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Šie žodžiai, užrašyti paskutinėje 
Biblijos knygoje, mums kalba 
apie pagrindinę ir labai svarbią 

Šventojo Rašto tiesą: Dievas nori, kad 
žmogus, išgirdęs Jo balsą, atvertų savo 
širdies duris ir įsileistų Jėzų. Remiantis šia 
eilute nutapyta nuostabiausių paveikslų, 
sukurta jaudinančių muzikos kūrinių, pa-
sakyta daug įkvepiančių pamokslų.

Šiuose žodžiuose įstabu yra tai, kad 
visagalis Viešpats Dievas, kuriam visi yra 
pavaldūs, mums pasirodo ne kaip valdo-
vas, o kaip keleivis, beldžiantis į širdies 
duris. Nejaugi Jis negali atidaryti tų durų 
ir įeiti? Nejaugi Jis, žemės ir dangaus 
Kūrėjas, negali priversti žmonių priimti 
Jį?

Neabejotinai, Jis gali tai padaryti. 
Tačiau Jis nenori to daryti jėga. Jėzus lau-
kia, kada mes savanoriškai atsakysime į 
Jo meilę.

Dievas sukūrė žmones laisvus. Tačiau 
jie piktnaudžiavo savo laisva valia, nepak-
luso Dievo įsakams, užkietino savo širdis. 
Gyvenimo valdovui jie pasakė: „Mes 
nenorime, kad Tu mums vadovautum!” 
Taip Viešpats buvo išstumtas iš žmogaus 
širdies.

Tačiau Dievas nenuėjo toli, Jis stovi 
prie mūsų širdies durų ir beldžia – laukia, 
kada mes atversime jas.

Kaip gali didis ir šventas Dievas, gy-
venantis neprieinamoje šviesoje, apsigy-
venti mumyse? Tai paaiškinti gali tik Jo 
meilė. Dievas myli savo kūrinį ir trokšta 

 Štai Aš stoviu prie durų 
ir beldžiu (Apr 3,20)"

bendrystės su juo. Jis nori duoti ramybę  
ir poilsį mūsų širdims. Jėzus žino, kad 
be Jo mes esame nelaimingi, nuskurdę, 
vargšai ir akli, o su Juo – valdome 
nesuskaičiuojamus dangiškus turtus. Ko-
kiu būdu Viešpats beldžiasi, norėdamas 
pasiekti mus?

Dievas kreipiasi į mus per savo Žodį 
– Bibliją. Jėzus Kristus sako: „Ateiki-
te pas mane visi, kurie vargstate ir esate 
prislėgti; aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11,28). 
Viešpats liudija apie savo meilę: „Amžina 
meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju 
tau reikštis ištikimąja meile“ (Jer 31,3), ir 
tuo pačiu Jis įspėja: „Visi numirsite savo 
nuodėmėse, jei neįtikėsite.“ Atsiliepu-
siems į Jo meilę Dievas pažada: „Kas tiki, 
tas turi amžinąjį gyvenimą“ (Jn 6,47).

Dievas kreipiasi į mus ir per vidinį 
balsą. Žmogus, būdamas vienas, dažnai 
patiria nepaaiškinamą ilgesį. Jis jaučia, 
kad jo gyvenimas turi būti kitoks, kad jo 
širdžiai trūksta kažko svarbaus, vertin-
go pagrindo. Tuo metu prie žmogaus ir 
prieina gailestingasis Gelbėtojas, saky-
damas: „Įleisk Mane, Aš nuraminsiu 
tavo besiblaškančią sielą ir pripildysiu ją 
nesibaigiančio džiaugsmo ir ramybės.“

Viešpats beldžiasi per nelaimes ir 
nesėkmes. Kai mus į patalą paguldo liga, 
Dievas suteikia galimybę pagalvoti apie 
gyvenimo laikinumą. Jis sutrupina die-
vukus, kurie yra užvaldę mūsų širdis, ir 
atveria tikrą ją gyvenimo prasmę.

Dievas kalba per pasaulinius įvykius, 

Turbūt sutiksite, kad nesunku 
melstis ir šlovinti Viešpatį, kai 
namuose visi sveiki, turi darbą, 

santaupų, kai viskas gerai sekasi. Tačiau 
kaip tada, kai padangę užtraukia juodi ne-
vilties debesys, kai aplanko liga, nesiseka 
– kaip tada? Nesakau, kad netekę darbo 
turime jaustis laimingi, ne. Tiesiog, ar ir 
tada tikime, kad viskas išeis į gera (Rom 
8,28), kad po nakties išauš diena? 

Kreipkime savo žvilgsnius į Viešpatį, 
dar labiau pasitikėkime Jo pagalba. 
Būkime tokio nusistatymo kaip pranašas 
Habakukas. Tebūna mūsų maldos pa-
našios į jo: Nors figmedis nežydėtų ir 
nebūtų vaisių ant vynmedžių, nors alyv-
medis neneštų derliaus ir laukai neduotų 
maisto, nors avių kaimenė dingtų iš avidės 
ir galvijų banda – iš tvarto, aš džiaugsiuosi 
VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris 
mane išgano. Mano stiprybė – VIEŠPATS 
Dievas; jis daro mano kojas kaip stirnų ir 
įgalina mane žengti aukštumomis (Hab 
3,17–19).
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paskirčiai – šlovinti Dievą ir Jam tarnauti 
– ir todėl nenormalius dalykus pradėjome 
laikyti normaliais, o šventas gyvenimas 
mums ėmė atrodyti neįmanomas. Štai 
todėl mes ir bėgame nuo Kristaus, bijo-
dami Jo apnuoginančