyne. Man pačiam atsitiko tai, kuo dalinuosi su jumis.“
Norėčiau, kad tu atsisėstum ir pradėtum rašyti savo paties
asmeninį liudijimą: kas tau atsitiko, kaip tu atėjai pas Jėzų Kristų.
O tada papasakok jį kam nors taip, tarsi tai darytum prie kieno
nors durų.
Jeigu šiuo klausimu tau reikia daugiau informacijos, eik į
mano tinklapį: www.krowtracts.com ir pažiūrėk į informaciją „Tips
on Sharing Your Faith“ („Patarimai kaip dalintis savo tikėjimu“).
Parašyk savo asmeninį liudijimą, praktikuokis jį pateikti ir
studijuok „Tips on Sharing Your Faith“. Labai svarbu, kad tu tai
studijuotum – ne vien tik perskaitytum. Nes tu eini evangelizuoti
tautų, – vieną asmenį vienu metu. Dievas telaimina tave.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Morkaus 16:15. Kam turi būti skelbiama Evangelija?
_________________________________________________
Morkaus 16:5 Ir jis jiems tarė: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
evangeliją kiekvienam sutvėrimui.
2. Perskaityk Mato 28:19-20. Kas turi būti mokomi? __________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 28:19-20 Todėl eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami
jas Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu: [20] mokydami
jas laikytis visko, ką jums esu įsakęs; ir štai aš su jumis nuolatos,
iki pasaulio pabaigos. Amen.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5, 26, 16:13-15, 23, 20:20-21. Kur
vyko evangelizavimas?
Apaštalų Darbai 8:5, 26 Tada Pilypas nusileido į Samarijos
miestą ir skelbė jiems Kristų. [26] – O Viešpaties angelas kalbėjo
Pilypui, sakydamas: Kelkis ir eik pietų link, į kelią, kuris eina
žemyn iš Jeruzalės į Gazą, kuri yra dykuma.
Apaštalų Darbai 16:13-15 Ir per sabatą mes išėjome iš miesto
prie upės, kur buvo paprotys atlikti maldą; ir mes atsisėdome bei
kalbėjome ten susiėjusioms moterims. [14] Ir viena moteris, vardu
Lidija, purpuro prekiautoja iš Tiatyrų miesto, kuri garbino Dievą,
klausėsi mūsų; Viešpats atvėrė jos širdį, kad ji kreipė dėmesį į tai,
ką kalbėjo Paulius. [15] Ir kai buvo pakrikštyta ji ir jos namškiai, ji
mūsų maldavo, sakydama: Jeigu jūs nusprendėte, kad esu ištikima
Viešpačiui, ateikite į mano namus ir ten pasilikite. Ir ji mus privertė.
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Apaštalų Darbai 16:23 Ir sudavę jiems daug kirčių įmetė į
kalėjimą, įpareigodami kalėjimo prižiūrėtoją juos užtikrintai
saugoti.
Apaštalų Darbai 20:20-21 Ir kaip aš neužlaikiau nieko, kas
buvo jums naudinga, bet jums paskelbiau ir jus mokiau viešai bei
iš namų į namus, [21] liudydamas tiek žydams, tiek ir graikams
atgailą link Dievo ir tikėjimą į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
4. Perskaityk Morkaus 4:11-12. Prieš įvykstant tikram atsivertimui,
asmuo privalo … ?
A. Matyti.
B. Priimti, susidaryti nuomonę.
C. Girdėti.
D. Suprasti.
E. Visi atsakymai teisingi.
Morkaus 4:11-12 Ir jis jiems tarė: Jums yra duota sužinoti Dievo
karalystės paslaptį; bet išorėje esantiems visa tai pateikiama
palyginimais; [12] kad matydami jie matytų, bet nepastebėtų,
ir klausydami jie klausytų, bet nesuprastų; kad kokiu metu jie
neatsiverstų, ir jų nuodėmės nebūtų jiems atleistos.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-24. Kai Paulius pateikė detalų
paaiškinimą ir liudijo apie Evangeliją, kiek laiko jam užėmė,
kad įtikintų žmones apie tai, ką skelbė Jėzus?
Apaštalų Darbai 28:23-24 Ir kai jie paskyrė jam dieną, daug
atėjo pas jį į jo buveinę; kuriems jis nuo ryto iki vakaro dėstė
ir liudijo Dievo karalystę, įtikinėdamas juos apie Jėzų tiek iš
Mozės įstatymo, tiek iš pranašų. [24] Ir vieni tikėjo tuo, kas buvo
kalbama, o kiti ne.
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6. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:14. Ką Viešpats atveria, kai kas
nors iš tikrųjų atsigręžia į Kristų? _______________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 16:14 Ir viena moteris, vardu Lidija, purpuro
prekiautoja iš Tiatyrų miesto, kuri garbino Dievą, klausėsi mūsų;
Viešpats atvėrė jos širdį, kad ji kreipė dėmesį į tai, ką kalbėjo
Paulius.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:37. Kas atsitinka, kai žmogaus
širdis atsiveria ir kai tas žmogus yra įtikintas? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 2:37 Na, o kai jie tai išgirdo, jiems vėrė širdį, ir
jie tarė Pauliui ir kitiems apaštalams: Vyrai ir broliai, ką mums
daryti?
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31 ir 2:38. Ir ką tuomet žmogus
turi daryti? ________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 16:31 Ir jie tarė: Tikėk į Viešpatį Jėzų Kristų,
ir būsi išgelbėtas tu bei tavo namai.
Apaštalų Darbai 2:38 Tada Petras jiems tarė: Atgailaukite, ir
kiekvienas iš jūsų tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu nuodėmių
atleidimui, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:42 ir Jono 8:31-32. O ką tada turi
daryti žmogus? ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Apaštalų Darbai 2:42 Ir jie tvirtai pasiliko apaštalų moksle ir
bendrystėje, ir duonos laužyme, ir maldose.
Jono 8:31-32 Tada Jėzus tarė tiems žydams, kurie įtikėjo į jį:
Jeigu jūs pasiliekate mano žodyje, tikrai esate mano mokiniai; [32]
ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.
10. Perskaityk Romiečiams 10:14-15. Kaip atvirkštine tvarka (šioje
Rašto vietoje) asmuo ateina pas Kristų? __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 10:14-15 Kaip tad jie šauksis to, kuriuo netikėjo?
Ir kaip tikės tuo, apie kurį negirdėjo? Ir kaip jie išgirs be skelbėjo?
[15]
Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip yra parašyta: Kokios
dailios kojos skelbiančiųjų taikos evangeliją ir nešančiųjų džiugią
žinią apie gera!
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SAVO DOVANŲ
NAUDOJIMAS MOKINIŲ
UGDYME
Don Krow
Šiandien norime pakalbėti apie tai, kad mokinių ugdymui gali
būti naudojamos kiekvieno iš mūsų dovanos. Mes jau daug metų ir
su dideliu psisekimu dirbame su šia mokinių ugdymo programa,
ir matome pakeistus žmonoių gyvenimus, kai jie atgimsta iš naujo
ir yra pakrikštijami Šventosios Dvasios ir vandens krikštu. Kartą,
kalbėdamasis su draugu aš pasakiau: „Mes prasilenkiame su kai
kuriais dalykais, – jie tarsi iškrenta pro plyšius.“ Jis atsakė: „Aš
galvojau, kad viskas einasi kuo puikiausiai. Ką tu turi galvoje?“
Aš ketinu pasidalinti su jumis apie tai, kaip vidinę bažnyčią –
tą, kurioje žmonės tik sėdi, klausosi pastoriaus ir tada eina namo
– paversti į išorinę bažnyčią, kur žmonės išeina iš už bažnyčios
pastato ribų ir darbuojasi plačiau. Čia yra tikri statistikos duomenys:
95 procentai visų krikščionių niekada nėra atvedę pas Viešpatį
nė vieno žmogaus, o 90 procentų evangelizacijų yra nukreiptos į
pačius krikščionis. Bažnyčios pastatas yra labiausiai evangelizuota
vieta pasaulyje. Mes evangelizuojame sekmadieninės mokyklos
kambarius, o taip pat evangelizuojame šventąją vietą. Pamatęs,
kaip evangelizuojame bažnyčios pastatą, galėtum pagalvoti, kad
bažnyčiai reikia atsiversti.
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Bažnyčios pastatai atsirado tik nuo trečiojo amžiaus, valdant
Konstantinui. Nuo to laiko bažnyčia tapo vidinė ir pasislėpė
už bažnyčios pastatų sienų, – tai liečia ir evangelijos skelbimą
pražuvusiesiems. Mes norime pasiekti už žmones, kurie yra toliau
nei tos sienos, ir perkeisti visdinę bažnyčią į išorinę bažnyčią.
Remiantis statistiniais duomenimis, tik 0,5 procento (mažiau nei
vienas procentas) programų yra skirtos evangelizavimui už keturių
pastato sienų. Tuo pasakoma, kad šiandien Jungtinėse Valstijose
nėra didelės denominacijos, kuri turėtų planą iš tikrųjų pasiekti
pražuvusiuosius. Žmonių evangelizavimas ir ugdymas mokiniais
už bažnyčios pastato ribų yra ta krikščionybės dalis, kuri turi būti
iš naujo atrasta.
Reformacijos metu Martynas Liuteris patraukė bažnyčios
dėmesį savo gautu apreiškimu apie išteisinimą per tikėjimą.
1800-aisiais John Wesley dėka prasidėjo masinės evangelizacijos.
Tačiau panašu, kad asmeninė vienas-vienam evangelizacija ir
mokymas nebuvo išnaujo atrasti nuo apaštalų laikų. Gal tu sakai:
„Aš nežinau, kaip tai daryti.“ Šia programa mes tikrai parodysime
tau kaik – tai labai lengva. Mes tau parodysim, kaip lengva yra
dirbti su žmonėmis ir susitikti su naujais žmonėmis prie jų durų
naudojant savo paties liudijimą. Būtent į tai ir noriu dabar sutelkti
savo dėmesį. Tai yra gera žinia.
Kaip tau patiktų daryti tik tai, ką tu nori daryti, o ne tai, ką
kitas nori, kad tu darytum (ko tu iš tikrųjų nenori daryti), – daryti
būtent tai, ko nori tu? Mes kalbame būtent apie tai. Kai aš rodau
žmonėms, kaip evangelizavimas ugdant mokinius (Discipleship
Evangelism) veikia ir kai sakau: „Žiūrėk, štai ką mes darome: mes
paliečiame žmonių gyvenimus; jie išsigelbsti, atgimsta iš naujo,
prisipildo Šventąja Dvasia ir būna pakrikštyti vandeniu“, – žmonės
man atsako: „Tai nuostabu!“. Bet jeigu aš pasakyčiau: „O dabar,
kiek iš jūsų norite eiti su manimi?“, – atsirastų gal tik kokie trys
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žmonės iš dviejų šimtų, kadangi visi likusieji bijo arba nežino kaip
tai daryti. Arba, jeigu aš pasakyčiau: „dabar pamirškite apie tai.
Nesijaudinkite dėl to; jums nereikia bijoti. Mes surasime Biblijos
studijas ir parengsime jums pamokas apie mokinystę.“ Kiek
atsirastų tokių, kurie norės mokyti? Tų, kurie sakytų: „Taip, aš norių
mokyti,“ būtų daugiau – kokie dešimt ar dvylika. Bet neviršytų šito
skaičiaus.
Mes norime jums parodyti,kaip kiekviena Kristaus kūne
esanti dovana gali būti panaudota pasiekti pražuvusiuosius, mylėti
juos ir daryti juos mokiniais. Prireiks kiekvienos dovanos, ir visos
tos dovanos yra randamos tik Kristaus kūne – vietinėje bažnyčioje.
Kai kurie iš jūsų sako: „man patinka melstis dėl krikšto Šventąja
Dvasia, už išgydymus ir panašius dalykus.“ Ką gi, mūsų mokinių
ugdyme yra laikas, kai mes galime tave pakviesti vien tik šiuo
tikslu. Kiti žmonės sako: „Aš nejaukiai jaučiuosi dėl šitų dalykų“.
Bet gal tu gali iškepti pyragą? Gal gali išsiųsti atvirutę? Gal gali
paskambinti telefonu? Gal gali nudažyti tvorą? Gal gali pasaugoti
vaiką vienišai mamai, kuriai mes patarnaujame, ir suteikti jai tą
laisvą valandėlę, kad ji galėtų išeiti iš namų? Gal gali atlikti kažką
praktiško? O ką galvoji apie užtarimą? Kai kurie iš jūsų esate
pašaukti užtarti, melstis. Mes jums parodysime žmones, kuriems
tarnaujame, duosime jums jų vardus, ir jūs galėsite melstis ir užtarti
– vieni ar grupelėse – juos ir Evangelizavimo ugdant Mokinius
komandas, kurios eina evangelizuoti kiekvieną savaitę.
Kiekvienam yra vietos šitame evangelizavimo ir mokinių
ugdymo darbe. Mes turime programą, kurioje gali būti panaudota
kiekviena dovana. Mes formuojame komandas, sudarytas iš
mokytojo ir mokytojo padėjėjo, – jie turi sugebėjimą ugdyti
mokinius ir jiems patarnauti. Tuomet po jų įsijungia kiti du
žmonės iš pagalbos tarnavimo, kad galėtų atlikti kai kuriuos
praktinius dalykus: parūpinti maisto, iškepti pyragą arba
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paskambinti ir paklausti kaip jiems einasi. Pas mus taip pat yra
žmones, kurie meldžiasi užtarimo malda už mus ir tuos, kuriems
mes patarnaujame.
Ar žinote, ką mes matome? Matome, kaip Dievas keičia žmonių
gyvenimus, nes yra ganomi ir jais yra rūpinamasi ir kadangi jiems
yra parodoma Jo meilė. Ir žinote, kas tokie daro visą tarnavimo
darbą? Jį daro tie, kurie ir turi tai daryti – žmonės. Efeziečiams 4,
11 sako, kad apaštalai, pranašai, evangelistai, pastoriai ir mokytojai
yra duoti tam, kad ištobulintų šventuosius taip, kad jie galėtų daryti
tarnavimo darbą. Visa bažnyčia atlieka tarnavimo darbą, – o ne
tik priekyje stovintis žmogus, kuris vadinamas „pastoriumi“. Kai
pastorius moko ir įgalina bažnyčią tarnavimo darbams ir kai jie
eina ir juos daro, – tai yra tikras pasisekimas.
Leiskite pateikti pavyzdį. Jeigu mes paskelbtume karą kitai
šaliai ir mūsų prezidentas sakytų: „Mes kare prarandame per daug
vyrų, todėl aš nusprendžiau nebenaudoti armijos, o pasiųsti tik
kovoti tik generolus.“ Likęs pasaulis juoktųsi iš mūsų. O būtent tai
ir vyksta. Velnias juokiasi iš mūsų, nes mes pasiuntėme generolus
– penkių tarnysčių tarnavimą, – kad jie viską padarytų. „Tegul jie
tai daro, – mes jiems už tai mokame.“ Mes nesugebėjome paruošti
armijos. Dievas nori paruošti tą armiją, – ir kiekviena mūsų dovana
gali būti naudojama Mokinių Ugdymo Evangelizacijoje.
Mes norime padėti sukurti armiją, apsirūpinusią galingais
ginklais ugdyti mokinius – ne tik čia, mūsų mieste, bet pasiekti
visą pasaulį. Tai gali būti padaryta dėka mūsų sukurtų įrankių,
mokinių ugdymo pamokų ir visų strategijų, kurias mums davė
Dievas. Tegul Dievas laimina jus, kai susirinkę draugėn, naudosite
savo dovanas ir patarnausite pražuvusiems bei naujai įtikėjusiems
ir tokiu būdu laikysitės Jėzaus įsakymo: eiti ir daryti mokiniais visų
tautų žmones.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Toliau aš pateikiu trumpą aprašymą, kaip mes suburiame
draugėn komandas, kad evangelizuotume, mokytume ir
pasiektume pražuvusiuosius. Tavo bažnyčios kūnas gali
užsirašyti dirbti su bet kuria iš šių komandų. Jeigu tu ir toliau
seksi mūsų pavyzdžiu ir naudosi visas savo dovanas tarnavimui,
tu gali greitai atvesti asmenį į karalystę ir į brandumą. Toliau
pateikiu klausimyną, kuri tu turi paduoti savo bažnyčios
nariams. O tada organizuok komandas, kurios darys tai, ką
darome mes.
Čia yra tai, ką man rūpi daryti (pažymėk vieną ar daugiau):
☐ Kontaktuoti naujus žmones prie jų durų.
☐ Mokyti Mokinystės pamokas.
☐ Užtarimas: meldimasis už pražuvusiuosius ir už
Evangelizavimo Ugdant Mokinius komandas.
☐ Duoti maistą ar kitus dalykus stokojančioms šeimoms.
☐ Sukontaktuoti su kitais telefoniu arba aplankant.
☐ Evangelizavimas gerumu: gaminti kitiems maistą, išsiųsti
atvirutes, padėti visokiais kitokiais būdais.
☐ Dirbti su vienišomis motinomis ir vaikais.
☐ Parūpinti transportą atvykti į bažnyčią, ir t.t.
☐ Kita: Aš noriu daryti… ___________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
2. Toliau pateikiu mokinystės tęsimo formos pavyzdį; ši forma
turės būti naudojama pabaigus mokinystės pamoką. Ši forma
parodys pastoriui ar kitiems atsakingiems asmenims, kiek
pamokų buvo išmokyta bei kiekvienos pamokos rezultatus.
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Mokinystės Tęsimo Rezultatų Forma
Visito/pamokos data: ________________________________
Asmuo (asmenys), kuris mokė pamoką: _________________
_________________________________________________
Aplankytų/mokytų asmenų vardai: ____________________
_________________________________________________
Presentacijos vieta: _________________________________
_________________________________________________
Pamokos tema: _____________________________________
_________________________________________________
Kaip vyko ši pamoka? _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Jokūbo 1:22. Jeigu mes tiktai girdime Dievo Žodį,
bet niekada jo nenaudojame praktiškai, – ką mes darome? ___
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 1:22 Bet būkite žodžio vykdytojai, o ne tik klausytojai,
apgaudinėjantys save.
4. Perskaityk Mato 7:24-27. Kad būtume išmintingi žmonės, mes
turime ne tik girdėti Jėzaus pasakymus, bet ir ką daryti? _____
_________________________________________________
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Mato 7:24-27 Todėl tą, kuris klauso šitų mano pasakymų ir
juos vykdo, aš prilyginu išmintingam žmogui, kuris pasistatė
namus ant uolos: [25] ir lijo lietus, ir užėjo potvyniai, ir pūtė
vėjai, ir daužėsi į tuos namus, o jie nenugriuvo, nes jų pamatai
buvo pastatyti ant uolos. [26] Ir kiekvienas, kas klauso šitų mano
pasakymų ir jų nevykdo, bus prilygintas kvailam žmogui,
kurispasistatė savo namus ant smėlio: [27] ir lijo lietus, ir užėjo
potvyniai, ir pūtė vėjai, ir daužėsi į tuos namus; ir jie sugriuvo, ir
smarkus buvo jų griuvimas.
5. Perskaityk Efeziečiams 4:11-12. Kas turi daryti tarnavimo
darbą? ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 4:11-12 Ir jis davė kai kuriuos apaštalais; kai
kuriuos pranašais; kai kuriuos evangelistais; kai kuriuos
pastoriais ir mokytojais; [12] šventųjų tobulinimui, tranystės
darbui, Kristaus kūno statydinimui.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas visur vaikščiojo,
pamokslaudami Žodį? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 8:1, 4 O Saulius pritarė jo mirčiai. Ir tuo laiku
buvo didelis Jeruzalėje esančios bažnyčios persekiojimas; ir jie
visi, išskyrus apaštalus, pasklido po Judėjos ir Samarijos sritis.
[4]
Todėl tie, kurie buvo išsisklaidę, ėjo visur skelbdami žodį.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas tokie visur nėjo ir
nepamokslavo Žodžio? ______________________________
_________________________________________________
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8. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:19-22. Ankstyvojoje Naujojo
Testamento bažnyčioje tikintieji darė tarnavimo darbą, o
toliau jiems padėjo lyderiai apaštalai bei buvo duodami įvairūs
nurodymai. Mūsų šiandienos bažnyčiose lyderiai pradeda
visus darbus, o tada įsijungia į darbą ir tikintieji. Kaip apaštalų
darbų 11:19-22 patvirtina šį teiginį? _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 11:19-22 Na, o tie, kurie buvo išsisklaidę dėl
persekiojimo, kilusio dėl Stepono, keliavo iki Finikijos ir Kipro,
ir Antiocho, skelbdami žodė niekam kitam, o vien tik žydams.
[20]
Ir vieni iš jų buvo vyrai iš Kipro ir Kirenės, kurie, atėję į
Antiochą, kalbėjo graikams, skelbdami Viešpatį Jėzų. [21] Ir su
jais buvo Viešpaties ranka; ir didelis skaičius įtikėjo bei atsigręžė
į Viešpatį. [22] Tada žinia apie tai atėjo iki Jeruzalėje esančios
bažnyčios ausų, ir jie išsiuntė Barnabą, kad jis eitų iki Antiocho.
9. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:14-18. Yra būtinos visos Kristaus
kūno dalys. Mes neturėtume savęs lyginti tarpusavyje. Juk iš
tikrųjų pilnas pasišventimas Kristui nereiškia, kad tu turi daryti
viską, bet kad turi daryti tai, ką Dievas įgalino tave daryti. Ką
tu darysi su informacija, kurią gavai šioje pamokoje? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 12:14-18 Nes kūnas nėra vienas narys,
bet daug. [15] Jei koja sakytų: Kadangi aš ne ranka, aš nesu iš
kūno, – argi dėl to ji nebūtų iš kūno? [16] Ir jei ausis sakytų:
Kadangi aš ne akis, aš nesu iš kūno, – argi dėl to ji nebūtų iš
kūno? [17] Jei visas kūnas būtų akis, kur būtų klausa? Jei visas
būtų klausa, kur būtų uoslė? [18] Bet dabar Dievas sudėjo narius
kiekvieną iš jų kūne kaip panorėjo.
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Atsakymai 1 Pamokai
1. Perskaityk laiško Filemonui 6 eilutę. Koks pirmas žingsnis
reikalingas, kad leistume Dievui tekėti per mus?
Pažinti visokį gėrį, esantį mumyse Kristuje Jėzuje.
2. Perskaitykite 1 Jono 4:7-8. Iš kur kyla paskatinimas veikti
mylint aplinkinius?
Iš Dievo, nes Dievas yra meilė (1 Jono 4, 8).
3. Andrew teigia: Kiekvieną kartą kai jauti meilę sklindant iš
vidaus, tai yra Dievo veikimas per tave. Kurie žodžiai iš 1 Jono
4:7 tai įrodo?
Meilė yra iš Dievo (Jis yra meilės šaltinis).
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4-8. Kokie yra Dieviškos meilės
bruožai?
• Meilė neskuba pykti ir yra kantri. Meilė yra esamajame
laike, tai reiškia kad ji nuolat taip elgiasi.
• Meilė yra maloni. Ji pasireiškia per malonius, gerus
veiksmus. Meilė yra esamajame laike, tai reiškia kad ji
nuolat taip elgiasi.
• Meilė nepavydi. Nesipiktina kito sėkme. Nesipuikuoja.
Nesigiria savimi. Nėra išdidi. Nėra susikoncentravusi į
save. Nesielgia netinkamai. Elgiasi teisingai. Nėra grubi.
Neieško sau naudos.
• Meilė nėra lengvai išprovokuojama, supykdoma, nekantri.
Nemąsto piktai. Negalvoja blogai apie aplinkinius.
Neatsimena pikto. Nesidžiaugia neteisybe, tuo, kas
neteisinga.
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Meilė džiaugiasi tiesa. Visa pakelia. Visada yra palaikanti,
padrąsinanti. Niekada nepasiduoda. Visa tiki.
Meilė visada pasitiki. Meilė niekada nesibaigia. Visada
ištveria. Tęsiasi iki galo ir trunka amžinai.

5. Perskaityk Mato14:14. Kas paskatino Jėzų tarnauti kitiems?
Jis buvo paskatintas užuojautos žmonėms. (Žodynas
užuojautą apibūdina kaip simpatizuojantį jausmą, gailestį,
gailestingumą).
6. Perskaityk Mato 25:37-40. Kai mes kitiems rodome meilę ir
atjautą, ką mes iš tiesų mylime ir kuo rūpinamės?
Mylime ir rūpinamės pačiu Jėzumi. Skaityk Žydams 6:10.
Žydams 6:10 Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų
darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote
ir tebetarnaujate šventiesiems.

Atsakymai 2 Pamokai
1. Perskaityk 1 Petro 4:11. Kieno gebėjimais mes turėtume
tarnauti?
Dievo gebėjimais.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:4. Yra įvairių ir skirtingų rūšių
dvasinių dovanų, kas yra jų šaltinis?
Dievas Šventoji Dvasia.
3. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:6. Pasirink teisingą teiginį.
B. Yra įvairių būdų, kaip Dievas veikia per žmones.
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Tiesa ar melas: Šventosios
Dvasios pasireiškimas ir dvasinės dovanos kiekvienam iš mūsų
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skiriamos bendram labui.
Tiesa.
5. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:8-10. Nurodyk ir apibrėžk
kokias dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms.
• Išminties žodis – antgamtinis apreiškimas iš Dievo apie
Jo mintis ir tikslus (skaityk Apaštalų Darbus 27:21-25).
• Pažinimo žodis – antgamtinis apreiškimas iš Dievo apie
bet kokį faktą ar įvykį (skaityk Apaštalų Darbus 9:11-12).
• Tikėjimo dovana – antgamtinis sugebėjimas tikėti Dievu
be abejonių ar svarstymų (skaityk 1 Korintiečiams 13:2).
• Gydymo dovana – antgamtinis sugebėjimas išgydyti ligą
be žmogiškos pagalbos ar vaistų (skaityk Morkaus 16:18).
• Stebuklų darymas – antgamtinis prisilietimas, kuris
padaro stebuklą, prieštaraujantį visiems gamtos dėsniams
(skaityk Žydams 2:3-4).
• Pranašystė – Antgamtinė Dievo įkvėpta žinia, kurią
kalbantysis pasako suprantama jam kalba (skaityk
Apaštalų Darbus 11:27-28 ir 1 Korintiečiams 14:3).
• Dvasių atskyrimo dovana – antgamtinis apreiškimas iš
Dievo apie dvasių buvimą ar jų veiklą (skaityk Apaštalų
Darbus 16:16-18).
• Nežinomos kalbos – antgamtinis Dievo įkvėptas
kalbėjimas nežinoma kalba (ta kalba yra nežinoma
kalbančiajam asmeniui). Skaityk Apaštalų Darbus 2:4-11.
• Kalbų aiškinimas – antgamtinis Dievo įkvėptas
kalbėjimas, kai yra išaiškinama nežinoma kalba
(skaityk Korintiečiams 14:13-14).
6. Perskaityk Romiečiams 12:6-8. Nurodyk ir apibrėžk, kokias
dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms.
• Pranašystė – Antgamtinė Dievo įkvėpta žinia, kurią
kalbantysis pasako suprantama jam kalba.
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Patarnavimas – patarnauti kitiems, tai praktinis
tarnavimas. Skaityk 2 Timotiejui 4:11.
Mokymas – paaiškinti, išnagrinėti, padėti suprasti
instrukcijas. Skaityk Apaštalų Darbus 13:1.
Raginimas – paraginti, patarti, padrąsinti, atkakliai
sakyti, paguosti ar įspėti. Skaityk Apaštalų Darbus 13:15.
Davimas – dosniai dalintis dovanomis su Dievu ar
žmonėmis. Skaityk Patarlių 22:9.
Vadovavimas – valdymas, pirmininkavimas. Skaityk
Apaštalų Darbus 20:28.
Gailestingumas – gailestingas požiūris skriaudėjo ar
aukos atžvilgiu. Skaityk Mato 5:7.

7. Ar pastebėjai kokią nors iš šių dovanų, veikiančių per tave? Jei
taip, kokias?
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Kam turėtų būti nauda iš šitų
dovanų?
Kiekvienam. Naudodamas dovanas, kad padėtum kitiems,
tu leidi Dievui veikti per tave.

Atsakymai 3 Pamokai
1. Kas yra stebuklas?
Ypatingas arba neįprastas įvykis, kuris, kaip yra manoma, yra
dieviškos jėgos pasireiškimas. Taip pat, tai yra antgamtinė
Dievo jėgos intervencija, veikianti prieš gamtos dėsnius.
2. Perskaityk Morkaus 2:10-12. Ką pademonstravo Jėzaus
stebuklas, – ką daryti Jis turėjo galią?
Atleisti nuodėmes.
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3. Perskaityk Morkaus 16:15-18. Kaip tikintieji, ką mes turime
daryti?
• Pamokslauti evangeliją.
• Krikštyti įtikėjusiuosius.
• Išvaryti velnius.
• Kalbėti kitomis kalbomis.
• Gydyti ligonius.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5-8,12. Ką žmonės matė ir kaip į
tai reagavo?
• Jie matė stebuklus (7 eilutė).
• Tikėjo Jėzumi.
• Buvo pakrikštyti vandeniu (12 eilutė).
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:12. Ką sakė apaštalas Petras apie
stebuklų darymą ir savo paties šventumą?
Kad žmogų išgydė ne jo paties šventumas ar jėga, bet Dievo.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:16. Kaip vyksta stebuklai?
Jėzaus vardu ir per tikėjimą Juo.
7. Ar Naujajame Testamente yra pavyzdžių apie stebuklus, kurie
įvyko ne per apaštalus?
Taip.
Neįvardintas Kristaus pasekėjas (Morkaus 9:38-39), Pilypas
(Apaštalų Darbai 8:5-7), Ananijas (Apaštalų Darbai 9:10-18).
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:7. Kada liausis stebuklų darymo
dovana?
Viešpaties Jėzaus atėjimo metu, t.y. kai Jis sugrįš.
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Atsakymai 4 Pamokai
1. Perskaityk 1 Korintiečiams 15:33. Ką ši eilutė moko mus apie
santykius?
Kad bloga draugija sugadina gerą charakterį.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:12. Ką ši eilutė mums parodo
apie krikščionišką gyvenimą?
Kaip fiziniam kūnui, taip ir visiems mums reikia kitų
Kristaus kūno dalių.
3. Perskaityk Hebrajams 10:24. Ką iš šios eilutės galime išmokti
apie dievotus santykius?
Žmonės, turintys dievotus santykius, padrąsina kitus, kad
mylėtų ir darytų gerus darbus.
4. Perskaityk Hebrajams 10:25. Ką iš šios eilutės galime išmokti
apie santykius?
Mums reikia susitikti daugėn, bendrauti ir drąsinti vieniems
kitus.
5. Perskaityk Patarlių 5:22-23. Kodėl turime saugoti savo širdis
nuo bedieviškų santykių?
Kad nenuklystume dėl savo kvailysčių.
6. Perskaityk 2 Timotiejui 2:22. Su kuo drauge mes turime vytis
teisumą, tikėjimą, meilę ir ramybę?
Su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.
7. Perskaityk Hebrajams 13:7. Ką mes turime prisiminti ir į ką
lygiuotis savo gyvenimais?
Savo vyresniuosius, kurie mums kalbėjo Dievo žodį.
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Atsakymai 5 Pamokai
1. Perskaityk 2 Timotiejui 3:12. Ką patirs gyvenantys dievotą
gyvenimą?
Persekiojimus.
2. Kaip galėtum apibūdinti žodį „persekiojimas“?
Prisikabinėti; versti kentėti dėl tikėjimo.
3. Perskaityk Morkaus 4:16-17. Dėl kokios priežasties ateina
suspaudimai ir persekiojimai?
Dėl Žodžio, t.y. norint pašalinti Žodį.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kuo pasibaigė persekiojimai
Jeruzalėje?
Tuo, kad žmonės pasklido visur, skelbdami Žodį.
5. Perskaityk Mato 5:10-12. Palaiminti yra tie, kurie persekiojami
dėl … ?
Teisumo.
6. Perskaityk Mato 5:12. Kai tikintieji yra persekiojami dėl
teisybės, ko jie gali tikėtis ateityje?
Didelio atlygio danguje.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:4-5. Ką persekiojo Saulius?
Jėzų.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:1. Ką persekiojo Saulius tikrame
gyvenime?
Viešpaties mokinius (krikščionis).
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9. Perskaityk Galatams 6:12. Laiške Galatams, religiniai judėjai
bandė prie Evangelijos pridėti religinio Įstatymo laikymąsi. Ko
jie bandė išvengti taip darydami?
Jie bandė išvengti kentėti persekiojimus dėl Kristaus
kryžiaus. Kitais žodžiais, jie stengėsi išvengti persekiojimo,
kuris atėjo dėl skelbimo, kad išgelbėjimas ateina tik iš
malonės per tikėjimą Kristumi.

Atsakymai 6 Pamokai
1. Perskaityk Danieliaus 2:44. Senojo testamento pranašai
pranašavo, kad ateityje ateis Mesijas (arba Pateptasis), ir
dangaus Dievas įtvirtins karalystę, kuri … ?
B. Niekada nebus sugriauta.
2. Perskaityk Mato 4:17-23. Apie ką buvo Jėzaus žinia?
Atgailauk, nes Dievo karalystė yra arti tavęs.
3. Perskaityk Morkaus 1:14-15. Jėzus pamokslavo … evangeliją.
Dievo karalystės.
4. Perskaityk Luko 4:43. Dievas atsiuntė Jėzų todėl, kad … ?
Pamokslautų apie Dievo karalystę.
5. Perskaityk Jono 4:25. Rašte nematome, kad Jėzus būtų aiškinęs
žydams apie tai, ką Jis turėjo galvoje kalbėdamas apie karalystę.
Tai buvo Senojo testamento koncepcija, apie kurią jie … ?
C. Jie jau laukė jos.
6. Perskaityk Luko 9:1-2. Kokius tris dalykus darė dvylika mokinių?
• Išvarinėjo demonus.
• Gydė ligas.
• Pamokslavo Dievo karalystę.
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7. Perskaityk Luko 10:1-2 ir 8-9. Kokią žinią skelbti Jėzus liepė
kitiems septyniasdešimčiai mokinių?
Dievo karalystę.
8. Perskaityk Luko 23:2. Remiantis pačių žydų apibrėžimu, žodis
„Kristus“ reiškia tą, kuris yra … ?
Karalius.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:7. Priešingai romėnų įstatymui,
žydai sakė, kad apaštalas Paulius mokė apie tai, kad yra kitas … ?
Karalius/Jėzus.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:8-10. Paulius drąsiai kalbėjo
Efeze, nuginčydamas ir įtikindamas kitus apie … ?
Dievo karalystę.
11. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-31. Apie ką Paulius
pamokslavo 31-oje eilutėje?
Apie Dievo karalystę; o taip pat mokė visų dalykų, susijusių
su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
12. Perskaityk Mato 24:14. Kokia žinia turi būti pamokslaujama
visame pasaulyje?
Karalystės evangelija.
13. Perskaityk Apaštalų Darbų 20:24-25. Kartais karalystės
evangelija yra vadinama … evangelija.
Dievo malone.
14. Perskaityk Luko 16:16. Neįmanoma suprasti Jėzaus žinios be
pamatinio supratimo apie karalystę. Karalystė buvo ta žinia,
apie kurią kalbėjo Jėzus ir vienintelė žinia, kurią Jis liepė Savo
mokiniams … ?
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A. Pamokslauti.
15. Perskaityk Mato 6:10. Faktiškai, Dievo karalystė yra Dievo
valdymas. Kaip tai išreiškiama šioje eilutėje?
Dievo valia yra žemėje taip, kaip ir Jo valia danguje.
16. Perskaityk Kolosiečiams 1:13-14. Frazėje „Dievo karalystė“ yra
idėja apie žmonių grupę, kurie … ?
B. Priima Dievo valdymą (ir atmeta Šėtono) ir priima Jo
atleidimą.
17. Peskaityk Mato 4:17. Kad įeitum į Dievo karalystę, reikalingas
širdies pasikeitimas. Tokį širdies pasikeitimą Biblija vadina:
C. Atgaila.
18. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:18. Ar tu nusigręžei nuo … į
šviesą, nuo Šėtono … į … , kad gautum atleidimą už savo
nuodėmes?
• Tamsos.
• Jėgos.
• Dievo.
19. Perskaityk Ezekielio 36:26-27 ir Apaštalų Darbų 11:15-18. Ar
tau buvo duota nauja širdis ir nauja dvasia, kurių dėka tu gali
vaikščioti Dievo keliais?
20. Perskaityk Luko 18:13-14. Ar šaukeisi Dievo, kad būtų atleistos
tavo nuodėmės?

Atsakymai 7 Pamokai
1. Perskaityk Jono 1:12. Tiems, kurie priėmė … ?
A. Jį (Viešpatį Jėzų Kristų).
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2. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31. Kuo turime tikėti, kam
turime save pavesti?
Viešpatį Jėzų Kristų.
3. Perskaityk Luko 6:46. Kas yra turima omenyje, kai naudojamas
žodis „Viešpats“?
• Šeimininkas.
• Valdytojas.
• Viršininkas.
• Tas, kas turi teisę kontroliuoti mūsų gyvenimus.
• Šis žodis taip pat reiškia dievybę.
4. Perskaityk Mato 1:21. Kas yra pasakoma žodžiu „Jėzus“?
Jėzus kaip Gelbėtojas.
5. Perskaityk Luko 23:2. Ką reiškia žodis „Kristus“?
• Jėzus kaip mūsų Karalius.
• Mesijas.
6. Skaityk Romiečiams 1:16. Remiantis šia eilute, Evangelija arba
Geroji Naujiena yra … ?
Pats Kristus su visais kitais dalykais, kurie ateina iš Jo.
7. Perskaityk Romiečiams 1:1-3. Dievo Evangelija kreipia visą
dėmesį (koncentruojasi) į … ?
• Dievo Sūnų.
• Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Jo dalį ar Jį visą?
Jį visą.
8. Perskaityk Jono 6:54. Kai tu kažką valgai, ką tai reiškia?
Kad tu priimi maistą į save. Tam tikra prasme, tai, ką tu
valgai, tampa tavo gyvybe, tavo stiprybe.
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9. Perskaityk Galatams 3:27. Kai asmuo pakrikštyjamas į Kristų,
jis apsivelka … ?
Kristumi.
Kurią Kristaus dalį jis apsivelka?
Jį visą.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:5-6. Kai Saulius atsivertė, kokius
du klausimus jis uždavė Jėzui?
• Kas tu esi?
• Ką tu nori, kad aš padaryčiau?
11. Perskaityk Romiečiams 7:4. Su kuo mes turime susituokti?
Su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
Su kuria Jo dalimi mes esame susituokę?
Su Juo visu.
12. Ar tu džiaugiesi gera santuoka su Kristumi? Ar tu kalbiesi ir
bendrauji su Juo, ar tu myli ir garbini Jį?

Atsakymai 8 Pamokai
1. Perskaityk Morkaus 2:16-17. Ką išgelbėti atėjo Jėzus?
Nusidėjėlius.
2. Perskaityk Romiečiams 2:1. Kai mes teisiame kitus, ką tuomet
darome su pačiais savimi?
Pasmerkiame pačius save; t.y., sau patiems paskelbiame
teismo nuosprendį.
Kodėl?
Nes nors ir teisiame kitus, tačiau patys darome tuos pačius
dalykus, ką ir jie.
3. Perskaityk Jokūbo 2:10. Jeigu mes laikomės didžiosios Dievo
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Įstatymo dalies, bet nevykdome kelių dalykų, – kuo esame
kalti?
Kad sulaužome visą įstatymą.
4. Perskaityk Galatams 3:10. Jeigu norime būti teisūs laikydamiesi
Dievo Įstatymo, kiek to Įstatymo turime laikytis?
Viso.
Ir kiek ilgai turime laikytis tų įsakymų?
Turime visada laikytis visko (be jokios išimties).
Ar matai, kodėl mes negalime būti išgelbėti stengdamiesi būti
pakankamai gerais?
Taip.
5. Perskaityk Galatams 2:16. Išteisinimas yra teisumo dovana,
kurią duoda Dievas, ir kuri atveda asmenį į teisų stovėjimą
Dievuje ir teisingą santykį su Dievu. Nusidėjėlių išteisinimas
yra įgyjamas per tikėjimą Jėzumi Kristumi, jis įvyko vieną
kartą ir už visus per Jo mirtį ir prisikėlimą (1 Korintiečiams
15:3-4 ir Romiečiams 4:25). Kuo žmogus nėra išteisinamas?
Savo paties darbais; t.y., Įstatymo darbais.
Kokiu būdu asmuo yra išgelbėjamas?
Per tikėjimą (pasitikėjimą) Jėzumi Kristumi.
Kiek žmonių bus išteisinti Įstatymu?
Nė vienas kūnas; t.y., nė vienas asmuo.
6. Perskaityk Romiečiams 6:14. Kaip krikščionis, tu esi:
B. Malonėje.
7. Perskaityk Ezekielio 18:20. Jeigu būtum po Įstatymu, kokia
būtų bausmė už tavo nuodėmes?
Mirtis.
8. Perskaityk Romiečiams 4:6-8. Iš malonės, kokius tris dalykus
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Dievas daro su tavo nuodėmėmis?
• Atleidžia jas.
• Uždengia jas.
• Jų neįskaičiuoja į mano sąskaitą.
9. Perskaityk Romiečiams 5:1. Dabar, kai jau esame išteisinti,
kokia privilegija mes džiaugiamės?
Taika su Dievu (Jis nėra įpykęs ant mūsų).
10. Perskaityk Romiečiams 5:9. Dabar, kai jau esame išgelbėti
Jėzaus krauju, nuo ko būsime išgelbėti?
Rūstybės (teismo už mūsų nuodėmes).
11. Perskaityk Romiečiams 10:4. Kristus atbaigė Įstatymą, kad
galėtume įgyti … ? prieš Dievą.
Teisumą.
12. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:30. Dievas padarė Jėzų Kristų
mūsų … ?
• Išmintimi.
• Teisumu.
• Pašventinimu.
• Atpirkimu.
13. Perskaityk Filipiečiams 3:9. Kai gyveni pagal Mozės Įstatymą,
tu stengiesi įgyti savo paties … ?
Teisumą.
14. Perskaityk 1 Korintiečiams 11:1. Kaip krikščionys, mes
gyvename pagal Kristaus įstatymą. Kristaus įstatymas nėra
taisyklių, kurių reikia laikytis, rinkinys; bet tai reiškia gyventi
gyvenimą nuolatos žvelgiant į vieną asmenį. Tas asmuo yra … ?
Kristus.
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15. Perskaityk Romiečiams 8:3. Įstatymas niekada negalėtų mūsų
išgelbėti; bet ne todėl, kad Įstatymas yra neteisingas, bet
kadangi mes, būdami silpni savo … , nesugebėtume jo laikytis.
Kūne.

Atsakymai 9 Pamokai
1. Kaip šioje pamokoje buvo apibūdinta malonė?
Neužsitarnautas, nepelnytas Dievo palankumas.
2. Kai širdis yra įsitvirtinusi malonėje, mums daugiau nebereikia
stengtis užsitarnauti savo priimtinumą Dievui dėka savo … ?
Darbų.
3. Perskaityk Hebrajams 10:14. Mažos Don Krow nesėkmės
visada vertė jį jaustis netobulu. Remiantis šia eilute, kaip mes
tampame tobuli?
Per Jėzaus auką, – Jis ištobulino mus visai amžinybei.
4. Perskaityk Romiečiams 5:17. Jėzus davė mums teisumo … ,
kad galėtume būti teisūs ir šventi prieš Dievą Tėvą ir galėtume
atitikti visus Įstatymo reikalavimus.
Dovaną.
5. Perskaityk Izaijo 26:3. Jeigu mes toliau žiūrėsime ir
sukoncentruosime savo dėmesį į mūsų netobulumus, klaidas
ir nuodėmes, o ne į Jėzų, kuris yra mūsų tikėjimo autorius ir
atbaigėjas, mūsų širdys bus nuliūdusios ir bejėgės tikėti ir ką nors
priimti iš Dievo. Į ką turime būti sukoncentravę savo protą?
Mūsų proto mintys turi pasilikti Viešpatyje.
6. Perskaityk Efeziečiams 3:17. Mūsų širdys turi pilnai priklausyti
Jam. Taip yra tada, kai mes esame … ?
Jo pilnatvėje ir poilsyje.
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7. Perskaityk Romiečiams 4:5. Ar išgelbėjimas yra atlygis, kurį
reikia užsitarnauti, ar Dievo malonės dovana?
Dievo malonės dovana.
8. Perskaityk Romiečiams 5:17. Teisumas (teisus stovėjimas su
Dievu) yra dovana. Ar tu turi dirbti, kad gautum dovaną?
Ne.
Kokiu būdu tu įgyji dovaną?
Tiesiog pasiimdamas ją.
9. Perskaityk Romiečiams 6:23. Remiantis šia eilute, kas yra laisva
Dievo dovana?
Amžinas gyvenimas (vietoje amžinos mirties).
10. Perskaityk Titui 3:5. Kiek tavo gerų darbų prisideda prie tavo
išgelbėjimo?
Nė vienas.
11. Perskaityk Romiečiams 6:14. Savo žodžiais paaiškink, ką
reiškia būti Dievo malonėje.
Mes gauname ne tai, ką nusipelnome savo nuodėmėmis,
bet, per Jėzų Kristų, gauname tai, kas yra Dievo geriausia.
Mes gauname teisumą, priimtinumą ir atleidimą (visa tai
yra Dievo gailestingumo dovana).
12. Perskaityk Romiečiams 11:6. Jeigu Dievo palaiminimai mums
duodami iš malonės, tai reiškia, kad jie nėra užtarnauti mūsų … ?
Darbais.
13. Perskaityk Romiečiams 3:24. Savo žodžiais paaiškink šios
eilutės prasmę.
Teisumas (išteisinimas) yra Dievo malonės dovana duota
tikinčiajam dėka Kristaus atperkančio darbo ant kryžiaus.
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14. Perskaityk Efeziečiams 1:7. Atleidimas už mūsų nuodėmes
buvo suteiktas pagal … ?
Dievo malonės turtus.

Atsakymai 10 Pamokai
1. Kol vyksta tokie dalykai, kokio pobūdžio santykius šis vyras
gali turėti su ta šeima?
Santykius, pilnus neatleidimo, kartėlio ir nesutarimų.
2. Perskaityk Hebrajams 10:1. Ko Įstatymas negalėjo padaryti?
Padaryti tobulais (be defekto ar dėmės) tuos, kurie garbina.
3. Perskaityk Hebrajams 10:1. Kas yra sakoma šioje eilutėje,
dėl ko galime suprasti, kad Senojo Testamento aukos buvo
nepakankamos, kad padarytų mus tobulus?
Tos aukos buvo aukojamos vėl ir vėl: kas dieną, kas savaitę,
kas mėnesį. Pats faktas, kad jos buvo kartojamos, įrodė, kad
jos negalėjo visam laikui išspręsti nuodėmės problemos.
4. Perskaityk Hebrajams 10:2. Jeigu būtų atsiradusi tokia auka,
kuri tikrai būtų galėjusi nugalėti nuodėmę, ką ji būtų padariusi
garbintojams?
Ji būtų padariusi, kad jie daugiau nebeturėtų nuodėmės
sąmonės (nebebūtų visada nugalimi visokių klaidų ir
nesėkmių).
5. Ką buvo priverstas daryti išgėręs vairuotojas?
Visada galvoti apie savo nuodėmę.
6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Dievas ištobulina Savo žmones
per … ?
D. Jėzaus auką.
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7. Perskaityk Hebrajams 10:14. Jėzaus auka (priimta tikėjimu)
ištobulina tikintįjį … ?
C. Visiems laikams.
8. Perskaityk Pradžios 20:1-18. Kas yra du vyrai, paminėti šioje
istorijoje?
• Abraomas
• Abimelechas
9. Perskaityk Pradžios 20:2 ir 5. Kas šioje istorijoje buvo vyras,
kuris melavo ir apgavo kitą vyrą?
Abraomas.
10. Perskaityk Pradžios 20:7. Esu tikras, kad Dievas nepritarė
Abraomo veiksmams. Tačiau kieno pusę palaikė Dievas –
Abraomo ar Abimelecho?
Abraomo.
Kodėl? Perskaityk taip pat Pradžios 15:1, 18 ir Jokūbo 2:23.
Nes Abraomas turėjo sandorą su Dievu ir buvo Dievo draugas.
11. Perskaityk Pradžios 20:7, 17-18. Nors Abraomas buvo tas,
kuris padarė neteisybę, tačiau kam Dievas liepė melstis už kitą?
A. Abraomas turėjo melstis už Abimelechą.
12. Perskaityk Romiečiams 8:31. Nors kartais mes kažką padarome
ne taip, tačiau mūsų pusėje yra kas?
Dievas.
13. Perskaityk Romiečiams 4:8. Nors mes ir darome klaidas, tačiau
Dievas sako, kad Jis ko nedarys?
Neįskaičiuos mums mūsų nuodėmių; t.y., nelaikys mūsų
nuodėmių prieš mus.
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14. Perskaityk Hebrajams 8:12-13. Naujoje Sandoroje Dievas
pažada ko nedaryti?
Dievas nebeprisimins mūsų nuodėmių, – Jis nelaikys mūsų
nuodėmių prieš mus.
15. Perskaityk Efeziečiams 2:5; 8-9. Kaip mes esame išgelbėjami?
Iš Jo malonės, – dėka Jo palankumo ir gerumo, kurių mes
neužsitarnavome.
16. Perskaityk Tito 3:5. Kaip mes nesame išgelbėjami?
Mes nesame išgelbėjami mūsų atliktais teisumo darbais.
Kaip mes esame išgelbėjami?
Mes esame išgelbėjami dėka Jo gailestingumo. Jis nuplovė
mus, kai mes atgimėme iš naujo (regeneracija), ir Savo
Šventąja Dvasią padarė mus naujus.
17. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą dėl to, kad Jis išgelbėjo mus iš Savo … ?
Malonės.
Nes mylimajame (Jėzuje Kristuje) Jis padarė mus … ?
Priimtinus.

Atsakymai 11 Pamokai
1. Perskaityk Romiečiams 8:38-39. Kuo buvo įsitikinęs apaštalas
Paulius?
Jis buvo įsitikinęs, kad niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo
meilės – nei gyvenimas, nei mirtis, nei angelai ar dvasios,
praeitis ar ateitis, jėgos viršuje, ar jėgos apačioje. Niekas
negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kurią randame Jėzuje
Kristuje, mūsų Viešpatyje.
2. Kai aš mokiausi Biblijos koledže, ten buvo vienas profesorius, kuris
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išdalino štai ką teigusius užrašus: „Išteisinimas yra teisinis aktas,
kuriuo Dievas paskelbia teisiu kiekvieną, kuris tiki, tačiau nepadaro
jo teisiu.“ Kai aš pats studijavau Raštą, įsitikinau, kad išteisinimas
yra teisumo dovana, kuri padaro tave teisų Dievo akyse. Perskaityk
Romiečiams 5:19. Per Jėzaus Kristaus paklusnumą (Įstatymo
laikymąsi ir ėjimą ant kryžiaus) daugelis bus … ?
C. Padaryti teisiais.
3. Perskaityk 2 Korintiečiams 5:21. Nes Tą [Jėzų Kristų], kuris
nepažino nuodėmės [Jis niekada nenusidėjo], Jis [Dievas] padarė
nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume … ? (skliausteliai mano).
Padaryti Dievo teisumu Kristuje.
4. Perskaityk Kolosiečiams 1:21-22. Jėzus Kristus atėjo į žemę ir
mirė už mūsų nuodėmes. Dėl to mes stovime Dievo akivaizdoje
kaip žmonės, kurie yra šventi, be kliaudos ir nekalti:
C. Dievo akyse.
5. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą už Jo malonę, nes Jis padarė mus … ?
Priimtinais Mylimajame (tai yra, Kristuje).
6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Kokiam laikui mes buvome
ištobulinti per Jėzų ir Jo auką ant kryžiaus?
C. Amžinai.
7. Perskaityk Hebrajams 10:15-17. Kaip dažnai Dievas žada
prisiminti mūsų nuodėmes Naujojoje Sandoroje?
C. daugiau niekada nebprisimins.
8. Perskaityk Romiečiams 6:1-2. Dievo malonė yra didesnė už
visas mūsų nuodėmes. Ar turėtume ir toliau nuodėmiauti, kad
Dievo malonė pasirodytų esanti didelė?
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Ne, jokiu būdu!
9. Perskaityk Hebrajams 9:12. Kokios rūšies atpirkimą (laisvę
nuo bausmės už mūsų nuodėmes) Jėzus įgijo dėl mūsų?
C. Amžiną atpirkimą.
10. Perskaityk Romiečiams 8:33. Įvardink ką nors, kas gali pateikti
kaltinimą pieš Dievo išrinktuosius.
Nėra nė vieno tokio.
11. Perskaityk Romiečiams 8:34. Įvardink ką nors, kas gali
pasmerkti (tai yra, išstatyti teismui) Dievo žmones.
Nėra nė vieno tokio.
12. Perskaityk Romiečiams 8:35. Įvardink ką nors, kas gali atskirti
krikščionį nuo Dievo meilės.
Nėra nė vieno tokio.
13. Perskaityk Romiečiams 8:31. Kokia yra šios mokinystės
pamokos išvada?
Kad Dievas yra už mus, ir niekas negali būti prieš mus.

Atsakymai 12 Pamokai
1. Yra tikimasi, kad esamuoju laiku duotų įsakymų bus laikomasi
…?
Nuolatos, pakartotinai.
2. Perskaityk Jono 3:16. Remiantis esamuoju graikų kalbos laiku,
ką teigia Jono 3:16?
Kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį
Sūnų, kad tas, kuris tiki (esamasis laikas: tiki ir nesiliauja
tikėjęs) juo, nepražus, bet turės amžiną gyvenimą.
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3. Perskaityk 1 Jono 3:9. Kas tik yra gimęs iš Dievo, nedaro
nuodėmės. Ką tai reiškia?
Kas tik yra gimęs iš Dievo, nedaro (esamasis laikas: t.y.,
nuodėmės darymas daugiau nebėra jo gyvenimo būdas,
rodantis neatgailavusią širdį) nuodėmės.
4. Perskaityk Luko 15:7. Danguje yra džiaugsmas dėl vieno
nusidėjėlio, kuris … ?
Atgailauja ir nenustoja atgailauti.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:30. Dievas įsako visiems
žmonėms visur … ?
Atgailauti ir nenustoti atgailavus.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką teigia ši eilutė?
Ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visame Judėjos
krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės atgailautų [esamasis
laikas: ir toliau atgailautų], gręžtųsi į Dievą (esamasis laikas:
ir toliau gręžtųsi) ir imtųsi (esamasis laikas: ir toliau daryti
darbus, kurie įrodytų tavo atgailą) atgailos vertų darbų.
7. Perskaityk 1 Jono 2:3. Kokia yra asmeninių santykių turėjimo
su Dievu arba Jo pažinimo pasekmė?
Darymas to, ką Jis sako, Jo įsakymų laikymasis.
8. Perskaityk Jokūbo 2:18. Jokūbas sako: Parodyk man savo
tikėjimą be darbų (o to neįmanoma padaryti), o aš tau
parodysiu savo tikėjimą … ?
Darbais, arba tuo, ką aš darau.
9. Perskaityk 1 Tesalonikiečiams 1:3. Darbai arba veiksmai, kurie
kyla iš tikėjimo, yra vadinami … ?
Tikėjimo darbais.
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10. Perskaityk Galatams 2:16 ir 21. Įstatymo darbai yra tokie
darbai, kuriuos žmonės daro, kad įgytų išgelbėjimą arba
… ? (21 eilutė). Įstatymo drabai negali išgelbėti, – jie neturi
išgelbėjimo jėgos.
Teisumą.
11. Perskaityk Romiečiams 2:7-10. Kokių dviejų žmonių grupių
vaisius apibūdina šios eilutės?
• Tikinčiųjų.
• Netikinčiųjų.

Atsakymai 13 Pamokai
1. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:13, 18-22. Pirmas Jono laiškas
kalba apie tikro tikinčiojo „vaisių“ arba akivaizdų įrodymą. Tai
yra visi iš širdies išeinantys dalykai. Ką turi daryti tikintieji, kai
pasirodo, kad jų širdis yra neteisi (pvz., kaip Simono)?
Atgailauti dėl nuodėmės (nedorybės) ir melstis Dievui, kad
tas širdies sumanymas būtų atleistas.
2. Perskaityk 2 Petro 1:5-11. Koks yra įrodymas arba akivaizdus
faktas, kad asmuo tikrai yra tarp tų, kuriuos Dievas pašaukė ir
išrinko?
Jie prideda prie savo tikėjimo visas Dvasios vertybes – savo
naujos prigimties savybes.
3. Perskaityk Mato 25:34-40. Kokios tikinčiojo savybės yra
demonstruojamos šiose eilutėse?
Iš tikėjimo ateinantys praktiniai darbai: tokie kaip maisto
davimas išalkusiam, vaišingumas, vargšo žmogaus aprengimas,
rūpinimasis sergančiais, esančiųjų kalėjime lankymas, ir t.t.
4. Perskaityk Jono 13:35. Iš ko yra pažįstami Jėzaus mokiniai?
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Iš meilės, kurią jie rodo vienas kitam.
5. Perskaityk Mato 7:21-23. Kodėl šiems asmenims nebuvo leista
įeiti į Dievo karalystę?
• Jie buvo nedorybės darbininkai. Graikų kalboje yra
naudojamas esamasis laikas, kuris parodo, kad nedorybė
buvo jų gyvenimo būdas, jų prigimtis. Jėzus pasakė, kad
niekada jų nepažinojo.
• Jie buvo pražuvę religingi žmonės, kurie niekada
nepatyrė širdies pasikeitimo, proto pasikeitimo, dalykų,
kurie būtų atsukę juos į Dievą.
6. Perskaityk Jono 14:23. Jeigu žmogus myli Jėzų, – ką jis daro?
Laikosi Jo žodžių, arba kitaip, daro tai, ką Jis sako.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką sako ši eilutė?
Kad atgailą įrodytum savo veiksmais.
8. Perskaityk Jokūbo 2:17. Jeigu tavo tikėjimo nelydi geri darbai
ar veiksmai, tai koks tuomet yra tas tikėjimas?
Miręs tikėjimas, negelbstintis tikėjimas (Jokūbo 2:14).

Atsakymai 14 Pamokai
1. Gal būt tu nustebsi sužinojęs, kad Jėzus niekada niekieno
nekvietė tapti „krikščioniu“, – Jis kvietė žmones tapti
„mokiniais“. Peržvelk visas evangelijas (Mato, Morkaus, Luko
ir Jono) ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo surašyk kuo
daugiau Rašto vietų, rodančių, kad Jėzaus kvietimas buvo
mokinystė.
2. Apaštalų Darbų knygoje žmonės nebuvo kviečiami tapti
„krikščionimis“; juos kvietė tapti „mokiniais“. Peržvelk
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Apaštalų Darbus ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo
surašyk kuo daugiau Rašto vietų, rodančių, kad žmonės buvo
kviečiami mokinystei.
3. Rašte žodis „mokinys(iai)“ iš viso yra pavartotas 273 kartus.
Visoje Biblijoje žodis „krikščionis(iai) yra pavartotas tris
kartus. Ant atskiro popieriaus lapo surašyk visas tris Rašto
vietas, kuriose yra naudojamas žodis „krikščionis(iai)“.
• Apaštalų Darbai 11:26.
• Apaštalų Darbai 26:28.
• 1 Petro 4:16.
4. Perskaityk Mato 10:25. Remiantis šia eilute, kas yra mokinys?
Mokinys yra tas, kuris tampa toks, kaip jo mokytojas arba
šeimininkas.
5. Perskaityk Luko 14:26. Teisinga ar klaidinga: būti Jėzaus
mokiniu reiškia besąlygiškai aukoti savo gyvenimą už kito
gyvenimą.
Tiesa.
6. Perskaityk Luko 14:33. Teisinga ar klaidinga: bent jau kai
kuriais atvejais būti Jėzaus mokiniu reiškė tiesiogine prasme
viską palikti ir pirmiausiai žiūrėti į Jėzų.
Tiesa.
7. Perskaityk Mato 19:29. Teisinga ar klaidinga: kiekvienas, kuris
dėl Jėzaus paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, žmoną,
vaikus ar žemes, gaus visko šimteriopai ir paveldės amžinąjį
gyvenimą.
Tiesa.
8. Peskaityk Apaštalų Darbų 14:22. Teisinga ar klaidinga:
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Mokytiniai turi nesiliauti tikėję.
Tiesa.
9. Perskaityk Hebrajams 10:14. Teisinga ar klaidinga: rimtas kai
kurių žmonių pasisakymas prieš Rašto vietas, kurios pabrėžia
mokinystę, yra tame, kad būti „krikščioniu“ nereikalauja
pasatangų (viskas ateina iš malonės), o būti „mokiniu“
reikalauja tikro pasiaukojimo ir pasišventimo. Tiesa yra tokia,
kad Kristaus atpirkimas nereikalavo pastangų iš mūsų pusės,
bet Kristus visada kvietė mus pilnai ir visiškai atiduoti savo
gyvenimus.
Tiesa.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:26. Teisinga ar klaidinga:
Kristaus kvietimas nebuvo skirtas dviejų tipų tikintiesiems: kad
tie, kurie lieka kūniški, būtų krikščionys, o kiti būtų mokiniai.
Tiesa ta, kad ir krikščionys, ir mokiniai turėjo reikšti vieną ir
tą patį.
Tiesa.
11. Perskaityk Mato 28:19. Jėzaus paliepimas tikintiesiems buvo
eiti ir padaryti:
A. Mokinius.
12. Perskaityk Mato 28:20. Teisinga ar neteisinga: tikintieji turi
kitus mokyti, kad jie paklustų viskam, ką įsakė Jėzus.
Tiesa.
13. Perskaityk Jono 1:12. Teisinga ar neteisinga: Jėzus siūlė savo
malones (atleidimą, išteisinimą ir t.t.), bet tik tuo atveju, jeigu
priimi ir Jo asmenį.
Tiesa.
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Atsakymai 15 Pamokai
1. Perskaityk Morkaus 16:15. Kam turi būti skelbiama Evangelija?
Kiekvienam kūriniui (kiekvienam asmeniui).
2. Perskaityk Mato 28:19-20. Kas turi būti mokomi?
Visų tautų žmonės.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5 ir 26, 16:13-15 ir 23, 20:20-21.
Kur vyko evangelizavimas?
• Miestuose.
• Dykumose.
• Upių pakrantėse.
• Kalėjimuose.
• Viešumoje.
• Tai vienuose tai kituose namuose.
4. Perskaityk Morkaus 4:11-12.
atsivertimui, asmuo privalo:
E. Visi atsakymai teisingi.

Prieš

įvykstant

tikram

5. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-24. Kai Paulius pateikė detalų
paaiškinimą ir liudijo apie Evangeliją, kiek laiko jam užėmė,
kad įtikintų žmones apie tai, ką skelbė Jėzus?
Nuo ryto iki vakaro, turbūt kokias šešias-aštuonias valandas.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:14. Ką Viešpats atveria, kai kas
nors iš tikrųjų atsigręžia į Kristų?
Širdis, pati centrinė žmogaus esybės dalis.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:37. Kas atsitinka, kai žmogaus
širdis atsiveria ir kai tas žmogus yra įtikintas?
Jeigu jie teisingai reaguoja, jie paklaus: „Ką turiu daryti?“
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8. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31 ir 2:38. Ir ką tuomet žmogus
turi daryti?
Atgailauti ir tikėti Viešpačiu Jėzumi Kristumi bei būti
pakrikštytu.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:42 ir Jono 8:31-32. O ką tada turi
daryti žmogus?
• Pasilikti apaštalų mokyme (doktrinoje).
• Toliau mokytis ir praktikuoti Jėzaus žodžius.
10. Perskaityk Romiečiams 10:14-15. Kaip atvirkštine tvarka (šioje
Rašto vietoje) asmuo ateina pas Kristų?
• Kažkas yra pasiųstas.
• Kažkam yra pamokslaujama arba skelbiama.
• Kadangi jie girdi Kristaus žinią, jie gali tikėti.
• Kadangi jie tiki, jie šaukiasi Viešpaties vardo, kad būtų
išgelbėti.

Atsakymai 16 Pamokai
1. Questionnaire.
Nuoroda į pamoką.
2. Mokinystės tęsimo rezultatų forma.
Nuoroda į pamoką.
3. Perskaityk Jokūbo 1:22. Jeigu mes tiktai girdime Dievo Žodį,
bet niekada jo nenaudojame praktiškai, – ką mes darome?
Apgaudinėjame patys save.
4. Perskaityk Mato 7:24-27. Kad būtume išmintingi žmonės, mes
turime ne tik girdėti Jėzaus pasakymus, bet ir ką daryti?
Juos vykdyti.
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5. Perskaityk Efeziečiams 4:11-12. Kas turi daryti tarnavimo darbą?
Šventieji, o ne tam tikra žmonių klasė, – taip vadinama
dvasininkija.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas visur vaikščiojo,
pamokslaudami Žodį?
Tikintieji, kurie buvo išsklaidyti po svetimus kraštus.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas tokie nėjo visur ir
nepamokslavo Žodžio?
Apaštalai. Iš to mes matome, kad būtent ankstyvoji Naujojo
Testamento bažnyčia buvo atsakinga už mokinių ugdymą ir
evangelizavimą.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:19-22. Ankstyvojoje Naujojo
Testamento bažnyčioje tikintieji darė tarnavimo darbą, o
toliau jiems padėjo lyderiai apaštalai bei buvo duodami Mūsų
šiandienos bažnyčiose lyderiai pradeda visus darbus, o tada
įsijungia į darbą ir tikintieji. Kaip Apaštalų Darbų 11:19-22
patvirtina šį teiginį?
Bažnyčia išgirdo apie naujų tikinčiųjų atsivertimą ir išsiuntė
Barnabą, kad nuvyktų pas juos ir jiems padėtų (22eilutė).
9. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:14-18. Yra būtinos visos
Kristaus kūno dalys. Mes neturėtume savęs lyginti tarpusavyje.
Juk iš tikrųjų pilnas pasišventimas Kristui nereiškia, kad tu
turi daryti viską, bet kad turi daryti tai, ką Dievas įgalino tave
daryti. Ką tu darysi su informacija, kurią gavai šioje pamokoje?
Reikia tikėtis, kad pritaikysiu visa tai praktikoje – eisiu ir
naudosiu savo dovanas, kad padėčiau kitiems.
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PRIIMK JĖZŲ KAIP SAVO
GELBĖTOJĄ
Pasirinkimas priimti Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir
Gelbėtoją yra pats svarbiausias sprendimas kokį tik kada nors
galėtum padaryti!
Dievo Žodis žada: Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi
tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. [10] Nes
širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama,
ir taip įgyjamas išgelbėjimas … [13] Nes kiekvienas, kuris šaukiasi
Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Romiečiams 10:9‑10, 13).
Dievas iš Savo malonės jau padarė viską, kad suteiktų
išgelbėjimą. O tau reikia paprasčiausiai tikėti ir priimti.
Garsiai taip melskis: „Jėzau, aš išpažįstu, kad Tu esi mano
Viešpats ir Gelbėtojas. Aš savo širdimi tikiu, kad Dievas prikėlė
Tave iš mirusių. Aš tikiu Tavo Žodžiu ir dabar priimu išgelbėjimą.
Ačiū, kad mane išgelbėjai!“
Tuo momentu, kai tik tu pašventi savo gyvenimą Jėzui Kristui,
Jo Žodžio tiesa iš karto persmelkia tavo dvasią. Ir dabar, kai jau esi
gimęs iš naujo, tu esi visiškai naujas tu!
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PRIIMK ŠVENTĄJĄ DVASIĄ
Tau, kaip Jo vaikui, tavo mylintis dangiškas Tėvas nori duoti
antgamtinę jėgą, kurios tau reikia, kad galėtum gyventi šį naują
gyvenimą.
Luko 11:10, 13 Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško,
randa, ir beldžiančiam atidaroma … [13] Jei tad jūs, būdami blogi,
mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai kaip žymiai labiau
jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo?
Visa, ką tu turi daryti, tai prašyti, tikėti ir priimti! Melskis:
“Tėve, aš pripažįstu, kad man reikia Tavo jėgos gyventi šį naują
gyvenimą. Prašau, pripildyk mane Savo Šventąja Dvasia. Tikėjimu
aš priimu Ją tiesiog dabar! Dėkoju Tau, kad krikštyji mane. Šventoji
Dvasia, Tu esi laukiama mano gyvenime.”
Sveikinimai! Dabar tu esi pripildytas antgamtine Dievo jėga.
Iš tavo širdies į burną pradės kilti tam tikri tau nepažįstamos kalbos
garsai (1 Korintiečiams 14:14). Kai tikėjimu ištari juos garsiai, tu
iš savo vidaus atpalaiduoji Dievo jėgą ir statydini save Dvasioje
(4 eilutė). Tu gali tai daryti kada tik nori ir kur tik nori.
Ir nesvarbu, ar tu ką nors jautei ar ne, kai meldeisi norėdamas
priimti Viešpatį ir Jo Dvasią. Jeigu savo širdyje tikėjai, kad gavai,
tai Dievo Žodis sako, kad gavai. Dievas visada gerbia Savo
Žodį, – tikėk juo!
Morkaus 11:24 Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi,
tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.
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ŠVENTO RAŠTO SKAITYMO
PLANAS
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1. Pradžios 1-3; Mato 1
2. Pradžios 4-6; Mato 2
3. Pradžios 7-9; Mato 3
4. Pradžios 10-12; Mato 4
5. Pradžios 13-15
6. Pradžios 16-17; Mato 5
7. Pradžios 18-19; Mato 6
8. Pradžios 20-22
9. Pradžios 23-24; Mato 7
10. Pradžios 25-26
11. Pradžios 27-28; Mato 8
12. Pradžios 29-30; Mato 9
13. Pradžios 31-32
14. Pradžios 33-35; Mato 10
15. Pradžios 36-38
16. Pradžios 39-40; Mato 11
17. Pradžios 41-42; Mato 12
18. Pradžios 43-45
19. Pradžios 46-48
20. Pradžios 49-50; Mato 13
21. Išėjimo 1-3; Mato 14
22. Išėjimo 4-6
23. Išėjimo 7-8; Mato 15
24. Išėjimo 9-11
25. Išėjimo 12-13; Mato 16
26. Išėjimo 14-15; Mato 17
27. Išėjimo 16-18
28. Išėjimo 19-20; Mato 18
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29. Išėjimo 21-22; Mato 19
30. Išėjimo 23-24; Mato 20
31. Išėjimo 25-26
32. Išėjimo 27-28; Mato 21
33. Išėjimo 29-30
34. Išėjimo 31-33
35. Išėjimo 34-35; Mato 22
36. Išėjimo 36-38
37. Išėjimo 39-40; Mato 23
38. Kunigų 1-3
39. Kunigų 4-5; Mato 24
40. Kunigų 6-7; Mato 25
41. Kunigų 8-10
42. Kunigų 11-12
43. Kunigų 13; Mato 26
44. Kunigų 14
45. Kunigų 15-16
46. Kunigų 17-18; Mato 27
47. Kunigų 19-20
48. Kunigų 21-22; Mato 28
49. Kunigų 23-24
50. Kunigų 25; Morkaus 1
51. Kunigų 26-27; Morkaus 2
52. Skaičių 1-2; Morkaus 3
53. Skaičių 3-4
54. Skaičių 5-6; Morkaus 4
55. Skaičių 7-8
56. Skaičių 9-11
57. Skaičių 12-14; Morkaus 5
58. Skaičių 15-16; Morkaus 6
59. Skaičių 17-19
60. Skaičių 20-22
61. Skaičių 23-25; Morkaus 7
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62. Skaičių 26-28; Morkaus 8
63. Skaičių 29-31; Morkaus 9
64. Skaičių 32-34
65. Skaičių 35-36; Morkaus 10
66. Pakartoto Įstatymo 1-3
67. Pakartoto Įstatymo 4-6; Morkaus 11
68. Pakartoto Įstatymo 7-9
69. Pakartoto Įstatymo 10-12; Morkaus 12
70. Pakartoto Įstatymo 13-15
71. Pakartoto Įstatymo 16-18; Morkaus 13
72. Pakartoto Įstatymo 19-21
73. Pakartoto įstatymo 22-24
74. Pakartoto Įstatymo 25-27; Morkaus 14
75. Pakartoto Įstatymo 28-29
76. Pakartoto Įstatymo 30-31; Morkaus 15
77. Pakartoto Įstatymo 32-34
78. Jozuės 1-3; Morkaus 16
79. Jozuės 4-7
80. Jozuės 8-10
81. Jozuės 11-13
82. Jozuės 14-15; Luko 1
83. Jozuės 16-18; Luko 2
84. Jozuės 19-21
85. Jozuės 22-24; Luko 3
86. Teisėjų 1-3; Luko 4
87. Teisėjų 4-6
88. Teisėjų 7-8; Luko 5
89. Teisėjų 9-10
90. Teisėjų 11-12; Luko 6
91. Teisėjų 13-15
92. Teisėjų 16-18; Luko 7
93. Teisėjų 19-21
94. Rutos
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95. 1 Samuelio 1-3; Luko 8
96. 1 Samuelio 4-7
97. 1 Samuelio 8-10
98. 1 Samuelio 11-12; Luko 9
99. 1 Samuelio 13-14
100. 1 Samuelio 15-16; Luko 10
101. 1 Samuelio 17-18; Luko 11
102. 1 Samuelio 19-21
103. 1 Samuelio 22-24
104. 1 Samuelio 25-26; Luko 12
105. 1 Samuelio 27-29
106. 1 Samuelio 30-31; Luko 13
107. 2 Samuelio 1-2; Luko 14
108. 2 Samuelio 3-5
109. 2 Samuelio 6-8
110. 2 Samuelio 9-11; Luko 15
111. 2 Samuelio 12-13; Luko 16
112. 2 Samuelio 14-15; Luko 17
113. 2 Samuelio 16-18
114. 2 Samuelio 19-20; Luko 18
115. 2 Samuelio 21-22
116. 2 Samuelio 23-24; Luko 19
117. 1 Karalių 1-2
118. 1 Karalių 3-5; Luko 20
119. 1 Karalių 6-7
120. 1 Karalių 8-9
121. 1 Karalių 10-11; Luko 21
122. 1 Karalių 12-13
123. 1 Karalių 14-15; Luko 22
124. 1 Karalių 16-18
125. 1 Karalių 19-20; Luko 23
126. 1 Karalių 21-22
127. 2 Karalių 1-3
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128. 2 Karalių 4-6; Luko 24
129. 2 Karalių 7-9
130. 2 Karalių 10-12; Jono 1
131. 2 Karalių 13-14; Jono 2
132. 2 Karalių 15-16; Jono 3
133. 2 Karalių 17-18
134. 2 Karalių 19-21
135. 2 Karalių 22-23; Jono 4
136. 2 Karalių 24-25; Jono 5
137. 1 Kronikų 1-3
138. 1 Kronikų 4-7
139. 1 Kronikų 8-10
140. 1 Kronikų 11-12; Jono 6
141. 1 Kronikų 13-15; Jono 7
142. 1 Kronikų 16-18
143. 1 Kronikų 19-21; Jono 8
144. 1 Kronikų 22-24
145. 1 Kronikų 25-27
146. 1 Kronikų 28-29; Jono 9
147. 2 Kronikų 1-3; Jono 10
148. 2 Kronikų 4-6
149. 2 Kronikų 7-9
150. 2 Kronikų 10-12; Jono 11
151. 2 Kronikų 13-14
152. 2 Kronikų 15-16; Jono 12
153. 2 Kronikų 17-18; Jono 13
154. 2 Kronikų 19-20
155. 2 Kronikų 21-22; Jono 14
156. 2 Kronikų 23-24; Jono 15
157. 2 Kronikų 25-27; Jono 16
158. 2 Kronikų 28-29; Jono 17
159. 2 Kronikų 30-31; Jono 18
160. 2 Kronikų 32-33
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161. 2 Kronikų 34-36; Jono 19
162. Ezros 1-2
163. Ezros 3-5; Jono 20
164. Ezros 6-8; Jono 21
165. Ezros 9-10; Apaštalų Darbų 1
166. Nehemijo 1-3
167. Nehemijo 4-6; Apaštalų Darbų 2
168. Nehemijo 7-9; Apaštalų Darbų 3
169. Nehemijo 10-11; Apaštalų Darbų 4
170. Nehemijo 12-13
171. Esteros 1-2; Apaštalų Darbų 5
172. Esteros 3-5
173. Esteros 6-8; Apaštalų Darbų 6
174. Esteros 9-10; Apaštalų Darbų 7
175. Jobo 1-2
176. Jobo 3-4
177. Jobo 5-7; Apaštalų Darbų 8
178. Jobo 8-10
179. Jobo 11-13; Apaštalų Darbų 9
180. Jobo 14-16
181. Jobo 17-19
182. Jobo 20-21; Apaštalų Darbų 10
183. Jobo 22-24; Apaštalų Darbų 11
184. Jobo 25-27; Apaštalų Darbų 12
185. Jobo 28-29; Apaštalų Darbų 13
186. Jobo 30-31
187. Jobo 32-33; Apaštalų Darbų 14
188. Jobo 34-35; Apaštalų Darbų 15
189. Jobo 36-37
190. Jobo 38-40
191. Jobo 41-42; Apaštalų Darbų 16
192. Psalmių 1-3; Apaštalų Darbų 17
193. Psalmių 4-6
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194. Psalmių 7-9; Apaštalų Darbų 18
195. Psalmių 10-12
196. Psalmių 13-15; Apaštalų Darbų 19
197. Psalmių 16-17; Apaštalų Darbų 20
198. Psalmių 18-19
199. Psalmių 20-22
200. Psalmių 23-25; Apaštalų Darbų 21
201. Psalmių 26-28; Apaštalų Darbų 22
202. Psalmių 29-30; Apaštalų Darbų 23
203. Psalmių 31-32
204. Psalmių 33-34; Apaštalų Darbų 24
205. Psalmių 35-36; Apaštalų Darbų 25
206. Psalmių 37-39; Apaštalų Darbų 26
207. Psalmių 40-42; Apaštalų Darbų 27
208. Psalmių 43-45
209. Psalmių 46-48; Apaštalų Darbų 28
210. Psalmių 49-50; Romiečiams 1
211. Psalmių 51-53; Romiečiams 2
212. Psalmių 54-56; Romiečiams 3
213. Psalmių 57-59; Romiečiams 4
214. Psalmių 60-62; Romiečiams 5
215. Psalmių 63-65; Romiečiams 6
216. Psalmių 66-67; Romiečiams 7
217. Psalmių 68-69
218. Psalmių 70-71; Romiečiams 8
219. Psalmių 72-73; Romiečiams 9
220. Psalmių 74-76
221. Psalmių 77-78; Romiečiams 10
222. Psalmių 79-80; Romiečiams 11
223. Psalmių 81-83
224. Psalmių 84-86; Romiečiams 12
225. Psalmių 87-88; Romiečiams 13
226. Psalmių 89-90; Romiečiams 14
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227. Psalmių 91-93; Romiečiams 15
228. Psalmių 94-96
229. Psalmių 97-99; Romiečiams 16
230. Psalmių 100-102; 1 Korintiečiams 1
231. Psalmių 103-104; 1 Korintiečiams 2
232. Psalmių 105-106; 1 Korintiečiams 3
233. Psalmių 107-109; 1 Korintiečiams 4
234. Psalmių 110-112; 1 Korintiečiams 5
235. Psalmių 113-115; 1 Korintiečiams 6
236. Psalmių 116-118; 1 Korintiečiams 7
237. Psalmių 119
238. Psalmių 120; 1 Korintiečiams 8
239. Psalmių 121-122; 1 Korintiečiams 9
240. Psalmių 123-125; 1 Korintiečiams 10
241. Psalmių 126-128
242. Psalmių 129-131; 1 Korintiečiams 11
243. Psalmių 132-134
244. Psalmių 135-136; 1 Korintiečiams 12
245. Psalmių 137-139; 1 Korintiečiams 13
246. Psalmių 140-142
247. Psalmių 143-145; 1 Korintiečiams 14
248. Psalmių 146-147; 1 Korintiečiams 15
249. Psalmių 148-150
250. Patarlių 1-2; 1 Korintiečiams 16
251. Patarlių 3-5; 2 Korintiečiams 1
252. Patarlių 6-7; 2 Korintiečiams 2
253. Patarlių 8-9; 2 Korintiečiams 3
254. Patarlių 10-12; 2 Korintiečiams 4
255. Patarlių 13-15; 2 Korintiečiams 5
256. Patarlių 16-18; 2 Korintiečiams 6
257. Patarlių 19-21; 2 Korintiečiams 7
258. Patarlių 22-24; 2 Korintiečiams 8
259. Patarlių 25-26; 2 Korintiečiams 9
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260. Patarlių 27-29; 2 Korintiečiams 10
261. Patarlių 30-31; 2 Korintiečiams 11
262. Ekleziasto 1-3
263. Ekleziasto 4-6; 2 Korintiečiams 12
264. Ekleziasto 7-9; 2 Korintiečiams 13
265. Ekleziasto 10-12; Korintiečiams 1
266. Giesmių giesmė 1-3; Galatams 2
267. Giesmių giesmė 4-5; Galatams 3
268. Giesmių giesmė 6-8; Galatams 4
269. Izaijo 1-2; Galatams 5
270. Izaijo 3-4; Galatams 6
271. Izaijo 5-6; Efeziečiams 1
272. Izaijo 7-8; Efeziečiams 2
273. Izaijo 9-10; Efeziečiams 3
274. Izaijo 11-13; Efeziečiams 4
275. Izaijo 14-16
276. Izaijo 17-19; Efeziečiams 5
277. Izaijo 20-22; Efeziečiams 6
278. Izaijo 23-25; Filipiečiams 1
279. Izaijo 26-27; Filipiečiams 2
280. Izaijo 28-29; Filipiečiams 3
281. Izaijo 30-31; Filipiečiams 4
282. Izaijo 32-33; Kolosiečiams 1
283. Izaijo 34-36; Kolosiečiams 2
284. Izaijo 37-38; Kolosiečiams 3
285. Izaijo 39-40; Kolosiečiams 4
286. Izaijo 41-42; 1 Tesalonikiečiams 1
287. Izaijo 43-44; 1 Tesalonikiečiams 2
288. Izaijo 45-46; 1 Tesalonikiečiams 3
289. Izaijo 47-49; 1 Tesalonikiečiams 4
290. Izaijo 50-52; 1 Tesalonikiečiams 5
291. Izaijo 53-55; 2 Tesalonikiečiams 1
292. Izaijo 56-58; 2 Tesalonikiečiams 2
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293. Izaijo 59-61; 2 Tesalonikiečiams 3
294. Izaijo 62-64; 1 Timotiejui 1
295. Izaijo 65-66; 1 Timotiejui 2
296. Jeremijo 1-2; 1 Timotiejui 3
297. Jeremijo 3-5; 1 Timotiejui 4
298. Jeremijo 6-8; 1 Timotiejui 5
299. Jeremijo 9-11; 1 Timotiejui 6
300. Jeremijo 12-14; 2 Timotiejui 1
301. Jeremijo 15-17; 2 Timotiejui 2
302. Jeremijo 18-19; 2 Timotiejui 3
303. Jeremijo 20-21; 2 Timotiejui 4
304. Jeremijo 22-23; Titui 1
305. Jeremijo 24-26; Titui 2
306. Jeremijo 27-29; Titui 3
307. Jeremijo 30-31; Filemonui 1
308. Jeremijo 32-33; Hebrajams 1
309. Jeremijo 34-36; Hebrajams 2
310. Jeremijo 37-39; Hebrajams 3
311. Jeremijo 40-42; Hebrajams 4
312. Jeremijo 43-45; Hebrajams 5
313. Jeremijo 46-47; Hebrajams 6
314. Jeremijo 48-49; Hebrajams 7
315. Jeremijo 50; Hebrajams 8
316. Jeremijo 51-52; Hebrajams 9
317. Raudų 1-2; Hebrajams 10
318. Raudų 3-5
319. Ezekielio 1-2
320. Ezekielio 3-4; Hebrajams 11
321. Ezekielio 5-7; Hebrajams 12
322. Ezekielio 8-10; Hebrajams 13
323. Ezekielio 11-13; Jokūbo 1
324. Ezekielio 14-15; Jokūbo 2
325. Ezekielio 16-17; Jokūbo 3
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326. Ezekielio 18-19; Jokūbo 4
327. Ezekielio 20-21; Jokūbo 5
328. Ezekielio 22-23; 1 Petro 1
329. Ezekielio 24-26; 1 Petro 2
330. Ezekielio 27-29; 1 Petro 3
331. Ezekielio 30-32; 1 Petro 4
332. Ezekielio 33-34; 1 Petro 5
333. Ezekielio 35-36; 2 Petro 1
334. Ezekielio 37-39; 2 Petro 2
335. Ezekielio 40-41; 2 Petro 3
336. Ezekielio 42-44; 1 Jono 1
337. Ezekielio 45-46; 1 Jono 2
338. Ezekielio 47-48; 1 Jono 3
339. Danieliaus 1-2; 1 Jono 4
340. Danieliaus 3-4; 1 Jono 5
341. Danieliaus 5-7; 2 Jono 1
342. Danieliaus 8-10; 3 Jono 1
343. Danieliaus 11-12; Judo 1
344. Ozėjo 1-4; Apreiškimo 1
345. Ozėjo 5-8; Apreiškimo 2
346. Ozėjo 9-11; Apreiškimo 3
347. Ozėjo 12-14; Apreiškimo 4
348. Joelio; Apreiškimo 5
349. Amoso 1-3; Apreiškimo 6
350. Amoso 4-6; Apreiškimo 7
351. Amoso 7-9; Apreiškimo 8
352. Abdijo; Apreiškimo 9
353. Jonos; Apreiškimo 10
354. Michėjo 1-3; Apreiškimo 11
355. Michėjo 4-5; Apreiškimo 12
356. Michėjo 6-7; Apreiškimo 13
357. Nahumo; Apreiškimo 14
358. Habakuko; Apreiškimo 15
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359. Sofonijo; Apreiškimo 16
360. Agėjo; Apreiškimo 17
361. Zacharijo 1-4; Apreiškimo 18
362. Zacharijo 5-8; Apreiškimo 19
363. Zacharijo 9-12; Apreiškimo 20
364. Zacharijo 13-14; Apreiškimo 21
365. Malachijo 1-4; Apreiškimo 22
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APIE AUTORIUS
ANDREW WOMMACK
Nuo tada, kai 1978 metais buvo įkurtas Andrew Wommack
tarnavimas, Andrew visą laiką stengėsi perteikti be galo svarbias
Dievo Žodžio tiesas su visu paprastumu ir aiškumu, remdamasis
tuo apreiškimu, pažinimu ir patepimu, kuriuos jam suteikė
Viešpats. Kur bekeliautų, jis vienareikšmiškai pabrėžia Žodžio
svarbą, ir tai išlaisvina žmones iš nuodėmės ir nuosavo teisumo,
ir dažnu atveju tai yra palydima ženklais ir stebuklais. Andrew
buvo pastoriumi trijose bažnyčiose, o dabar jis toliau išpildo Dievo
pašaukimą savo gyvenimui mokydamas Kristaus kūną gerosios
naujienos apie mūsų santykius ir bendravimą Jėzuje Kristuje.

DON KROW
Don’as prisijungė prie Andrew tarnavimo 1975–aisiais. Jis
tarnavo Naujajame Meksike, Teksaso valstijoje bei Oklahomoje,
o 1988 metais tapo pilnu etatu dirbančiu Andrew Wommack’o
tarnavimo tarnautoju. 1994–aisiais jis tapo Charis Biblijos koledžo
instruktoriumi. Kelerių metų bėgyje po 1990–ųjų, Don’as įkūrė
Rinkliavos Šventiesiems (Collection for the Saints) labdaringą
tarnavimą, kuris dabar yra prijungtas prie Evangelizavino Ugdant
Mokinius tarnavimo, kuris aprūpina mokinystės įrankiais ir
labdaringa parama, kurie visų pirma yra skiriami trečiojo pasaulio
tautoms.
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ĮŽANGA 3 LYGIUI EUM
Sveiki pradėję 3-iajį (iš trijų) Evangelizavimo Ugdant Mokinius
lygį. Šį išsamų mokymą sudaro studijų medžiaga bei pratybos. Šią
nuostabią programą sudaro Andrew Wommack’o ir Don’o Krow
mokymai ir ji buvo sukurta kaip pamatinis mokinių ugdymo
įrankis. Ši programa gali būti naudojama bet kur ir su bet kuo.
Nesvarbu, ar dirbama su atskirais žmonėmis ar mažose grupelėse,
vietinėse bažnyčiose, mokyklose ar konferencijose, - bet ši programa
transformuos skaitytojus.
Programos turinys yra sudarytas iš 48 pamokų ir yra suskirstytas
į tris lygius ar dalis; ji yra visa-apimanti, nes pateikia pamokų tekstus,
atitinkamas Rašto vietas, klausimus ir atsakymus. Viešpats mums pasakė,
kad darytume mokinius, o ne vien tik atsivertusiuosius (Mato 28:19),
ir todėl ši programa laipsniškai ves asmenį nuo buvimo atsivertusiu į
mokinį, o taip pat nuo mokinio prie to, kuris ugdo kitus mokinius.
Šis trečias iš 16 pamokų sudarytas lygis įves tave į dar gilesnį
svarbiausių biblijinių tiesų pažinimą ir padės įgyti pilnesnį supratimą
apie besąlygišką Dievo meilę ir malonę tau. Be viso to, čia dar rasi du
naudingus vadovus: vienas – „Kaip priimti Jėzų kaip savo Gelbėtoją“,
o kitas – „Kaip priimti Šventąją Dvasią“. Ir pagaliau, mes pateikiame
12 mėnesių Biblijos skaitymo programą, kuri tave įgalins perskaityti
visą Dievo Žodį.
Ši mokomoji medžiaga yra naudojama visame pasaulyje,
kad transformuotų atskirus asmenis bei bendruomenes. Ją galima
rasti įvairiomis kalbomis ir nemokamai pasikrauti PDF formatu iš
awmi.net/demo/downloads ir kaip Androido ir Apple telefonines
programėles.Tegul Dievas gausiai tave laimina tau pasineriant į šią
atradimų kelionę.
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DIEVIŠKA TĖKMĖ
Andrew Wommack
Noriu pasidalinti keletu dalykų, kaip tu gali pradėti leisti
Dievui tekėti per tave ir tarnauti žmonėms. Kai tu turi Dievo jėgą
ir patepimą savyje, kaip perteikti šiuos dalykus aplinkiniams? Yra
kelios Rašto vietos, nuo kurių ir galime pradėti. Laiško Filemonui 6
eilutėje Paulius meldžiasi: Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime
taptų veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio mumyse
Kristuje Jėzuje. Kad Dievo jėga galėtų tekėti per tave ir paliesti
kitus, pirmiausia reikia, kad pripažintum tavyje esančius gerus
dalykus. Negali duoti to, ko neturi; bet kai tik suvoksi tai, ką turi
savo viduje, dalykai pradės vykti automatiškai. Tu pradėsi dalintis
savo džiaugsmu su kitais, pasakosi liudijimus apie tai, ką Dievas
padarė tavo gyvenime, ir tai savaime padės kitiems.
1 Jono 4:7-8 parašyta: Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė
yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta
Dievą… nes Dievas yra meilė. Kiekvieną kartą išgyvendamas iš
tavęs kitiems žmonėms sklindančią meilę, žinok, jog tai yra iš
tavęs į juos tekantis Dievas. Graikų kalboje yra naudojami keturi
žodžiai, kurie apibrėžia skirtingas meilės rūšis. Aukščiausia
meilės forma – agape meilė – yra antgamtiška dieviška meilė. Yra
būtina suprasti skirtumą tarp patrauklumo arba geismo ir šios
antgamtiškos aukštesnės meilės formos – Dievo meilės. Kai jauti
Dievo meilę tekant iš tavęs į kitus, ta meilė neieško sau naudos.
Tuo gali įsitikinti perskaitęs 1 Korintiečiams 13:4-8, kur surašytos
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dieviškos meilės savybės. Ji nėra pavydi ar savanaudiška, neieško
sau naudos, nepasiduoda piktumui ir t. t. Išanalizuok tai, ką vadini
meile, ir įsitikink, kad tai tikrai yra Dievo meilė – kad ji nėra
savanaudiška ir neieško sau naudos, kad tu nemyli žmogaus dėl to,
ką gero jis tau gali padaryti. Tau beaugant ir pradedant atpažinti Jo
meilę, tu imsi jausti, kaip ta meilė per tave teka į kitus žmones, –
ir tai yra Dievo veikimas. Kai jau galėsi atpažinti per tave kitiems
tekančią Dievo meilę, tau tereikės leisti jai veikti padrąsinančiu
žodžiu ar veiksmu, – reikės ją išreikšti.
Yra buvę atvejų, kai man besimeldžiant atsimindavau kokį
nors žmogų ir išgyvendavau jų atžvilgiu dievišką meilę ir atjautą.
Tai būdavo antgamtiška, nes natūraliai žiūrint, nebūdavo jokios
priežasties patirti tokius išgyvenimus. Su laiku išmokau paskambinti
tokiems žmonėms, parašyti jiems laišką ar kokiu nors būdu susisiekti
su jais. Tokiais atvejais beveik visada tie žmonės sakydavo: „Dievas
man kalbėjo per tave ir palietė mano gyvenimą“. Ar žinai, kaip tai
atsitikdavo? Tai atsitikdavo, nes aš išgyvendavau iš manęs tekančią
meilę ir dievišką atjautą tam žmogui. Kai išgyvenu tokius jausmus,
suprantu, kad tai nėra iš manęs – tai Dievas. Dievas yra meilė. Ir
kai aš myliu žmones, iš tikrųjų tai pats Dievas myli juos per mane.
Lygiai taip pat tarnavo Jėzus. Mato 14:14 sako: Išlipęs Jėzus pamatė
daugybę žmonių. Jėzui pagailo jų, ir Jis išgydė jų ligonius. Dievo jėga
tekėjo per Jėzų – per užuojautą ir meilę kurią Jis jautė žmonėms,
kuriems tarnavo. Mato 8:2-3 pasakojama, kaip raupsuotas vyras,
kuris buvo nešvarus ir, remiantis Žydų Įstatymu, turėjo būti
neliečiamas (niekas negalėjo prie jo prisiliesti, nes tada susiteptų ir
pats taptų nešvarus), šaukėsi Jėzaus sakydamas: Viešpatie, jei nori,
Tu gali mane padaryti švarų. [3] Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė:
Noriu, būk švarus! Ir tuojau raupsai išnyko. Jėzus jį palietė raginamas
užuojautos raupsuotojam. Bestudijuodamas Raštą daugelyje vietų
rasi šitą atjautą, užuojautą ir dievišką meilę. Tai nėra tik emocijos,
bet tikra nuoširdi užuojauta, kuri teka per mus ir iš mūsų.
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Kabėdamas ant kryžiaus Jėzus mylėjo aplink Jį esančius
žmones taip stipriai, kad pasakė: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino,
ką daro (Luko 23:34). Tai buvo Jį nukryžiavę žmonės, tačiau Jėzui
pagailo jų ir Jis prašė Dievo jiems atleisti. Mes žinome, kad Jo
kūnu tuo metu nelakstė šiurpuliukai ir kad tai nebuvo tik jausmas
ar emocija – tai buvo pasirinkimas mylėti. Jėzus jautė atjautą
žmonėms, ir ta atjauta tekėjo iš Jėzaus į juos. Kiekviename iš
mūsų, kurie esame atgimę, gyvena Dievas. Remiantis eilute, kuria
pradėjome (1 Jono 4:8), Dievas yra meilė ir Jis nori tekėti per mus ir
pasiekti kitus žmones. Kad tai padarytų, Jis duos tau tokią atjautą.
Kai pradėsi išgyventi iš tavęs kitiems tekančią užuojautą, tau reikės
į ją reaguoti – daryti kažką praktiškai.
Tau nebūtina kiekvieną kartą padaryti kažką ypatingo. Ir
nebūtina kiekvieną kartą sakyti: „taip sako Viešpats“. Kartais pajautus
užuojautą tam tikram žmogui paprasčiausiai užtenka prieiti prie jo,
uždėti jam ant peties ranką ir pasakyti: „Dievas myli tave ir aš taip pat“.
Kartą aš gavau būtent tokią užuojautą, ir žinau, koks stiprus buvo jos
poveikis. Tai buvo situacija, kai mane bet kurią minutę galėjo išvaryti
iš bažnyčios. Žmonės visaip melavo apie mane, o vienas asmuo netgi
grasino mane užmušti. Jaučiausi be galo nusivylęs ir galvojau: „Dieve,
kokia iš viso šito nauda? Niekas nevertina to, ką bandau daryti“. Man
taip besigrumiant su velniu, netikėtai paskambino toli gyvenantis
draugas. Jam pakalbėjus keletą minučių, aš paklausiau: „Na, tai kodėl
paskambinai?“ Jis atsakė: „Paprasčiausiai norėjau tau paskambinti ir
pasakyti, kad myliu tave. Meldžiausi ir pajutau Dievo meilę tau. Esu
už tave dėkingas, vertinu tave.“ Daugiau jis nieko nepasakė. Jis nieko
nežinojo apie mano situaciją, bet Dievas ją panaudojo. Aš žinojau,
kad tai buvo Jis – mylintis mane per tą asmenį. Tai išlaikė mane
tarnavime ir pakeitė mano gyvenimą.
Ir visai nereikia, kad tai būtų kažkoks ypatingas žodis. Dievas
yra meilė, ir kai tik atpažinsi tą per tave tekančią meilę, žinok, kad
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tai dieviška tėkmė, dieviška gyvybė. Kai pajusi tą tėkmę, reikia
paprasčiausiai jai pasiduoti: ką nors padaryk, ką nors pasakyk, būk
kam nors palaiminimu. Tai nebūtinai turi būti kažkoks ypatingai
gilus, sudėtingas ar nuostabus žodis. Dievas įdės tinkamus žodžius
į tavo burną. Ir Jis naudos tave ir išlaisvins žmones, kai, įkvėptas
atjautos, tarnausi aplinkiniams.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
Pastaba: Šioje pamokoje kalbame apie tai, kaip leisti tam, ką Dievas
įdėjo į mus, tekėti į aplinkinius.
1. Perskaityk laiško Filemonui 6 eilutę. Koks reikalingas pirmas
žingsnis, kad leistume Dievui tekėti per mus? _____________
_________________________________________________
Filemonui 6 Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų
veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio mumyse
Kristuje Jėzuje.
2. Perskaityk 1 Jono 4:7-8. Iš kur kyla paskatinimas veikti mylint?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 4:7-8 Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra
iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta
Dievą. [8] Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė.
3. Andrew teigia: Kiekvieną kartą kai jauti meilę sklindant iš
vidaus, tai yra Dievo veikimas per tave. Kurie žodžiai iš 1 Jono
4:7 tai įrodo? ______________________________________
_________________________________________________
1 Jono 4:7-8 Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra
iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta
Dievą.
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4-8. Kokie yra Dieviškos meilės
bruožai? __________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 13:4-8 Meilė yra kantri ir maloni, meilė
nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. [5] Ji nesielgia nepadoriai,
neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, [6]
nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; [7] visa pakenčia, visa
tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. [8] Meilė niekada nesibaigia.
Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas.
5. Perskaityk Mato 14:14. Kas paskatino Jėzų tarnauti kitiems? __
________________________________________________
_________________________________________________
Mato 14:14 Išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių. Jėzui pagailo
jų [angl., Jėzus buvo paskatintas, sujaudintas užuojautos], ir Jis
išgydė jų ligonius.
6. Perskaitykite Mato 25:37-40. Kai mes kitiems rodome meilę ir
atjautą, ką mes iš tiesų mylime ir kuo rūpinamės? __________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 25:37-40 Tada teisieji klaus: Viešpatie, kada gi matėme
Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme? [38]
Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir
aprengėme? [39] Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir
aplankėme? [40] Ir atsakys jiems Karalius: Iš tiesų sakau jums,
kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių,
man padarėte.
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Žydams 6:10 Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų
darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote ir
tebetarnaujate šventiesiems [angl. meilės triūsą ir meilę, kurią
parodėte Jam. NIV vertimas].
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DVASIOS DOVANŲ
NAUDOJIMAS TARNAVIMUI
Andrew Wommack
Šiandien norime kalbėti apie tai, kaip pasidalinti iš Dievo
priimta meile su kitais žmonėmis? Kaip būti veiksmingu
tarnautoju kitiems žmonėms? 1 Petro 4:11 sako: Jei kas nors kalba,
tegul kalba Dievo žodžius. Terminas „Dievo žodžiai“ sugražina į
Senąjį Testamentą, kai Dievo tauta turėjo Šventų Švenčiausiąją ir
Dievo Žodį Sandoros Skrynioje. Tai buvo vadinama „išmintimi“
– neginčijama Dievo tiesa. Todėl „kalbėti Dievo žodžius“ reiškia
kalbėti taip, kaip kalbėtų pats Dievas. Kalbėk tai, ką esi gavęs iš
Dievo. Toliau ši eilutė sako: Jei kas tarnauja, tegul tai daro taip,
kaip Dievas duoda, kad Dievas visais atžvilgiais būtų pašlovintas
per Jėzų Kristų, kuriam priklauso gyrius ir viešpatavimas per amžių
amžius. Čia sakoma, kad tarnautojas patarnauja kitiems žmonėms
remdamasis ne savo paties, bet Dievo suteiktais gebėjimais.
Vienas nuostabiausių dalykų krikščioniškame gyvenime
yra tai, kad su kuo nors bendraudami, mes dalijamės ne savo
žmogiškais sugebėjimais, bet pačiu Dievu, kuris ateina ir gyvena
mūsų viduje. Tai Dievas kalba per mus ir teka per mus. Mumyse
gyvena Dievas, ir Dievo Dvasia teka per mus. Dalindamiesi su
kitais žmonėmis turime prisiminti, kad tai Dvasios dovana veikia
per mane, – ir būtent to reikia žmonėms. Dievas suteikia konkrečias
dovanas kiekvienam asmeniui Kristaus kūne. 1 Korintiečiams 12
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skyriuje sakoma, kad kiekvienam iš mūsų pagal Dievo valią buvo
suteikta skirtinga dovana. 4-6 eilutės sako: Yra dovanų įvairovė, bet
ta pati Dvasia. [5] Yra skirtingi tarnavimai, bet tas pats Viešpats. [6] Ir
yra skirtingai veikiančios dovanos, bet tas pats Dievas, kuris visame
kame veikia. Tai reiškia, kad Dievas veikia mumyse, kaip sakoma
7 eilutėje: Tačiau Dvasios pasireiškimas yra skirtas kiekvienam
žmogui, jo naudai, arba bendram labui.
Šios eilutės sako, kad Dievas kiekvienam iš mūsų suteikė
antgamtinius gebėjimus. Gali to nejausti, gali to nežinoti, bet tai yra
Dievo Žodžio pažadas. Jei jau priėjai iki šios vietos šioje mokymo
medžiagoje „Evangelizacija per mokinystę“, jei Jėzus yra tavo
Viešpats, jei išmokai, kaip gauti tai iš Dievo ir taikyti savo gyvenime,
tada galiu pažadėti, kad Šventosios Dvasios jėga veikia tavo viduje.
Į tavo vidų Dievas patalpino stebuklą sėklos pavidale, kad tai
patarnautų kitam žmogui. Ir tik nuo tavęs priklauso, ar sugebėsi
iškelti tai iš savo vidaus ir pasidalinti su žmonėmis, kuriems tai
yra skirta. Raštas sako, kad per Dvasią antgamtiniai gebėjimai yra
duoti kiekvienam iš mūsų. Nebuvo užmirštas nė vienas žmogus.
1 Korintiečiams 12 skyriuje yra išvardintos devynios skirtingos
Dvasios dovanos, – tokios kaip išminties žodis, pažinimo žodis,
dvasios įžvalgumas, stebuklų darymas, gydymo dovanos ir kitokios.
Tau pačiam reikia mokytis ir suprasti, kad kiekvienas iš mūsų per
Šventąją Dvasią turi savo dovaną – patepimą, ypatingą sugebėjimą
– tarnauti kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, ne visi gali tarnauti taip,
kaip aš. Kristaus Kūne ne kiekvienas turi mokymo dovaną, tačiau
kiekvienas gali mokyti dalindamasis savo tikėjimu. Yra žmonių,
kurie pašaukti būtent mokyti; kiti pašaukti evangelizuoti ar būti
pastoriais bažnyčiose. Dar viena Romiečiams 12 skyriuje paminėta
dovana yra svetingumas. Daugelis iš jūsų gali turėti tam tikrą dovaną
ir net nežinoti apie tai. Galbūt tu turi troškimą paprasčiausiai būti
palaiminimu kitiems. Gal būt tu esi toks žmogus, kuris, vos tik
įėjęs į patalpą, iš karto pastebi suvargusius ar ligotus žmones. Tu
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jauti jiems gailestį, tiksliai žinai kaip jie jaučiasi ir ką išgyvena, ir
tu turi norą jiems padėti, patarnauti, – kad jiems būtų geriau. Ar
žinojai, kad tai yra antgamtinė Dievo dovana?
Romiečiams 12 skyriuje sakoma, kad kai kurie žmonės
yra pašaukti duoti, – kad jie turi segebėjimą uždirbti pinigus ir
suteikti paramą Evangelijos skelbimui. Tai jų dovana, jų gyvenimo
pašaukimas; ir kai kurie iš jūsų galbūt esate pašaukti tarnauti
būtent tokiu būdu. Kiti turite paraginimo dovaną. Dar kiti –
administravimo dovaną. Šitos dovanos bažnyčioje paprastai yra
vadinamos pagalbos dovanomis. Yra įvairių būdų, kaip galima
pasitarnauti ne tik bažnyčios aplinkoje, bet ir kasdieniame žmonių
gyvenime. Kai kurie iš jūsų galbūt sugebate padrąsinti tuos, kurie
yra nusivylę. Aš, užsiimdamas vien tik Žodžio mokymu, niekada
negalėsiu to padaryti. O tu paprasčiausiai turi tą antgamtinį
sugebėjimą prieiti prie žmogaus, uždėti savo ranką ant jo,
palaiminti ir pastiprinti jį. Noriu pasakyti, kad negalvotum jog
kažkuri dvasinė dovana yra tau natūralus dalykas ir negalvotum:
„Na, nieko čia ypatingo, toks jau mano asmenybės tipas“. Galbūt ir
priskyrei save prie kažkurio asmenybės tipo, tačiau būtent Dievas
patalpino tavyje Šventąją Dvasią, kuri tau teikia įvairias dovanas
bei gebėjimus ir perspektyvą, leidžiančią tau judėti ir atlikti
konkrečius dalykus.
Šventasis Raštas moko, kad tu turi tarnauti tuo, ką Dievas
įdėjo į tavo vidų. Mes visi turime tapti tarnautojais ten, kur esame:
nesvarbu, ar esi pašauktas viso laiko tarnavimui, ar tarnavimui
savo darbo vietoje. Bendraudamas su savo kaimynais ar žmonėmis
parduotuvėje, turėtum veikti naudodamasis Dievo suteiktais
įgaliojimais, o ne savo sugebėjimais. Todėl aš raginu tave, kad
ieškotum Dievo, atrastum Jo suteiktas ir tavo viduje esančias
dovanas ir nesumenkintum jų, – nesvarbu, kad tai nėra svarbiausias
tavo gyvenimo pašaukimas. Suvokime vieną dalyką: kiekvienas iš
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mūsų turime savyje antgamtinius gebėjimus iš Šventosios Dvasios,
kad galėtume tarnauti kitiems žmonėms į mus Dievo įdėtomis
dovanomis.
Tam prireiks laiko ir praktikos. Iš pirmo karto gal ir nepavyks
tobulai, tačiau nebijok praktikuoti. Jei padarysi klaidą, Dievas dėl
to tikrai nesupyks, o žmonės pamatys tavo nuoširdumą. Tavo meilė
tarnauja žmonėms, net jeigu ir neatlieki kažko tobulai. Pradėk
tarnauti kitiems. Suvok, kad esi Dievo apdovanotas, ir pradėk
dalintis tais antgamtiniais gebėjimais su kitais žmonėmis.

3-17

2 PAMOKA

Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 1 Petro 4:11. Kieno gebėjimais mes turėtume
tarnauti? __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Petro 4:11 Jei kas kalba, tegul kalba kaip Dievo žodžius; jei
kas tarnauja, tegul daro tai tuo sugebėjimu, kurį Dievas duoda:
kad visame tame Dievas būtų pašlovintas per Jėzų Kristų, Jam
yra šlovė ir Jo yra valdžia per amžių amžius. Amen.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:4. Yra įvairių ir skirtingų rūšių
dvasinių dovanų. Kas yra jų šaltinis? ____________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 12:4 Yra įvairios dovanos, bet ta pati Dvasia.
3. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:6. Pasirink teisingą teiginį.
A. Dievas veikia tik vienu būdu.
B. Yra įvairių būdų, kaip Dievas veikia per žmones.
C. Dievas veikia tik per pamokslininką.
1 Korintiečiams 12:6-10 Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas
pats Dievas, kuris visa veikia visame kame.
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Tiesa ar melas: Šventosios
Dvasios pasireiškimas ir dvasinės dovanos kiekvienam iš mūsų
skiriamos bendram labui.
1 Korintiečiams 12:7 Bet kiekvienam suteikiamas Dvasios
pasireiškimas bendram labui.
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5. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:8-10. Nurodyk ir apibrėžk,
kokias dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms. ________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 12:8-10 Vienam Dvasia suteikiamas išminties
žodis, kitam ta pačia Dvasia – pažinimo žodis, [9] kitam – tikėjimas
ta pačia Dvasia, kitam – išgydymų dovanos ta pačia Dvasia, [10]
kitam – stebuklų darymas, kitam – pranašavimas, kitam – dvasių
atpažinimas, kitam – skirtingos kalbos, kitam – kalbų aiškinimas.
6. Perskaityk Romiečiams 12:6-8. Nurodyk ir apibrėžk, kokias
dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms. ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 12:6-8 Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių
dovanų. Jei kas turi pranašavimą, tepranašauja pagal tikėjimo
saiką; [7] jei kas turi tarnavimą – tetarnauja; kas mokymą –
temoko; [8] kas skatinimą – teskatina; kas duoda – tedaro tai
iš atviros širdies; kas vadovauja – tevadovauja uoliai; kas daro
gailestingumo darbus – tedaro tai su džiaugsmu.
7. Ar pastebėjai kokią nors iš šių dovanų, veikiančią per tave? Jei
taip, kokios tai dovanos? _____________________________
_________________________________________________
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Kam turėtų būti nauda iš šitų
dovanų? __________________________________________
1 Korintiečiams 12:7 Bet kiekvienam duotas Dvasios
pasireiškimas, kad būtų visiems nauda.
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Papildomos Rašto Vietos 2 Pamokai
Apaštalų Darbai 27:21-25 Bet po ilgo susilaikymo atsistojo
Paulius į jų vidurį ir tarė: Ponai, jums reikėjo paklausyti manęs
ir nesileisti iš Kretos, ir neįgyti šitos žalos ir netekimo. [22] Ir dabar
aš raginu jus būti linksmiems, nes tarp jūsų nebus nė vienos
gyvybės praradimo, o tiktai laivo. [23] Šią naktį mane aplankė
angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju, [24] ir pasakė:
Nebijok, Pauliau! Tu privalai stoti prieš ciesorių. Ir štai Dievas
tau dovanoja visus, plaukiančius su tavimi. [25] Tad, vyrai,
drąsiau! Aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta.
Apaštalų Darbai 9:11-12 Viešpats tęsė: Kelkis, eik į gatvę,
vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu
Saulius. Štai, jis meldžiasi [12] ir regėjime pamatė vyrą, vardu
Ananiją, ateinantį ir uždedantį anr jo rankas, kad praregėtų.
1 Korintiečiams 13:2 Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir
suprantu visas paslaptis, ir turiu visą pažinimą; jei turiu visą
tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu
niekas.
Morkaus 16:18 Ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų
mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir
tie pasveiks.
Žydams 2:3-4 Tai kaip gi pabėgsime mes, nepaisydami tokio
didžio išgelbėjimo? Jis, prasidėjęs Viešpaties skelbimu, buvo
mums patvirtintas tų, kurie Jį girdėjo, [4] Dievui liudijant ženklais
ir stebuklais, visokiais galingais darbais ir Šventosios Dvasios
dovanomis, paskirstytomis Jo valia.
Apaštalų Darbai 11:27-28 Tomis dienomis iš Jeruzalės į
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Antichiją atvyko pranašų. [28] Vienas iš jų, vardu Agabas, Dvasios
įkvėptas, išpranašavo didelį badą, kuris ištiksiąs visą pasaulį. Ir
badas atėjo, Klaudijui valdant.
1 Korintiečiams 14:3 Bet kas pranašauja, tas kalba žmonių
ugdymui, paraginimui ir paguodai.
Apaštalų Darbai 16:16-18 Kartą, einančius į maldos vietą,
mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasią. Spėdama
ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. [17] Ji ėmė sekti paskui
Paulių bei mus, šaukdama: Šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo
tarnai ir skelbia mums išgelbėjimo kelią. [18] Taip ji darė daugelį
dienų. Nebeapsikęsdamas Paulius apsigręžė ir paliepė dvasiai:
Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti! Ir dvasia tučtuojau
išėjo.
Apaštalų Darbai 2:4-11 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios
ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti. [5] Jeruzalėje gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš
visų tautų po dangumi. [6] Kilus tam ūžesiui, subėgo daugybė
žmonių. Jie buvo priblokšti, kiekvienas girdėdamas savo kalba
juos kalbant. [7] Lyg nesavi ir nustebę, jie vienas kitam kalbėjo:
Argi štai šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? [8] Tai kaipgi mes
kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? [9] Mes, medai,
partai, elamitai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto
ir Azijos, [10] Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio
ties Kirėne gyventojai, ateiviai romiečiai, žydai ir prozelitai,
[11]
kretiečiai ir arabai, – girdime juos skelbiant didingus Dievo
darbus mūsų kalbomis.
1 Korintiečiams 14:13-14 Todėl, kas kalba kalbomis,
tesimeldžia, kad galėtų aiškinti. [14] Nes jei meldžiuosi kalbomis,
meldžiasi mano dvasia, bet protas lieka bevaisis.
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STEBUKLAI PAŠLOVINA
DIEVĄ
Andrew Wommack
Mes kalbėjome apie vaikščiojimą Dievo jėgoje ir patarnavimą
kitiems žmonėms Dievo mums duodamomis dovanomis. Noriu
pasidalinti keletu dalykų apie tai, kokiu būdu visa tai iš tikrųjų
pašlovina Dievą ir kaip Dievas tikisi iš mūsų, kad mes naudotume
Jo antgamtinius gebėjimus. Apie tai kalba tiek daug Rašto vietų,
kad aš tesugebėsiu paliesti tik keletą iš jų. Mato 9-ame skyriuje yra
pavyzdys, kur aprašoma, kaip Jėzus išgydė suparalyžiuotą žmogų.
Detaliau apie tai kalbėsiu kiek vėliau, kai nagrinėsiu tą patį atvejį,
aprašytą Morkaus 2-ame skyriuje. Mato 9:8 sako: Tai matydamos
minios stebėjosi ir šlovino Dievą, kuris davė žmonėms tokią valdžią.
Ar žinojai, kad Dvasios dovanos – stebuklai – pašlovina Dievą, ir
kad tai yra priežastis, kodėl Dievas suteikė mums tą stebuklingą
sugebėjimą?
Kai apie Dievo jėgą pradedi pasakoti kitiems žmonėms, juose
pasireiškia natūrali tendencija abejoti ir imti klausinėti: „Ką gi, o
kaip man žinoti, kad tai, ką sakai, yra tiesa?“ Kartą girdėjau kaip
žymus evangelistas T.L. Osbornas, atvedęs pas Viešpatį šimtus
tūkstančių žmonių, dalinosi savo patirtimi iš tų laikų, kai jis pirmą
kartą buvo misijų laukuose užsienyje. Jis bandė liudyti žmonėms,
bet jie paprasčiausiai netikėjo tuo, ką jis sakė. Kartą kalbėdamas
su vienu žmogumi jis pasakė: „Bet Biblija sako…“ O tas žmogus
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atsakė: „Kuo gi tavo juoda knyga skiriasi nuo bet kurios kitos
juodos knygos?“ Tuomet T.L. Osbornas pagalvojo: „Kaip tie
žmonės gali sužinoti, kad Biblija yra tiesa? Aš turiu tikėjimą, kad
Biblija yra Dievo Žodis, bet kaip man juos įtikinti?
Jis paliko misijų lauką nugalėtas ir praradęs drąsą, grįžo namo,
ir pradėjo ieškoti Dievo. Viešpats jam pasakė, kad jis turi naudoti
Jo antgamtinius gebėjimus. Ženklai ir stebuklai yra skirti tam, kad
padarytų Dievo Žodį veiksmingą – ir tai keis žmonių gyvenimus. 1
Petro 1:23 sako: …būdami iš naujo gimę ne iš gendančios sėklos, bet
iš negendančios, per Dievo Žodį, kuris gyvena ir pasilieka per amžius.
Dievo Žodis keičia žmonių gyvenimus, bet kaip tu gali priversti
juos tikėti, kad per Dievo Žodį iš tikrųjų kalba Dievas? Ką gi, tam
ir yra reikalingi stebuklai. Kai mes pamokslaujame ir sakome,
jog tai Dievo valia, kad asmuo išgytų, mes tai demonstruojame
kalbėdami jiems Jėzaus vardu. Jų nereginčios akys, kurios
praregėjo, ar kurčios ausys, kurios pradėjo girdėti, patvirtins, kad
tai yra Dievas. Stebuklai žmonių nepakeis, bet jie gali padėti jiems
patikėti, kad žodis, kurį kalbėjai, yra Dievo Žodis.
Apie tai kalbantis biblijinis pavyzdys yra Morkaus 2:1-9,
kur pateikiama daugiau detalių apie paralyžiuotąjį, kuris buvo
išgydytas: Ir vėl po keleto dienų jis [Jėzus] įėjo į Kafernaumą; ir buvo
išgarsinta, kad jis buvo namuose. [2] Ir nedelsiant daugelis susirinko,
kad net nebuvo vietos jų sutalpinti, netgi prie durų; ir jis skelbė jiems
žodį. [3] Ir jie atėjo pas jį, atgabendami vieną sergantį paralyžiumi,
kurį nešė keturiese. [4] O kai jie nebegalėjo prieiti prie jo dėl spūsties,
jie atidengė stogą, kur jis buvo; ir jį pralaužę, nuleido žemyn patalą,
kuriame gulėjo sergantis paralyžiumi. [5] Jėzus, pamatęs jų tikėjimą,
tarė sergančiam paralyžiumi: Sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos. [6]
Bet ten sėdėjo kai kurie iš raštininkų ir svarstė savo širdyse: [7] Kodėl
šitas žmogus taip kalba piktžodžiavimus? Kas gali atleisti nuodėmes,
jei ne vienas Dievas? [8] Ir Jėzus, iš karto supratęs savo dvasioje,
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kad jie šitaip svarstė savyje, tarė jiems: Kodėl jūs svarstote tai savo
širdyse? [9] Kas yra lengviau – pasakyti sergančiam paralyžiumi:
Tavo nuodėmės tau atleistos, ar pasakyti: Kelkis, paimk savo
patalą ir vaikščiok? (skliausteliai autoriaus). Tiesa yra tokia, kad
techniškai abu tie dalykai yra neįmanomi. Yra neįmanoma, kad
žmogus galėtų atleisti nuodėmes, ir taip pat yra neįmanoma, kad
žmogus išgydytų kitą žmogų nuo paralyžiaus. Todėl, jeigu Dievas
galėjo padaryti viena, Jis tikrai galėjo padaryti ir kita.
10-12 eilutėse Jėzus pasakė: Bet kad jūs žinotumėte, kad
žmogaus Sūnus turi valdžią žemėje atleisti nuodėmes (jis sako
sergančiajam paralyžiumi), [11] aš sakau tau: kelkis, paimk savo
patalą ir eik į savo namus. [12] Ir jis tuojau atsikėlė, paėmė patalą ir
išėjo visų jų akivaizdoje, kad net visi jie stebėjosi ir šlovino Dievą,
sakydami: Mes niekada nieko tokio nesame matę. Jėzus pasakė labai
aiškiai: Bet kad jūs žinotumėte, kad žmogaus Sūnus turi valdžią
žemėje atleisti nuodėmes (jis sako sergančiajam paralyžiumi). Jis
pademonstravo išgydymą tam, kad žmonės žinotų, kad jeigu Jis
galėjo daryti dalykus fizinėje sferoje taip, kad jie galėtų matyti tai
įvykstant pagal Jo ištartą žodį, tai tuomet gali vykti ir tokie dvasiniai
dalykai kaip nuodėmių atleidimas. Jėzus naudojo stebuklus tam,
kad patvirtintų Savo žodį.
Lygiai tas pats yra pasakyta Hebrajams 2:2-3 Nes jei per
angelus kalbėtas žodis buvo tvirtas, ir kiekvienas nusižengimas bei
neklusnumas gaudavo teisingą atlygio užmokestį; [3] tai kaip mes
pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo; kuris pirma buvo
pradėtas kalbėti Viešpaties ir mums patvirtintas jį girdėjusiųjų. Čia
sakoma, kad Dievas savo žodį patvirtino Šventosios Dvasios jėga.
Palyginkime šią eilutę su Morkaus 16:20: Viešpačiui besidarbuojant
su jais ir patvirtinant žodį lydinčiais ženklais. Noriu pasakyti tai,
kad Dievas nori, jog tu naudotum Jo antgamtinį gebėjimą ir
jėgą patarnauti kitiems žmonėms. Stebuklus, kurie vyksta dėka
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Šventosios Dvasios dovanų, Jis naudoja tam, kad patvirtintų
žmonėms, jog Jis iš tiesų jiems kalba. Galutinis Jo tikslas yra tai,
kad žmonės būtų išlaisvinti savo širdyse. Tačiau kartais kelias
į asmens širdį eina per jo kūną ir emocijas. Jei išspręsi žmogaus
problemas ir išlaisvinsi jį šiose dviejose gyvenimo sferose, tai
žmogus atsivers, visa savo esybe pasišvęs Viešpačiui ir leis Jam
prisiliesti prie likusios savo gyvenimo dalies.
1 Korintiečiams 2:1-5 Paulius rašė korintiečiams,
pasakodamas, kokiu būdu jis pirmą kartą jiems pasirodė: Ir aš,
broliai, kai atėjau pas jus, neatėjau kalbos ar išminties puikumu,
skelbdamas jums Dievo liudijimą. [2] Nes nusprendžiau tarp jūsų
nieko nežinoti, išskyrus Jėzų Kristų, ir jį nukryžiuotą. [3] Ir aš buvau
pas jus silpnume, baimėje ir labai drebėdamas. [4] Ir mano kalba ir
mano skelbimas buvo ne viliojančiais žmogaus išminties žodžiais,
bet Dvasios ir jėgos parodymu: [5] kad jūsų tikėjimas stovėtų ne
žmonių išmintyje, bet Dievo jėgoje. Jis leido labai aiškiai suprasti,
kad priežastis, kodėl jis atėjo demonstruodamas Dvasią ir jėgą, o
ne vien tik naudodamas ir pabrėždamas žodžius, buvo ta, kad jų
tikėjimas remtųsi Dievo jėga, o ne žmogaus išmintimi.
Šiuo atžvilgiu, krikščionybė turi nuostabią logiką. Pamatęs
tiesą, tu stebiesi, kaip iš viso galėjai su ja prasilenkti, ir kodėl visi
kiti visa širdim nepatiki ja. Tačiau krikščionybė nėra vien tik
logika, – ji yra tikras patyrimas su tikru Dievu. Šiandien Dievas
yra gyvas, ir Jis nori apreikšti save jėgoje lygiai tokiu pat būdu,
kaip Jis tai darė Savo Žodyje. Hebrajams 13:8 sako: Jėzus Kristus
yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jėzus atėjo ir tarp mūsų
buvo žmogus, Dievo patvirtintas ženklais ir stebuklais. Apaštalų
Darbų 10:38 sako: Kaip Dievas patepė Šventąja DVASIA ir jėga
Jėzų iš Nazareto, kuris ėjo aplinkui darydamas gera ir gydydamas
visus, kurie buvo velnio engiami; nes Dievas buvo su Juo. Dievo
žodis buvo patvirtintas, ir tie stebuklai skambėjo tarsi varpas,
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kad pritrauktų žmones prie Jo žinios. Jie šlovino Dievą. Daugelis
Rašto vietų sako, kad šitie stebuklai šlovino Dievą; ir jeigu Jėzus
turėjo naudoti Šventosios Dvasios jėgą, kad patarnautų žmonėms
ir keistų jų gyvenimus, – tai kaip mes galėtume manyti, kad galime
kažką padaryti geriau nei Jis? Jeigu Jėzus naudojo stebuklus, kad
pritrauktų žmones prie Savęs, kad jie priimtų Jo žinią, tai kaip
mes iš viso dar galime galvoti, kad šiandien galim įtikinti pasaulį
neveikdami antgamtinėje Dievo jėgoje? Tiesa yra ta, kad stebuklai
pašlovina Dievą. Stebuklai yra tas varpas, kuris pritraukia žmones.
Tai panašu į skambinimą pietų varpeliu – tave pasotins maistas,
tačiau tavo dėmesį patraukia varpelis. Jei nebus varpelio, kai kurie
žmonės praleis pietus. O be stebuklingos Dievo jėgos daug žmonių
prasilenks su tuo faktu, kad Dievas yra tikras ir kad Jis gali pakeisti
jų širdis ir atleisti jų nuodėmes.
Aš drąsinu tave suprasti, kad Dievas nori tekėti per kiekvieną
iš mūsų ir daryti per mus tuos stebuklus kitų žmonių gyvenimuose.
Kai kas gali sakyti: „Bet tai mane gąsdina. O kas bus, jei aš melsiuos
už žmones, o jie neišgys? Iš kur man žinoti, kad stebuklas įvyks?“
Tu turi pripažinti, kad stebuklus darai ne tu, – juos daro Dievas.
Tu neprisiimi atsakomybės, jei stebuklas įvyksta ir žmogus yra
išlaisvinamas; ir tu neprisiimi kaltės, jei tai neveikia. Tavo darbas
– melstis, o Dievas yra tas, kuris gydo, – bet Jam reikia „tekėti“
per mus. Dievas nori naudoti tave pačiais stebuklingiausias būdais.
Tau reikia pasinerti į Dievo Žodį, pamatyti, kaip tai veikė kituose
žmonėse, pritaikyti tuos dalykus savo gyvenime ir jau šiandien
leisti stebuklingai, antgamtinei Dievo jėgai pradėti tekėti per tave.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Kas yra stebuklas? __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Morkaus 2:10-12. Ką pademonstravo Jėzaus
stebuklas, – ką daryti Jis turėjo galią? __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 2:10-12 Bet kad jūs žinotumėte, kad žmogaus Sūnus
turi valdžią žemėje atleisti nuodėmes (jis sako sergančiajam
paralyžiumi); [11] aš sakau tau: Kelkis, paimk savo patalą ir eik į
savo namus. [12] Ir jis tuojau atsikėlė, paėmė patalą ir išėjo visų jų
akivaizdoje, kad net visi jie stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami:
Mes niekada nieko tokio nesame matę.
3. Perskaityk Morkaus 16:15-18. Kaip tikintieji, ką mes turime
daryti? ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 16:15-18 Ir Jis jiems tarė: Eikite į visą pasaulį ir
skelbkite evangeliją kiekvienam sutvėrimui. [16] Tas, kuris tiki
ir yra pakrikštijamas, bus išgelbėtas; bet tas, kuris netiki, bus
pasmerktas. [17] Ir šie ženklai lydės tuos, kurie tiki: mano vardu
jie išvarinės velnius; jie kalbės naujomis kalbomis; [18] jie ims
gyvates; ir jeigu jie išgers ką nors mirtino, tai jiems nekenks; jie
dės rankas ant ligonių, ir šie pasveiks.
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4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5-8,12. Ką žmonės matė ir kaip
į tai reagavo? ______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 8:5-8 Tada Pilypas nusileido į Samarijos
miestą ir skelbė jiems Kristų. [6] O tauta vieningai kreipė dėmesį į
tai, ką kalbėjo Pilypas, girdėdami ir matydami stebuklus, kuriuos
jis darė. [7] Nes netyrosios dvasios, šaukdamos garsiu balsu, išėjo
iš daugelio, kurie buvo jų apsėsti; ir daugelis paralyžiumi ištiktų
bei luošų buvo išgydyti. [8] Ir tame mieste buvo didelis džiaugsmas.
Apaštalų Darbai 8:12 Bet kai jie įtikėjo Pilypu, skelbiančiu
dalykus apie Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, jie buvo
pakrikštyti –tiek vyrai, tiek moterys.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:12. Ką sakė apaštalas Petras apie
stebuklų darymą ir savo paties šventumą? ________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 3:12 Ir tai pamatęs Petras atsakė tautai:
Izraelio vyrai, kodėl stebitės tuo? Arba kodėl taip įdėmiai žiūrite
į mus, tarsi savo pačių jėga ar šventumu būtume padarę šitą
žmogų vaikščiojantį?
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:16. Kaip vyksta stebuklai? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 3:16 O Jo vardas – per tikėjimą Jo vardu – šitą
žmogų, kurį matote ir pažįstate, padarė stiprų; taip, tikėjimas,
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kuris yra per Jį, jam suteikė šią visišką sveikatą jūsų visų
akivaizdoje.
7. Ar Naujajame Testamente yra pavyzdžių apie stebuklus, kurie
įvyko ne per apaštalus? ______________________________
_________________________________________________
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:7. Kada liausis stebuklų darymo
dovana? __________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 1:7 Taip kad jums netrūksta jokios dovanos,
belaukiant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo.
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Papildomos Rašto Vietos 3 Pamokai
Morkaus 9:38-39 Ir Jonas jam atsakė, tardamas: Mokytojau,
mes matėme vieną išvarinėjantį velnius tavo vardu, bet jis
neseka paskui mus; ir mes jam draudėme, kadangi jis neseka
paskui mus. [39] Bet Jėzus tarė: Nedrauskite jam, nes nėra nei
vieno, kuris darytų mano vardu stebuklą ir čia pat galėtų kalbėti
apie mane pikta.
Apaštalų Darbai 9:10-18 O Damaske buvo vienas mokinys,
vardu Ananijas; ir jam regėjime Viešpats tarė: Ananijau! Ir jis
tarė: Štai aš čia, Viešpatie. [11] Ir Viešpats jam tarė: Kelkis ir eik į
gatvę, kuri vadinama Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis vieno,
vadinamo Sauliumi iš Tarso, nes štai jis meldžiasi [12] ir regėjime
matė vyrą, vardu Ananijas, einantį ir uždedantį ant jo savo ranką,
kad jis atgautų regėjimą. [13] Tada Ananijas atsakė: Viešpatie, aš
iš daugelio girdėjau apie šitą vyrą, kiek daug pikto jis padarė tavo
šventiesiems Jeruzalėje; [14] ir čia jis turi įgaliojimą iš vyriausiųjų
kunigų surišti visus, kurie šaukiasi tavo vardo. [15] Bet Viešpats
jam tarė: Eik, nes jis yra išrinktasis indas man, kad neštų mano
vardą pagonių, karalių ir Izraelio vaikų akivaizdoje, [16] nes aš
jam parodysiu, kokius didžius dalykus jis turės kentėti dėl mano
vardo. [17] Ir Ananijas nuėjo ir įėjo į namus; ir uždėdamas ant jo
savo rankas, tarė: Broli Sauliau, Viešpats – Jėzus, kuris pasirodė
kelyje tau ateinant, siuntė mane, kad atgautum savo regėjimą
ir būtum pripildytas Šventosios DVASIOS. [18] Ir tuojau nuo jo
akių nukrito tarsi žvynai; ir jis kaip mat praregėjo, kėlėsi ir buvo
pakrikštytas.
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DIEVIŠKŲ SANTYKIŲ JĖGA
Don Krow
Šiandien kalbėsime apie dieviškų santykių jėgą. Pagalvojus,
tai visa Biblija kalba apie šį dalyką. Pavyzdžiui, žodis „bažnyčia“
yra graikų kalbos žodis ekklesia, ir tai reiškia „sušaukta grupė“.
Pažiūrėjęs į Dievo žodį pamatysi, kad bažnyčia – Dievo žmonės –
yra raginami rinktis draugėn. Jie yra raginami kartu melstis ir kas
dieną drąsinti vienas kitą. Jie yra padrąsinami dieviškų santykių
jėga, kuomet jie eina drauge. Taip pat, jeigu pagalvosi apie žodį
„vyresnysis“, pamatysi, kad jis yra pavartotas Rašte daug kartų ir
kad jis naudojamas apibūdinti tą, kuris yra vyresnis, tą, kuris yra
brandus, kuris ėjo Kristaus gyvenimo keliu, ir kuris buvo sėkmingas
savo šeimoje ir savo santuokoje. Jeigu aš turėčiau problemą savo
santuokoje, aš norėčiau eiti pas žmogų, kuris yra dievotas ir kuris
daugelio metų bėgyje įgyjo dievišką išmintį.
Taip pat mes turime suvokti, kad Kristaus kūną Raštas
apibūdina kaip fizinį kūną. Jis turi rankas, akis, ausis, ir kitokias
skirtingas dalis. Mes visi esame vienas kito dalis. Ir būdami vienas
kito dalimi, mes vienas iš kito semiame jėgą. Kiekvienas raištis,
kiekviena kūno dalis, turi savo paties dovaną, savo paties talentus,
savo paties būdą kaip duoti jėgą ir žinojimą.
Jokūbo 5:16 Biblija sako: Išpažinkite vienas kitam savo
kaltes ir melskitės vienas už kitą, kad būtumėte išgydyti. Daug
naudos duoda veiksminga karšta teisiojo malda. Tai yra vienas
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iš Rašto pavyzdžių apie dieviškų santykių jėgą. Žinote, Kristaus
kūne kažko trūksta. Aš galvoju, kad mes pametėme kai kuriuos
dalykus, nes pabrėžėme tikinčiojo kunigystę ir ėjimą tiesiogiai
pas Dievą, o ne pas vienas kitą. Aš turiu draugą, kurio vardas yra
Dr. Loren Lewis. Jis yra vyresnio amžiaus vyras, ir mes drauge
praleidome daugybę laiko. Jis studijavo graikų kalbą ir todėl
Raštą skaito tiesiogiai ta kalba. Kai rašte randu kažką, ko negaliu
suprasti, aš einu pas jį ir klausiu, ką gi apie tai sako graikiška
Biblija. Aš taip pat jo klausinėju apie graikų kalbos veiksmažodžių
laikus, ir jis man labai daug padeda mano Biblijos studijose. Su
šiuo žmogumi aš praleidau valandų valandas. Jis yra išminties
vyras. Jis yra dievotas vyras. Jis turi sėkmingą santuoką. Jis turi
sėkmingą šeimą. Ir būna laikas, kai mums reikia išpažinti mūsų
kaltes. Taip, aš žinau, kad Biblija sako, kad mes turime išpažinti
savo kaltes Dievui, ir nesakau, kad tu turi išpažinti savo kaltes
kitam žmogui tam, kad jis tau jas atleistų, – nes dėl nuodėmių
atleidimo turime eiti tiesiai pas Dievą. Bet aš sakau, kad savo
gyevenimuose mes turime turėti atskaitomybę.
Dieviškų santykių turėjimo jėga yra tokia jėga, kurios mums
reikia atskaitomybei, ir kurios reikia kitam žmogui, kad jis galėtų
paraginti mus ieškoti Viešpaties. Laiške Hebrajams Biblija mums
sako, kad mes ragintume vieni kitus, kad nenustotume rinktis
draugėn (neapleistume savo susirinkimų), kad drąsintume vienas
kitą, ir kad įspėtume vienas kitą, – kad nė vienas iš mūsų nebūtume
užkietinti nuodėmės apgaule. Visi šitie dalykai kalba apie dievotų
santykių svarbą. Pažiūrėjus iš kitos pusės, Biblija daug kartų įspėja
mus apie bedieviškus santykius ir kaip tie bedieviški santykiai gali
paveikti mūsų protus ir mąstymą. Nespėjus net apsidairyti, galime
pakliūti ten, kur neturėtumėme būti, ir visa tai tik dėl to, kad savęs
neapsaugojome ir neapsupome dievotais patarėjais (Patarlių 11:14
ir 13:20, bei 1 Korintiečiams 15:33). Biblija sako: Nes ką bendro turi
teisusis su neteisiuoju (2 Korintiečiams 6:14).
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Tau keliaujant šiuo krikščionybės keliu, raginu tave apsupti
save dieviškais santykiais ir bėgti nuo tų, kurie galėtų tave įtakoti
negatyviai. Labai svarbu, kad savo gyvenime turėtume dievotus
tikinčiuosius, kuriais galime pagaląsti save (Patarlių 27:17) ir
kuriems galime būti atskaitomingi. Tegul Dievas jus laimina, jums
medituojant ir mąstant apie šiuos dalykus.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 1 Korintiečiams 15:33. Ką ši eilutė moko mus apie
santykius? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 15:33 Neapsigaukite, – blogos draugijos
sugadina gerus įpročius.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:12. Ką ši eilutė mums parodo
apie krikščionišką gyvenimą? _________________________
_________________________________________________
________________________________________________
1 Korintiečiams 12:12 Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug
narių, ir visi to vieno kūno nariai, būdami daugelis, yra vienas
kūnas, taip yra ir Kristus.
3. Perskaityk Hebrajams 10:24. Ką galime išmokti apie dievotus
santykius iš Hebrajams 10:24? _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:24-25 Ir žiūrėkime vienas kito, kad paskatintume
meilei ir geriems darbams, [25] neapleisdami mūsų susirinkimo
kartu, kaip kai kurie yra įpratę; bet ragindami vienas kitą, ir juo
labiau, kai matote besiartinančią tą dieną.
4. Perskaityk Hebrajams 10:25. Ką iš šios eilutės galime išmokti
apie santykius? _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Hebrajams 10:25 Neapleisdami mūsų susirinkimo kartu, kaip
kai kurie yra įpratę; bet ragindami vienas kitą, ir juo labiau, kai
matote besiartinančią tą dieną.
5. Perskaityk Patarlių 5:22-23. Kodėl turime saugoti savo širdis
nuo bedieviškų santykių? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Patarlių 5:22-23 Nedorėlį sugaus jo paties neteisybės, ir jis bus
sulaikomas savo nuodėmių virvėmis. [23] Jis mirs nepamokytas; ir
dėl savo didelės kvailybės jis nuklys.
6. Perskaityk 2 Timotiejui 2:22. Su kuo drauge mes turime vytis
teisumą, tikėjimą, meilę ir ramybę? _____________________
_________________________________________________
2 Timotiejui 2:22 Taip pat bėk nuo jaunatvės geismų; bet sek
teisumu, tikėjimu, geraširdiškumu, ramybe su tais, kurie šaukiasi
Viešpaties iš tyros širdies.
7. Perskaityk Hebrajams 13:7. Ką mes turime prisiminti ir į ką
lygiuotis savo gyvenimais? ___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 13:7 Prisiminkite savo vadovus, kurie kalbėjo jums
Dievo žodį, kurių tikėjimu sekite, stebėdami jų elgsenos pabaigą.
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PERSEKIOJIMAS
Don Krow
Šiandien pažvelgsime į persekiojimų temą ir Jėzaus žodžius
Mato 10:16-23. Jėzus norėjo paruošti Savo mokinius sutikti
pasipriešinimą; Jis norėjo, kad jie žinotų, jog opozicija tikrai ateis.
Visi tie, kurie gyvena dievotą, į Kristų orientuotą gyvenimą, kentės
persekiojimus (2 Tim 3:12). Ir tai nėra dalykas, kurio tu gali išvengti.
Už persekiojimo gali slypėti priešas, bet tai yra tvirto stovėjimo
teisume dalis. Biblija sako, kad tie, kurie gyvena dievotą gyvenimą
Kristuje, kentės persekiojimus. Jėzus ruošia Savo mokinius
sakydamas: Štai, Aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų (Mato 10:16).
Žodžiu „štai“ šiuo atveju sakoma: „Paklausykite manęs, mielieji.
Noriu, kad pilnai tai suprastumėte. Ketinu jus išsiųsti kaip avis
tarp vilkų.“ Avys yra patys nesaugiausi ir labiausiai priklausomi
gyvūnai, kokius aš žinau. Avis neturi aštrių iltinių dantų; ji neturi ir
nuodų kaip gyvatė, – ji visiškai niekaip negali apsiginti. Vienintelė
apsauga, kokią ji iš tikrųjų turi – tai piemuo.
Piemens atsakomybė yra neleisti vilkams prisiartinti prie avių
bandos, tačiau Jėzus sako visiškai priešingą dalyką: „Aš siunčiu jus
tarsi avis į vilkų būrį.“ Ar tai nestulbina? Jėzus tai sako todėl, kad
ruošia mus opozicijai. Efeziečiams 6:12 sako: Nes mes grumiamės
ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, su valdžiomis, su šio
pasaulio tamsybės valdovais, su dvasine piktybe aukštose vietose.
Pasipriešinimas bus. Pasipriešinimas yra krikščioniško gyvenimo
dalis ir Jėzus nori, kad tu tai žinotum. Jis nori tave tam paruošti
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taip sakydamas: Todėl būkite gudrūs kaip gyvatės (Mato 10:16).
Šioje vietoje žodis „gudrūs“ reiškia tai, kad kiekvienoje iškilusioje
situacijoje tu neužaštrinsi problemos, bet turėsi išmintį, kurią
nešiojiesi su savimi. Būkite gudrūs tarsi gyvatės ir nekenksmingi
kaip balandžiai.
Po to Jis sako: Bet saugokitės žmonių (Mato 10:17). Priešas
naudos žmones. Efeziečiams 2:2 sako, kad yra oro valdžios
kunigaikštis, dvasia, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Šėtonas
naudos žmones, kad priešintųsi mums, kad priešintųsi Jėzaus
Kristaus tikslams ir kad priešintųsi Dievo Žodžiui. Gi saugokitės
žmonių, nes jie perduos jus sinedrionams ir plaks savo sinagogose
rimbais (Mato 10:17). Paulius sakė, kad buvo nuplaktas penkis
kartus – penkis kartus gavo po trisdešimt devynis kirčius, – dėl
Jėzaus Kristaus, dėl Jėzaus Kristaus žinios, dėl evangelijos žinios
(2 Korintiečiams 11:23-24). Jėzus sakė, kad jūs būsite vedami pas
valdytojus – net ir valdžia kartais bus naudojama, kad pasipriešinti
Jėzaus Kristaus tikslams. Dėl Jėzaus vardo būsite vedami pas
valdytojus ir karalius, kad liudytumėte jiems arba prieš juos.
Aš esu mokytojas Charis Biblijos koledže. Aš mokiau savo
studentus kursą apie evangelizmą ir rodžiau jiems, kaip jie gali
panaudoti evangelizacinį laišką ir asmeninį liudijimą tam, kad
pasiektų pražuvusiuosius. Aš pats irgi parašiau tokį laišką ir
išsiuntinėjau jį maždaug penkiasdešimčiai – šimtui žmonių.
Tepraėjus vos porai dienų, man paskambino moteris iš miestelio
pavadinimu Mary Anne. Ji pasakė: „Tau geruoju tai nepasibaigs;
tu negali man pasakoti apie Jėzų Kristų; geruoju tai nepasibaigs.
Kaip ten bebūtų, iš kur gavai mano vardą?“ Aš pasakiau: „Ką gi,
radau jį telefonų knygoje.“ Ji pasakė: „Melagis! Telefonų knygoje
mano vardo ir adreso nėra!“ Aš atsakiau: „Ką gi, būtent ten juos ir
radau.“ Ji pasakė: „Rytoj su jumis sukontaktuos policija.“ Pats sau
paglvojau: „Vadinasi Biblija iš tiesų kalba tiesą?“ O sekančią dieną
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policija tikrai paskambino man ir praleido maždaug dvi valandas
stengdamiesi mane ištardyti.
Ar matai, apie ką kalbu? Policija iššvaistė dvi valandas savo
laiko, kai tuo tarpu yra pilnos gatvės nusikaltėlių. Kodėl? Dėl
Jėzaus Kristaus, dėl Evangelijos. Ar Dievo Žodis tikrai yra tiesa?
Jeigu tu stovi Dievo Žodyje, jeigu esi drąsus liudydamas, jeigu esi
drąsus skelbti Jėzų, jeigu esi drąsus gyventi teisų gyvenimą žmonių
akivaizdoje, – pasipriešinimas tikrai bus. Yra blogio jėgos ir yra
gėrio jėgos. Jėzus norėjo, kad Jo mokiniai būtų pasiruošę.
Mato 10:19 Jėzus pasakė: Bet kai jie jus įduos, nesirūpinkite,
kaip ar ką jūs kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką turėsite
kalbėti. Su Dievo Dvasia jūs turėsite tokią išmintį, kaip senų laikų
Steponas. Žmonėms buvo per sunku suprasti tą išmintį, su kuria
jis kalbėjo. Toliau 22-23 eilutėse Jėzus sakė: Ir dėl mano vardo
jūsų nekęs visi; bet tas, kuris ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Bet
kai jie persekios jus šiame mieste, bėkite į kitą. Jeigu tu esi Žodžio
vykdytojas, o ne vien klausytojas, tai pasipriešinimas teisumui ir
Jėzaus Kristaus tikslams yra realybė.
Prieš kurį laiką aš buvau parke ir mačiau ten supynėse
sėdinčią pagyvenusią moterį. Aš pagalvojau: „Neatrodo, kad ji
galėtų padaryti man ką bloga!“ Aš jos paklausiau, ar galiu sūpynėse
atsisėsti šalia jos. Atsisėdęs, pradėjau su ja kalbėtis. Sužinojau, kad
jos vardas buvo Džeinė. Aš paklausiau: „Tarp kitko, Džeine, kuo
jūs užsiimate?“ Ji pasakė: „Ak, aš esu sena moteriškė; aš daugiau
nebedirbu. Aš jau pensijoje.“ O tada ji paklausė: „Tarp kitko, o kuo
jūs užsiimate?“ Aš atsakiau: „Aš dirbu su Parachurch tarnavimu,
su Parachurch organizacija.“ Netikėtai jos veido išraiška pasikeitė.
Ji pasakė: „Tik jau nepasakok man apie Dievą! Tik jau nepasakok
apie Jėzų!“ Aš atsakiau: „Džeine, jūs neturėtumėte šitaip kalbėti“, o
ji pasakė: „Jeigu prieš mane stovėtų pats Jėzus Kristus, aš spjaučiau
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Jam į veidą!“ Aš pasakiau: „Džeine! Jūs neturėtumėte sakyti tokių
dalykų! Turbūt daug žmonių jus įskaudino bažnyčiose, kad šitaip
kalbate. Džeine, jūs neturėtumėte šitaip sakyti! Leiskite man
papasakoti jums apie mano šeimą.“ Ji pasakė: „Ne! Jau sakiau, kad
daugiau su manimi nebekalbėtumėte. Jūs man pasakosite apie
Jėzų Kristų ir ką Dievas padarė jūsų šeimoje, ir aš neleisiu jums
to daryti. Jūs negalite kalbėti.“ Aš pasakiau: „Džeine, prašau. Aš
turiu jums papasakoti apie Jėzų.“ Ji atsakė: „Ne! Aš liepiu jums
UŽSIČIAUPTI!“
Ji turėjo mažą ant pavadėlio pririštą šunelį. Ji prisitraukė tą
šunelį taip arti savęs, kad vargšelis urgzdamas beveik atsitūpė
ant žemės. Tada ji pakilo ir nuėjo sau. Štai čia buvo kontrolę
praradusi moteris, nes joje sukilo dvasia – nepaklusnumo
dvasia. Ją kontroliavo Priešas. Aš pagalvojau: „Nesu įpratęs, kad
žmonės šauktų ant manęs. Ir nesu įpratęs, kad žmonės taip atvirai
konfrontuotų ir provokuotų.“ Tačiau Džeinės atžvilgiu jaučiau vien
tik užuojautą ir meilę. Ji visiškai nekontroliavo savęs, o aš pilnai
kontroliavau šią situaciją. Parėjęs namo tariau: „Viešpatie, žinai ką?
Didžiausias stebuklas yra tai, kad aš nepraradau savitvardos. Kai
kažkas akiplėšiškai mane konfrontavo, aš nejaučiau tam žmogui
nieko kito kaip tik meilę ir užuojautą.“
Persekiojimas ir pasipriešinimas ateis, kai Jėzaus vardu
išeisime į gatves. Ta pati Dievo Dvasia, kuri suteikia drąsą skelbti
Jėzų net tada, kai mus dėl Jo vardo atstumia, ta pati Dvasia suteiks
mums paguodą ir stiprybę bet kokioje situacijoje.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk 2 Timotiejui 3:12. Ką patirs gyvenantys dievotą
gyvenimą? ________________________________________
_________________________________________________
2 Timotiejui 3:12 Taip ir visi, norintys dievotai gyventi Jėzuje
Kristuje, kentės persekiojimą.
2. Kaip galėtum apibūdinti žodį „persekiojimas“? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Morkaus 4:16-17. Dėl kokios priežasties ateina
suspaudimai ir persekiojimai? ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Morkaus 4:16-17 Ir panašiai šitie yra tie, kurie pasėti ant
akmenuotos dirvos; kurie išgirdę žodį, tuoj pat priima jį su
džiaugsmu; [17] ir neturi savyje šaknies, ir taip išsilaiko tik
neilgam; po to, ištikus vargui ar persekiojimui dėl žodžio, jie tuoj
pat pasipiktina.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kuo pasibaigė persekiojimai
Jeruzalėje? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 8:1 O Saulius pritarė jo mirčiai. Ir tuo laiku
buvo didelis Jeruzalėje esančios bažnyčios persekiojimas; ir jie
visi, išskyrus apaštalus, pasklido po Judėjos ir Samarijos sritis.
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Apaštalų Darbai 8:4 Todėl tie, kurie buvo išsisklaidę, ėjo visur
skelbdami žodį.
5. Perskaityk Mato 5:10-12. Palaiminti yra tie, kurie persekiojami
dėl … ? ____________________________________________
_________________________________________________
6. Perskaityk Mato 5:12. Kai tikintieji yra persekiojami dėl
teisybės, ko jie gali tikėtis ateityje? ______________________
_________________________________________________
Mato 5:10-12 Palaiminti tie, kurie persekiojami dėl teisumo,
nes jų yra dangaus karalystė. [11] Palaiminti esate jūs, kai dėl
manęs jus keiks ir persekios, ir melagingai kalbės apie jus visokį
blogį. [12] Džiaukitės ir būkite be galo linksmi, nes didelis yra jūsų
užmokestis danguje; nes taip jie persekiojo anksčiau jūsų buvsius
pranašus.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:4-5. Ką persekiojo Saulius? ____
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 9:4-5 Ir jis nukrito ant žemės ir išgirdo balsą,
sakantį jam: Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? [5] Gi jis
paklausė: Kas Tu esi, Viešpatie?! Viešpats atsakė: „Aš Esu Jėzus,
Kurį tu persekioji. Skaudu tau į akstinus spardyti.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:1. Ką persekiojo Saulius tikrame
gyvenime? ________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 9:1 O Saulius, vis tebealsuodamas grasinimais
ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas aukščiausiąjį
kunigą.
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9. Perskaityk Galatams 6:12. Laiške Galatams, judėjai bandė
pridėti religinio Įstatymo laikymąsi prie Evangelipos. Ko jie
bandė išvengti taip darydami? ________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Galatams 6:12 Visi, kurie trokšta gerai pasirodyti kūnu, verčia
jus apsipjaustyti tik tam, kad nereikėtų kentėti persekiojimo dėl
Kristaus kryžiaus.
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KARALIUS IR JO KARALYSTĖ
Don Krow
Senajame Testamente Izraelis išsiskyrė iš visų kitų tautų
todėl, kad jis buvo teokratinė valstybė. Kitaip tariant, jis buvo
tiesiogiai valdomas paties Dievo (Izaijo 43:15). Vėliau istorijos
eigoje Izraelio tauta norėjo būti kaip kitos pasaulio tautos, – ji
norėjo būti valdoma žemiško karaliaus (1 Samuelio 8:5-19). Todėl
Dievas patenkino jų prašymą ir išrinko jiems karalių vardu Saulius
(1 Samuelio 10:24‑25). Vėliau dėl Sauliaus nepaklusnumo Dievas
karaliumi iškėlė Dovydą – vyrą pagal Jo paties širdį (Apaštalų
Darbai 13:21‑22 ir 1 Karalių 15:3).
Karalius turėjo būti nematomo Dievo matomas atstovas
(Pakartoto Įstatymo 17:14-20). Kai karalius sekdavo Viešpačiu,
jis ir jo karalystė klestėdavo. Kai karalius nustodavo sekti
Viešpačiu, jis ir jo karalystė būdavo pavergiama ir sugriaunama
(1 Samuelio 15:22‑23)
Kai Dievas rinkdavo karalių, Jis siųsdavo pranašą, kad
pranašas pateptų karalių aliejumi. Tai reikšdavo, kad Šventoji
Dvasia nužengia ant karaliaus, kad įgalintų ir pateptų jį valdymui.
Tuo momentu Dievo Dvasia nužengdavo ant karaliaus ir
pakeisdavo jo širdį, kad jis valdytų teisume, nes Dievas būdavo su
juo (1 Samuelio 10:1, 6-7 ir 9). Šis patepimas valdyti (arba būti
karaliumi) ir yra tai, iš kur ateina idėja apie Mesiją. Hebrajų kalboje
žodis „pateptasis“ yra Mashiac (Mesijas) ir yra verčiamas žodžiu
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christos (Kristus) graikų kalboje. Senojo testamento pranašai
pranašavo, kad ateityje ateis Mesijas (Pateptasis), ir dangaus Dievas
įtvirtins karalystę, kuri niekada nebus sugriauta (Danieliaus 2:44,
7:14 ir 27). Jeigu pastebėjote, Raštuose Jėzus niekada žydams
neaiškino, ką Jis turėjo galvoje kalbėdamas apie karalystę. Jie
laukė karalystės remdamiesi Senojo testamento koncepcija apie ją
(Izaijo 9:6-7 ir 11:1-6; Danieliaus 2:44, 7:13-14, 18 ir 27).
Yra neįmanoma suprasti Jėzaus žinios, jeigu neturi pamatinio
supratimo apie karalystę. Karalystė buvo ta žinia, kurią kalbėjo
Jėzus, ir vienintelė žinia, kurią Jis liepė pamokslauti savo mokiniams
(Morkaus 1:14-15, Luko 9:1-2, Apaštalų Darbai 28:23‑31,
Mato 24:14). Ši žinia taip pat buvo vadinama „išgelbėjimu“ arba
„amžinojo gyvenimo“ davimu (Hebrajams 2:3 ir Mato 19:16
palygink su Mato 19:23, Apaštalų Darbų 28:23-24, 28 ir 30-31).
Frazėje „Dievo karalystė“ yra idėja apie grupę žmonių, kurie yra
valdomi Dievo. Kad įeitum į Dievo karalystę, reikia išpildyti sąlygas.
Širdies pasikeitimas – štai ko reikia. Širdies pasikeitimas ir yra tai,
ką Biblija vadina atgaila. Tai širdies pasikeitimas Dievo atžvilgiu.
Kitaip tariant, tai yra nusigręžimas nuo Šėtono, nuodėmės ir jos
kelių, ir atsigręžimas į Dievą, Kristų ir Jo kelius. Kai žmogus tai
padaro, Dievas duoda jam (kaip dovaną per pralietą Jėzaus kraują)
nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą (Romiečiams 6:23).
Ši „geroji naujiena“ reiškia „malonės Evangelijos“ arba „Dievo
karalystės“ pamokslavimą (Apaštalų Darbų 20:24-25). Dievo
karalystės pagrindinis bruožas yra malonė (Mato 20:1-16), ir ji
tyliai ir niekam nepastebint atėjo į Jėzaus tarnavimą (Mato 13:33).
Vieną dieną – ateityje – ji taps visų matoma, šlovinga ir visa
nugalinti (Mato 13:36-43).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Danieliaus 2:44. Senojo testamento pranašai
pranašavo, kad ateityje ateis Mesijas (arba Pateptasis), ir
dangaus Dievas įtvirtins karalystę, kuri … ?
A. Gyvuos 1000 metų.
B. Niekada nebus sugriauta.
C. Bus laikina.
Danieliaus 2:44 Ir šitų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs
karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ir ta karalystė nebus
palikta kitai tautai, bet ji sutrupins ir sunaikins visas šitas
karalystes, ir ji stovės per amžius.
2. Perskaityk Mato 4:17, 23. Apie ką buvo Jėzaus žinia? ________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 4:17 Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti:
Atgailaukite, nes dangaus karalystė yra čia pat.
Mato 4:23 Ir Jėzus apėjo visą Galilėją, mokydamas jų sinagogose
ir skelbdamas karalystės evangeliją, ir gydydamas visokias
negalias bei visokias ligas tautos tarpe.
3. Perskaityk Morkaus 1:14-15. Jėzus pamokslavo … evangeliją.
_________________________________________________
Morkaus 1:14-15 Na, o po to, kai Jonas buvo uždarytas į
kalėjimą, Jėzus atėjo į Galilėją skelbdamas Dievo karalystės
evangeliją [15] ir sakydamas: Laikas išsipildė, ir Dievo karalystė
yra čia pat; atgailaukite ir tikėkite evangelija.
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4. Perskaityk Luko 4:43. Dievas atsiuntė Jėzų todėl, kad … ? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 4:43 Ir jis jiems tarė: Aš turiu skelbti Dievo karalystę ir
kitiems miestams; nes dėl to aš esu siųstas.
5. Perskaityk Jono 4:25. Skaitydami Šventąjį Raštą matome, kad
Jėzus niekada neaiškino žydams apie tai, ką Jis turėjo galvoje
kalbėdamas apie karalystę. Tai buvo Senojo testamento
koncepcija, apie kurią jie … ?
A. Mažai težinojo.
B. Galvojo, kad ji niekada neateis.
C. Jie jau jos laukė.
Jono 4:25 Moteris jam sako: Aš žinau, kad ateina Mesijas, kuris
vadinamas Kristumi; kai jis ateis, viską mums pasakys.
6. Perskaityk Luko 9:1-2. Kokius tris dalykus darė dvylika
mokinių? _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Luko 9:1-2 Tuomet jis pašaukė dvylika savo mokinių ir davė
jiems jėgą bei valdžią visiems velniams ir gydyti ligoms. [2] Ir jis
pasiuntė juos skelbti Dievo karalystę ir gydyti ligonius.
7. Perskaityk Luko 10:1-2 ir 8-9. Kokią žinią skelbti Jėzus liepė
kitiems septyniasdešimčiai mokinių? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Luko 10:1-2 Po šių dalykų Viešpats paskyrė dar kitus
septyniasdešimt ir išsiuntė juos po du pirma savo veido į
kiekvieną miestą ir vietą, kur jis pats ketino eiti. [2] Todėl jis tarė
jiems: Pjūtis iš tiesų didelė, bet darbininkų maža; todėl melskite
pjūties Viešpatį, kad jis išsiųstų darbininkų į savo pjūtį.
Luko 10:8-9 Ir į kokį miestą beįeisite, ir jie jus priims, valgykite
tai, kas yra prieš jus padėta; [9] ir gydykite ten esančius ligonius,
ir sakykite jiems: Jums prisiartino Dievo karalystė.
8. Perskaityk Luko 23:2. Remiantis pačių žydų apibrėžimu, žodis
„Kristus“ reiškia tą, kuris yra … ? _______________________
_________________________________________________
Luko 23:2 Gi jie pradėjo Jį kaltinti, sakydami: Mes nustatėme,
kad Šitas veda iš kelio tautą ir draudžia duoti Cezariui duoklę,
tvirtindamas, kad Jis Pats esąs Karalius Kristus.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:7. Priešingai romėnų įstatymui,
žydai sakė, kad apaštalas Paulius mokė apie tai, kad yra kitas … ?
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 17:7 Kuriuos Jasonas priėmė; ir šitie visi daro
priešingai ciesoriaus įsakams sakydami, kad yra kitas karalius,
toks Jėzus.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:8-10. Paulius drąsiai kalbėjo
Efeze, nuginčydamas ir įtikindamas kitus apie … ? __________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 19:8-10 O jis ėjo į sinagogą ir per tris
mėnesius drąsiai kalbėjo, diskutuodamas bei įtikinėdamas apie
Dievo karalystę. [9] Tačiau kuomet kai kurie užkietėjo ir netikėjo,
3-47

6 PAMOKA

bet kalbėjo pikta daugybės akivaizdoje apie tą kelią, jis nuo jų
pasitraukė ir atskyrė mokinius, kasdien diskutuodamas Tirano
mokykloje. [10] Ir tai truko dvejus metus; taip, kad visi, gyvenantys
Azijoje, žydai ir graikai, išgirdo viešpaties Jėzaus žodį.
11. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-31. Apie ką Paulius
pamokslavo 31-oje eilutėje? __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 28:23-31 Ir kai jie paskyrė jam dieną, daug
atėjo pas jį į jo buveinę; kuriems jis nuo ryto iki vakaro dėstė ir
liudijo Dievo karalystę, įtikinėdamas juos apie Jėzų tiek iš Mozės
įstatymo, tiek iš pranašų. [24] Ir vieni tikėjo tuo, kas buvo kalbama,
o kiti ne. [25] Bet kai jie tarpusavyje nesutarė, jie išėjo po to, kai
Paulius pasakė vieną žodį: Gerai sakė Šventoji DVASIA per
pranašą Izaiją mūsų tėvams, [26] sakydama: Eik pas šitą tautą ir
sakyk: Girdėdami jūs girdėsite, bet nesuprasite; ir žiūrėdami jūs
žiūrėsite, bet nepastebėsite; [27] nes šios tautos širdis nutuko, ir jų
ausys sunkiai girdi, ir jie užmerkė savo akis, kad nepamatytų
savo akimis ir neišgirstų avo ausimis, ir nesuprastų savo širdimi,
ir neatsiverstų, ir aš jų neišgydyčiau. [28] Todėl tebūna jums
žinoma, kad šis Dievo išgelbėjimas yra pasiųstas pagonims, ir
jie jo klausysis. [29] Ir jam pasakius tuos žodžius, žydai išėjo ir
daug samprotavo tarpusavyje. [30] Ir Paulius ištisus dvejus metus
gyveno savo išsinuomotame name ir priimdavo visus, kurie
ateidavo pas jį, [31] skelbdamas Dievo karalystę ir mokydamas
visko apie Viešpatį Jėzų Kristų, su pilnu pasitikėjimu, niekam
jam nedraudžiant.
12. Perskaityk Mato 24:14. Kokia žinia turi būti pamokslaujama
visame pasaulyje? __________________________________
_________________________________________________
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Mato 24:14 Ir ši karalystės evangelija bus paskelbta visame
pasaulyje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas.
13. Perskaityk Apaštalų Darbų 20:24-25. Kartais karalystės
evangelija yra vadinama … ? evangelija. __________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 20:24-25 Bet aš nedarau dėl to jokios išvados ir
nelaikau vertinga savo gyvybės, kad tik su džiaugsmu užbaigčiau
savo bėgimą ir tarnavimą, kurį priėmiau iš Viešpaties Jėzaus:
liudyti Dievo malonės Gerąją Naujieną. Ir štai dabar aš žinau,
kad jūs visi, tarp kurių vaikščiojau skelbdamas Dievo karalystę,
jau daugiau nebematysite mano veido.
14. Perskaityk Luko 16:16. Neįmanoma suprasti Jėzaus žinios be
pamatinio supratimo apie karalystę. Karalystė buvo ta žinia,
apie kurią kalbėjo Jėzus ir vienintelė žinia, kurią Jis liepė Savo
mokiniams … ?
A. Pamokslauti.
B. Nekreipti į ją dėmesio.
C. Apsvarstyti.
Luko 16:16 Įstatymas ir pranašai buvo iki Jono, nuo to laiko yra
skelbiama Dievo karalystė, ir kiekvienas į ją veržiasi.
15. Perskaityk Mato 6:10. Faktiškai, Dievo karalystė yra Dievo
valdymas. Kaip tai išreiškiama šioje eilutėje? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 6:10 Teateina tavo karalystė. Tebūna įvykdyta tavo valia
žemėje, kaip kad ji yra danguje.
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16. Perskaityk Kolosiečiams 1:13-14. Frazėje „Dievo karalystė“ yra
idėja apie žmonių grupę, kurie … ?
A. Kviečia Jėzų į savo širdis.
B. Priima Dievo valdymą (ir atmeta Šėtono) ir priima Jo atleidimą.
C. Prisijungia prie bažnyčios.
Kolosiečiams 1:13-14 Kuris išvadavo mus iš tamsybės valdžios
ir perkėlė į karalystę savo mielojo Sūnaus, [14] kuriame turime
atpirkimą per jo kraują, tai yra, nuodėmių atleidimą.
17. Peskaityk Mato 4:17. Kad įeitum į Dievo karalystę, reikalingas
širdies pasikeitimas. Tokį širdies pasikeitimą Biblija vadina … ?
A. Bausme.
B. Įstatymo darbais.
C. Atgaila.
Mato 4:17 Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti:
Atgailaukite, nes dangaus karalystė yra čia pat.
18. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:18. Ar tu nusigręžei nuo …
į šviesą, nuo Šėtono … į … , kad gautum atleidimą už savo
nuodėmes? _______________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 26:18 Atverti jiems akis ir atgręžti juos nuo
tamsybės į šviesą ir nuo Šėtono valdžios į Dievą, kad jie gautų
nuodėmių atleidimą ir paveldą tarp tų, kurie yra pašvęsti per
tikėjimą, kuris yra manyje.
19. Perskaityk Ezekielio 36:26-27 ir Apaštalų Darbų 11:15-18. Ar
tau buvo duota nauja širdis ir nauja dvasia, kurių dėka tu gali
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vaikščioti Dievo keliais? ______________________________
Ezekielio 36:26-27 Tap pat jums duosiu naują širdį ir įdėsiu
naują dvasią į jūsų vidų; ir aš pašalinsiu iš jūsų kūno akmeninę
širdį, ir jums duosiu kūno širdį. [27] Savo Dvasią įdėsiu į jūsų
vidų ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano įstatus, ir jūs
laikysitės mano teismų ir juos vykdysite.
Apaštalų Darbai 11:15-18 Man pradėjus kalbėti, Šventoji
Dvasia nužengė į juos, lygiai taip kaip ir pradžioje į mus. Gi man
buvo primintas Viešpaties žodis, kad Jis sakė: Jonas juk krikštijo
panardindamas vandenyje, bet jūs būsite panardinti Šventojoje
Dvasioje. Jeigu tad Dievas davė jiems tokią pačią dovaną kaip
ir mums, įtikėjusiems Viešpatį Jėzų Kristų, tai kas aš esu, kad
galėčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino ir šlovino
Dievą, sakydami: Vadinasi, Dievas ir pagonims leido atgailauti,
kad jie gyventų.
20. Perskaityk Luko 18:13-14. Ar šaukeisi Dievo, kad būtų atleistos
tavo nuodėmės? ____________________________________
Luko 18:13-14 O muitininkas, stovėdamas atokiai, nenorėjo nė
savo akių į dangų pakelti, bet mušėsi sau į krūtinę, sakydamas:
Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. [14] Sakau jums: šitas
nuėjo į savo namus išteisintas, o ne anas; nes kiekvienas, kuris
save aukština, bus pažemintas; o tas, kuris save žemina, bus
išaukštintas.
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Don Krow
Tarkime, kad vestuvių dieną, vyrui bestovint priešais pastorių,
pastarasis netikėtai ima sakyti tokius žodžius: „Ar imi šią moterį
į žmonas, kad ji būtų tavo asmeninė virėja, valytų tavo namus ir
plautų tavo indus? Ar imi ją, kad nuo šios dienos ji siurbtų tau
grindis ir valytų dulkes nuo tavo baldų tol, kol jūs abu būsite gyvi?“
O jo būsima žmona staiga sako: „Sustok! Jeigu tu nori manęs tik
kaip žmogaus, kuris daro tau įvairius darbus, tai gali pasisamdyti
tarnaitę. Aš noriu, kad tu mane mylėtum ir imtum mane į žmonas
už tai, kas aš esu. Jeigu vesi mane už tai, kas aš esu, aš darysiu dėl
tavęs visus tuos dalykus. Aš noriu, kad tu imtum į žmonas mane –
visą mane! Aš nenoriu, kad tu imtum tik iš manęs gaunamą naudą,
o ne mane kaip asmenį.“
A.W. Tozer pasakė taip: „Tikrai keista, kad kai kurie mokytojai
niekada nepastebi, kad vienintelis gelbstinčio tikėjimo objektas
yra ne kas kitas kaip pats Kristus; ne Kristaus „gebėjimas gelbėti“
ar „gebėjimas viešpatauti“, bet Pats Kristus. Dievas nesiūlo
išgelbėjimo tam, kas tikės tik kuria nors viena Kristaus ypatybe;
lygiai taip pat Kristaus ypatybės niekada nebuvo pateikiamos kaip
tikėjimo objektas. Mes nesame raginami tikėti vien tik tuo, kad
Kristus atpirko mus, ar vien tik Jo kryžiumi, ar vien tik Gelbėtojo
kunigyste. Visi šie dalykai yra Kristaus asmenyje, ir jie niekada
negali būti atskirti vienas nuo kito ar kuris vienas dalykas išskirtas
iš visų kitų. Mes jokiu būdu negalime vieną Kristaus ypatybę
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priimti, o kitą atmesti. Mąstymas, kad mes galime taip daryti, yra
šių dienų erzija, ir, kaip ir kiekviena erezija, ji turėjo ypatingai
blogų pasekmių krikščionių tarpe“ (The Root of the Righteous
(Teisiojo šaknis), p.84-86).
Ar aišku, apie ką kalbu? Kodėl mes pabrėžiame tik Kristaus dalį
(iš Jo gaunamą naudą), kurią nors Kristaus savybę, bet ne Kristų?
Tai tas pats, kaip vesti žmoną tam, kad ji būtų tavo asmeninė virėja,
o ne dėl jos asmenybės.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Jono 1:12. Tiems, kurie priėmė … ?
A. Jį (Viešpatį Jėzų Kristų).
B. Jėzų kaip Gelbėtoją.
C. Jėzų kaip Viešpatį.
D. Jėzų kaip kunigą… Jis davė galią tapti Dievo sūnumis
(vaikais).
Jono 1:12 Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo
vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.
2. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31. Kuo turime tikėti, kam
turime save pavesti? _________________________________
Apaštalų Darbai 16:31 Jie atsakė: Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir
būsi išgelbėtas tu ir tavo namai.
3. Perskaityk Luko 6:46. Kas yra turima omenyje, kai naudojamas
žodis „Viešpats“? ___________________________________
_________________________________________________
Luko 6:46 Kodėl vadinate mane Viešpatie, Viešpatie, o nedarote,
ką sakau?
4. Perskaityk Mato 1:21. Kas yra pasakoma žodžiu „Jėzus“?
Mato 1:21 Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą JĖZUS, nes
Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių.
5. Perskaityk Luko 23:2. Ką reiškia žodis „Kristus“? __________
_________________________________________________
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Luko 23:2 Ten jie ėmė Jį kaltinti, sakydami: Mes nustatėme,
kad šitas kiršina tautą ir draudžia mokėti Cezariui mokesčius,
tvirtindamas esąs Kristus ir karalius.
6. Skaityk Romiečiams 1:16. Remiantis šia eilute, Evangelija arba
Geroji Naujiena yra … ? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 1:16 Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo
jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui.
7. Perskaityk Romiečiams 1:1-3. Dievo Evangelija kreipia visą
dėmesį (koncentruojasi) į … ? _________________________
_________________________________________________
Dievo Sūnaus dalį ar visą Dievo sūnų? ___________________
Romiečiams 1:1-3 Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktas
apaštalu, išrinktas skelbti Dievo Evangeliją, [2] kurią Jis iš anksto
pažadėjo per savo pranašus Šventuosiuose Raštuose, [3] apie Jo
sūnų kilusį iš Dovydo palikuonių.
8. Perskaityk Jono 6:54. Kai tu kažką valgai, ką tai reiškia? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 6:54 Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi
amžinąjį gyvenimą, ir Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.
9. Perskaityk Galatams 3:27. Kai asmuo pakrikštyjamas į Kristų,
jis apsivelka … ? ____________________________________
Kurią Kristaus dalį jis apsivelka? _______________________
_________________________________________________
3-55

7 PAMOKA

Galatams 3:27 Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote
Kristumi.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:5-6. Kai Saulius atsivertė, kokius
du klausimus jis uždavė Jėzui? ________________________
________________________________________________
________________________________________________
Apaštalų Darbai 9:5-6 Gi jis paklausė: Kas Tu esi, Viešpatie?!
Viešpats atsakė: Aš Esu Jėzus, Kurį tu persekioji. Skaudu tau į
akstinus spardyti. Virpėdamas iš baimės ir apstulbęs, jis tarė:
Viešpatie, ką ketini man daryti?! O Viešpats jam tarė: Kelkis,
įeik į miestą, ir tau ten bus paskelbta, ką privalai daryti.
11. Perskaityk Romiečiams 7:4. Su kuo mes turime susituokti? ___
_________________________________________________
Su kuria Jo dalimi mes esame susituokę? _________________
_________________________________________________
Romiečiams 7:4 Todėl, mano broliai, jūs irgi tapote mirusiais
įstatymui per Kristaus kūną; kad būtumėte ištekėję už kito, už
to, kuris prikeltas iš numirusiųjų, kad neštume vaisių Dievui.
12. Ar tu džiaugiesi gera santuoka su Kristumi? ______________
Ar tu kalbiesi ir bendrauji su Juo, ar tu myli ir garbini Jį? _____
_________________________________________________
_________________________________________________
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TINKAMAS DIEVO
ĮSTATYMO NAUDOJIMAS
Don Krow
Vieną dieną būdami prie ežero, aš ir Džoi kalbėjomės su Bilu ir
Styvu. Iškilo toks klausimas: kaip žmonės, kurie niekada negirdėjo
apie Dievą ar Jėzų Kristų, galėtų būti atsakingi prieš Dievą? Aš
pasakiau: „Bilai, tarkim, kad tu nuėjai į Styvo namus norėdamas
jį aplankyti. Styvas tuo metu buvo išėjęs, bet jo žmona buvo ten.
Jeigu tu įsiveltum į paleistuviškus santykius su ja, ar jaustumeis
kaltas dėl to, kad piktuoju pasinaudojai savo draugo žmona? Net
jeigu niekada nebūtum girdėjęs apie Dešimt Įsakymų ir niekada
nebūtum skaitęs Biblijos? Iš kur ateitų tas kaltės ir atsiskaitomumo
jausmas?“
Matai, dėka Įstatymo ir sąžinės, Dievas kiekvienam asmeniui
suteikė sugebėjimą suvokti tai, kas yra teisinga, ir jausti kaltę dėl
blogo poelgio. Įstatymas ir sąžinė yra save teisiančios funkcijos,
kurios arba apkaltina, arba išteisina mus priklausomai nuo mūsų
elgesio (Romiečiams 2:14-15).
Bilas man pasakojo apie tai, koks jis geras žmogus. Jis
iš tikrųjų nematė jokios priežasties, kodėl jam galėtų reikėti
Gelbėtojo. Aš atsiverčiau Išėjimo knygos 20-tą skyrių ir pradėjau
jam skaityti Dešimt Įsakymų. „Bilai, ar Dievas visada buvo
svarbiausias dalykas tavo gyvenime ir ar visada tu Jį mylėjai labiau
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už viską šiame pasaulyje? Jeigu ne, tu sulaužei pirmąjį įsakymą“
(Išėjimo 20:3). „Ar kada nors esi ką nors išaukštinęs labiau nei
Dievą? Jeigu taip, tai tu sulaužei antrąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:4).
„Ar kada nors esi lengvabūdiškai panaudojęs Jėzaus Kristaus
vardą? Tu esi kaltas dėl trečio įsakymo sulaužymo“ (Išėjimo 20:7).
„Ar visada atskirdavai vieną dieną savaitėje, kad garbintum ir
šlovintum Dievą? Tu sulaužei ketvirtąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:8).
„Ar jaunystėje visada savo burna gerbei savo tėvą ir motiną? Tu
sulaužei penktąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:12). „Ar kada nors buvai
labai smarkiai supykęs ant kokio nors žmogaus? Tu sulaužei
šeštąjį įsakymą“ (palygink Išėjimo 20:13 su Mato 5:21-22). „Ar
kada nors esi pažvelgęs į moterį ir pradėjęs jos geisti? Tu sulaužei
septintąjį įsakymą“ (palygink Išėjimo 20:14 su Mato 5:27-28). „Ar
kada nors esi pasisavinęs kažką, kas ne tavo? Tu sulaužei aštuntąjį
įsakymą“ (Išėjimo 20:15). „Ar visada sakei tik tiesą? Jeigu ne, tu
sulaužei devintąjį įsakymą“ (Išėjimo 20:16). „Ar kada nors troškai
to, kas priklauso kažkam kitam? Tu sulaužei dešimtą įsakymą“
(Išėjimo 20:17). „Ar dabar matai, kodėl Jėzus sakė, kad Jis atėjo
gelbėti nusidėjėlių?“ (Morkaus 2:16-17).
Galvoti, kad mes esame pakankamai geri, ar bandyti būti
pakankamai geriems tam, kad eitume į dangų, yra gan problematiška
dėl vieno fakto: mes visi sulaužėme Dešimt Įsakymų. Jokūbo
2:10 sako, kad jeigu kas nors laikosi viso Įstatymo, bet nesugeba
laikytis bent vieno punkto, toks žmogus yra KALTAS dėl Įstatymo
laužymo. Įstatymas niekada nebuvo duotas tam, kad padarytu tave
teisiu, bet tik tam, kad apreikštų tavo nuodėmę (Romiečiams 3:1920).
Mums visiems reikia Gelbėtojo! Žodis „Gelbėtojas“ reiškią
tą, kuris gali išgelbėti tave nuo bausmės už nuodėmę. Jėzus gelbsti
žūstančiuosius, kad jie galėtų turėti amžinąjį gyvenimą (Mato 1:21).
Kad būtume pakankamai geri eiti į dangų, turime turėti teisumą,
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kuris prilygsta Dievo teisumui (2 Korintiečiams 5:21). Geroji
Evangelijos žinia yra tai, kad Jėzus ne tik atleis tavo nuodėmes,
bet kad Jis mums siūlo – nereikalaudamas atlygio – savo paties
teisumą kaip dovaną: Nes jei per vieno žmogaus nusikaltimą mirtis
viešpatavo per vieną; tai dar daugiau tie, kurie gauna malonės ir
teisumo dovanos perteklių, viešpataus gyvenime per vieną, Jėzų
Kristų (Romiečiams 5:17).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Morkaus 2:16-17. Ką išgelbėti atėjo Jėzus? _______
_________________________________________________
Morkaus 2:16-17 O kai raštininkai ir fariziejai pamatė jį
valgantį su muitininkais bei nusidėjėliais, jie tarė jo mokiniams:
Kaipgi yra, kad jis valgo ir geria su muitininkais ir nusidėjėliais?
[17]
Tai išgirdęs Jėzus sako jiems: Sveikiesiems nereikia gydytojo, o
tik ligoniams; aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai.
2. Perskaityk Romiečiams 2:1. Kai mes teisiame kitus, ką tuomet
darome su pačiais savimi? Kodėl? ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 2:1 Todėl esi nepateisinamas, kas bebūtum, o
žmogau, kuris teisi; nes kuo teisi kitą, tuo pasmerki save; nes tu,
kuris teisi, darai tą patį.
3. Perskaityk Jokūbo 2:10. Jeigu mes laikomės didžiosios Dievo
Įstatymo dalies, bet nevykdome kelių dalykų, – kuo esame
kalti? ____________________________________________
Jokūbo 2:10 Nes kas laikosi viso įstatymo, tačiau nusižengia
venu dalyku, tas kaltas dėl visų.
4. Perskaityk Galatams 3:10. Jeigu norime būti teisūs laikydamiesi
Dievo Įstatymo, kiek to Įstatymo turime laikytis? __________
_________________________________________________
Kiek laiko turime laikytis tų įsakymų? ____________________
Ar matai, kodėl mes negalime būti išgelbėti stengdamiesi būti
pakankamai geri? ___________________________________
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Galatams 3:10 Nes visi, kurie remiasi įstatymo darbais, yra
prakeikimo valdžioje, nes yra parašyta: Prakeiktas kiekvienas,
nepasiliekantis visame tame, kas yra surašyta įstatymo knygoje,
kad tai darytų.
5. Perskaityk Galatams 2:16. Išteisinimas yra teisumo dovana,
kurią duoda Dievas, ir kuri atveda asmenį į teisų stovėjimą
Dievuje ir teisingą santykį su Dievu. Nusidėjėlių išteisinimas
yra įgyjamas per tikėjimą Jėzumi Kristumi, jis įvyko vieną kartą
ir už visus per Jo mirtį ir prisikėlimą (1 Korintiečiams 15:3‑4
ir Romiečiams 4:25). ________________________________
_________________________________________________
Kuo žmogus nėra išteisinamas? ________________________
_________________________________________________
Kokiu būdu asmuo yra išgelbėjamas? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Kiek žmonių bus išteisinti Įstatymu? ____________________
_________________________________________________
Galatams 2:16 Žinodami, kad žmogus neišteisinamas per
įstatymo darbus, bet per Jėzaus Kristaus tikėjimą, ir mes
įtikėjome Jėzumi Kristumi, kad būtume išteisinti per Kristaus
tikėjimą, o ne per įstatymo darbus; nes įstatymo darbais nebus
išteisintas joks kūnas.
6. Perskaityk Romiečiams 6:14. Kaip krikščionis, tu esi … ?
A. Po Įstatymu.
B. Po malone.
Romiečiams 6:14 Nes nuodėmė jums neviešpataus, nes jūs esate
ne įstatymo, bet malonės valdžioje.
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7. Perskaityk Ezekielio 18:20. Jeigu būtum po Įstatymu, kokia
būtų bausmė už tavo nuodėmes? ______________________
_________________________________________________
Ezekielio 18:20 Siela, kuri nusideda, ji mirs. Sūnus nenešios tėvo
neteisybės, nei tėvas neneš sūnaus neteisybės; teisiojo teisumas
bus ant jo paties, o nedorėlio nedorybė bus ant jo paties.
8. Perskaityk Romiečiams 4:6-8. Iš malonės, kokius tris dalykus
Dievas daro su tavo nuodėmėmis? ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:6-8 Kaip ir Dovydas apibūdina palaiminimą
žmogaus, kuriam Dievas priskiria teisumą be darbų,
[7]
sakydamas: Palaiminti tie, kurių neteisybės atleistos ir kurių
nuodmės uždengtos. [8] Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats
neįskaitys nuodėmės.
9. Perskaityk Romiečiams 5:1. Dabar, kai jau esame išteisinti,
kokia privilegija mes džiaugiamės? _____________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:1 Todėl, būdami išteisinti tikėjimu, mes turime
taiką su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
10. Perskaityk Romiečiams 5:9. Dabar, kai jau esame išgelbėti
Jėzaus krauju, iš ko būsime išgelbėti? ____________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:9 Tai dar daugiau, dabar būdami išteisinti jo
krauju, mes per jį būsime išgelbėti nuo rūstybės.
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11. Perskaityk Romiečiams 10:4. Kristus atbaigė Įstatymą, kad
galėtume įgyti … prieš Dievą. _________________________
_________________________________________________
Romiečiams 10:4 Nes Kristus yra įstatymo pabaiga, – išteisinimui
kiekvieno, kuris tiki.
12. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:30. Dievas padarė Jėzų Kristų
mūsų … ? _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 1:30 Bet Dievo dėka jūs esate Kristuje
Jėzuje, kuris nuo Dievo mums padarytas išmintimi, teisumu,
pašventinimu ir atpirkimu.
13. Perskaityk Filipiečiams 3:9. Kai gyveni pagal Mozės Įstatymą,
tu stengiesi įgyti savo paties … ? ________________________
_________________________________________________
Filipiečiams 3:9 Ir būčiau rastas jame, neturėdamas savo
teisumo, kuris yra iš įstatymo, bet tą, kuris yra per Kristaus
tikėjimą – teisumą, kuris yra iš Dievo, tikėjimu.
14. Perskaityk 1 Korintiečiams 11:1. Kaip krikščionys, mes
gyvename pagal Kristaus įstatymą. Kristaus įstatymas tai ne
taisyklių, kurių reikia laikytis, rinkinys; Kristaus įstatymas
reiškia gyventi gyvenimą nuolatos žvelgiant į vieną asmenį. Tas
asmuo yra … ? ______________________________________
1 Korintiečiams 11:1 Būkite mano sekėjai, kaip ir aš Kristaus.
15. Perskaityk Romiečiams 8:3. Įstatymas niekada negalėtų mūsų
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išgelbėti; bet ne todėl, kad Įstatymas yra neteisingas, bet
kadangi mes, būdami silpni savo … , nesugebėtume jo laikytis.
_________________________________________________
Romiečiams 8:3 Nes ko įstatymas negalėjo padaryti, būdamas
silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų
nuodėmingo kūno pavidalu kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė
nuodėmę kūne.
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NE PO ĮSTATYMU, BET
MALONĖJE
Don Krow
Sapnavau moterį, kuri buvo nepaliaujamai baudžiama už
kiekvieną neteisingai atliktą veiksmą (jos nuodėmes). Paskui ją
visur sekiojo vyriškis, ir vos tik ji padarydavo kokią klaidą, jis
su pasibjaurėjimu papurtydavo savo galvą, nusijuosdavo diržą ir
mušdavo ją. Jeigu ji pasakydavo neteisingą žodį ar kažką ne taip
padarydavo, jis ją nubausdavo. Ji vaikščiojo šlubuodama; ir nors
ji stengėsi šypsotis ir turėti teisingą nuostatą, tačiau vis tiek darė
ir darė dalykus, dėl kurių pakliūdavo į bėdą. Tai nebuvo kažkokie
dideli nusižengimai – tik mažos klaidelės, – tačiau kiekvieną kartą,
kai tik tas vyras pamatydavo ją darant kažką ne taip, ji gaudavo
mušti. Padėtis atrodė beviltiška. Ji niekaip nesugebėjo nustoti
dariusi dalykų, dėl kurių papuldavo į bėdą. Prisimenu, kaip man
buvo jos gaila. Norėjau padėti jai pasprukti nuo to žiauraus nuolat
ją mušančio vyro. Ir tuomet aš nubudau.
Pradėjau mąstyti apie Dievo malonę – tą nepelnytą,
neužtarnautą Dievo palankumą. Kai širdis yra įsitvirtinusi
malonėje, mes daugiau nebemėginame užsitarnauti Dievo
priėmimo savo veiksmais,savo jėgomis ir savo sugebėjimu laikytis
Jo Įstatymo. Tik įsitvirtinę malonėje mes pagaliau galime išvengti
tų mušimų, kurių nusipelnome, kai laužome Dievo Įstatymą. Iš
viso to mus išgelbėjo Jėzus.
3-65

9 PAMOKA

Pagalvok apie palankumą. Palankumas reiškia gauti kažkieno
pripažinimą, palaikymą ar palaiminimą. Ką tu darai, kai nori
kažkieno palankumo? Tu bandai daryti ir sakyti viską, kas jiems
patinka, ir nedarai nieko, kas galėtų jiems nepatikti. Tai reiškia, kad
visą laiką tu turi elgtis teisingai. Ar tikrai įmanoma tai įvykdyti?
Tai panašu į stengimąsi įveikti žemės trauką. Labai trumpam tu
gali tai daryti, tačiau galiausiai tau nepasiseks. Trauka yra stipresnė
už tave.
Aš palyginau save su ta moterimi mano sapne. Aš
jaučiausi lygiai taip, kaip ji, kuomet bandydavau viską daryti
teisingai, tačiau visada bent vienas mažas dalykėlis vis tiek man
nepavykdavo. Aš galvojau, kad jeigu tik sugebėčiau bent vieną
dieną nepadaryti nė vienos klaidos, aš jau kažką pasiekčiau.
Tačiau, deja, mano silpnybės visada padarydavo mane netobulą.
Aš ne tik kad galvojau, jog nuvyliau savo dangiškąjį Tėvą, bet
taip pat smerkdavau ir bausdavau save. Aš buvau sutriuškintas
paties savęs. Buvau susikoncentravęs į savo paties sugebėjimus ir
nesugebėjimus. Niekada nesugebantis pasiekti standarto, niekada
nebūdamas pakankamai geras pelnyti gerą įvertinimą, – man
reikėjo ko nors, kas galėtų mane išgelbėti!
Dievas iš savo gailestingumo atsiuntė mums pagalbą; ir Jo
vardas yra Jėzus. Dievas siuntė Jį, kad išlaisvintų mus nuo mūsų
pačių ir mūsų bejėgių pastangų pilnai įvykdyti Jo Įstatymą. Jėzus
prisiėmė bausmę dėl Įstatymo, kurio mes nesugebėjome laikytis,
kad mums nereikėtų mirti, bet kad mes galėtume eiti laisvi ir turėti
amžinąjį gyvenimą su Juo. Jėzus mums davė teisumo dovaną, kad
mes būtume teisūs ir šventi prieš Dievą Tėvą ir kad atitiktume
visus Įstatymo reikalavimus. Mes turime taiką su Dievu per tai, ką
Jis padarė dėl mūsų Savo mirtimi, buvimu palaidotu ir prisikėlimu.
Mes turime Dievo palankumą, – nepelnytą ir neužsitarnautą. O tai
yra malonė.
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Kai tuo tiki, tavo širdis turi nurimti ir neturėti jokių abejonių,
nes ji žino, kad Dievas tai padarė dėl to, kad myli tave. Tegul tavo
širdis būna stipri, saugi, stabili ir tvirta Jo malonėje; o tai reiškia,
kad tu turi būti tvirtai, be jokio klausimo ar abejonės, įsitikinęs,
kad Jėzuje ir per Jėzų Dievas mums davė viską, ko mums reikia
pilnatviškam gyvenimui.
Jeigu ir toliau žvelgsime ir sutelksime savo dėmesį ne į Jėzų –
mūsų tikėjimo autorių ir atbaigėją, – o į savo netobulumus, klaidas
ir nuodėmes, tai mūsų širdys bus nuliūdusios ir bejėgės tikėti, kad
mes galime kažką priimti iš Dievo. Širdimi mes tikime ir priimame
Jo teisumą ir malonę. Mūsų širdys privalo pilnai priklausyti Jam.
Tik tada mes gyvensime pilnatvėje ir ramybėje. Visu stropumu
saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmės (Patarlių 4:23
Gyvasis Biblijos vertimas).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Kaip šioje pamokoje buvo apbūdinta malonė? _____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Kai širdis yra įsitvirtinusi malonėje, mums daugiau nereikia
stengtis užsitarnauti savo priimtinumo Dievui dėka savo … ? __
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Hebrajams 10:14. Mažos Don Krow nesėkmės
visada vertė jį jaustis netobulu. Remiantis šia eilute, kaip mes
tampame tobuli? ___________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:14 Nes viena auka jis amžiams ištobulino
pašvęstuosius.
4. Perskaityk Romiečiams 5:17. Jėzus davė mums teisumo …,
kad galėtume būti teisūs ir šventi prieš Dievą Tėvą ir galėtume
atitikti visus Įstatymo reikalavimus. ____________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:17 Nes jei per vieno žmogaus nusikaltimą mirtis
viešpatavo per vieną; tai dar daugiau tie, kurie gauna malonės ir
teisumo dovanos perteklių, viešpataus gyvenime per vieną, Jėzų
Kristų.
5. Perskaityk Izaijo 26:3. Jeigu mes toliau žiūrėsime ir
sukoncentruosime savo dėmesį į mūsų netobulumus, klaidas
ir nuodėmes, o ne į Jėzų, kuris yra mūsų tikėjimo autorius ir
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atbaigėjas, mūsų širdys bus nuliūdusios ir bejėgės tikėti ir ką nors
priimti iš Dievo. Į ką turime būti sukoncentravę savo mintis?
_________________________________________________
_________________________________________________
Izaijo 26:3 Tu išsaugosi tobulą ramybę tam, kurio mintys
pasilieka su tavimi; nes jis pasitiki tavimi.
6. Perskaityk Efeziečiams 3:17. Mūsų širdys turi pilnai priklausyti
Jam. Taip yra tada, kai mes esame … ? ____________________
_________________________________________________
Efeziečiams 3:17 Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse;
kad jūs, įsišakniję ir tvirtai stovėdami meilėje.
7. Perskaityk Romiečiams 4:5. Ar išgelbėjimas yra atlygis, kurį
reikia užsitarnauti, ar Dievo malonės dovana? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:5 Tačiau tam, kuris nedirba, bet tiki į Tą, kuris
išteisina bedievį, jo tikėjimas yra įskaitomas teisumu.
8. Perskaityk Romiečiams 5:17. Teisumas (teisus stovėjimas su
Dievu) yra dovana. Ar tu turi dirbti, kad gautum dovaną? ____
_________________________________________________
Kokiu būdu tu įgyji dovaną? __________________________
_________________________________________________
Romiečiams 5:17 Nes jei per vieno žmogaus nusikaltimą mirtis
viešpatavo per vieną; tai dar daugiau tie, kurie gauna malonės ir
teisumo dovanos perteklių, viešpataus gyvenime per vieną, Jėzų
Kristų.
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9. Perskaityk Romiečiams 6:23. Remiantis šia eilute, kas yra laisva
Dievo dovana? _____________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
Romiečiams 6:23 Nes nuodėmės uždarbis yra mirtis; bet Dievo
dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
10. Perskaityk Titui 3:5. Kiek tavo gerų darbų prisideda prie tavo
išgelbėjimo? _______________________________________
_________________________________________________
Titui 3:5 Jis išgelbėjo mus ne pagal teisumo darbus, kuriuos mes
darėme, bet pagal savo gailestingumą, atgimdymo nuplovimu ir
Šventosios Dvasios atnaujinimu.
11. Perskaityk Romiečiams 6:14. Savo žodžiais paaiškink, ką
reiškia būti Dievo malonėje. __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 6:14 Nes nuodėmė jums neviešpataus, nes jūs esate
ne įstatymo, bet malonės valdžioje.
12. Perskaityk Romiečiams 11:6. Jeigu Dievo palaiminimai mums
duodami iš malonės, tai reiškia, kad jie nėra užtarnauti mūsų … ?
_________________________________________________
Romiečiams 11:6 O jei malone, tuomet nebe dėl darbų: kitaip
malonė nebūtų malonė. Bet jei dėl darbų, tuomet tai nebėra
malonė: kitaip darbas nebėra darbas.
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13. Perskaityk Romiečiams 3:24. Savo žodžiais paaiškink šios
eilutės prasmę. _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 3:24 Išteisinami dovanai iš Jo malonės per
atpirkimą, kuris yra Kristuje Jėzuje.
14. Perskaityk Efeziečiams 1:7. Atleidimas už mūsų nuodėmes
buvo suteiktas pagal … ? _____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:7 Kuriame mes turime atpirkimą per Jo kraują,
nuodėmių atleidimą, pagal turtus Jo malonės.
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NEBĖRA NUODĖMĖS
SĄMONĖS
Don Krow
Kartą girtas vyras įsėdo į automobilį ir, pradėjęs vairuoti
priešingoje eismo juostoje, priešpriešiais susidūrė su kita mažina.
Šios avarijos metu buvo užmušta jauna aštuoniolikos metų
mergina. Šios merginos tėvai padavė tą vyriškį į teismą ir prisiteisė
1,5 milojono dolerių.
Šeima tų pinigų nepaėmė, bet, vietoje to, apsiribojo 936
dolerių suma. Priežastis buvo ta, kad jie norėjo, kad tas žmogus
sumokėtų tą sumą ypatingu būdu. Jie norėjo, kad tas tuomet buvęs
girtas vyriškis prisimintų, ką jis padarė. Kiekvieną savaitę jis turėjo
išrašyti vieno dolerio vertės čekį tos merginos, kurią užmušė,
vardu, ir nusiųsti jį jos šeimai. Būtų galima pagalvoti, kad 936
dolerių suma, palyginus su 1,5 milijono dolerių, yra visai nebloga
išeitis. Iš pradžių buvo visai nesunku kas savaitę sumokėti po vieną
dolerį, tačiau po kurio laiko, čekio išrašymas merginos, kurią jis
nužudė, vardu, pradėjo dominuoti jo mąstymą. Kiekvieną savaitę,
kuomet jis galvodavo apie tą jo užmuštą merginą, jį apimdavo
depresija.
Praėjus namažai metų, jis galiausiai nustojo daryti tas
išmokas. Ta šeima vėl padavė jį į teismą ir jam buvo liepta tęsti
tuos išmokėjimus. Per paskutinius šešerius ar septynerius metus
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jis buvo nustojęs išrašinėti tuos čekius keturis ar penkis kartus.
Tačiau kiekvieną kartą jis vėl būdavo paduodamas į teismą ir
priverčiamas toliau tęsti išmokėjimus.
Šeima sakė, kad jie jau nebepyksta, tačiau paprasčiausiai nori
priminti jam apie tai, ką jis padarė.
Pagalvojęs supranti, kad šeima buvo lygiai tokioje pat
priespaudoje kaip ir išmokas atliekantis vyras.
Kiekvieną savaitę jie gauna čekį, kuris primena jiems jų
praradimą, todėl tam tikra prasme jų dukters mirtis visą laiką stovi
prieš jų akis.
Dabar tas vyras yra į teismą padavęs tą šeimą už tai, ką jis
vadina „žiauria ir neįprasta bausme“. Jis sako: „Tai žudo mane! Tai
griauna mano gyvenimą! Aš niekaip negaliu palikti praeities už
savęs ir toliau gyventi savo gyvenimą.“
Turint omenyje šią istoriją noriu pasakyti, kad esu sutikęs
daugybę krikščionių, kurie jaučiasi taip, tarsi jie gyventų su tokiu
pačiu nuosprendžiu. Jiems buvo pasakyta, kad „Jėzus už viską
sumokėjo“, tačiau jie vis tiek jaučiasi taip, tarsi turėtų sumokėti
kassavaitinį religinių pareigų mokestį, – nes kitaip Dievas jų
nepriims.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Kol vyksta tokie dalykai, kokio pobūdžio santykius šis vyras
gali turėti su ta šeima? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Hebrajams 10:1. Ko Įstatymas negalėjo padaryti? __
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Hebrajams 10:1. Kas yra sakoma šioje eilutėje,
dėl ko galime suprasti, kad Senojo Testamento aukos buvo
nepakankamos, kad padarytų mus tobulus? ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:1 Nes įstatymas, turintis ateinančių gerų dalykų
šešėlį, o ne patį dalykų atvaizdą, niekada negali tomis aukomis,
kurias jie kasmet be paliovos aukodavo, padaryti tobulus tuos,
kurie artinasi.
4. Perskaityk Hebrajams 10:2. Jeigu būtų atsiradusi tokia auka,
kuri tikrai būtų galėjusi nugalėti nuodėmę, ką ji būtų padariusi
garbintojams? _____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 10:2 Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai,
vienąkart apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių?
5. Ką buvo priverstas daryti išgėręs vairuotojas? ____________
_________________________________________________
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6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Dievas ištobulina Savo žmones
per … ?
A. Gerus darbus.
B. Bažnyčios lankymą.
C. Dešimties Įsakymų laikymąsi.
D. Jėzaus auką.
7. Perskaityk Hebrajams 10:14. Jėzaus auka (priimta tikėjimu)
ištobulina tikintįjį … ?
A. Iki sekančio karto, kai jie nusideda.
B. Nuo jo praeities nuodėmių.
C. Visiems laikams.
Hebrajams 10:14 Vienintele atnaša Jis amžiams padarėn
tobulus šventinamuosius.
8. Perskaityk Pradžios 20:1-18. Kas yra du vyrai, paminėti šioje
istorijoje? ________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 20:1-18 Iš ten Abraomas traukė toliau į pietų šalį ir
apsigyveno Gerare tarp Kadešo ir Šūro. [2] Abraomas sakė apie
savo žmoną Sarą: Ji yra mano sesuo. Tada Abimelechas, Geraro
karalius, paėmė Sarą. [3] Bet Dievas sapne pasirodė Abimelechui
ir tarė: Tu mirsi dėl moters, kurią paėmei, nes ji turi vyrą. [4]
Abimelechas dar nebuvo jos palietęs. Jis tarė: Viešpatie, ar
žudysi niekuo nekaltą tautą? [5] Argi Abraomas man nesakė:
Ji yra mano sesuo? Ir ar ji pati nesakė: Jis yra mano brolis?
Nekalta širdimi ir tyromis rankomis tai padariau. [6] Dievas tarė
jam sapne: Aš žinau, kad darei tai nekalta širdimi, todėl tave
sulaikiau, kad man nenusidėtum ir jos nepaliestum. [7] Taigi
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dabar sugrąžink vyrui žmoną, nes jis yra pranašas. Jis melsis už
tave, ir tu išliksi gyvas. O jei nesugrąžinsi, tai žinok, kad tikrai
mirsi su visais savaisiais! [8] Abimelechas, atsikėlęs anksti rytą,
sušaukė visus savo tarnus ir papasakojo jiems sapną. Žmonės
labai nusigando. [9] Abimelechas pasikvietė Abraomą ir jam tarė:
Ką mums padarei? Ir kuo aš tau nusidėjau, kad užtraukei man
ir mano karalystei tokią didelę nuodėmę? Tu neturėjai pasielgti
su manimi taip, kaip pasielgei. [10] Abimelechas tęsė toliau: Ką
galvojai taip darydamas? [11] Abraomas atsakė: Aš galvojau, kad
šioje šalyje nėra Dievo baimės ir dėl mano žmonos jie užmuš
mane. [12] Bet ji iš tikrųjų yra mano sesuo: mano tėvo duktė, tik
ne mano motinos, ir ji tapo mano žmona. [13] Kai Dievas mane
išvedė iš mano tėvo namų, aš jai tariau: Padaryk man tą malonę
– visur, kur nueisime, sakyk apie mane: Jis yra mano brolis. [14]
Abimelechas davė Abraomui avių, galvijų, tarnų bei tarnaičių ir
sugrąžino jam jo žmoną Sarą. [15] Abimelechas tarė: Štai mano
kraštas tau atviras, įsikurk, kur tau patinka. [16] O Sarai jis
pasakė: Aš daviau tavo broliui tūkstantį sidabrinių. Tebūna tai
įrodymas visiems, kurie yra su tavimi, ir kitiems, kad esi nekalta.
[17]
Abraomas meldė Dievą, ir Jis pagydė Abimelechą, jo žmoną
ir tarnaites, kad jos gimdytų. [18] Nes Viešpats buvo padaręs
nevaisingomis visas moteris Abimelecho namuose dėl Abraomo
žmonos Saros.
9. Perskaityk Pradžios 20:2 ir 5. Kas šioje istorijoje buvo vyras,
kuris melavo ir apgavo kitą vyrą? _______________________
_________________________________________________
Pradžios 20:2 ir 5 Abraomas sakė apie savo žmoną Sarą: Ji yra
mano sesuo. Tada Abimelechas, Geraro karalius, paėmė Sarą.
[5]
Argi Abraomas man nesakė: Ji yra mano sesuo? Ir ar ji pati
nesakė: Jis yra mano brolis? Nekalta širdimi ir tyromis rankomis
tai padariau.
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10. Perskaityk Pradžios 20:7. Esu tikras, kad Dievas nepritarė
Abraomo veiksmams. Tačiau kieno pusę palaikė Dievas –
Abraomo ar Abimelecho? Kodėl? Perskaityk taip pat Pradžios
15:1, 18 ir Jokūbo 2:23. _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Pradžios 20:7 Taigi dabar sugrąžink vyrui žmoną, nes jis yra
pranašas. Jis melsis už tave, ir tu išliksi gyvas. O jei nesugrąžinsi,
tai žinok, kad tikrai mirsi su visais savaisiais!
Pradžios 15:1, 18 Po šių įvykių Viešpats prabilo į Abraomą
regėjime: Nebijok, Abraomai! Aš esu tavo skydas ir labai didelis
atlygis! [18] Tą dieną Viešpats padarė su Abraomu sandorą,
sakydamas: Tavo palikuonims atidaviau visą žemę nuo Egipto
upės iki didžiosios Eufrato upės.
Jokūbo 2:23 Taip išsipildė Rašto žodžiai: Abraomas patikėjo
Dievu, ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis buvo pramintas
Dievo draugu.
11. Perskaityk Pradžios 20:7, 17-18. Nors Abraomas buvo tas,
kuris padarė neteisybę, tačiau kam Dievas liepė melstis už kitą?
A. Abraomas turėjo melstis už Abimelechą.
B. Abimelechas turėjo melstis už Abraomą.
C. Jie turėjo melstis vienas už kitą.
Pradžios 20:7, 17-18 Taigi dabar sugrąžink vyrui žmoną,
nes jis yra pranašas. Jis melsis už tave, ir tu išliksi gyvas. O jei
nesugrąžinsi, tai žinok, kad tikrai mirsi su visais savaisiais!
… [17] Abraomas meldė Dievą, ir Jis pagydė Abimelechą, jo žmoną
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ir tarnaites, kad jos gimdytų. [18] Nes Viešpats buvo padaręs
nevaisingomis visas moteris Abimelecho namuose dėl Abraomo
žmonos Saros.
12. Perskaityk Romiečiams 8:31. Nors kartais mes kažką padarome
ne taip, tačiau mūsų pusėje yra kas? _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:31 Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už
mus, tai kas gi prieš mus.
13. Perskaityk Romiečiams 4:8. Nors mes ir darome klaidas, tačiau
Dievas sako, kad Jis ko nedarys? _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 4:8 Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės
neįskaito.
14. Perskaityk Hebrajams 8:12-13. Naujoje Sandoroje Dievas
pažada ko nedaryti? ________________________________
_________________________________________________
Hebrajams 8:12-13 Nes Aš būsiu gailestingas jų neteisumui, ir
jų nuodėmių bei jų neteisybių daugiau neprisiminsiu.
15. Perskaityk Efeziečiams 2:5; 8-9. Kaip mes esame išgelbėjami?
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 2:5; 8-9 Būtent, kai mes buvome mirę nuodėmėse,
atgaivino muskartu su Kristumi (jūs esate išgelbėti malone).
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Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą; ir tai ne iš jūsų: tai
Dievo dovana; [9] ne dėl darbų, idant kuris nesigirtų.
[8]

16. Perskaityk Tito 3:5. Kaip mes nesame išgelbėjami? _________
_________________________________________________
Kaip mes esame išgelbėjami? _________________________
_________________________________________________
Tito 3:5 Jis išgelbėjo mus ne pagal teisumo darbus, kuriuos mes
darėme, bet pagal savo gailestingumą, atgimdymo nuplovimu ir
Šventosios DVASIOS atnaujinimu.
17. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą dėl to, kad Jis išgelbėjo mus iš Savo … Nes Jis padarė
mus … mylimajame (Jėzuje Kristuje). __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:6 Šlovės gyriui Jo malonės, kuria Jis padarė mus
priimtinus Mylimajame.
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AŠ ESU MYLIMAS, AŠ ESU
GRAŽUS
Don Krow
Vieną dieną į mano kabinetą įėjo Maiklas, norėdamas
pasidalinti tam tikra labai konfidencialia informacija apie vieną iš
jo draugių studenčių. Pasirodo, kad man skaitant paskaitą vienos
sesijos metu Charis Biblijos koledže, Patricija kažką pati sau
užsirašinėjo savo planšetėje. Jos užrašuose buvo štai tokie teiginiai:
„Aš esu mylima, aš esu graži,“ ir panašiai. Patricija taipogi buvo toks
žmogus, kuris visada rengiasi taip, kad atkreiptų į save kitų dėmesį.
Tikroji priežastis, kodėl Patricija išsakė tuos žodžius, buvo ta, jog ji
nesijautė nei mylima, nei graži, – ji jautėsi atstumta ir nemylima.
Būdami žmonės, mes visi turime tokius pačius elementarius
poreikius – troškimą būti mylimais, priimtais ir įvertintais, o
taip pat jaustis vertais ir žinoti, kad Dievas ant mūsų nepyksta.
Labai dažnai šių dienų religija verčia mus jaustis nemylimais,
nevertingais ir ir nepriimtinais. Viena didžiausių tvirtovių, kurias
Šėtonas naudoja prieš tikinčiuosius, yra kaltės ir pasmerkimo
jausmas; ir tuo pačiu jis verčia mus galvoti, kad tai yra ganėtinai
dvasiniai dalykai.
Klausimas štai koks: kai pirmą kartą atėjote pas Jėzų, keliems
iš jūsų buvo pasakyta, kad Jis ne tik kad myli jus, bet kad priimant
Jį, Jis tampa jūsų tobulu teisumu? Tiesą sakant, Jo suteikiamas
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teisumas yra visas teisumas, kokio jums kada nors galėtų reikėti
(1 Korintiečiams 1:30 sako: Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris
mums tapo išmintimi iš Dievo, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu).
Štai kokia yra geroji Evangelijos žinia: Aš nesigėdiju Evangelijos, nes
ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui
graikui. [17] Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą,
kaip parašyta: Teisusis gyvens tikėjimu (Romiečiams 1:16-17). O
tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas
įskaitomas jam teisumu (Romiečiams 4:5). Dievas nepašaukė mūsų
turėti tikėjimą tikėjimu; ir Jis nepašaukė mūsų įsigyti tikėjimą už
kokius nors dalykus. Jis pašaukė mus turėti užtikrintą, tvirtą, pilnai
atsiduodantį pasitikėjimą Juo.
Dievas negali mylėti tavęs nė kiek daugiau, negu kad Jis jau
myli tave. Jis yra meilė (1 Jono 4:8). Tačiau tu gali daugiau jos
priimti, daugiau jos pajausti ir daugiau jos patirti. Kuo daugiau tuo
tikėsi, tuo daugiau pastebėsi save mylint Dievą. Raštas sako: Mes
mylime Jį, nes Jis pirmas mus pamilo (1 Jono 4:19). Galvok apie tai,
tikėk tuo ir priimk tai!
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Romiečiams 8:38-39. Kuo buvo įsitikinęs apaštalas
Paulius? __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:38-39 Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei
gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei
dabartis, nei ateitis, [39] nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie
kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra
Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.
2. Kai aš mokiausi Biblijos koledže, ten buvo vienas profesorius,
kuris išdalino štai ką teigusius užrašus: „Išteisinimas yra
teisinis aktas, kuriuo Dievas paskelbia teisiu kiekvieną, kuris
tiki, tačiau nepadaro jo teisiu.“ Kai aš pats studijavau Raštą,
įsitikinau, kad išteisinimas yra teisumo dovana, kuri padaro
tave teisų Dievo akyse. Perskaityk Romiečiams 5:19. Per
Jėzaus Kristaus paklusnumą (Įstatymo laikymąsi ir ėjimą ant
kryžiaus) daugelis bus … ?
A. Paskelbti teisiais.
B. Apie juos bus galvojama, kad jie teisūs.
C. Padaryti teisiais.
Romiečiams 5:19 Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis
tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs.
3. Perskaityk 2 Korintiečiams 5:21. Nes Tą [Jėzų Kristų], kuris
nepažino nuodėmės [Jis niekada nenusidėjo], Jis [Dievas] padarė
nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume … ? (skliausteliai mano).
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_________________________________________________
_________________________________________________
2 Korintiečiams 5:21 Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis
padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo
teisumu.
4. Perskaityk Kolosiečiams 1:21-22. Jėzus Kristus atėjo į žemę ir
mirė už mūsų nuodėmes. Dėl to mes stovime Dievo akivaizdoje
kaip žmonės, kurie yra šventi, be kliaudos ir nekalti … ?
A. Tavo sutuoktinio akyse.
B. Tavo draugo akyse.
C. Dievo akyse.
Kolosiečiams 1:21-22 Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote
svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar
sutaikino [22] mirtimi Jo žemiškame kūne, kad pasirodytumėte Jo
akyse šventi, tyri ir nekalti.
5. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą už Jo malonę, nes Jis padarė mus … ? _______________
_________________________________________________
Efeziečiams 1:6 Jo malonės šlovės gyriui, kuria padarė mus
priimtinus Mylimajame.
6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Kokiam laikui mes buvome
ištobulinti per Jėzų ir Jo auką ant kryžiaus?
A. Kol vėl padarysi nuodėmę.
B. Kol lankysi bažnyčią.
C. Amžinai.
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7. Perskaityk Hebrajams 10:15-17. Kaip dažnai Dievas žada
prisiminti mūsų nuodėmes Naujojoje Sandoroje?
A. Kiekvieną kartą, kai tik padarysime nuodėmę.
B. Kai mes nemokame dešimtinės.
C. Daugiau niekada nebprisimins.
Hebrajams 10:14-17 Vienintele atnaša Jis amžiams padarė
tobulus šventinamuosius. [15] Tai mums liudija ir Šventoji
Dvasia. Ji yra pasakiusi: [16] Štai Sandora, kurią su jais sudarysiu,
praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats: Aš įdėsiu savo
įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų mintyse, [17] ir jų nuodėmių
bei jų nedorybių daugiau nebeprisiminsiu.
8. Perskaityk Romiečiams 6:1-2. Dievo malonė yra didesnė už
visas mūsų nuodėmes. Ar turėtume ir toliau nuodėmiauti, kad
Dievo malonė pasirodytų esanti didelė? _________________
_________________________________________________
Romiečiams 6:1-2 Ką gi sakysime? Gal mums pasilikti
nuodėmėje, kad gausėtų malonė? [2] Jokiu būdu! Mirę nuodėmei,
kaipgi gyvensime joje?
9. Perskaityk Hebrajams 9:12. Kokios rūšies atpirkimą (laisvę
nuo bausmės už mūsų nuodėmes) Jėzus įgijo dėl mūsų?
A. Laikiną atpirkimą.
B. Dalinį atpirkimą.
C. Amžiną atpirkimą.
Hebrajams 9:12 Taip pat ne ožių ar veršių krauju, o savuoju
krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į Švenčiausiąją ir
įvykdė amžinąjį atpirkimą.
3-84

AŠ ESU MYLIMAS, AŠ ESU GRAŽUS

10. Perskaityk Romiečiams 8:33. Įvardink ką nors, kas gali pateikti
kaltinimą pieš Dievo išrinktuosius. _____________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:33 Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas
išteisina!
11. Perskaityk Romiečiams 8:34. Įvardink ką nors, kas gali
pasmerkti (tai yra, išstatyti teismui) Dievo žmones. _______
_________________________________________________
12. Perskaityk Romiečiams 8:35. Įvardink ką nors, kas gali atskirti
krikščionį nuo Dievo meilės. __________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:34-35 Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo
prikeltas ir yra Dievo dešinėje, ir užtaria mus. [35] Kas gi mus atskirs
nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? Ar nelaimė? Ar persekiojimas?
Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas?
13. Perskaityk Romiečiams 8:31. Kokia yra šios mokinystės
pamokos išvada? ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 8:31 Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už
mus, tai kas gi prieš mus?!
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(1 DALIS)
Don Krow
Ar gali „išgelbėti“ vienkartinis tikėjimo veiksmas, jeigu
jis toliau nebesitęsia? Ar gali taip būti, kad žmogaus tikėjimas
nutrūksta, bet jis vis tiek gauna tai, kas pažadėta? Abraomas tikėjo
Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu (Pradžios 15:6). Jeigu
Abraomo tikėjimas būtų nutrūkęs (sustojęs), – ar jam įskaitytas
teisumas irgi būtų anuliuotas?
Iš Rašto žinome, kad „tikėjimas“ prasideda kaip pilnai
užbaigtas vienkartinis veiksmas (aoristinis laikas, būdingas
senajai graikų ir kai kurioms kitoms kalboms), bet toliau tęsiasi
krikščionio gyvenime (čia jau naudojamas graikų kalbos esamasis
laikas). Yra tikimasi, kad įsakymai, kurie yra duoti esamuoju laiku,
turės nuolatinį, arba pasikartojantį, pritaikymą. Mes labai ryškiai
išplėstume jo ar jos supratimą apie tam tikras Biblijos vietas, jeigu
drauge su esamuoju laiku naudotume ir šiuos žodžius ar frazes:
pakartotinai, dar ir dar kartą, nuolatos, be pertraukimo, kaip
priimta, kaip įprotis ar gyvenimo būdas, be jokio sutrukdymo.
Pamąstyk apie sekančias Rašto vietas ir kaip jas įtakoja graikų
kalbos esamasis laikas:
Jono 3:16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atodavė savo
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki (esamasis laikas: tiki ir
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nenustoja tikėti), nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Hebrajams 10:14 Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus
šventinamuosius (esamasis laikas: ta vienintelė atnaša amžiams
padarė tobulus tuos, kurie yra atskirti ir kurie nuolat pasilieka
atskirti. Naujoji tarptautinė versija sako „kurie yra šiuo metu
daromi šventais“).
1 Jono 3:9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro (esamasis laikas,
t.y., jo gyvenimo būdas daugiau nebėra nuodėmiavimas, kas
rodytų neatgailavusią širdį) nuodėmės; nes jame laikosi (esamasis
laikas: Dievo sėkla pasilieka ir pasilieka) Dievo sėkla. Jis ir negali
nuodėmiauti (esamasis laikas: kaip jo gyvenimo būdas arba
nuolatos), nes yra gimęs iš Dievo.
Morkaus 1:15 Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė.
Atgailaukite (esamasis laikas: t.y., atgailaukite ir atgailaukite, –
taip dažnai, kaip iškyla situacija ar poreikis), ir tikėkite (esamasis
laikas: t.y., tikėkite ir tikėkite nuolatos Evangelija.
Jono 5:24 Iš tiesų iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir
mane atsiuntusį tiki (esamasis laikas: ir toliau nepaliauja tikėti),
tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra
perėjęs į gyvenimą.
Luko 15:7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo
dėl vieno atgailaujančio (esamasis laikas: ir toliau pasilieka
atgailoje) nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų,
kuriems nereikia atgailos.
Apaštalų Darbų 17:30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo
laikų ir dabar įsako (esamasis laikas: ir toliau įsako) visur visiems
žmonėms atgailauti (esamasis laikas: atgailauti ir pasilikti atgailoje).
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Jono 6:47 Iš tiesų iš tiesų sakau jums: kas tiki (esamasis laikas:
ir toliau tiki) mane, tas turi amžinąjį gyvenimą.
Romiečiams 4:5 O tam, kuris nedirba, bet tiki (esamasis laikas:
ir toliau tiki) Tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas
jam teisumu.
Apaštalų Darbų 26:20 Ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o
paskui visame Judėjos krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės
atgailautų (esamasis laikas: ir toliau atgailautų), gręžtųsi į Dievą
(esamasis laikas: ir toliau gręžtųsi) ir imtųsi (esamasis laikas: ir
toliau daryti darbus, kurie įrodytų tavo atgailą) atgailos vertų
darbų.
Išvada: Rašte esamasis laikas yra naudojamas šimtus kartų.
Ir aš neketinu parodyti visų Rašto vietų, susijusių su šia mano
gvildenama tema. Tiesa apie gelbstintį tikėjimą yra ta, kad
toks tikėjimas yra nuolatinis veiksmas, ir apie tai yra mokoma
arminijinėje (klasikinis arminianizmas kilo iš Jokūbo Arminijaus
mokymo; vertėjo pastaba) ir kalvinizmo teologijoje, nors tai ir
parodoma iš skirtingos perspektyvos.
Kalvinizmas, kuris išpažįsta amžiną saugumą, moko, kad tikri
nuoširdūs tikintieji gali suklupti ar kristi, bet nežiūrint to, jie toliau
ištvermingai laikysis krikščioniško tikėjimo (1 Korintiečiams 1:8).
Tie, kurie tiki amžinu saugumu, taip pat tiki, kad tikri krikščionys
išgyveno mirtį nuodėmei ir todėl daugiau nebenuodėmiaus
(Romiečiams 6:1‑3). Tie, kurie kada nors vėliau visiškai nusigręžia
nuo Jėzaus, parodo, kad jie niekada tikrai nebuvo atgimę iš naujo
(1 Jono 2:19).
Arminijinė teologija moko, kad tikri nuoširdūs tikintieji gali
atkristi nuo krikščioniško tikėjimo. Apibendrinant, jie tiki ir moko,
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kad atkritusieji pameta arba praranda savo išgelbėjimą. Jų tikėjimo
sistemoje nėra paliekama visiškai jokios vietos taip vadinamiems
krikščionims (kurie tik vadinasi tuo vardu) gyventi nuolatiniame
sukilime ar tyčinėje nuodėmėje ir neturint jokio vaisiaus, kuris
įrodytų jų atgailą.
Apaštalas Jonas pasakė: Jeigu sakome, kad neturime nuodėmės,
apgauname patys save (1 Jono 1:8), tačiau jis taip pat pasakė: Kas
yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės (1 Jono 3:9). Čia mes turime
paradoksą, bet tai nėra Rašto neatitikimas. Visi krikščionys nusideda
(1 Jono 1:8), bet taip pat visi krikščionys paklūsta (1 Jono 2:3).
Nuodėmė ir kūniškumas vis dar pasireiškia krikščionio gyvenime,
bet nuodėmė negali būti krikščionio šeimininkė ir ryškiausias
bruožas (1 Jono 3:9). Tikra atgaila ir tikėjimas reikalauja proto
pasikeitimo, širdies pasikeitimo ir krypties pasikeitimo, nors tai
ir nėra tobula (Apaštalų Darbai 26:18 ir 1 Jono 1:8). „Vaisius“ vis
tiek yra tikėjimo tikrumo ir nuoširdumo testas. Tikėjimas yra
tvirtas antgamtinis įsitikinimas, kuris valdo tikro tikinčiojo elgesį
ir kuris išreiškiamas jį lydinčiais veiksmais. Tai yra parodoma
laiške Hebrajams (11 skyrius) pateiktuose tikėjimo pavyzdžiuose:
tikėjimo rezultatas yra atitinkami veiksmai. Kitais žodžiais tariant,
tai, ką mes darome, yra pasekmė to, ką mes tikime. Jokūbo
laiške 2:18 yra sakoma: Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš
tau darbais parodysiu savo tikėjimą.
Kai apaštalai kalba apie darbus iš negatyvios pusės, jie turi
omenyje „Įstatymo darbus“; o tai yra bet kas, ką žmogus daro
norėdamas užsitarnauti arba užsidirbti savo išgelbėjimą.
Raštas taip pat kalba apie išgelbėjimo vaisius, o tai yra geri
darbai arba tikėjimo darbai. Tai tokie darbai ar veiksmai, kurie
ateina iš atgailos ir tikėjimo (Apaštalų Darbai 26:20, Mato 3:7‑10,
1 Tesalonikiečiams 1:3, Jokūbo 2:14-26) – jie yra išgelbėjimo
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įrodymas. Atgailoje ir tikėjime yra vienas bendras dalykas: jie
abu turi tokį patį vaisių ar išraišką – gerus darbus. Mes nesame
išgelbėti gerais darbais, bet mes esame išgelbėti geriems darbams
(Efeziečiams 2:8-10; čia parodomas kontrastas tarp išsigelbėjimo
gerais darbais ir išsigelbėjimo geriems darbams). Darbai yra
tikėjimo realybės testas, o malonė, kuri galiausiai nepaveikia
žmogaus gyvenimo ir veiksmų, negali būti laikoma tikra Dievo
malone (Titui 2:11-12). Jėzus moko, kad tikri tikintieji bus pažinti
iš vaisių (Mato 3:8, 7:16-20, 25 ir 34-40, Jono 13:35 ir 14:23,
Apaštalų Darbų 26:20, Romiečiams 2:6-11, Jokūbo 2:14-18 ir
1 Jono 3:10).
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Yra tikimasi, kad esamuoju laiku duotų įsakymų bus laikomasi
… ? ______________________________________________
_________________________________________________
2. Perskaityk Jono 3:16. Remiantis esamuoju graikų kalbos laiku,
ką teigia Jono 3:16? _________________________________
_________________________________________________
Jono 3:16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet
turėtų amžinąjį gyvenimą.
3. Perskaityk 1 Jono 3:9. Kas tik yra gimęs iš Dievo, nedaro
nuodėmės. Ką tai reiškia? ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 3:9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame
laikosi Dievo sėkla. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs iš
Dievo.
4. Perskaityk Luko 15:7. Danguje yra džiaugsmas dėl vieno
nusidėjėlio, kuris … ? ________________________________
_________________________________________________
Luko 15:7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo
dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt
devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:30. Dievas įsako visiems žmonėms
visur … ? __________________________________________
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Apaštalų Darbai 17:30 Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo
laikų ir dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką teigia ši eilutė? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 26:20 Ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o
paskui visame Judėjos krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės
atgailautų, gręžtųsi į Dievą ir imtųsi atgailos vertų darbų.
7. Perskaityk 1 Jono 2:3. Kokia yra asmeninių santykių turėjimo
su Dievu arba Jo pažinimo pasekmė? ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Jono 2:3 Iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo
įsakymų.
8. Perskaityk Jokūbo 2:18. Jokūbas sako: „Parodyk man savo
tikėjimą be darbų (o to neįmanoma padaryti), o aš tau
parodysiu savo tikėjimą … ? ___________________________
_________________________________________________
Jokūbo 2:18 Bet kažkas pasakys: Tu turi tikėjimą, o aš turiu
darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais
parodysiu savo tikėjimą.
9. Perskaityk 1 Tesalonikiečiams 1:3. Darbai arba veiksmai, kurie
kyla iš tikėjimo, yra vadinami … ? _______________________
_________________________________________________
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1 Tesalonikiečiams 1:3 Nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus,
meilės triūsą bei vilties ištvermingumą mūsų Viešpatyje Jėzuje
Kristuje mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje.
10. Perskaityk Galatams 2:16 ir 21. Įstatymo darbai yra tokie darbai,
kuriuos žmonės daro, kad įgytų išgelbėjimą arba … ? (21 eilutė).
Įstatymo darbai negali išgelbėti, jie neturi išgelbėjimo jėgos.
________________________________________________
________________________________________________
Galatams 2:16 Žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo
darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų,
kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais;
nes įstatymo darbais nebus išteisintas nė vienas žmogus.
Galatams 2:21 Neatstumiu Dievo malonės, nes jei teisumas
įgyjamas įstatymu, tuomet Kristus mirė veltui.
11. Perskaityk Romiečiams 2:7-10. Kokių dviejų grupių žmonių
vaisius apibūdina šios eilutės? _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 2:7-10 Tiems, kurie ištvermingai darydami
gera, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, – amžinuoju
gyvenimu, [8] o išpuikėliams, kurie nepaklūsta tiesai, bet yra
pasidavę neteisumui, – pykčiu ir rūstybe. [9] Sielvartas ir
suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro bloga, pirma
žydo, paskui graiko. [10] Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam,
kuris daro gera, pirma žydui, paskui graikui.
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Atkreipk dėmesį į šią Rašto vietą: Štai kaip mes pažįstame,
kurie yra Dievo vaikai ir kurie yra velnio vaikai: tas, kuris nevykdo
teisumo, nėra iš Dievo; taip pat tas, kuris savo brolio nemyli
(1 Jono 3:10). Čia nesakoma: „Štai kaip mes išgelbstime save“.
Bet sakoma: Štai kaip mes pažįstame, kurie yra Dievo vaikai.
(1 Jono 3:10, paryškinimas mano).
Jėzus apie tą patį pasakė šitaip: Iš jų vaisių jūs juos pažinsite
(Mato 7:20, paryškinimas mano).
Rašte apie išgelbėjimą Dievas kalba dviem būdais: (1) kad
išgelbėjimas įgyjamas iš malonės per tikėjimą (Efeziečiams 2:8‑9);
(2) kad kiekvienas išgelbėtas asmuo darys gerus darbus
(Efeziečiams 2:10). Kodėl mes bijome kalbėti apie tikinčiojo
vaisių? Biblija nesikuklina kalbėti apie šį dalyką. Štai kaip mes
galime pažinti, kad esame Dievo karalystėje ir po Dievo valdžia:
1 Jono 2:3-5 Ir tuo mes žinome, kad Jį pažįstame, jei laikomės
Jo įsakymų. [4] Kas sako: Aš jį pažįstu, bet nesilaiko jo įsakymų,
yra melagis, ir nėra jame tiesos. [5] Bet, kas laikosi jo žodžio, tame
iš tiesų yra Dievo meilė ištobulinta: tuo žinome, kad mes esame
jame.
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Jeigu tu žinai, kad Jis yra teisus, tuomet tu žinai, kad
kiekvienas, kuris daro tai, kas teisu, yra gimęs iš Jo (1 Jono 2:29).
(Argi tai nėra logiška? Dievo ir Kristaus prigimtis yra teisumas, ir
kiekvienas, kuris daro teisumą, duoda įrodymą apie dalijimąsi Jo
prigimtimi, arba, kaip sako Jonas, yra gimęs iš Jo).
1 Jono 3:5-10 Ir jūs žinote, kad jis buvo apreikštas, kad
pašalintų mūsų nuodėmes; ir jame nėra nuodėmės. [6] Kas pasilieka
jame, tas nenusideda. (Graikų kalboje tai parašyta esamuoju laiku;
juo išreiškiamas nuolatinis, įprastinis veiksmas. Biblijos skaitytojas
gali labai žymiai praplėsti šios Rašto vietos supratimą, jeigu įterptų
sekančius žodžius: nuolatos, pakartotinai, vėl ir vėl, nenutraukiamai,
pastoviai, nesiliauti, kaip įpratęs, kaip gyvenimo būdas.) Kas
nusideda (esamasis laikas), tas nėra jo matęs nei jo pažinęs.
[7]
Vaikeliai, niekas jūsų tenesuklaidina: kas daro (esamasis laikas:
daro tai pakartotinai, vėl ir vėl) teisumą, tas yra teisus, kaip ir jis yra
teisus. [8] Kas daro nuodėmę (esamasis laikas: daro tai iš įpratimo,
kaip gyvenimo būdą, nes tokia yra jų prigimtis), yra iš velnio; nes
velnias nusideda nuo pradžios. Dėl to buvo apreikštas Dievo Sūnus,
kad sunaikintų velnio darbus. [9] Kas gimęs iš Dievo, tas nedaro
nuodėmės (esamasis laikas: tai jų gyvenimo būdas; nuodėmės
darymas rodytų neatgailavusią širdį), nes jo sėkla pasilieka jame;
ir jis negali nusidėti (esamasis laikas: nenutrūkstamai) nes yra
gimęs iš Dievo. [10] Taip mes pažįstame Dievo vaikus ir velnio vaikus:
kas nedaro (esamasis laikas) teisumo, tas nėra iš Dievo, nei tas,
kuris nemyli (esamasis laikas) savo brolio. (Jonas sako: Štai kaip
mes pažįstame, kurie yra Dievo vaikai, ir kurie yra velnio vaikai. Tie,
kurie nepraktikuoja teisumo ir meilės, parodo, kad jie neturi Tėvo
prigimties. Argi naujo gimimo įrodymas nėra svarbus?)
1 Jono 3:14 Mes žinome, kad mes perėjome iš mirties į
gyvenimą, nes mylime savo brolius. Kiekvienas, kuris nemyli
savo brolio, pasilieka mirtyje (paryškinimai mano).
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1 Jono 4:6 Mes esame iš Dievo; kas pažįsta Dievą, klausosi mūsų
(apaštalų); kas nėra iš Dievo, mūsų (apaštalų) nesiklauso. Tuo
pažįstame tiesos dvasią (arba Šventąją Dvasią) ir klaidos dvasią.
1 Jono 4:8 Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo; nes Dievas yra meilė.
(Meilė yra tikinčiojo ženklas, nes Dievo prigimtis yra meilė)
1 Jono 5:2 Tuo žinome, kad mylime Dievo vaikus, kai mylime
Dievą (esamasis laikas: ir nuolatos mylime Jį) ir laikomės
(esamasis laikas: ir toliau laikomės) Jo įsakymų.
1 Jono 5:18-19 Mes žinome, kad kiekvienas, gimęs iš Dievo,
nenusideda (esamasis laikas: kaip gyvenimo būdas, kuris
rodytų neatgailavusią širdį); bet iš Dievo pagimdytasis save saugo
(esamasis laikas: nuolatos, visą laiką saugo save), ir tas piktasis
jo nepaliečia. [19] Mes žinome, kad esame iš Dievo, o visas pasaulis
yra kontroliuojamas piktojo.
KODĖL APAŠTALAS JONAS PASAKOJA MUMS VISUS
ŠIUOS DALYKUS? Tai parašiau jums, kurie tikite į Dievo Sūnaus
vardą; kad jūs, tikintys į Dievo Sūnaus vardą, žinotumėte, jog turite
amžinąjį gyvenimą (1 Jono 5:13).
Išvada: Teisumas, šventumas, meilė – Dievo Dvasios vaisiai
– yra naujo gimimo įrodymai. Kol tu praktikuoji bedievišką
gyvenimo būdą, tu pats neturi jokio užtikrintumo, kad priklausai
Jam (Dievui). Pati sąžinė pasmerkia, ir nėra jokio užtikrintumo
Dievu. Apaštalas Petras primygtinai pataria, kad pasirūpintum,
kad tavo pašaukimas ir išrinkimas būtų užtikrinti (2 Petro 1:10),
t.y., kad savo gyvenimo būdu, kuris atitinka šlovingąją Evangeliją,
užtikrintum savo širdį, kad tu tikrai priklausai Jam. Aš nesakiau:
„Štai šitaip mes esame išgelbėjami“; aš sakiau: „Iš šito mes
žinome, kad priklausome Jam.“
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:13, 18-22. Pirmas Jono laiškas
kalba apie tikro tikinčiojo „vaisių“ arba akivaizdų įrodymą. Tai
yra visi iš širdies išeinantys dalykai. Ką turi daryti tikintieji, kai
pasirodo, kad jų širdis yra neteisi (pvz., kaip Simono)? ______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 8:13, 18-22 Tuomet ir pats Simonas įtikėjo ir,
kai buvo pakrikštytas, pasiliko su Pilypu ir stebėjosi, matydamas
daromus stebuklus ir ženklus. [18] O Simonas, pamatęs, kad
apaštalų rankų uždėjimu buvo duota Šventoji Dvasia, pasiūlė
jiems pinigų, [19] sakydamas: Duokite ir man šią galią, kad tas,
ant kurio aš uždėsiu rankas, gautų Šventąją Dvasią. [20] Bet Petras
jam tarė: Tavo pinigai tepražūna su tavimi, nes tu galvojai, kad
Dievo dovana gali būti nupirkta už pinigus. [21] Tu šiame dalyke
neturi jokios dalies, nes tavo širdis yra neteisi Dievo akyse.
[22]
Todėl atgailauk dėl šios savo nedorybės ir melsk Dievo, galbūt
tau bus atleistas tavo širdies ketinimas.
2. Perskaityk 2 Petro 1:5-11. Koks yra įrodymas arba akivaizdus
faktas, kad asmuo tikrai yra tarp tų, kuriuos Dievas pašaukė ir
išrinko? __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2 Petro 1:5-11 Ir šalia to, pateikdami visą stropumą, pridėkite
prie savo tikėjimo dorybę; o prie dorybės – pažinimą; [6] o prie
pažinimo – susivaldymą; o prie susivaldymo – kantrybę; o prie
kantrybės – dievotumą; [7] o prie dievotumo – brolišką gerumą;
o prie broliško gerumo – geraširdiškumą. [8] Nes jei šitie dalykai
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yra jumyse ir gausėja, jie padarys, kad nebūsite nei bergždi, nei
bevaisiai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. [9] Bet tas,
kuriam tų dalykų trūksta, yra aklas ir negali toli matyti, ir yra
užmiršęs, kad buvo apvalytas nuo savo senų nuodėmių. [10] Todėl
broliai, juo labiau stenkitės daryti savo pašaukimą ir išrinkimą
tvirtus; nes jei tai darote, jūs niekada nepargriūsite; [11] nes taip
gausiai jums bus parūpintas įėjimas į amžinąją mūsų Viešpaties
ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę.
3. Perskaityk Mato 25:34-40. kokios tikinčijo savybės yra
demonstruojamos šiose eilutėse? ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 25:34-40 Tada Karalius sakys tiems jo dešinėje: Ateikite,
mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite karalystę, paruoštą jums nuo
pasaulio įkūrimo; [35] nes aš buvau išalkęs, ir jūs davėte man maisto;
aš buvau ištroškęs, ir jūs davėte man atsigerti; aš buvau ateivis, ir
jūs priėmėte mane; [36] nuogas, ir jūs mane aprengėte; aš sirgau, ir
jūs mane aplankėte; aš buvau kalėjime, ir jūs atėjote pas mane.
[37]
Tada teisieji atsakys jam, tardami: Viešpatie, kada mes tave
matėme išalkusį, ir tave pavalgydinome? Arba ištroškusį, ir davėme
tau gerti? [38] Kada mes matėme tave ateiviu ir tave priėmėme?
Arba nuogą, ir tave aprengėme? [39] Arba kada mes matėme tave
sergantį ar kalėjime ir atėjome pas tave? [40] Ir Karalius atsakys ir
tars jiems: Iš tiesų sakau jums: taip, kaip padarėte vienam iš šitų
mažiausių mano brolių, taip man padarėte.
4. Perskaityk Jono 13:35. Iš ko yra pažįstami Jėzaus mokiniai? __
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Jono 13:35 Iš to visi žinos, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite
vienas kitą.
5. Perskaityk Mato 7:21-23. Kodėl šiems asmenims nebuvo leista
įeiti į Dievo karalystę? _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 7:21-23 Ne kiekvienas, kuris sako man: Viešpatie,
Viešpatie, įeis į dangaus karalystę; bet tik tas, kuris vykdo valią
mano Tėvo, kuris yra danguje. [22] Daugelis man sakys aną dieną:
Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu? Ir argi
tavo vardu neišvarinėjome velnių? Ir argi tavo vardu nedarėme
daug nuostabių darbų? [23] Ir tada aš jiems pareikšiu: Aš niekada
jūsų nepažinojau – pasitraukite nuo manęs jūs, neteisybės
darbininkai.
6. Perskaityk Jono 14: 23. Jeigu žmogus myli Jėzų, – ką jis darys?
_________________________________________________
_________________________________________________
Jono 14:23 Jėzus atsakydamas tarė jam: Jei kas mane myli,
tas laikysis mano žodžių; ir mano Tėvas Jį mylės, ir mes pas jį
ateisime ir susikursime pas jį savo buveinę.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką sako ši eilutė? _________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 26:20 Bet apsakiau pirmiausiai tiems iš
Damasko ir Jeruzalėje, ir visuose Judėjos kraštuose, ir paskui
pagonims, kad jie atgailautų ir gręžtųsi į Dievą bei darytų
atgailos vertus darbus.
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8. Perskaityk Jokūbo 2:17. Jeigu tavo tikėjimo nelydi geri darbai
ar veiksmai, tai koks tuomet yra tas tikėjimas? ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 2:17 Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, būdamas pats
vienas yra miręs.
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PAŠAUKIMAS MOKINYSTEI
Andrew Wommack
Šiandien kalbėsime apie buvimą mokiniu ir apie tai,
kaip padaryti mokinius iš kitų žmonių. Noriu tau priminti,
kad Viešpats nedavė mums įsakymo eiti ir padaryti žmones
atsivertėliais – kada jie vien tik išpažįsta Jėzų kaip savo Gelbėtoją
ir priima nuodėmių atleidimą; bet Jis davė įsakymą padaryti juos
mokiniais. Nors tie du pirmieji dalykai ir yra gyvybiškai svarbūs
– ir aš nė kiek nesumažinu jų svarbos, – tikrasis tikslas turi
siekti toliau nei būti atgimusiu. Reikia eiti toliau, į subrendimą.
Krikščionio, kuris yra Jėzaus mokinys, tikslas turėtų būti toks:
eiti ir daryti mokiniais kitus žmones.
Jėzus liepė mums eiti ir daryti mokiniais kitus žmones
ir atvesti juos į brandumą taip, kad jie toliau galėtų daryti tą
patį. Šiandieninis mūsų bažnyčios pasaulis šito nepadarė. Mes
uždėjome atsakomybę privesti žmones prie atgailos, kad jie
atgimtų, tam tikrai žmonių grupei, kurią vadiname bažnyčios
tarnais, arba tarnautojais. Yra evangelistai, kurie keliauja,
surengia didžiulius kruzeidus ir mato tūkstančius žmonių,
priimančių sprendimą sekti Viešpačiu. Nors kai kurie iš jų iš
tikrųjų ir neatgimsta iš naujo, o patiria vien tik emocijas, tačiau
aš esu tikras, kad ten būna ir tikrai atgimusių žmonių, kurie turi
santykius su Viešpačiu. Tačiau daugeliu atveju nėra pabrėžiama,
kad žmonės turi judėti toliau ir tapti mokiniais, – o juk toks buvo
Dievo numatytas planas.
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Aš prilyginu tai su asmeniu, kuris myli kūdikius. Būtų
visiškai neatsakominga turėti kūdikį, žavėtis juo ar ja, bet
džiaugtis tuo kūdikiu tik gimimo momentu. Kai turi vaiką,
turi prisiimti atsakomybę jį lavinti ir užauginti. Mes sakome
žmonėms: „Svarbiausias dalykas yra atgimti iš naujo – išpažinti
Jėzų Viešpačiu.“ Tam įvykus, mes patapšnojame jiems per nugarą
ir sakome: „Dabar tu esi krikščionis. Tikėk Dievu, studijuok Bibliją
ir viskas bus gerai.“ Tačiau Viešpats pabrėžė ne tai.
Dėl to mes „prigaminome“ žmonių, kurių daugelis nuoširdžiai
pasišventė Viešpačiui, tačiau nėra brandūs. Jie nesugeba kitiems
perteikti savo tikėjimo, nes jie neturi nieko, kas jiems galėtų
padėti. Vietoje to, kad būtų teigiami liudytojai apie Jėzų, praktiškai
jie tampa negatyviais liudytojais. Dievas nori, kad mes pasiektume
žmones ir kad jie taptų pilnai išlavintais mokiniais ir sugebėtų savo
tikėjimą perduoti kitiems.
Jeigu kas kiekvienus šešis mėnesius tu atvestum pas Viešpatį
vieną asmenį, pasišvęstum ir mokytum jį iki tol, kol jis taps
brandus krikščionis, kuris jau galėtų „padauginti“ savo tikėjimą,
tai pasibaigus šešiems mėnesiams iš viso būtų tik du krikščionys.
Tada, jeigu kiekvienas iš jūsų atvestumėte pas Viešpatį po vieną
asmenį, pasišvęstumėte ir mokytumėte juos šešis mėnesius, tai
metų pabaigoje jau būtų keturi krikščionys. Atrodytų, kad net
neverta pradėti lyginti šitų skaičių su asmeniu, kuris per vieną
kruzeidą gali atvesti pas Viešpatį tūkstantį žmonių ir padėti jiems
išpažinti Jėzų. Daugumas žmonių pasakytų: „Ką gi, šis mokinystės
metodas per vienerius metus duoda tik keturis atsivertusiuosius,
o tuo tarpu kitas metodas duotų tūkstantį atsivertusiųjų. Mums
parankesnis antrasis būdas.“ Žmogus, kuris galėtų atvesti pas
Viešpatį tūkstantį žmonių, gal būt jau atvedė 35 tūkstančius. Tai yra
gerai ir niekas to nekritikuoja. Bet palyginus su pasaulio gyventojų
skaičiumi, tai yra tik lašelis kibire. Iš esmės, bažnyčia taip ir veikia.
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Jeigu dėmesį sutelktume į mokinystę, kur asmuo atveda pas
Viešpatį po vieną žmogų kas kiekvienus šešis mėnesius, o tie du
daro tą patį, tai per šiek tiek daugiau nei dvylika su puse metų
jie evangelizuotų daugiau žmonių nei jų yra visame pasaulyje.
Kai kurie žmonės galvoja: Taip negali būti“, bet aš duodu jums
iššūkį patiems imti ir paskaičiuoti. Aš pats sudauginau skaičius,
ir gavau rezultatą, kad per šiek tiek ilgesnį nei dvylikos su puse
metų laikotarpį, jeigu vienas asmuo kas šešis mėnesius išmokytų
po vieną kitą asmenį ir tie žmonės taptų tą patį darančiais Kristaus
kūno nariais, tai visi drauge jie galėtų evangelizuoti penkis su puse
milijardo žmonių, – palygink tai su dvylika su puse tūkstančio
žmonių, jeigu naudotume kitą metodą.
Jeigu galėtume perkelti tave į tą lygmenį, kur tu ne tik kad pats
patiri pergalę ir brandumą, bet turi troškimą eiti toliau ir padauginti
tai, ką turi, kituose žmonėse, jeigu tu taptum lavintoju, o ne vien
lavinamuoju, – štai kokie dalykai galėtų įvykti. Tai įvyktų, jeigu
bent vienas žmogus įsikibtų į šią koncepciją, sektų Viešpačiu, kol
pasiektų brandą, ir pradėtų lavinti kitą asmenį. Jeigu tai padarytum
tik su vienu asmeniu per metus, metų pabaigoje būtum tu ir tavo
išmokytas asmuo – iš viso du. Dviejų metų pabaigoje būtų keturi
žmonės. Bet jeigu tu galėtum ir toliau šitai tęsti, tai po dešimties
metų jau būtų 1024 žmonės, kurie buvo padaryti mokytiniais ir
besidauginančiais Kristaus kūno nariais. Jeigu toliau tai tęstum, ir iš
pradžių būtum pradėjęs tik su vienu asmeniu, priėmusiu mokymą,
tai dvidešimtųjų metų pabaigoje būtų jau daugiau nei milijonas
žmonių. Tai yra nuostabu. Ir šitą dauginimosi metodą įsteigė
Viešpats – eiti ir daryti mokinius, o ne eiti ir daryti atsivertėlius. Be
jokių abejonių tai yra geriausias būdas plėsti karalystę ir pasiekti
žmones, bet mūsų supratimas visada ieško greito būdo.
Kiek žmonių ateina į didžiulius kruzeidus, pasišvenčia,
skelbiasi esą krikščionys, tačiau vis tiek yra pilni pykčio, kietumo
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ir pavydo ir tampa negatyviais liudytojais? Statistika rodo, kad
daugybė žmonių nusisuko nuo tikros Evangelijos, nes jie pamatė
tokį krikščionybę skelbiantį negatyvų liudytoją ir pagalvojo: „Aš
esu lygiai toks pats geras, kaip tie veidmainiai anoje bažnyčioje.
Man viso šito nereikia.“
Visa esmė yra tame, kad mokinystė yra metodas, kurį Dievas
nustatė pasaulio evangelizavimui. Tiesa nepadaro tavęs laisvo iki
tol, kol tu nepradedi nuolatos būti Žodyje (Jono 8:31-32). Dievas
nori, kad kiekvienas taptų mokiniu ir ugdytų kitus mokinius; tik
taip žmogus gali patirti Dievo pilnatvę, ir tai yra Jo nustatytas
evangelizavimo būdas. Kiekvienas, kuris nusprendė, kad tas būdas
yra netinkamas, pakeitė jį kitu – neveiksmingu – metodu.
Aš meldžiuosi, kad Dievas kalbėtų apie tai į tavo širdį ir kad
parodytų mokinystės vertingumą. Aš tave drąsinu eiti pirmyn ir
tapti Kristaus mokiniu bei tuo, kuris ugdo kitus žmones, kad jie
taptų Kristaus mokiniais.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Gal būt tu nustebsi sužinojęs, kad Jėzus niekada niekieno
nekvietė tapti „krikščioniu“, – Jis kvietė žmones tapti
„mokiniais“. Peržvelk visas evangelijas (Mato, Morkaus, Luko
ir Jono) ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo surašyk kuo
daugiau Rašto vietų, rodančių, kad Jėzaus kvietimas buvo
mokinystė.
2. Apaštalų Darbų knygoje žmonės nebuvo kviečiami tapti
„krikščionimis“, – juos kvietė tapti „mokiniais“. Peržvelk
Apaštalų Darbus ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo
surašyk kuo daugiau Rašto vietų, rodančių, kad žmonės buvo
kviečiami mokinystei.
3. Rašte žodis „mokinys(iai)“ iš viso yra pavartotas 273 kartus.
Visoje Biblijoje žodis „krikščionis(iai)“ yra pavartotas tris
kartus. Ant atskiro popieriaus lapo surašyk visas tris Rašto
vietas, kuriose yra naudojamas žodis „krikščionis(iai)“.
4. Perskaityk Mato 10:25. Remiantis šia eilute, kas yra mokinys?
_________________________________________________
Mato 10:25 Pakanka mokiniui, kad jis būtų kaip jo mokytojas,
ir tarnui – kaip jo viešpats. Jei namų šeimininką jie vadino
Belzebubu, tai kaip juo labiau nevadins jo namiškių?
5. Perskaityk Luko 14:26. Teisinga ar klaidinga: būti Jėzaus mokiniu
reiškia besąlygiškai aukoti savo gyvenimą už kito gyvenimą.
Luko 14:26 Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje
savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų, taip, ir savo
paties gyvybės, tas negali būti mano mokinys.
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6. Perskaityk Luko 14:33. Teisinga ar klaidinga: bent jau kai
kuriais atvejais, būti Jėzaus mokiniu reiškė tiesiogiai palikti
viską, ir pirmiausiai žiūrėti į Jėzų.
Luko 14:33 Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką
turi, negali būti mano mokinys.
7. Perskaityk Mato 19:29. Teisinga ar klaidinga: kiekvienas, kuris
dėl Jėzaus paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, žmoną,
vaikus ar žemes, gaus visko šimteriopai ir paveldės amžinąjį
gyvenimą.
Mato 19:29 Ir kiekvienas, kuris paliko namus ar brolius, ar
seseris ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar žemes dėl
mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 14:22. Mokiniai turi nesiliauti
tikėję. Taip ar ne?
Apaštalų Darbai 14:22 Stiprindami mokinių sielas ir ragindami
juos pasilikti tikėjime, ir kad mes per daugelį vargų turime įeiti
į Dievo karalystę.
9. Perskaityk Hebrajams 10:14. Teisinga ar klaidinga: Rimtas kai
kurių žmonių pasisakymas prieš Rašto vietas, kurios pabrėžia
mokinystę, yra tame, kad būti „krikščioniu“ nereikalauja
pasatangų (viskas ateina iš malonės), o būti „mokiniu“ reikalauja
tikro pasiaukojimo ir pasišventimo. Tiesa yra tokia, kad Kristaus
atpirkimas nereikalavo pastangų iš mūsų pusės, bet Kristus
visada kvietė mus pilnai ir visiškai atiduoti savo gyvenimus.
Hebrajams 10:14 Nes viena auka jis amžiams ištobulino
pašvęstuosius.
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10. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:26. Teisinga ar klaidinga: Kristaus
kvietimas nebuvo skirtas dviejų tipų tikintiesiems: kad tie, kurie
lieka kūniški, būtų krikščionys, o kiti būtų mokiniai. Tiesa ta,
kad ir „krikščionys“, ir „mokiniai“ turėjo reikšti vieną ir tą patį.
Apaštalų Darbai 11:26 Ir jį suradęs atvedė jį į Antiochą. Ir
įvyko, kad visus metus jie susirinkdavo su bažnyčia ir mokė daug
žmonių. Ir mokiniai krikščionimis pirmiausiai buvo pavadinti
Antioche.
11. Perskaityk Mato 28:19. Jėzaus paliepimas tikintiesiems buvo
eiti ir padaryti … ?
A. Mokinius.
B. Visų tautų atsivertėlius.
12. Perskaityk Mato 28:20. Teisinga ar neteisinga: Tikintieji turi
kitus mokyti, kad jie paklustų viskam, ką įsakė Jėzus.
Mato 28:19-20 Todėl eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami
jas Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu: [20] mokydami
jas laikytis visko, ką jums esu įsakęs; ir štai aš su jumis nuolatos,
iki pasaulio pabaigos. Amen.
13. Perskaityk Jono 1:12. Teisinga ar neteisinga: Jėzus siūlė savo
malones (atleidimą, išteisinimą ir t.t.), bet tik tuo atveju, jeigu
priimi ir Jo asmenį.
Jono 1:12 O visiems, kurie jį priėmė, tiems jis davė galią tapti
Dievo sūnumis – tiems, kurie tiki į jo vardą.
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KAIP NAUDOTI SAVO
LIUDIJIMĄ
Don Krow
Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip naudoti savo asmeninį
liudijimą. Apaštalų Darbų 5:42 sako: Ir kasdien šventykloje
ir kiekvienuose namuose jie nesiliovė mokyti ir skelbti Jėzų
Kristų. Atkreipk dėmesį, kad ankstyvosios bažnyčios mokiniai
susirinkdavo šventykloje kiekvieną dieną, o taip pat tai vienuose
tai kituose namuose; jie nesiliovė mokyti ir skelbti Jėzų Kristų.
Daugeliui žmonių atrodo, kad šitas „iš namų į namus“ ar „nuo
durų prie durų“ būdas yra nenatūralus arba nepatogus. Noriu
pasidalinti keletu mūsų išmoktų dalykų apie tai, kaip mes va taip
paprastai išeiname, surandame mokinystei atviras duris ir matome
atsivertusius ir į Jėzų atsigręžiančius žmones.
Tai visiškai nėra taip sunku, kaip tau buvo pasakyta.
Skaitydamas Raštą pastebėjau vieną dalyką: apaštalas Paulius
tris kartus panaudojo savo asmeninį liudijimą kalbėdamas dar
neatsivertusiam asmeniui. Apaštalų Darbuose 9:22 ir 26 jis
pasidalijo savo liudijimu, savo išgyvenimais ir tuo, kas jam atsitiko,
kalbėdamas netikintiems. Vienas iš geriausių mūsų surastų
priėjimų kaip atnešti kitiems žmonėms žinią apie Jėzų Kristų,
yra, kaip mes tai vadiname, „vaikščiojimas su malda“. Mes einame
prie durų, pasibeldžiame ir sakome jiems: „Mes meldžiamės už
žmones šitoje vietovėje. Mes tikime, kad Dievas girdi ir atsako į
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maldą, ir pagalvojome, gal jūs turite kokių nors problemų savo
šeimoje – sveikatos ar kitokių – ir gal norėtumėte, kad mes už
jus pasimelstume?“ Kartais jie sako: „Na taip, aš turiu problemą“
ir nori, kad mes melstumėmės. Kitais kartais jie jaučiasi kiek
nepatogiai ir sako: „Ne, šiuo metu mes neturime jokių poreikių
maldai.“ Tokiu atveju mes paprasčiausiai pradedame pasakoti
jiems savo asmeninį liudijimą.
Pavyzdžiui, aš sakau: „Pastebėjau, kad jūs turite vaikų. Aš pats
turiu tris. 1981 metų gruodžio 14-tą dieną gimė mano dvynukės
mergaitės. Antroji iš gimusių dvynukių nekvėpavo.“ Jie atsako:
„Ak, man labai gaila apie tai girdėti.“ Tada aš sakau: „Neliūdėkit.
Leiskite man papasakoti, kas atsitiko.“ Aš pradedu pasakoti
istoriją. Antroji gimti turėjusi dvynukė gimė kita puse, t.y., ji gimė
kojomis į priekį. Kažkuriuo gimimo proceso momentu jai nutrūko
deguonies padavimas. Gimusi, ji nekvėpavo, o tai reiškia, kad ji
gimė negyva.
Akušerė ją pakėlė, plekštelėjo jai (sudavė jai taip stipriai, kiek
tik galėjo), atliko traukimą iš plaučių (jeigu kartais jie būtų buvę
prisipildę skysčio), – ji padarė viską, ką tik galėjo, ir galiausiai
pasidavė. Jaučiausi taip, kaip būtų jautęsis bet kuris kitas tėvas.
Ką tik praradau savo dukterį – ką man dabar daryti?“ Šitoje savo
pasakojimo vietoje aš taip sakau prie durų stovintiems žmonėms:
„Norėčiau jūsų paklausti, ar kada esate daug skaitę Biblijos?“
Jie sako: „Na taip, aš skaičiau šiek tiek“, arba kartais jie sako:
„Tiesą sakant tai ne.“ Aš aiškinu: „Klausiu todėl, kad Apaštalų
Darbuose 10:38 Biblija sako, kad Jėzus vaikščiojo darydamas gera,
gydydamas visus prislėgtus velnio, nes Dievas buvo su Juo. Aš tuoj
jums papasakosiu, kas nutiko vėliau. Galite tuo tikėti ar netikėti,
bet mano ką tik gimusi dukrytė buvo mirusi, ir aš galvojau, kad
keleto dienų bėgyje mes ją laidosime. Tada taip pats sau pagalvojau:
Tiesiog noriu ją palaikyti. Man priėjus jos pakelti, pajutau virš jos
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tvyrantį blogio buvimą, kurį Biblija vadina demoniška dvasia. Ji
fiziškai puolė mane ir akimirksniu paralyžiavo. Iš karto, kai tik tai
atsitiko, aš pasakiau: „Jėzaus Kristaus vardu aš įsakau tau, netyra
dvasia, pasitraukti nuo šito kūdikio, ir įsakau gyvybei įeiti į šį vaiką
Jėzaus vardu!“ Tas mažas kūdikėlis, kuris niekada nebuvo kvėpavęs,
atsiduso, įkvėpė vieną kartelį, ir vėl nustojo kvėpuoti. Aš pasakiau
dar kartą: „Jėzaus Kristaus vardu, tu, netyra dvasia, aš įsakau tau
tiesiog dabar nešdintis lauk nuo šito vaiko, ir įsakau gyvybei įeiti į
ją!“ Šį kartą ji keletą kartų silpnai kvėptelėjo, tada stipriai įkvėpė, o
toliau kvėpavo jau normaliai.“
Tada aš kreipiuosi vardu į asmenį, su kuriuo kalbuosi, ir
sakau: „Žinote, jei žmogaus smegenys negauna deguonies, tai
maždaug po trejeto minučių jos tampa pažeistos. O mano dukra
visais atžvilgiais yra normali. Mes pavadinome ją Vita, ir lotyniškai
tai reiškia „gyvybė“. Mes norėjome, kad tas vardas liudytų istoriją
apie tai, ką Dievas jai padarė: Jis sugrąžino jai gyvybę. Nuo to laiko
aš labai daug studijavau Bibliją ir štai ką atradau: kaip egzistavo
ta netyra dvasia virš mano vaiko, lygiai taip egzistuoja tamsos
karalystė – Šėtono ir jo valdžios buveinė. Bet taip pat egzistuoja ir
brangaus Dievo Sūnaus karalystė.
Atėjęs į žemę, Jėzus pradėjo šaukti žmones iš tamsos karalystės
į savo paties karalystę per atgailą ir tikėjimą Juo – priimant
atleidimą už nuodėmes ir atsigręžiant į Jį bei sekant Juo. Aš nežinau
kuo jūs tikite, bet aš tiesiog pasakoju jums, kas įvyko mano šeimoje
ir mano gyvenime. Noriu pasakyti tikrąją priežastį, kodėl aš čia
stoviu prie jūsų durų: Jėzus mums liepė eiti ir daryti mokinius. Aš
suprantu, kad daug žmonių yra užsiėmę ir negali arba nenori eiti
į bažnyčią. Jeigu bažnyčioje tau iškyla klausimas, tu negali pakelti
rankos ir paklausti: „Pastoriau (arba kunige), ką reiškia tai, ką tu
ką tik pasakei?“ Todėl mes ir ateiname prie jūsų durų. Per dešimt
minučių mes pateikiame koncentruotą mokymą iš Dievo Žodžio.
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Tada mes gilinamės į Raštą ir klausiame klausimų, kad būtume
tikri, jog mes visi viską supratome. Ištiesų tai yra abipusis dialogas.
Mes nepamokslaujame žmonėms ir nepasakojame jiems, ką sako
Biblija, bet stengiamės padėti jiems atrasti tai, ką Biblija sako,
paklausdami juos keleto klausimų.
„Ar jus tai domintų? Mes susitarsime dėl jums patogaus laiko,
ateisime čia į jūsų namus, ir paprasčiausiai kalbėsimės ir pateiksime
jums pamoką. Jeigu jūs nieko naudingo negausite iš pačios pirmos
pamokos, jeigu ji nepadės, nepadrąsins, nepakels jūsų, – jūs
daugiau niekada nematysite mūsų veido. Mes čia ne tam, kad jus
vargintume, ar bandytume priversti jus prisijungti prie bažnyčios
ar organizacijos, ar dėl ko nors panašaus. Mes esame čia tik tam,
kad papasakotume, ką Jėzus Kristus padarė asmeniškai dėl jūsų,
ir kad padėtume jums patiems suprasti Dievo Žodį. Biblijoje yra
daug dalykų, kurių mes dar pilnai nežinome ar nesuprantame, bet
mes esame čia, kad pasiūlytume jums trumpas Biblijos studijas. Ar
jus tai domintų?“ Daugybė žmonių yra pasakę „Taip, man tai būtų
įdomu“, ir tuomet mes sutariame dėl laiko, kada galime ateiti į jų
namus, ir pradedame šias mokinystės pamokas. Mes ten esame ne
tam, kad atliktume, kaip aš vadinu, „evangelizavimą mikrobange“:
kai žmonėms yra „užlaužiama ranka“ ir jie priverčiami pasakyti
trumpą maldą, – jiems net nesuprantant, ką jie daro. Mes mokome
juos mokinystės pamokų ir padedame jiems suprasti Kristų, – ir Tą
nukryžiuotą.
Aš papasakojau pastoriui apie mūsų mokinystės pamokas, ir jis
paklausė: „Donai, o kas būna po pirmosios pamokos?“ Po pirmos
pamokos žmonės supranta, ką jiems reikia daryti, kad atsakytų
į Jėzaus Kristaus kvietimą ir gautį Jo siūlomą gailestingumą ir
atleidimą. Mes nesame tie stiprų spaudimą naudojantys prekeiviai.
Mūsų priėjimas yra kitoks: pirmos pamokos dėka jiems ateis
supratimas apie tai, ką jie turi daryti iš visos širdies. Tuomet jis
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paklausė: „Gerai, o kas būna po 15-os pamokos?“ Aš pasakiau: „Po
15 pamokos, jeigu žmonės pasiliko su mumis, jie jau bus atgailavę
dėl savo nuodėmių, jie bus pakrikštyti vandeniu ir pakrikštyti
Šventąja Dvasia. Mes matome vykstant tokius dalykus – ir tai ne
po 15, o po 6 pamokos.“
Mato 28 skyriuje Jėzus sakė eiti į tautas ir daryti mokinius,
o to proceso eigoje krikštyti juos Tėvo, Sūnaus ir Šventosios
Dvasios vardu. Mokinių ugdymo proceso viduryje mes atnešame
netikinčiajam supratimą apie Jėzų Kristų – ir Tą nukryžiuotą. Savaitė
po savaitės nešdami tą supratimą, mes statome su jais santykius –
draugystę. Jie ateina, myli ir pasitiki mumis. Mes jiems atnešame
Dievo Žodį, o ne pamokslaujame. Mes skaitome Raštą, duodam
jiems skaityti, ir klausiam klausimus taip, kad jie patys galėtų Dievo
Žodyje pamatyti atsakymus. Bėgant savaitėms mes matome, kaip
žmonės pasiekia tą tašką, kai jie patys nori viešai išpažinti Kristų,
nes jie žino, ką reiškia Jį priimti, Juo sekti ir būti Jam pasišventusiu.
Tai labai skiriasi nuo daugelio kitų šiandienos evangelizavimo būdų.
Eidami pasiekti pražuvusiuosius, visų pirma mes naudojame
asmeninį liudijimą, – o tokį asmeninį liudijimą tui kiekvienas iš
mūsų. Dažnai mes parašome savo pačiu bukletėlius. Savo parašytą
bukletą esu pavadinęs „Mano dukters mirtis“, ir daug kartų esu
palikęs juos prie žmonių durų. Kiti žmonės, priklausantys mūsų
komandai „Evangelizavimas ugdant mokinius“, irgi yra parašę
bukletus, kaip antai: „Išlaisvintas vergas“ (autorius Joe Rose, kuris
buvo pavergtas alkoholio ir narkotikų) ir „Narkotikų draugo
mirtis“ (autorius Rocky Forry, kuris buvo pavergtas narkotikų nuo
penkiolikos metų ir išlaisvintas Jėzaus). Mes pasakojame šiuos
liudijimus prie žmonių durų.
Kai kurie žmonės sako: „Bet aš neturiu dinamiško liudijimo.
Aš nemačiau savo kūdikio mirusio ir po aštuonių minučių prikelto
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iš mirties.“ Aš suprantu, kad daug žmonių neturi tokio pobūdžio
liudijimų. Gal būt tu turi tokį liudijimą kaip Andrew Wommack,
kuris turėjo jo gyvenimą išlaikančią Dievo jėgą, kuri jo vaikystėje
apsaugojo jį nuo nuodėmės, nešvaros ir bedievystės – dalykų, su
kuriais kovoja daugelis žmonių. Kiekvienas iš mūsų turime liudijimą,
o jeigu tu manai, kad tavasis yra nepakankamai dinamiškas, tai
naudok manąjį. Kai pačioje pradžioje mes pradėjome darbuotis
savo Evangelizavimo ugdant mokinius komandose ir pradėjome
eiti pas žmones, Joe Rose naudojo mano liudijimą. Po kurio laiko
jis jau pateikdavo jį geriau nei aš pats, todėl aš tiesiog sakydavau:
„Ei, Joe, papasakok jiems, kas man buvo atsitikę.“
Jeigu apaštalas Paulius Naujajame Testamente tris kartus
panaudojo savo asmeninį liudijimą norėdamas pasiekti
pražuvusiuosius, tai tu irgi gali taip daryti. Šiandien mes turime
kompiuterius su įvairiausiomis programomis: Word Perfect,
Microsoft word ar kitomis. Naudojant jas, labai lengva pasidaryti
bukletėlį su savo paties asmeniniu liudijimu. Daug efektyviau,
kai sakai šitaip: „Tai nėra kažkas, ką aš pirkau krikščioniškame
knygyne. Man pačiam atsitiko tai, kuo dalinuosi su jumis.“
Norėčiau, kad tu atsisėstum ir pradėtum rašyti savo paties
asmeninį liudijimą: kas tau atsitiko, kaip tu atėjai pas Jėzų Kristų.
O tada papasakok jį kam nors taip, tarsi tai darytum prie kieno
nors durų.
Jeigu šiuo klausimu tau reikia daugiau informacijos, eik į
mano tinklapį: www.krowtracts.com ir pažiūrėk į informaciją „Tips
on Sharing Your Faith“ („Patarimai kaip dalintis savo tikėjimu“).
Parašyk savo asmeninį liudijimą, praktikuokis jį pateikti ir
studijuok „Tips on Sharing Your Faith“. Labai svarbu, kad tu tai
studijuotum – ne vien tik perskaitytum. Nes tu eini evangelizuoti
tautų, – vieną asmenį vienu metu. Dievas telaimina tave.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Perskaityk Morkaus 16:15. Kam turi būti skelbiama Evangelija?
_________________________________________________
Morkaus 16:5 Ir jis jiems tarė: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
evangeliją kiekvienam sutvėrimui.
2. Perskaityk Mato 28:19-20. Kas turi būti mokomi? __________
_________________________________________________
_________________________________________________
Mato 28:19-20 Todėl eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami
jas Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu: [20] mokydami
jas laikytis visko, ką jums esu įsakęs; ir štai aš su jumis nuolatos,
iki pasaulio pabaigos. Amen.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5, 26, 16:13-15, 23, 20:20-21. Kur
vyko evangelizavimas?
Apaštalų Darbai 8:5, 26 Tada Pilypas nusileido į Samarijos
miestą ir skelbė jiems Kristų. [26] – O Viešpaties angelas kalbėjo
Pilypui, sakydamas: Kelkis ir eik pietų link, į kelią, kuris eina
žemyn iš Jeruzalės į Gazą, kuri yra dykuma.
Apaštalų Darbai 16:13-15 Ir per sabatą mes išėjome iš miesto
prie upės, kur buvo paprotys atlikti maldą; ir mes atsisėdome bei
kalbėjome ten susiėjusioms moterims. [14] Ir viena moteris, vardu
Lidija, purpuro prekiautoja iš Tiatyrų miesto, kuri garbino Dievą,
klausėsi mūsų; Viešpats atvėrė jos širdį, kad ji kreipė dėmesį į tai,
ką kalbėjo Paulius. [15] Ir kai buvo pakrikštyta ji ir jos namškiai, ji
mūsų maldavo, sakydama: Jeigu jūs nusprendėte, kad esu ištikima
Viešpačiui, ateikite į mano namus ir ten pasilikite. Ir ji mus privertė.
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Apaštalų Darbai 16:23 Ir sudavę jiems daug kirčių įmetė į
kalėjimą, įpareigodami kalėjimo prižiūrėtoją juos užtikrintai
saugoti.
Apaštalų Darbai 20:20-21 Ir kaip aš neužlaikiau nieko, kas
buvo jums naudinga, bet jums paskelbiau ir jus mokiau viešai bei
iš namų į namus, [21] liudydamas tiek žydams, tiek ir graikams
atgailą link Dievo ir tikėjimą į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
4. Perskaityk Morkaus 4:11-12. Prieš įvykstant tikram atsivertimui,
asmuo privalo … ?
A. Matyti.
B. Priimti, susidaryti nuomonę.
C. Girdėti.
D. Suprasti.
E. Visi atsakymai teisingi.
Morkaus 4:11-12 Ir jis jiems tarė: Jums yra duota sužinoti Dievo
karalystės paslaptį; bet išorėje esantiems visa tai pateikiama
palyginimais; [12] kad matydami jie matytų, bet nepastebėtų,
ir klausydami jie klausytų, bet nesuprastų; kad kokiu metu jie
neatsiverstų, ir jų nuodėmės nebūtų jiems atleistos.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-24. Kai Paulius pateikė detalų
paaiškinimą ir liudijo apie Evangeliją, kiek laiko jam užėmė,
kad įtikintų žmones apie tai, ką skelbė Jėzus?
Apaštalų Darbai 28:23-24 Ir kai jie paskyrė jam dieną, daug
atėjo pas jį į jo buveinę; kuriems jis nuo ryto iki vakaro dėstė
ir liudijo Dievo karalystę, įtikinėdamas juos apie Jėzų tiek iš
Mozės įstatymo, tiek iš pranašų. [24] Ir vieni tikėjo tuo, kas buvo
kalbama, o kiti ne.
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6. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:14. Ką Viešpats atveria, kai kas
nors iš tikrųjų atsigręžia į Kristų? _______________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 16:14 Ir viena moteris, vardu Lidija, purpuro
prekiautoja iš Tiatyrų miesto, kuri garbino Dievą, klausėsi mūsų;
Viešpats atvėrė jos širdį, kad ji kreipė dėmesį į tai, ką kalbėjo
Paulius.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:37. Kas atsitinka, kai žmogaus
širdis atsiveria ir kai tas žmogus yra įtikintas? ___________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 2:37 Na, o kai jie tai išgirdo, jiems vėrė širdį, ir
jie tarė Pauliui ir kitiems apaštalams: Vyrai ir broliai, ką mums
daryti?
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31 ir 2:38. Ir ką tuomet žmogus
turi daryti? ________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbai 16:31 Ir jie tarė: Tikėk į Viešpatį Jėzų Kristų,
ir būsi išgelbėtas tu bei tavo namai.
Apaštalų Darbai 2:38 Tada Petras jiems tarė: Atgailaukite, ir
kiekvienas iš jūsų tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu nuodėmių
atleidimui, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:42 ir Jono 8:31-32. O ką tada turi
daryti žmogus? ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Apaštalų Darbai 2:42 Ir jie tvirtai pasiliko apaštalų moksle ir
bendrystėje, ir duonos laužyme, ir maldose.
Jono 8:31-32 Tada Jėzus tarė tiems žydams, kurie įtikėjo į jį:
Jeigu jūs pasiliekate mano žodyje, tikrai esate mano mokiniai; [32]
ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.
10. Perskaityk Romiečiams 10:14-15. Kaip atvirkštine tvarka (šioje
Rašto vietoje) asmuo ateina pas Kristų? __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Romiečiams 10:14-15 Kaip tad jie šauksis to, kuriuo netikėjo?
Ir kaip tikės tuo, apie kurį negirdėjo? Ir kaip jie išgirs be skelbėjo?
[15]
Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip yra parašyta: Kokios
dailios kojos skelbiančiųjų taikos evangeliją ir nešančiųjų džiugią
žinią apie gera!
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SAVO DOVANŲ
NAUDOJIMAS MOKINIŲ
UGDYME
Don Krow
Šiandien norime pakalbėti apie tai, kad mokinių ugdymui gali
būti naudojamos kiekvieno iš mūsų dovanos. Mes jau daug metų ir
su dideliu psisekimu dirbame su šia mokinių ugdymo programa,
ir matome pakeistus žmonoių gyvenimus, kai jie atgimsta iš naujo
ir yra pakrikštijami Šventosios Dvasios ir vandens krikštu. Kartą,
kalbėdamasis su draugu aš pasakiau: „Mes prasilenkiame su kai
kuriais dalykais, – jie tarsi iškrenta pro plyšius.“ Jis atsakė: „Aš
galvojau, kad viskas einasi kuo puikiausiai. Ką tu turi galvoje?“
Aš ketinu pasidalinti su jumis apie tai, kaip vidinę bažnyčią –
tą, kurioje žmonės tik sėdi, klausosi pastoriaus ir tada eina namo
– paversti į išorinę bažnyčią, kur žmonės išeina iš už bažnyčios
pastato ribų ir darbuojasi plačiau. Čia yra tikri statistikos duomenys:
95 procentai visų krikščionių niekada nėra atvedę pas Viešpatį
nė vieno žmogaus, o 90 procentų evangelizacijų yra nukreiptos į
pačius krikščionis. Bažnyčios pastatas yra labiausiai evangelizuota
vieta pasaulyje. Mes evangelizuojame sekmadieninės mokyklos
kambarius, o taip pat evangelizuojame šventąją vietą. Pamatęs,
kaip evangelizuojame bažnyčios pastatą, galėtum pagalvoti, kad
bažnyčiai reikia atsiversti.
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Bažnyčios pastatai atsirado tik nuo trečiojo amžiaus, valdant
Konstantinui. Nuo to laiko bažnyčia tapo vidinė ir pasislėpė
už bažnyčios pastatų sienų, – tai liečia ir evangelijos skelbimą
pražuvusiesiems. Mes norime pasiekti už žmones, kurie yra toliau
nei tos sienos, ir perkeisti visdinę bažnyčią į išorinę bažnyčią.
Remiantis statistiniais duomenimis, tik 0,5 procento (mažiau nei
vienas procentas) programų yra skirtos evangelizavimui už keturių
pastato sienų. Tuo pasakoma, kad šiandien Jungtinėse Valstijose
nėra didelės denominacijos, kuri turėtų planą iš tikrųjų pasiekti
pražuvusiuosius. Žmonių evangelizavimas ir ugdymas mokiniais
už bažnyčios pastato ribų yra ta krikščionybės dalis, kuri turi būti
iš naujo atrasta.
Reformacijos metu Martynas Liuteris patraukė bažnyčios
dėmesį savo gautu apreiškimu apie išteisinimą per tikėjimą.
1800-aisiais John Wesley dėka prasidėjo masinės evangelizacijos.
Tačiau panašu, kad asmeninė vienas-vienam evangelizacija ir
mokymas nebuvo išnaujo atrasti nuo apaštalų laikų. Gal tu sakai:
„Aš nežinau, kaip tai daryti.“ Šia programa mes tikrai parodysime
tau kaik – tai labai lengva. Mes tau parodysim, kaip lengva yra
dirbti su žmonėmis ir susitikti su naujais žmonėmis prie jų durų
naudojant savo paties liudijimą. Būtent į tai ir noriu dabar sutelkti
savo dėmesį. Tai yra gera žinia.
Kaip tau patiktų daryti tik tai, ką tu nori daryti, o ne tai, ką
kitas nori, kad tu darytum (ko tu iš tikrųjų nenori daryti), – daryti
būtent tai, ko nori tu? Mes kalbame būtent apie tai. Kai aš rodau
žmonėms, kaip evangelizavimas ugdant mokinius (Discipleship
Evangelism) veikia ir kai sakau: „Žiūrėk, štai ką mes darome: mes
paliečiame žmonių gyvenimus; jie išsigelbsti, atgimsta iš naujo,
prisipildo Šventąja Dvasia ir būna pakrikštyti vandeniu“, – žmonės
man atsako: „Tai nuostabu!“. Bet jeigu aš pasakyčiau: „O dabar,
kiek iš jūsų norite eiti su manimi?“, – atsirastų gal tik kokie trys
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žmonės iš dviejų šimtų, kadangi visi likusieji bijo arba nežino kaip
tai daryti. Arba, jeigu aš pasakyčiau: „dabar pamirškite apie tai.
Nesijaudinkite dėl to; jums nereikia bijoti. Mes surasime Biblijos
studijas ir parengsime jums pamokas apie mokinystę.“ Kiek
atsirastų tokių, kurie norės mokyti? Tų, kurie sakytų: „Taip, aš norių
mokyti,“ būtų daugiau – kokie dešimt ar dvylika. Bet neviršytų šito
skaičiaus.
Mes norime jums parodyti,kaip kiekviena Kristaus kūne
esanti dovana gali būti panaudota pasiekti pražuvusiuosius, mylėti
juos ir daryti juos mokiniais. Prireiks kiekvienos dovanos, ir visos
tos dovanos yra randamos tik Kristaus kūne – vietinėje bažnyčioje.
Kai kurie iš jūsų sako: „man patinka melstis dėl krikšto Šventąja
Dvasia, už išgydymus ir panašius dalykus.“ Ką gi, mūsų mokinių
ugdyme yra laikas, kai mes galime tave pakviesti vien tik šiuo
tikslu. Kiti žmonės sako: „Aš nejaukiai jaučiuosi dėl šitų dalykų“.
Bet gal tu gali iškepti pyragą? Gal gali išsiųsti atvirutę? Gal gali
paskambinti telefonu? Gal gali nudažyti tvorą? Gal gali pasaugoti
vaiką vienišai mamai, kuriai mes patarnaujame, ir suteikti jai tą
laisvą valandėlę, kad ji galėtų išeiti iš namų? Gal gali atlikti kažką
praktiško? O ką galvoji apie užtarimą? Kai kurie iš jūsų esate
pašaukti užtarti, melstis. Mes jums parodysime žmones, kuriems
tarnaujame, duosime jums jų vardus, ir jūs galėsite melstis ir užtarti
– vieni ar grupelėse – juos ir Evangelizavimo ugdant Mokinius
komandas, kurios eina evangelizuoti kiekvieną savaitę.
Kiekvienam yra vietos šitame evangelizavimo ir mokinių
ugdymo darbe. Mes turime programą, kurioje gali būti panaudota
kiekviena dovana. Mes formuojame komandas, sudarytas iš
mokytojo ir mokytojo padėjėjo, – jie turi sugebėjimą ugdyti
mokinius ir jiems patarnauti. Tuomet po jų įsijungia kiti du
žmonės iš pagalbos tarnavimo, kad galėtų atlikti kai kuriuos
praktinius dalykus: parūpinti maisto, iškepti pyragą arba
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paskambinti ir paklausti kaip jiems einasi. Pas mus taip pat yra
žmones, kurie meldžiasi užtarimo malda už mus ir tuos, kuriems
mes patarnaujame.
Ar žinote, ką mes matome? Matome, kaip Dievas keičia žmonių
gyvenimus, nes yra ganomi ir jais yra rūpinamasi ir kadangi jiems
yra parodoma Jo meilė. Ir žinote, kas tokie daro visą tarnavimo
darbą? Jį daro tie, kurie ir turi tai daryti – žmonės. Efeziečiams 4,
11 sako, kad apaštalai, pranašai, evangelistai, pastoriai ir mokytojai
yra duoti tam, kad ištobulintų šventuosius taip, kad jie galėtų daryti
tarnavimo darbą. Visa bažnyčia atlieka tarnavimo darbą, – o ne
tik priekyje stovintis žmogus, kuris vadinamas „pastoriumi“. Kai
pastorius moko ir įgalina bažnyčią tarnavimo darbams ir kai jie
eina ir juos daro, – tai yra tikras pasisekimas.
Leiskite pateikti pavyzdį. Jeigu mes paskelbtume karą kitai
šaliai ir mūsų prezidentas sakytų: „Mes kare prarandame per daug
vyrų, todėl aš nusprendžiau nebenaudoti armijos, o pasiųsti tik
kovoti tik generolus.“ Likęs pasaulis juoktųsi iš mūsų. O būtent tai
ir vyksta. Velnias juokiasi iš mūsų, nes mes pasiuntėme generolus
– penkių tarnysčių tarnavimą, – kad jie viską padarytų. „Tegul jie
tai daro, – mes jiems už tai mokame.“ Mes nesugebėjome paruošti
armijos. Dievas nori paruošti tą armiją, – ir kiekviena mūsų dovana
gali būti naudojama Mokinių Ugdymo Evangelizacijoje.
Mes norime padėti sukurti armiją, apsirūpinusią galingais
ginklais ugdyti mokinius – ne tik čia, mūsų mieste, bet pasiekti
visą pasaulį. Tai gali būti padaryta dėka mūsų sukurtų įrankių,
mokinių ugdymo pamokų ir visų strategijų, kurias mums davė
Dievas. Tegul Dievas laimina jus, kai susirinkę draugėn, naudosite
savo dovanas ir patarnausite pražuvusiems bei naujai įtikėjusiems
ir tokiu būdu laikysitės Jėzaus įsakymo: eiti ir daryti mokiniais visų
tautų žmones.
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Klausimai ir Rašto Vietos Mokinių Ugdymui
1. Toliau aš pateikiu trumpą aprašymą, kaip mes suburiame
draugėn komandas, kad evangelizuotume, mokytume ir
pasiektume pražuvusiuosius. Tavo bažnyčios kūnas gali
užsirašyti dirbti su bet kuria iš šių komandų. Jeigu tu ir toliau
seksi mūsų pavyzdžiu ir naudosi visas savo dovanas tarnavimui,
tu gali greitai atvesti asmenį į karalystę ir į brandumą. Toliau
pateikiu klausimyną, kuri tu turi paduoti savo bažnyčios
nariams. O tada organizuok komandas, kurios darys tai, ką
darome mes.
Čia yra tai, ką man rūpi daryti (pažymėk vieną ar daugiau):
☐ Kontaktuoti naujus žmones prie jų durų.
☐ Mokyti Mokinystės pamokas.
☐ Užtarimas: meldimasis už pražuvusiuosius ir už
Evangelizavimo Ugdant Mokinius komandas.
☐ Duoti maistą ar kitus dalykus stokojančioms šeimoms.
☐ Sukontaktuoti su kitais telefoniu arba aplankant.
☐ Evangelizavimas gerumu: gaminti kitiems maistą, išsiųsti
atvirutes, padėti visokiais kitokiais būdais.
☐ Dirbti su vienišomis motinomis ir vaikais.
☐ Parūpinti transportą atvykti į bažnyčią, ir t.t.
☐ Kita: Aš noriu daryti… ___________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
2. Toliau pateikiu mokinystės tęsimo formos pavyzdį; ši forma
turės būti naudojama pabaigus mokinystės pamoką. Ši forma
parodys pastoriui ar kitiems atsakingiems asmenims, kiek
pamokų buvo išmokyta bei kiekvienos pamokos rezultatus.
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Mokinystės Tęsimo Rezultatų Forma
Visito/pamokos data: ________________________________
Asmuo (asmenys), kuris mokė pamoką: _________________
_________________________________________________
Aplankytų/mokytų asmenų vardai: ____________________
_________________________________________________
Presentacijos vieta: _________________________________
_________________________________________________
Pamokos tema: _____________________________________
_________________________________________________
Kaip vyko ši pamoka? _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Perskaityk Jokūbo 1:22. Jeigu mes tiktai girdime Dievo Žodį,
bet niekada jo nenaudojame praktiškai, – ką mes darome? ___
_________________________________________________
_________________________________________________
Jokūbo 1:22 Bet būkite žodžio vykdytojai, o ne tik klausytojai,
apgaudinėjantys save.
4. Perskaityk Mato 7:24-27. Kad būtume išmintingi žmonės, mes
turime ne tik girdėti Jėzaus pasakymus, bet ir ką daryti? _____
_________________________________________________
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Mato 7:24-27 Todėl tą, kuris klauso šitų mano pasakymų ir
juos vykdo, aš prilyginu išmintingam žmogui, kuris pasistatė
namus ant uolos: [25] ir lijo lietus, ir užėjo potvyniai, ir pūtė
vėjai, ir daužėsi į tuos namus, o jie nenugriuvo, nes jų pamatai
buvo pastatyti ant uolos. [26] Ir kiekvienas, kas klauso šitų mano
pasakymų ir jų nevykdo, bus prilygintas kvailam žmogui,
kurispasistatė savo namus ant smėlio: [27] ir lijo lietus, ir užėjo
potvyniai, ir pūtė vėjai, ir daužėsi į tuos namus; ir jie sugriuvo, ir
smarkus buvo jų griuvimas.
5. Perskaityk Efeziečiams 4:11-12. Kas turi daryti tarnavimo
darbą? ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Efeziečiams 4:11-12 Ir jis davė kai kuriuos apaštalais; kai
kuriuos pranašais; kai kuriuos evangelistais; kai kuriuos
pastoriais ir mokytojais; [12] šventųjų tobulinimui, tranystės
darbui, Kristaus kūno statydinimui.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas visur vaikščiojo,
pamokslaudami Žodį? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 8:1, 4 O Saulius pritarė jo mirčiai. Ir tuo laiku
buvo didelis Jeruzalėje esančios bažnyčios persekiojimas; ir jie
visi, išskyrus apaštalus, pasklido po Judėjos ir Samarijos sritis.
[4]
Todėl tie, kurie buvo išsisklaidę, ėjo visur skelbdami žodį.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas tokie visur nėjo ir
nepamokslavo Žodžio? ______________________________
_________________________________________________
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8. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:19-22. Ankstyvojoje Naujojo
Testamento bažnyčioje tikintieji darė tarnavimo darbą, o
toliau jiems padėjo lyderiai apaštalai bei buvo duodami įvairūs
nurodymai. Mūsų šiandienos bažnyčiose lyderiai pradeda
visus darbus, o tada įsijungia į darbą ir tikintieji. Kaip apaštalų
darbų 11:19-22 patvirtina šį teiginį? _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Apaštalų Darbų 11:19-22 Na, o tie, kurie buvo išsisklaidę dėl
persekiojimo, kilusio dėl Stepono, keliavo iki Finikijos ir Kipro,
ir Antiocho, skelbdami žodė niekam kitam, o vien tik žydams.
[20]
Ir vieni iš jų buvo vyrai iš Kipro ir Kirenės, kurie, atėję į
Antiochą, kalbėjo graikams, skelbdami Viešpatį Jėzų. [21] Ir su
jais buvo Viešpaties ranka; ir didelis skaičius įtikėjo bei atsigręžė
į Viešpatį. [22] Tada žinia apie tai atėjo iki Jeruzalėje esančios
bažnyčios ausų, ir jie išsiuntė Barnabą, kad jis eitų iki Antiocho.
9. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:14-18. Yra būtinos visos Kristaus
kūno dalys. Mes neturėtume savęs lyginti tarpusavyje. Juk iš
tikrųjų pilnas pasišventimas Kristui nereiškia, kad tu turi daryti
viską, bet kad turi daryti tai, ką Dievas įgalino tave daryti. Ką
tu darysi su informacija, kurią gavai šioje pamokoje? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
1 Korintiečiams 12:14-18 Nes kūnas nėra vienas narys,
bet daug. [15] Jei koja sakytų: Kadangi aš ne ranka, aš nesu iš
kūno, – argi dėl to ji nebūtų iš kūno? [16] Ir jei ausis sakytų:
Kadangi aš ne akis, aš nesu iš kūno, – argi dėl to ji nebūtų iš
kūno? [17] Jei visas kūnas būtų akis, kur būtų klausa? Jei visas
būtų klausa, kur būtų uoslė? [18] Bet dabar Dievas sudėjo narius
kiekvieną iš jų kūne kaip panorėjo.
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Atsakymai 1 Pamokai
1. Perskaityk laiško Filemonui 6 eilutę. Koks pirmas žingsnis
reikalingas, kad leistume Dievui tekėti per mus?
Pažinti visokį gėrį, esantį mumyse Kristuje Jėzuje.
2. Perskaitykite 1 Jono 4:7-8. Iš kur kyla paskatinimas veikti
mylint aplinkinius?
Iš Dievo, nes Dievas yra meilė (1 Jono 4, 8).
3. Andrew teigia: Kiekvieną kartą kai jauti meilę sklindant iš
vidaus, tai yra Dievo veikimas per tave. Kurie žodžiai iš 1 Jono
4:7 tai įrodo?
Meilė yra iš Dievo (Jis yra meilės šaltinis).
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4-8. Kokie yra Dieviškos meilės
bruožai?
• Meilė neskuba pykti ir yra kantri. Meilė yra esamajame
laike, tai reiškia kad ji nuolat taip elgiasi.
• Meilė yra maloni. Ji pasireiškia per malonius, gerus
veiksmus. Meilė yra esamajame laike, tai reiškia kad ji
nuolat taip elgiasi.
• Meilė nepavydi. Nesipiktina kito sėkme. Nesipuikuoja.
Nesigiria savimi. Nėra išdidi. Nėra susikoncentravusi į
save. Nesielgia netinkamai. Elgiasi teisingai. Nėra grubi.
Neieško sau naudos.
• Meilė nėra lengvai išprovokuojama, supykdoma, nekantri.
Nemąsto piktai. Negalvoja blogai apie aplinkinius.
Neatsimena pikto. Nesidžiaugia neteisybe, tuo, kas
neteisinga.
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Meilė džiaugiasi tiesa. Visa pakelia. Visada yra palaikanti,
padrąsinanti. Niekada nepasiduoda. Visa tiki.
Meilė visada pasitiki. Meilė niekada nesibaigia. Visada
ištveria. Tęsiasi iki galo ir trunka amžinai.

5. Perskaityk Mato14:14. Kas paskatino Jėzų tarnauti kitiems?
Jis buvo paskatintas užuojautos žmonėms. (Žodynas
užuojautą apibūdina kaip simpatizuojantį jausmą, gailestį,
gailestingumą).
6. Perskaityk Mato 25:37-40. Kai mes kitiems rodome meilę ir
atjautą, ką mes iš tiesų mylime ir kuo rūpinamės?
Mylime ir rūpinamės pačiu Jėzumi. Skaityk Žydams 6:10.
Žydams 6:10 Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų
darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote
ir tebetarnaujate šventiesiems.

Atsakymai 2 Pamokai
1. Perskaityk 1 Petro 4:11. Kieno gebėjimais mes turėtume
tarnauti?
Dievo gebėjimais.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:4. Yra įvairių ir skirtingų rūšių
dvasinių dovanų, kas yra jų šaltinis?
Dievas Šventoji Dvasia.
3. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:6. Pasirink teisingą teiginį.
B. Yra įvairių būdų, kaip Dievas veikia per žmones.
4. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Tiesa ar melas: Šventosios
Dvasios pasireiškimas ir dvasinės dovanos kiekvienam iš mūsų
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skiriamos bendram labui.
Tiesa.
5. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:8-10. Nurodyk ir apibrėžk
kokias dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms.
• Išminties žodis – antgamtinis apreiškimas iš Dievo apie
Jo mintis ir tikslus (skaityk Apaštalų Darbus 27:21-25).
• Pažinimo žodis – antgamtinis apreiškimas iš Dievo apie
bet kokį faktą ar įvykį (skaityk Apaštalų Darbus 9:11-12).
• Tikėjimo dovana – antgamtinis sugebėjimas tikėti Dievu
be abejonių ar svarstymų (skaityk 1 Korintiečiams 13:2).
• Gydymo dovana – antgamtinis sugebėjimas išgydyti ligą
be žmogiškos pagalbos ar vaistų (skaityk Morkaus 16:18).
• Stebuklų darymas – antgamtinis prisilietimas, kuris
padaro stebuklą, prieštaraujantį visiems gamtos dėsniams
(skaityk Žydams 2:3-4).
• Pranašystė – Antgamtinė Dievo įkvėpta žinia, kurią
kalbantysis pasako suprantama jam kalba (skaityk
Apaštalų Darbus 11:27-28 ir 1 Korintiečiams 14:3).
• Dvasių atskyrimo dovana – antgamtinis apreiškimas iš
Dievo apie dvasių buvimą ar jų veiklą (skaityk Apaštalų
Darbus 16:16-18).
• Nežinomos kalbos – antgamtinis Dievo įkvėptas
kalbėjimas nežinoma kalba (ta kalba yra nežinoma
kalbančiajam asmeniui). Skaityk Apaštalų Darbus 2:4-11.
• Kalbų aiškinimas – antgamtinis Dievo įkvėptas
kalbėjimas, kai yra išaiškinama nežinoma kalba
(skaityk Korintiečiams 14:13-14).
6. Perskaityk Romiečiams 12:6-8. Nurodyk ir apibrėžk, kokias
dvasines dovanas Dievas duoda žmonėms.
• Pranašystė – Antgamtinė Dievo įkvėpta žinia, kurią
kalbantysis pasako suprantama jam kalba.
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Patarnavimas – patarnauti kitiems, tai praktinis
tarnavimas. Skaityk 2 Timotiejui 4:11.
Mokymas – paaiškinti, išnagrinėti, padėti suprasti
instrukcijas. Skaityk Apaštalų Darbus 13:1.
Raginimas – paraginti, patarti, padrąsinti, atkakliai
sakyti, paguosti ar įspėti. Skaityk Apaštalų Darbus 13:15.
Davimas – dosniai dalintis dovanomis su Dievu ar
žmonėmis. Skaityk Patarlių 22:9.
Vadovavimas – valdymas, pirmininkavimas. Skaityk
Apaštalų Darbus 20:28.
Gailestingumas – gailestingas požiūris skriaudėjo ar
aukos atžvilgiu. Skaityk Mato 5:7.

7. Ar pastebėjai kokią nors iš šių dovanų, veikiančių per tave? Jei
taip, kokias?
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:7. Kam turėtų būti nauda iš šitų
dovanų?
Kiekvienam. Naudodamas dovanas, kad padėtum kitiems,
tu leidi Dievui veikti per tave.

Atsakymai 3 Pamokai
1. Kas yra stebuklas?
Ypatingas arba neįprastas įvykis, kuris, kaip yra manoma, yra
dieviškos jėgos pasireiškimas. Taip pat, tai yra antgamtinė
Dievo jėgos intervencija, veikianti prieš gamtos dėsnius.
2. Perskaityk Morkaus 2:10-12. Ką pademonstravo Jėzaus
stebuklas, – ką daryti Jis turėjo galią?
Atleisti nuodėmes.
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3. Perskaityk Morkaus 16:15-18. Kaip tikintieji, ką mes turime
daryti?
• Pamokslauti evangeliją.
• Krikštyti įtikėjusiuosius.
• Išvaryti velnius.
• Kalbėti kitomis kalbomis.
• Gydyti ligonius.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5-8,12. Ką žmonės matė ir kaip į
tai reagavo?
• Jie matė stebuklus (7 eilutė).
• Tikėjo Jėzumi.
• Buvo pakrikštyti vandeniu (12 eilutė).
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:12. Ką sakė apaštalas Petras apie
stebuklų darymą ir savo paties šventumą?
Kad žmogų išgydė ne jo paties šventumas ar jėga, bet Dievo.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 3:16. Kaip vyksta stebuklai?
Jėzaus vardu ir per tikėjimą Juo.
7. Ar Naujajame Testamente yra pavyzdžių apie stebuklus, kurie
įvyko ne per apaštalus?
Taip.
Neįvardintas Kristaus pasekėjas (Morkaus 9:38-39), Pilypas
(Apaštalų Darbai 8:5-7), Ananijas (Apaštalų Darbai 9:10-18).
8. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:7. Kada liausis stebuklų darymo
dovana?
Viešpaties Jėzaus atėjimo metu, t.y. kai Jis sugrįš.
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Atsakymai 4 Pamokai
1. Perskaityk 1 Korintiečiams 15:33. Ką ši eilutė moko mus apie
santykius?
Kad bloga draugija sugadina gerą charakterį.
2. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:12. Ką ši eilutė mums parodo
apie krikščionišką gyvenimą?
Kaip fiziniam kūnui, taip ir visiems mums reikia kitų
Kristaus kūno dalių.
3. Perskaityk Hebrajams 10:24. Ką iš šios eilutės galime išmokti
apie dievotus santykius?
Žmonės, turintys dievotus santykius, padrąsina kitus, kad
mylėtų ir darytų gerus darbus.
4. Perskaityk Hebrajams 10:25. Ką iš šios eilutės galime išmokti
apie santykius?
Mums reikia susitikti daugėn, bendrauti ir drąsinti vieniems
kitus.
5. Perskaityk Patarlių 5:22-23. Kodėl turime saugoti savo širdis
nuo bedieviškų santykių?
Kad nenuklystume dėl savo kvailysčių.
6. Perskaityk 2 Timotiejui 2:22. Su kuo drauge mes turime vytis
teisumą, tikėjimą, meilę ir ramybę?
Su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.
7. Perskaityk Hebrajams 13:7. Ką mes turime prisiminti ir į ką
lygiuotis savo gyvenimais?
Savo vyresniuosius, kurie mums kalbėjo Dievo žodį.
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Atsakymai 5 Pamokai
1. Perskaityk 2 Timotiejui 3:12. Ką patirs gyvenantys dievotą
gyvenimą?
Persekiojimus.
2. Kaip galėtum apibūdinti žodį „persekiojimas“?
Prisikabinėti; versti kentėti dėl tikėjimo.
3. Perskaityk Morkaus 4:16-17. Dėl kokios priežasties ateina
suspaudimai ir persekiojimai?
Dėl Žodžio, t.y. norint pašalinti Žodį.
4. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kuo pasibaigė persekiojimai
Jeruzalėje?
Tuo, kad žmonės pasklido visur, skelbdami Žodį.
5. Perskaityk Mato 5:10-12. Palaiminti yra tie, kurie persekiojami
dėl … ?
Teisumo.
6. Perskaityk Mato 5:12. Kai tikintieji yra persekiojami dėl
teisybės, ko jie gali tikėtis ateityje?
Didelio atlygio danguje.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:4-5. Ką persekiojo Saulius?
Jėzų.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:1. Ką persekiojo Saulius tikrame
gyvenime?
Viešpaties mokinius (krikščionis).
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9. Perskaityk Galatams 6:12. Laiške Galatams, religiniai judėjai
bandė prie Evangelijos pridėti religinio Įstatymo laikymąsi. Ko
jie bandė išvengti taip darydami?
Jie bandė išvengti kentėti persekiojimus dėl Kristaus
kryžiaus. Kitais žodžiais, jie stengėsi išvengti persekiojimo,
kuris atėjo dėl skelbimo, kad išgelbėjimas ateina tik iš
malonės per tikėjimą Kristumi.

Atsakymai 6 Pamokai
1. Perskaityk Danieliaus 2:44. Senojo testamento pranašai
pranašavo, kad ateityje ateis Mesijas (arba Pateptasis), ir
dangaus Dievas įtvirtins karalystę, kuri … ?
B. Niekada nebus sugriauta.
2. Perskaityk Mato 4:17-23. Apie ką buvo Jėzaus žinia?
Atgailauk, nes Dievo karalystė yra arti tavęs.
3. Perskaityk Morkaus 1:14-15. Jėzus pamokslavo … evangeliją.
Dievo karalystės.
4. Perskaityk Luko 4:43. Dievas atsiuntė Jėzų todėl, kad … ?
Pamokslautų apie Dievo karalystę.
5. Perskaityk Jono 4:25. Rašte nematome, kad Jėzus būtų aiškinęs
žydams apie tai, ką Jis turėjo galvoje kalbėdamas apie karalystę.
Tai buvo Senojo testamento koncepcija, apie kurią jie … ?
C. Jie jau laukė jos.
6. Perskaityk Luko 9:1-2. Kokius tris dalykus darė dvylika mokinių?
• Išvarinėjo demonus.
• Gydė ligas.
• Pamokslavo Dievo karalystę.
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7. Perskaityk Luko 10:1-2 ir 8-9. Kokią žinią skelbti Jėzus liepė
kitiems septyniasdešimčiai mokinių?
Dievo karalystę.
8. Perskaityk Luko 23:2. Remiantis pačių žydų apibrėžimu, žodis
„Kristus“ reiškia tą, kuris yra … ?
Karalius.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:7. Priešingai romėnų įstatymui,
žydai sakė, kad apaštalas Paulius mokė apie tai, kad yra kitas … ?
Karalius/Jėzus.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 19:8-10. Paulius drąsiai kalbėjo
Efeze, nuginčydamas ir įtikindamas kitus apie … ?
Dievo karalystę.
11. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-31. Apie ką Paulius
pamokslavo 31-oje eilutėje?
Apie Dievo karalystę; o taip pat mokė visų dalykų, susijusių
su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
12. Perskaityk Mato 24:14. Kokia žinia turi būti pamokslaujama
visame pasaulyje?
Karalystės evangelija.
13. Perskaityk Apaštalų Darbų 20:24-25. Kartais karalystės
evangelija yra vadinama … evangelija.
Dievo malone.
14. Perskaityk Luko 16:16. Neįmanoma suprasti Jėzaus žinios be
pamatinio supratimo apie karalystę. Karalystė buvo ta žinia,
apie kurią kalbėjo Jėzus ir vienintelė žinia, kurią Jis liepė Savo
mokiniams … ?
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A. Pamokslauti.
15. Perskaityk Mato 6:10. Faktiškai, Dievo karalystė yra Dievo
valdymas. Kaip tai išreiškiama šioje eilutėje?
Dievo valia yra žemėje taip, kaip ir Jo valia danguje.
16. Perskaityk Kolosiečiams 1:13-14. Frazėje „Dievo karalystė“ yra
idėja apie žmonių grupę, kurie … ?
B. Priima Dievo valdymą (ir atmeta Šėtono) ir priima Jo
atleidimą.
17. Peskaityk Mato 4:17. Kad įeitum į Dievo karalystę, reikalingas
širdies pasikeitimas. Tokį širdies pasikeitimą Biblija vadina:
C. Atgaila.
18. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:18. Ar tu nusigręžei nuo … į
šviesą, nuo Šėtono … į … , kad gautum atleidimą už savo
nuodėmes?
• Tamsos.
• Jėgos.
• Dievo.
19. Perskaityk Ezekielio 36:26-27 ir Apaštalų Darbų 11:15-18. Ar
tau buvo duota nauja širdis ir nauja dvasia, kurių dėka tu gali
vaikščioti Dievo keliais?
20. Perskaityk Luko 18:13-14. Ar šaukeisi Dievo, kad būtų atleistos
tavo nuodėmės?

Atsakymai 7 Pamokai
1. Perskaityk Jono 1:12. Tiems, kurie priėmė … ?
A. Jį (Viešpatį Jėzų Kristų).
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2. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31. Kuo turime tikėti, kam
turime save pavesti?
Viešpatį Jėzų Kristų.
3. Perskaityk Luko 6:46. Kas yra turima omenyje, kai naudojamas
žodis „Viešpats“?
• Šeimininkas.
• Valdytojas.
• Viršininkas.
• Tas, kas turi teisę kontroliuoti mūsų gyvenimus.
• Šis žodis taip pat reiškia dievybę.
4. Perskaityk Mato 1:21. Kas yra pasakoma žodžiu „Jėzus“?
Jėzus kaip Gelbėtojas.
5. Perskaityk Luko 23:2. Ką reiškia žodis „Kristus“?
• Jėzus kaip mūsų Karalius.
• Mesijas.
6. Skaityk Romiečiams 1:16. Remiantis šia eilute, Evangelija arba
Geroji Naujiena yra … ?
Pats Kristus su visais kitais dalykais, kurie ateina iš Jo.
7. Perskaityk Romiečiams 1:1-3. Dievo Evangelija kreipia visą
dėmesį (koncentruojasi) į … ?
• Dievo Sūnų.
• Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Jo dalį ar Jį visą?
Jį visą.
8. Perskaityk Jono 6:54. Kai tu kažką valgai, ką tai reiškia?
Kad tu priimi maistą į save. Tam tikra prasme, tai, ką tu
valgai, tampa tavo gyvybe, tavo stiprybe.
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9. Perskaityk Galatams 3:27. Kai asmuo pakrikštyjamas į Kristų,
jis apsivelka … ?
Kristumi.
Kurią Kristaus dalį jis apsivelka?
Jį visą.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 9:5-6. Kai Saulius atsivertė, kokius
du klausimus jis uždavė Jėzui?
• Kas tu esi?
• Ką tu nori, kad aš padaryčiau?
11. Perskaityk Romiečiams 7:4. Su kuo mes turime susituokti?
Su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
Su kuria Jo dalimi mes esame susituokę?
Su Juo visu.
12. Ar tu džiaugiesi gera santuoka su Kristumi? Ar tu kalbiesi ir
bendrauji su Juo, ar tu myli ir garbini Jį?

Atsakymai 8 Pamokai
1. Perskaityk Morkaus 2:16-17. Ką išgelbėti atėjo Jėzus?
Nusidėjėlius.
2. Perskaityk Romiečiams 2:1. Kai mes teisiame kitus, ką tuomet
darome su pačiais savimi?
Pasmerkiame pačius save; t.y., sau patiems paskelbiame
teismo nuosprendį.
Kodėl?
Nes nors ir teisiame kitus, tačiau patys darome tuos pačius
dalykus, ką ir jie.
3. Perskaityk Jokūbo 2:10. Jeigu mes laikomės didžiosios Dievo
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Įstatymo dalies, bet nevykdome kelių dalykų, – kuo esame
kalti?
Kad sulaužome visą įstatymą.
4. Perskaityk Galatams 3:10. Jeigu norime būti teisūs laikydamiesi
Dievo Įstatymo, kiek to Įstatymo turime laikytis?
Viso.
Ir kiek ilgai turime laikytis tų įsakymų?
Turime visada laikytis visko (be jokios išimties).
Ar matai, kodėl mes negalime būti išgelbėti stengdamiesi būti
pakankamai gerais?
Taip.
5. Perskaityk Galatams 2:16. Išteisinimas yra teisumo dovana,
kurią duoda Dievas, ir kuri atveda asmenį į teisų stovėjimą
Dievuje ir teisingą santykį su Dievu. Nusidėjėlių išteisinimas
yra įgyjamas per tikėjimą Jėzumi Kristumi, jis įvyko vieną
kartą ir už visus per Jo mirtį ir prisikėlimą (1 Korintiečiams
15:3-4 ir Romiečiams 4:25). Kuo žmogus nėra išteisinamas?
Savo paties darbais; t.y., Įstatymo darbais.
Kokiu būdu asmuo yra išgelbėjamas?
Per tikėjimą (pasitikėjimą) Jėzumi Kristumi.
Kiek žmonių bus išteisinti Įstatymu?
Nė vienas kūnas; t.y., nė vienas asmuo.
6. Perskaityk Romiečiams 6:14. Kaip krikščionis, tu esi:
B. Malonėje.
7. Perskaityk Ezekielio 18:20. Jeigu būtum po Įstatymu, kokia
būtų bausmė už tavo nuodėmes?
Mirtis.
8. Perskaityk Romiečiams 4:6-8. Iš malonės, kokius tris dalykus
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Dievas daro su tavo nuodėmėmis?
• Atleidžia jas.
• Uždengia jas.
• Jų neįskaičiuoja į mano sąskaitą.
9. Perskaityk Romiečiams 5:1. Dabar, kai jau esame išteisinti,
kokia privilegija mes džiaugiamės?
Taika su Dievu (Jis nėra įpykęs ant mūsų).
10. Perskaityk Romiečiams 5:9. Dabar, kai jau esame išgelbėti
Jėzaus krauju, nuo ko būsime išgelbėti?
Rūstybės (teismo už mūsų nuodėmes).
11. Perskaityk Romiečiams 10:4. Kristus atbaigė Įstatymą, kad
galėtume įgyti … ? prieš Dievą.
Teisumą.
12. Perskaityk 1 Korintiečiams 1:30. Dievas padarė Jėzų Kristų
mūsų … ?
• Išmintimi.
• Teisumu.
• Pašventinimu.
• Atpirkimu.
13. Perskaityk Filipiečiams 3:9. Kai gyveni pagal Mozės Įstatymą,
tu stengiesi įgyti savo paties … ?
Teisumą.
14. Perskaityk 1 Korintiečiams 11:1. Kaip krikščionys, mes
gyvename pagal Kristaus įstatymą. Kristaus įstatymas nėra
taisyklių, kurių reikia laikytis, rinkinys; bet tai reiškia gyventi
gyvenimą nuolatos žvelgiant į vieną asmenį. Tas asmuo yra … ?
Kristus.
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15. Perskaityk Romiečiams 8:3. Įstatymas niekada negalėtų mūsų
išgelbėti; bet ne todėl, kad Įstatymas yra neteisingas, bet
kadangi mes, būdami silpni savo … , nesugebėtume jo laikytis.
Kūne.

Atsakymai 9 Pamokai
1. Kaip šioje pamokoje buvo apibūdinta malonė?
Neužsitarnautas, nepelnytas Dievo palankumas.
2. Kai širdis yra įsitvirtinusi malonėje, mums daugiau nebereikia
stengtis užsitarnauti savo priimtinumą Dievui dėka savo … ?
Darbų.
3. Perskaityk Hebrajams 10:14. Mažos Don Krow nesėkmės
visada vertė jį jaustis netobulu. Remiantis šia eilute, kaip mes
tampame tobuli?
Per Jėzaus auką, – Jis ištobulino mus visai amžinybei.
4. Perskaityk Romiečiams 5:17. Jėzus davė mums teisumo … ,
kad galėtume būti teisūs ir šventi prieš Dievą Tėvą ir galėtume
atitikti visus Įstatymo reikalavimus.
Dovaną.
5. Perskaityk Izaijo 26:3. Jeigu mes toliau žiūrėsime ir
sukoncentruosime savo dėmesį į mūsų netobulumus, klaidas
ir nuodėmes, o ne į Jėzų, kuris yra mūsų tikėjimo autorius ir
atbaigėjas, mūsų širdys bus nuliūdusios ir bejėgės tikėti ir ką nors
priimti iš Dievo. Į ką turime būti sukoncentravę savo protą?
Mūsų proto mintys turi pasilikti Viešpatyje.
6. Perskaityk Efeziečiams 3:17. Mūsų širdys turi pilnai priklausyti
Jam. Taip yra tada, kai mes esame … ?
Jo pilnatvėje ir poilsyje.
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7. Perskaityk Romiečiams 4:5. Ar išgelbėjimas yra atlygis, kurį
reikia užsitarnauti, ar Dievo malonės dovana?
Dievo malonės dovana.
8. Perskaityk Romiečiams 5:17. Teisumas (teisus stovėjimas su
Dievu) yra dovana. Ar tu turi dirbti, kad gautum dovaną?
Ne.
Kokiu būdu tu įgyji dovaną?
Tiesiog pasiimdamas ją.
9. Perskaityk Romiečiams 6:23. Remiantis šia eilute, kas yra laisva
Dievo dovana?
Amžinas gyvenimas (vietoje amžinos mirties).
10. Perskaityk Titui 3:5. Kiek tavo gerų darbų prisideda prie tavo
išgelbėjimo?
Nė vienas.
11. Perskaityk Romiečiams 6:14. Savo žodžiais paaiškink, ką
reiškia būti Dievo malonėje.
Mes gauname ne tai, ką nusipelnome savo nuodėmėmis,
bet, per Jėzų Kristų, gauname tai, kas yra Dievo geriausia.
Mes gauname teisumą, priimtinumą ir atleidimą (visa tai
yra Dievo gailestingumo dovana).
12. Perskaityk Romiečiams 11:6. Jeigu Dievo palaiminimai mums
duodami iš malonės, tai reiškia, kad jie nėra užtarnauti mūsų … ?
Darbais.
13. Perskaityk Romiečiams 3:24. Savo žodžiais paaiškink šios
eilutės prasmę.
Teisumas (išteisinimas) yra Dievo malonės dovana duota
tikinčiajam dėka Kristaus atperkančio darbo ant kryžiaus.
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14. Perskaityk Efeziečiams 1:7. Atleidimas už mūsų nuodėmes
buvo suteiktas pagal … ?
Dievo malonės turtus.

Atsakymai 10 Pamokai
1. Kol vyksta tokie dalykai, kokio pobūdžio santykius šis vyras
gali turėti su ta šeima?
Santykius, pilnus neatleidimo, kartėlio ir nesutarimų.
2. Perskaityk Hebrajams 10:1. Ko Įstatymas negalėjo padaryti?
Padaryti tobulais (be defekto ar dėmės) tuos, kurie garbina.
3. Perskaityk Hebrajams 10:1. Kas yra sakoma šioje eilutėje,
dėl ko galime suprasti, kad Senojo Testamento aukos buvo
nepakankamos, kad padarytų mus tobulus?
Tos aukos buvo aukojamos vėl ir vėl: kas dieną, kas savaitę,
kas mėnesį. Pats faktas, kad jos buvo kartojamos, įrodė, kad
jos negalėjo visam laikui išspręsti nuodėmės problemos.
4. Perskaityk Hebrajams 10:2. Jeigu būtų atsiradusi tokia auka,
kuri tikrai būtų galėjusi nugalėti nuodėmę, ką ji būtų padariusi
garbintojams?
Ji būtų padariusi, kad jie daugiau nebeturėtų nuodėmės
sąmonės (nebebūtų visada nugalimi visokių klaidų ir
nesėkmių).
5. Ką buvo priverstas daryti išgėręs vairuotojas?
Visada galvoti apie savo nuodėmę.
6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Dievas ištobulina Savo žmones
per … ?
D. Jėzaus auką.
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7. Perskaityk Hebrajams 10:14. Jėzaus auka (priimta tikėjimu)
ištobulina tikintįjį … ?
C. Visiems laikams.
8. Perskaityk Pradžios 20:1-18. Kas yra du vyrai, paminėti šioje
istorijoje?
• Abraomas
• Abimelechas
9. Perskaityk Pradžios 20:2 ir 5. Kas šioje istorijoje buvo vyras,
kuris melavo ir apgavo kitą vyrą?
Abraomas.
10. Perskaityk Pradžios 20:7. Esu tikras, kad Dievas nepritarė
Abraomo veiksmams. Tačiau kieno pusę palaikė Dievas –
Abraomo ar Abimelecho?
Abraomo.
Kodėl? Perskaityk taip pat Pradžios 15:1, 18 ir Jokūbo 2:23.
Nes Abraomas turėjo sandorą su Dievu ir buvo Dievo draugas.
11. Perskaityk Pradžios 20:7, 17-18. Nors Abraomas buvo tas,
kuris padarė neteisybę, tačiau kam Dievas liepė melstis už kitą?
A. Abraomas turėjo melstis už Abimelechą.
12. Perskaityk Romiečiams 8:31. Nors kartais mes kažką padarome
ne taip, tačiau mūsų pusėje yra kas?
Dievas.
13. Perskaityk Romiečiams 4:8. Nors mes ir darome klaidas, tačiau
Dievas sako, kad Jis ko nedarys?
Neįskaičiuos mums mūsų nuodėmių; t.y., nelaikys mūsų
nuodėmių prieš mus.
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14. Perskaityk Hebrajams 8:12-13. Naujoje Sandoroje Dievas
pažada ko nedaryti?
Dievas nebeprisimins mūsų nuodėmių, – Jis nelaikys mūsų
nuodėmių prieš mus.
15. Perskaityk Efeziečiams 2:5; 8-9. Kaip mes esame išgelbėjami?
Iš Jo malonės, – dėka Jo palankumo ir gerumo, kurių mes
neužsitarnavome.
16. Perskaityk Tito 3:5. Kaip mes nesame išgelbėjami?
Mes nesame išgelbėjami mūsų atliktais teisumo darbais.
Kaip mes esame išgelbėjami?
Mes esame išgelbėjami dėka Jo gailestingumo. Jis nuplovė
mus, kai mes atgimėme iš naujo (regeneracija), ir Savo
Šventąja Dvasią padarė mus naujus.
17. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą dėl to, kad Jis išgelbėjo mus iš Savo … ?
Malonės.
Nes mylimajame (Jėzuje Kristuje) Jis padarė mus … ?
Priimtinus.

Atsakymai 11 Pamokai
1. Perskaityk Romiečiams 8:38-39. Kuo buvo įsitikinęs apaštalas
Paulius?
Jis buvo įsitikinęs, kad niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo
meilės – nei gyvenimas, nei mirtis, nei angelai ar dvasios,
praeitis ar ateitis, jėgos viršuje, ar jėgos apačioje. Niekas
negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kurią randame Jėzuje
Kristuje, mūsų Viešpatyje.
2. Kai aš mokiausi Biblijos koledže, ten buvo vienas profesorius, kuris
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išdalino štai ką teigusius užrašus: „Išteisinimas yra teisinis aktas,
kuriuo Dievas paskelbia teisiu kiekvieną, kuris tiki, tačiau nepadaro
jo teisiu.“ Kai aš pats studijavau Raštą, įsitikinau, kad išteisinimas
yra teisumo dovana, kuri padaro tave teisų Dievo akyse. Perskaityk
Romiečiams 5:19. Per Jėzaus Kristaus paklusnumą (Įstatymo
laikymąsi ir ėjimą ant kryžiaus) daugelis bus … ?
C. Padaryti teisiais.
3. Perskaityk 2 Korintiečiams 5:21. Nes Tą [Jėzų Kristų], kuris
nepažino nuodėmės [Jis niekada nenusidėjo], Jis [Dievas] padarė
nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume … ? (skliausteliai mano).
Padaryti Dievo teisumu Kristuje.
4. Perskaityk Kolosiečiams 1:21-22. Jėzus Kristus atėjo į žemę ir
mirė už mūsų nuodėmes. Dėl to mes stovime Dievo akivaizdoje
kaip žmonės, kurie yra šventi, be kliaudos ir nekalti:
C. Dievo akyse.
5. Perskaityk Efeziečiams 1:6. Mes visą amžinybę šlovinsime
Dievą už Jo malonę, nes Jis padarė mus … ?
Priimtinais Mylimajame (tai yra, Kristuje).
6. Perskaityk Hebrajams 10:14. Kokiam laikui mes buvome
ištobulinti per Jėzų ir Jo auką ant kryžiaus?
C. Amžinai.
7. Perskaityk Hebrajams 10:15-17. Kaip dažnai Dievas žada
prisiminti mūsų nuodėmes Naujojoje Sandoroje?
C. daugiau niekada nebprisimins.
8. Perskaityk Romiečiams 6:1-2. Dievo malonė yra didesnė už
visas mūsų nuodėmes. Ar turėtume ir toliau nuodėmiauti, kad
Dievo malonė pasirodytų esanti didelė?
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Ne, jokiu būdu!
9. Perskaityk Hebrajams 9:12. Kokios rūšies atpirkimą (laisvę
nuo bausmės už mūsų nuodėmes) Jėzus įgijo dėl mūsų?
C. Amžiną atpirkimą.
10. Perskaityk Romiečiams 8:33. Įvardink ką nors, kas gali pateikti
kaltinimą pieš Dievo išrinktuosius.
Nėra nė vieno tokio.
11. Perskaityk Romiečiams 8:34. Įvardink ką nors, kas gali
pasmerkti (tai yra, išstatyti teismui) Dievo žmones.
Nėra nė vieno tokio.
12. Perskaityk Romiečiams 8:35. Įvardink ką nors, kas gali atskirti
krikščionį nuo Dievo meilės.
Nėra nė vieno tokio.
13. Perskaityk Romiečiams 8:31. Kokia yra šios mokinystės
pamokos išvada?
Kad Dievas yra už mus, ir niekas negali būti prieš mus.

Atsakymai 12 Pamokai
1. Yra tikimasi, kad esamuoju laiku duotų įsakymų bus laikomasi
…?
Nuolatos, pakartotinai.
2. Perskaityk Jono 3:16. Remiantis esamuoju graikų kalbos laiku,
ką teigia Jono 3:16?
Kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį
Sūnų, kad tas, kuris tiki (esamasis laikas: tiki ir nesiliauja
tikėjęs) juo, nepražus, bet turės amžiną gyvenimą.
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3. Perskaityk 1 Jono 3:9. Kas tik yra gimęs iš Dievo, nedaro
nuodėmės. Ką tai reiškia?
Kas tik yra gimęs iš Dievo, nedaro (esamasis laikas: t.y.,
nuodėmės darymas daugiau nebėra jo gyvenimo būdas,
rodantis neatgailavusią širdį) nuodėmės.
4. Perskaityk Luko 15:7. Danguje yra džiaugsmas dėl vieno
nusidėjėlio, kuris … ?
Atgailauja ir nenustoja atgailauti.
5. Perskaityk Apaštalų Darbų 17:30. Dievas įsako visiems
žmonėms visur … ?
Atgailauti ir nenustoti atgailavus.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką teigia ši eilutė?
Ir iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visame Judėjos
krašte ir pagonijoje skelbiau, kad žmonės atgailautų [esamasis
laikas: ir toliau atgailautų], gręžtųsi į Dievą (esamasis laikas:
ir toliau gręžtųsi) ir imtųsi (esamasis laikas: ir toliau daryti
darbus, kurie įrodytų tavo atgailą) atgailos vertų darbų.
7. Perskaityk 1 Jono 2:3. Kokia yra asmeninių santykių turėjimo
su Dievu arba Jo pažinimo pasekmė?
Darymas to, ką Jis sako, Jo įsakymų laikymasis.
8. Perskaityk Jokūbo 2:18. Jokūbas sako: Parodyk man savo
tikėjimą be darbų (o to neįmanoma padaryti), o aš tau
parodysiu savo tikėjimą … ?
Darbais, arba tuo, ką aš darau.
9. Perskaityk 1 Tesalonikiečiams 1:3. Darbai arba veiksmai, kurie
kyla iš tikėjimo, yra vadinami … ?
Tikėjimo darbais.
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10. Perskaityk Galatams 2:16 ir 21. Įstatymo darbai yra tokie
darbai, kuriuos žmonės daro, kad įgytų išgelbėjimą arba
… ? (21 eilutė). Įstatymo drabai negali išgelbėti, – jie neturi
išgelbėjimo jėgos.
Teisumą.
11. Perskaityk Romiečiams 2:7-10. Kokių dviejų žmonių grupių
vaisius apibūdina šios eilutės?
• Tikinčiųjų.
• Netikinčiųjų.

Atsakymai 13 Pamokai
1. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:13, 18-22. Pirmas Jono laiškas
kalba apie tikro tikinčiojo „vaisių“ arba akivaizdų įrodymą. Tai
yra visi iš širdies išeinantys dalykai. Ką turi daryti tikintieji, kai
pasirodo, kad jų širdis yra neteisi (pvz., kaip Simono)?
Atgailauti dėl nuodėmės (nedorybės) ir melstis Dievui, kad
tas širdies sumanymas būtų atleistas.
2. Perskaityk 2 Petro 1:5-11. Koks yra įrodymas arba akivaizdus
faktas, kad asmuo tikrai yra tarp tų, kuriuos Dievas pašaukė ir
išrinko?
Jie prideda prie savo tikėjimo visas Dvasios vertybes – savo
naujos prigimties savybes.
3. Perskaityk Mato 25:34-40. Kokios tikinčiojo savybės yra
demonstruojamos šiose eilutėse?
Iš tikėjimo ateinantys praktiniai darbai: tokie kaip maisto
davimas išalkusiam, vaišingumas, vargšo žmogaus aprengimas,
rūpinimasis sergančiais, esančiųjų kalėjime lankymas, ir t.t.
4. Perskaityk Jono 13:35. Iš ko yra pažįstami Jėzaus mokiniai?
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Iš meilės, kurią jie rodo vienas kitam.
5. Perskaityk Mato 7:21-23. Kodėl šiems asmenims nebuvo leista
įeiti į Dievo karalystę?
• Jie buvo nedorybės darbininkai. Graikų kalboje yra
naudojamas esamasis laikas, kuris parodo, kad nedorybė
buvo jų gyvenimo būdas, jų prigimtis. Jėzus pasakė, kad
niekada jų nepažinojo.
• Jie buvo pražuvę religingi žmonės, kurie niekada
nepatyrė širdies pasikeitimo, proto pasikeitimo, dalykų,
kurie būtų atsukę juos į Dievą.
6. Perskaityk Jono 14:23. Jeigu žmogus myli Jėzų, – ką jis daro?
Laikosi Jo žodžių, arba kitaip, daro tai, ką Jis sako.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 26:20. Ką sako ši eilutė?
Kad atgailą įrodytum savo veiksmais.
8. Perskaityk Jokūbo 2:17. Jeigu tavo tikėjimo nelydi geri darbai
ar veiksmai, tai koks tuomet yra tas tikėjimas?
Miręs tikėjimas, negelbstintis tikėjimas (Jokūbo 2:14).

Atsakymai 14 Pamokai
1. Gal būt tu nustebsi sužinojęs, kad Jėzus niekada niekieno
nekvietė tapti „krikščioniu“, – Jis kvietė žmones tapti
„mokiniais“. Peržvelk visas evangelijas (Mato, Morkaus, Luko
ir Jono) ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo surašyk kuo
daugiau Rašto vietų, rodančių, kad Jėzaus kvietimas buvo
mokinystė.
2. Apaštalų Darbų knygoje žmonės nebuvo kviečiami tapti
„krikščionimis“; juos kvietė tapti „mokiniais“. Peržvelk
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Apaštalų Darbus ir surask bei ant atskiro popieriaus lapo
surašyk kuo daugiau Rašto vietų, rodančių, kad žmonės buvo
kviečiami mokinystei.
3. Rašte žodis „mokinys(iai)“ iš viso yra pavartotas 273 kartus.
Visoje Biblijoje žodis „krikščionis(iai) yra pavartotas tris
kartus. Ant atskiro popieriaus lapo surašyk visas tris Rašto
vietas, kuriose yra naudojamas žodis „krikščionis(iai)“.
• Apaštalų Darbai 11:26.
• Apaštalų Darbai 26:28.
• 1 Petro 4:16.
4. Perskaityk Mato 10:25. Remiantis šia eilute, kas yra mokinys?
Mokinys yra tas, kuris tampa toks, kaip jo mokytojas arba
šeimininkas.
5. Perskaityk Luko 14:26. Teisinga ar klaidinga: būti Jėzaus
mokiniu reiškia besąlygiškai aukoti savo gyvenimą už kito
gyvenimą.
Tiesa.
6. Perskaityk Luko 14:33. Teisinga ar klaidinga: bent jau kai
kuriais atvejais būti Jėzaus mokiniu reiškė tiesiogine prasme
viską palikti ir pirmiausiai žiūrėti į Jėzų.
Tiesa.
7. Perskaityk Mato 19:29. Teisinga ar klaidinga: kiekvienas, kuris
dėl Jėzaus paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, žmoną,
vaikus ar žemes, gaus visko šimteriopai ir paveldės amžinąjį
gyvenimą.
Tiesa.
8. Peskaityk Apaštalų Darbų 14:22. Teisinga ar klaidinga:
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Mokytiniai turi nesiliauti tikėję.
Tiesa.
9. Perskaityk Hebrajams 10:14. Teisinga ar klaidinga: rimtas kai
kurių žmonių pasisakymas prieš Rašto vietas, kurios pabrėžia
mokinystę, yra tame, kad būti „krikščioniu“ nereikalauja
pasatangų (viskas ateina iš malonės), o būti „mokiniu“
reikalauja tikro pasiaukojimo ir pasišventimo. Tiesa yra tokia,
kad Kristaus atpirkimas nereikalavo pastangų iš mūsų pusės,
bet Kristus visada kvietė mus pilnai ir visiškai atiduoti savo
gyvenimus.
Tiesa.
10. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:26. Teisinga ar klaidinga:
Kristaus kvietimas nebuvo skirtas dviejų tipų tikintiesiems: kad
tie, kurie lieka kūniški, būtų krikščionys, o kiti būtų mokiniai.
Tiesa ta, kad ir krikščionys, ir mokiniai turėjo reikšti vieną ir
tą patį.
Tiesa.
11. Perskaityk Mato 28:19. Jėzaus paliepimas tikintiesiems buvo
eiti ir padaryti:
A. Mokinius.
12. Perskaityk Mato 28:20. Teisinga ar neteisinga: tikintieji turi
kitus mokyti, kad jie paklustų viskam, ką įsakė Jėzus.
Tiesa.
13. Perskaityk Jono 1:12. Teisinga ar neteisinga: Jėzus siūlė savo
malones (atleidimą, išteisinimą ir t.t.), bet tik tuo atveju, jeigu
priimi ir Jo asmenį.
Tiesa.
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Atsakymai 15 Pamokai
1. Perskaityk Morkaus 16:15. Kam turi būti skelbiama Evangelija?
Kiekvienam kūriniui (kiekvienam asmeniui).
2. Perskaityk Mato 28:19-20. Kas turi būti mokomi?
Visų tautų žmonės.
3. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:5 ir 26, 16:13-15 ir 23, 20:20-21.
Kur vyko evangelizavimas?
• Miestuose.
• Dykumose.
• Upių pakrantėse.
• Kalėjimuose.
• Viešumoje.
• Tai vienuose tai kituose namuose.
4. Perskaityk Morkaus 4:11-12.
atsivertimui, asmuo privalo:
E. Visi atsakymai teisingi.

Prieš

įvykstant

tikram

5. Perskaityk Apaštalų Darbų 28:23-24. Kai Paulius pateikė detalų
paaiškinimą ir liudijo apie Evangeliją, kiek laiko jam užėmė,
kad įtikintų žmones apie tai, ką skelbė Jėzus?
Nuo ryto iki vakaro, turbūt kokias šešias-aštuonias valandas.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:14. Ką Viešpats atveria, kai kas
nors iš tikrųjų atsigręžia į Kristų?
Širdis, pati centrinė žmogaus esybės dalis.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:37. Kas atsitinka, kai žmogaus
širdis atsiveria ir kai tas žmogus yra įtikintas?
Jeigu jie teisingai reaguoja, jie paklaus: „Ką turiu daryti?“
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8. Perskaityk Apaštalų Darbų 16:31 ir 2:38. Ir ką tuomet žmogus
turi daryti?
Atgailauti ir tikėti Viešpačiu Jėzumi Kristumi bei būti
pakrikštytu.
9. Perskaityk Apaštalų Darbų 2:42 ir Jono 8:31-32. O ką tada turi
daryti žmogus?
• Pasilikti apaštalų mokyme (doktrinoje).
• Toliau mokytis ir praktikuoti Jėzaus žodžius.
10. Perskaityk Romiečiams 10:14-15. Kaip atvirkštine tvarka (šioje
Rašto vietoje) asmuo ateina pas Kristų?
• Kažkas yra pasiųstas.
• Kažkam yra pamokslaujama arba skelbiama.
• Kadangi jie girdi Kristaus žinią, jie gali tikėti.
• Kadangi jie tiki, jie šaukiasi Viešpaties vardo, kad būtų
išgelbėti.

Atsakymai 16 Pamokai
1. Questionnaire.
Nuoroda į pamoką.
2. Mokinystės tęsimo rezultatų forma.
Nuoroda į pamoką.
3. Perskaityk Jokūbo 1:22. Jeigu mes tiktai girdime Dievo Žodį,
bet niekada jo nenaudojame praktiškai, – ką mes darome?
Apgaudinėjame patys save.
4. Perskaityk Mato 7:24-27. Kad būtume išmintingi žmonės, mes
turime ne tik girdėti Jėzaus pasakymus, bet ir ką daryti?
Juos vykdyti.
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5. Perskaityk Efeziečiams 4:11-12. Kas turi daryti tarnavimo darbą?
Šventieji, o ne tam tikra žmonių klasė, – taip vadinama
dvasininkija.
6. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas visur vaikščiojo,
pamokslaudami Žodį?
Tikintieji, kurie buvo išsklaidyti po svetimus kraštus.
7. Perskaityk Apaštalų Darbų 8:1, 4. Kas tokie nėjo visur ir
nepamokslavo Žodžio?
Apaštalai. Iš to mes matome, kad būtent ankstyvoji Naujojo
Testamento bažnyčia buvo atsakinga už mokinių ugdymą ir
evangelizavimą.
8. Perskaityk Apaštalų Darbų 11:19-22. Ankstyvojoje Naujojo
Testamento bažnyčioje tikintieji darė tarnavimo darbą, o
toliau jiems padėjo lyderiai apaštalai bei buvo duodami Mūsų
šiandienos bažnyčiose lyderiai pradeda visus darbus, o tada
įsijungia į darbą ir tikintieji. Kaip Apaštalų Darbų 11:19-22
patvirtina šį teiginį?
Bažnyčia išgirdo apie naujų tikinčiųjų atsivertimą ir išsiuntė
Barnabą, kad nuvyktų pas juos ir jiems padėtų (22eilutė).
9. Perskaityk 1 Korintiečiams 12:14-18. Yra būtinos visos
Kristaus kūno dalys. Mes neturėtume savęs lyginti tarpusavyje.
Juk iš tikrųjų pilnas pasišventimas Kristui nereiškia, kad tu
turi daryti viską, bet kad turi daryti tai, ką Dievas įgalino tave
daryti. Ką tu darysi su informacija, kurią gavai šioje pamokoje?
Reikia tikėtis, kad pritaikysiu visa tai praktikoje – eisiu ir
naudosiu savo dovanas, kad padėčiau kitiems.
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PRIIMK JĖZŲ KAIP SAVO
GELBĖTOJĄ
Pasirinkimas priimti Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir
Gelbėtoją yra pats svarbiausias sprendimas kokį tik kada nors
galėtum padaryti!
Dievo Žodis žada: Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi
tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. [10] Nes
širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama,
ir taip įgyjamas išgelbėjimas … [13] Nes kiekvienas, kuris šaukiasi
Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Romiečiams 10:9‑10, 13).
Dievas iš Savo malonės jau padarė viską, kad suteiktų
išgelbėjimą. O tau reikia paprasčiausiai tikėti ir priimti.
Garsiai taip melskis: „Jėzau, aš išpažįstu, kad Tu esi mano
Viešpats ir Gelbėtojas. Aš savo širdimi tikiu, kad Dievas prikėlė
Tave iš mirusių. Aš tikiu Tavo Žodžiu ir dabar priimu išgelbėjimą.
Ačiū, kad mane išgelbėjai!“
Tuo momentu, kai tik tu pašventi savo gyvenimą Jėzui Kristui,
Jo Žodžio tiesa iš karto persmelkia tavo dvasią. Ir dabar, kai jau esi
gimęs iš naujo, tu esi visiškai naujas tu!
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PRIIMK ŠVENTĄJĄ DVASIĄ
Tau, kaip Jo vaikui, tavo mylintis dangiškas Tėvas nori duoti
antgamtinę jėgą, kurios tau reikia, kad galėtum gyventi šį naują
gyvenimą.
Luko 11:10, 13 Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško,
randa, ir beldžiančiam atidaroma … [13] Jei tad jūs, būdami blogi,
mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai kaip žymiai labiau
jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo?
Visa, ką tu turi daryti, tai prašyti, tikėti ir priimti! Melskis:
“Tėve, aš pripažįstu, kad man reikia Tavo jėgos gyventi šį naują
gyvenimą. Prašau, pripildyk mane Savo Šventąja Dvasia. Tikėjimu
aš priimu Ją tiesiog dabar! Dėkoju Tau, kad krikštyji mane. Šventoji
Dvasia, Tu esi laukiama mano gyvenime.”
Sveikinimai! Dabar tu esi pripildytas antgamtine Dievo jėga.
Iš tavo širdies į burną pradės kilti tam tikri tau nepažįstamos kalbos
garsai (1 Korintiečiams 14:14). Kai tikėjimu ištari juos garsiai, tu
iš savo vidaus atpalaiduoji Dievo jėgą ir statydini save Dvasioje
(4 eilutė). Tu gali tai daryti kada tik nori ir kur tik nori.
Ir nesvarbu, ar tu ką nors jautei ar ne, kai meldeisi norėdamas
priimti Viešpatį ir Jo Dvasią. Jeigu savo širdyje tikėjai, kad gavai,
tai Dievo Žodis sako, kad gavai. Dievas visada gerbia Savo
Žodį, – tikėk juo!
Morkaus 11:24 Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi,
tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.
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ŠVENTO RAŠTO SKAITYMO
PLANAS
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1. Pradžios 1-3; Mato 1
2. Pradžios 4-6; Mato 2
3. Pradžios 7-9; Mato 3
4. Pradžios 10-12; Mato 4
5. Pradžios 13-15
6. Pradžios 16-17; Mato 5
7. Pradžios 18-19; Mato 6
8. Pradžios 20-22
9. Pradžios 23-24; Mato 7
10. Pradžios 25-26
11. Pradžios 27-28; Mato 8
12. Pradžios 29-30; Mato 9
13. Pradžios 31-32
14. Pradžios 33-35; Mato 10
15. Pradžios 36-38
16. Pradžios 39-40; Mato 11
17. Pradžios 41-42; Mato 12
18. Pradžios 43-45
19. Pradžios 46-48
20. Pradžios 49-50; Mato 13
21. Išėjimo 1-3; Mato 14
22. Išėjimo 4-6
23. Išėjimo 7-8; Mato 15
24. Išėjimo 9-11
25. Išėjimo 12-13; Mato 16
26. Išėjimo 14-15; Mato 17
27. Išėjimo 16-18
28. Išėjimo 19-20; Mato 18
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29. Išėjimo 21-22; Mato 19
30. Išėjimo 23-24; Mato 20
31. Išėjimo 25-26
32. Išėjimo 27-28; Mato 21
33. Išėjimo 29-30
34. Išėjimo 31-33
35. Išėjimo 34-35; Mato 22
36. Išėjimo 36-38
37. Išėjimo 39-40; Mato 23
38. Kunigų 1-3
39. Kunigų 4-5; Mato 24
40. Kunigų 6-7; Mato 25
41. Kunigų 8-10
42. Kunigų 11-12
43. Kunigų 13; Mato 26
44. Kunigų 14
45. Kunigų 15-16
46. Kunigų 17-18; Mato 27
47. Kunigų 19-20
48. Kunigų 21-22; Mato 28
49. Kunigų 23-24
50. Kunigų 25; Morkaus 1
51. Kunigų 26-27; Morkaus 2
52. Skaičių 1-2; Morkaus 3
53. Skaičių 3-4
54. Skaičių 5-6; Morkaus 4
55. Skaičių 7-8
56. Skaičių 9-11
57. Skaičių 12-14; Morkaus 5
58. Skaičių 15-16; Morkaus 6
59. Skaičių 17-19
60. Skaičių 20-22
61. Skaičių 23-25; Morkaus 7
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62. Skaičių 26-28; Morkaus 8
63. Skaičių 29-31; Morkaus 9
64. Skaičių 32-34
65. Skaičių 35-36; Morkaus 10
66. Pakartoto Įstatymo 1-3
67. Pakartoto Įstatymo 4-6; Morkaus 11
68. Pakartoto Įstatymo 7-9
69. Pakartoto Įstatymo 10-12; Morkaus 12
70. Pakartoto Įstatymo 13-15
71. Pakartoto Įstatymo 16-18; Morkaus 13
72. Pakartoto Įstatymo 19-21
73. Pakartoto įstatymo 22-24
74. Pakartoto Įstatymo 25-27; Morkaus 14
75. Pakartoto Įstatymo 28-29
76. Pakartoto Įstatymo 30-31; Morkaus 15
77. Pakartoto Įstatymo 32-34
78. Jozuės 1-3; Morkaus 16
79. Jozuės 4-7
80. Jozuės 8-10
81. Jozuės 11-13
82. Jozuės 14-15; Luko 1
83. Jozuės 16-18; Luko 2
84. Jozuės 19-21
85. Jozuės 22-24; Luko 3
86. Teisėjų 1-3; Luko 4
87. Teisėjų 4-6
88. Teisėjų 7-8; Luko 5
89. Teisėjų 9-10
90. Teisėjų 11-12; Luko 6
91. Teisėjų 13-15
92. Teisėjų 16-18; Luko 7
93. Teisėjų 19-21
94. Rutos
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95. 1 Samuelio 1-3; Luko 8
96. 1 Samuelio 4-7
97. 1 Samuelio 8-10
98. 1 Samuelio 11-12; Luko 9
99. 1 Samuelio 13-14
100. 1 Samuelio 15-16; Luko 10
101. 1 Samuelio 17-18; Luko 11
102. 1 Samuelio 19-21
103. 1 Samuelio 22-24
104. 1 Samuelio 25-26; Luko 12
105. 1 Samuelio 27-29
106. 1 Samuelio 30-31; Luko 13
107. 2 Samuelio 1-2; Luko 14
108. 2 Samuelio 3-5
109. 2 Samuelio 6-8
110. 2 Samuelio 9-11; Luko 15
111. 2 Samuelio 12-13; Luko 16
112. 2 Samuelio 14-15; Luko 17
113. 2 Samuelio 16-18
114. 2 Samuelio 19-20; Luko 18
115. 2 Samuelio 21-22
116. 2 Samuelio 23-24; Luko 19
117. 1 Karalių 1-2
118. 1 Karalių 3-5; Luko 20
119. 1 Karalių 6-7
120. 1 Karalių 8-9
121. 1 Karalių 10-11; Luko 21
122. 1 Karalių 12-13
123. 1 Karalių 14-15; Luko 22
124. 1 Karalių 16-18
125. 1 Karalių 19-20; Luko 23
126. 1 Karalių 21-22
127. 2 Karalių 1-3
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128. 2 Karalių 4-6; Luko 24
129. 2 Karalių 7-9
130. 2 Karalių 10-12; Jono 1
131. 2 Karalių 13-14; Jono 2
132. 2 Karalių 15-16; Jono 3
133. 2 Karalių 17-18
134. 2 Karalių 19-21
135. 2 Karalių 22-23; Jono 4
136. 2 Karalių 24-25; Jono 5
137. 1 Kronikų 1-3
138. 1 Kronikų 4-7
139. 1 Kronikų 8-10
140. 1 Kronikų 11-12; Jono 6
141. 1 Kronikų 13-15; Jono 7
142. 1 Kronikų 16-18
143. 1 Kronikų 19-21; Jono 8
144. 1 Kronikų 22-24
145. 1 Kronikų 25-27
146. 1 Kronikų 28-29; Jono 9
147. 2 Kronikų 1-3; Jono 10
148. 2 Kronikų 4-6
149. 2 Kronikų 7-9
150. 2 Kronikų 10-12; Jono 11
151. 2 Kronikų 13-14
152. 2 Kronikų 15-16; Jono 12
153. 2 Kronikų 17-18; Jono 13
154. 2 Kronikų 19-20
155. 2 Kronikų 21-22; Jono 14
156. 2 Kronikų 23-24; Jono 15
157. 2 Kronikų 25-27; Jono 16
158. 2 Kronikų 28-29; Jono 17
159. 2 Kronikų 30-31; Jono 18
160. 2 Kronikų 32-33
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161. 2 Kronikų 34-36; Jono 19
162. Ezros 1-2
163. Ezros 3-5; Jono 20
164. Ezros 6-8; Jono 21
165. Ezros 9-10; Apaštalų Darbų 1
166. Nehemijo 1-3
167. Nehemijo 4-6; Apaštalų Darbų 2
168. Nehemijo 7-9; Apaštalų Darbų 3
169. Nehemijo 10-11; Apaštalų Darbų 4
170. Nehemijo 12-13
171. Esteros 1-2; Apaštalų Darbų 5
172. Esteros 3-5
173. Esteros 6-8; Apaštalų Darbų 6
174. Esteros 9-10; Apaštalų Darbų 7
175. Jobo 1-2
176. Jobo 3-4
177. Jobo 5-7; Apaštalų Darbų 8
178. Jobo 8-10
179. Jobo 11-13; Apaštalų Darbų 9
180. Jobo 14-16
181. Jobo 17-19
182. Jobo 20-21; Apaštalų Darbų 10
183. Jobo 22-24; Apaštalų Darbų 11
184. Jobo 25-27; Apaštalų Darbų 12
185. Jobo 28-29; Apaštalų Darbų 13
186. Jobo 30-31
187. Jobo 32-33; Apaštalų Darbų 14
188. Jobo 34-35; Apaštalų Darbų 15
189. Jobo 36-37
190. Jobo 38-40
191. Jobo 41-42; Apaštalų Darbų 16
192. Psalmių 1-3; Apaštalų Darbų 17
193. Psalmių 4-6
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194. Psalmių 7-9; Apaštalų Darbų 18
195. Psalmių 10-12
196. Psalmių 13-15; Apaštalų Darbų 19
197. Psalmių 16-17; Apaštalų Darbų 20
198. Psalmių 18-19
199. Psalmių 20-22
200. Psalmių 23-25; Apaštalų Darbų 21
201. Psalmių 26-28; Apaštalų Darbų 22
202. Psalmių 29-30; Apaštalų Darbų 23
203. Psalmių 31-32
204. Psalmių 33-34; Apaštalų Darbų 24
205. Psalmių 35-36; Apaštalų Darbų 25
206. Psalmių 37-39; Apaštalų Darbų 26
207. Psalmių 40-42; Apaštalų Darbų 27
208. Psalmių 43-45
209. Psalmių 46-48; Apaštalų Darbų 28
210. Psalmių 49-50; Romiečiams 1
211. Psalmių 51-53; Romiečiams 2
212. Psalmių 54-56; Romiečiams 3
213. Psalmių 57-59; Romiečiams 4
214. Psalmių 60-62; Romiečiams 5
215. Psalmių 63-65; Romiečiams 6
216. Psalmių 66-67; Romiečiams 7
217. Psalmių 68-69
218. Psalmių 70-71; Romiečiams 8
219. Psalmių 72-73; Romiečiams 9
220. Psalmių 74-76
221. Psalmių 77-78; Romiečiams 10
222. Psalmių 79-80; Romiečiams 11
223. Psalmių 81-83
224. Psalmių 84-86; Romiečiams 12
225. Psalmių 87-88; Romiečiams 13
226. Psalmių 89-90; Romiečiams 14
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227. Psalmių 91-93; Romiečiams 15
228. Psalmių 94-96
229. Psalmių 97-99; Romiečiams 16
230. Psalmių 100-102; 1 Korintiečiams 1
231. Psalmių 103-104; 1 Korintiečiams 2
232. Psalmių 105-106; 1 Korintiečiams 3
233. Psalmių 107-109; 1 Korintiečiams 4
234. Psalmių 110-112; 1 Korintiečiams 5
235. Psalmių 113-115; 1 Korintiečiams 6
236. Psalmių 116-118; 1 Korintiečiams 7
237. Psalmių 119
238. Psalmių 120; 1 Korintiečiams 8
239. Psalmių 121-122; 1 Korintiečiams 9
240. Psalmių 123-125; 1 Korintiečiams 10
241. Psalmių 126-128
242. Psalmių 129-131; 1 Korintiečiams 11
243. Psalmių 132-134
244. Psalmių 135-136; 1 Korintiečiams 12
245. Psalmių 137-139; 1 Korintiečiams 13
246. Psalmių 140-142
247. Psalmių 143-145; 1 Korintiečiams 14
248. Psalmių 146-147; 1 Korintiečiams 15
249. Psalmių 148-150
250. Patarlių 1-2; 1 Korintiečiams 16
251. Patarlių 3-5; 2 Korintiečiams 1
252. Patarlių 6-7; 2 Korintiečiams 2
253. Patarlių 8-9; 2 Korintiečiams 3
254. Patarlių 10-12; 2 Korintiečiams 4
255. Patarlių 13-15; 2 Korintiečiams 5
256. Patarlių 16-18; 2 Korintiečiams 6
257. Patarlių 19-21; 2 Korintiečiams 7
258. Patarlių 22-24; 2 Korintiečiams 8
259. Patarlių 25-26; 2 Korintiečiams 9
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260. Patarlių 27-29; 2 Korintiečiams 10
261. Patarlių 30-31; 2 Korintiečiams 11
262. Ekleziasto 1-3
263. Ekleziasto 4-6; 2 Korintiečiams 12
264. Ekleziasto 7-9; 2 Korintiečiams 13
265. Ekleziasto 10-12; Korintiečiams 1
266. Giesmių giesmė 1-3; Galatams 2
267. Giesmių giesmė 4-5; Galatams 3
268. Giesmių giesmė 6-8; Galatams 4
269. Izaijo 1-2; Galatams 5
270. Izaijo 3-4; Galatams 6
271. Izaijo 5-6; Efeziečiams 1
272. Izaijo 7-8; Efeziečiams 2
273. Izaijo 9-10; Efeziečiams 3
274. Izaijo 11-13; Efeziečiams 4
275. Izaijo 14-16
276. Izaijo 17-19; Efeziečiams 5
277. Izaijo 20-22; Efeziečiams 6
278. Izaijo 23-25; Filipiečiams 1
279. Izaijo 26-27; Filipiečiams 2
280. Izaijo 28-29; Filipiečiams 3
281. Izaijo 30-31; Filipiečiams 4
282. Izaijo 32-33; Kolosiečiams 1
283. Izaijo 34-36; Kolosiečiams 2
284. Izaijo 37-38; Kolosiečiams 3
285. Izaijo 39-40; Kolosiečiams 4
286. Izaijo 41-42; 1 Tesalonikiečiams 1
287. Izaijo 43-44; 1 Tesalonikiečiams 2
288. Izaijo 45-46; 1 Tesalonikiečiams 3
289. Izaijo 47-49; 1 Tesalonikiečiams 4
290. Izaijo 50-52; 1 Tesalonikiečiams 5
291. Izaijo 53-55; 2 Tesalonikiečiams 1
292. Izaijo 56-58; 2 Tesalonikiečiams 2
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293. Izaijo 59-61; 2 Tesalonikiečiams 3
294. Izaijo 62-64; 1 Timotiejui 1
295. Izaijo 65-66; 1 Timotiejui 2
296. Jeremijo 1-2; 1 Timotiejui 3
297. Jeremijo 3-5; 1 Timotiejui 4
298. Jeremijo 6-8; 1 Timotiejui 5
299. Jeremijo 9-11; 1 Timotiejui 6
300. Jeremijo 12-14; 2 Timotiejui 1
301. Jeremijo 15-17; 2 Timotiejui 2
302. Jeremijo 18-19; 2 Timotiejui 3
303. Jeremijo 20-21; 2 Timotiejui 4
304. Jeremijo 22-23; Titui 1
305. Jeremijo 24-26; Titui 2
306. Jeremijo 27-29; Titui 3
307. Jeremijo 30-31; Filemonui 1
308. Jeremijo 32-33; Hebrajams 1
309. Jeremijo 34-36; Hebrajams 2
310. Jeremijo 37-39; Hebrajams 3
311. Jeremijo 40-42; Hebrajams 4
312. Jeremijo 43-45; Hebrajams 5
313. Jeremijo 46-47; Hebrajams 6
314. Jeremijo 48-49; Hebrajams 7
315. Jeremijo 50; Hebrajams 8
316. Jeremijo 51-52; Hebrajams 9
317. Raudų 1-2; Hebrajams 10
318. Raudų 3-5
319. Ezekielio 1-2
320. Ezekielio 3-4; Hebrajams 11
321. Ezekielio 5-7; Hebrajams 12
322. Ezekielio 8-10; Hebrajams 13
323. Ezekielio 11-13; Jokūbo 1
324. Ezekielio 14-15; Jokūbo 2
325. Ezekielio 16-17; Jokūbo 3
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326. Ezekielio 18-19; Jokūbo 4
327. Ezekielio 20-21; Jokūbo 5
328. Ezekielio 22-23; 1 Petro 1
329. Ezekielio 24-26; 1 Petro 2
330. Ezekielio 27-29; 1 Petro 3
331. Ezekielio 30-32; 1 Petro 4
332. Ezekielio 33-34; 1 Petro 5
333. Ezekielio 35-36; 2 Petro 1
334. Ezekielio 37-39; 2 Petro 2
335. Ezekielio 40-41; 2 Petro 3
336. Ezekielio 42-44; 1 Jono 1
337. Ezekielio 45-46; 1 Jono 2
338. Ezekielio 47-48; 1 Jono 3
339. Danieliaus 1-2; 1 Jono 4
340. Danieliaus 3-4; 1 Jono 5
341. Danieliaus 5-7; 2 Jono 1
342. Danieliaus 8-10; 3 Jono 1
343. Danieliaus 11-12; Judo 1
344. Ozėjo 1-4; Apreiškimo 1
345. Ozėjo 5-8; Apreiškimo 2
346. Ozėjo 9-11; Apreiškimo 3
347. Ozėjo 12-14; Apreiškimo 4
348. Joelio; Apreiškimo 5
349. Amoso 1-3; Apreiškimo 6
350. Amoso 4-6; Apreiškimo 7
351. Amoso 7-9; Apreiškimo 8
352. Abdijo; Apreiškimo 9
353. Jonos; Apreiškimo 10
354. Michėjo 1-3; Apreiškimo 11
355. Michėjo 4-5; Apreiškimo 12
356. Michėjo 6-7; Apreiškimo 13
357. Nahumo; Apreiškimo 14
358. Habakuko; Apreiškimo 15
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359. Sofonijo; Apreiškimo 16
360. Agėjo; Apreiškimo 17
361. Zacharijo 1-4; Apreiškimo 18
362. Zacharijo 5-8; Apreiškimo 19
363. Zacharijo 9-12; Apreiškimo 20
364. Zacharijo 13-14; Apreiškimo 21
365. Malachijo 1-4; Apreiškimo 22
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APIE AUTORIUS
ANDREW WOMMACK
Nuo tada, kai 1978 metais buvo įkurtas Andrew Wommack
tarnavimas, Andrew visą laiką stengėsi perteikti be galo svarbias
Dievo Žodžio tiesas su visu paprastumu ir aiškumu, remdamasis
tuo apreiškimu, pažinimu ir patepimu, kuriuos jam suteikė
Viešpats. Kur bekeliautų, jis vienareikšmiškai pabrėžia Žodžio
svarbą, ir tai išlaisvina žmones iš nuodėmės ir nuosavo teisumo,
ir dažnu atveju tai yra palydima ženklais ir stebuklais. Andrew
buvo pastoriumi trijose bažnyčiose, o dabar jis toliau išpildo Dievo
pašaukimą savo gyvenimui mokydamas Kristaus kūną gerosios
naujienos apie mūsų santykius ir bendravimą Jėzuje Kristuje.

DON KROW
Don’as prisijungė prie Andrew tarnavimo 1975–aisiais. Jis
tarnavo Naujajame Meksike, Teksaso valstijoje bei Oklahomoje,
o 1988 metais tapo pilnu etatu dirbančiu Andrew Wommack’o
tarnavimo tarnautoju. 1994–aisiais jis tapo Charis Biblijos koledžo
instruktoriumi. Kelerių metų bėgyje po 1990–ųjų, Don’as įkūrė
Rinkliavos Šventiesiems (Collection for the Saints) labdaringą
tarnavimą, kuris dabar yra prijungtas prie Evangelizavino Ugdant
Mokinius tarnavimo, kuris aprūpina mokinystės įrankiais ir
labdaringa parama, kurie visų pirma yra skiriami trečiojo pasaulio
tautoms.
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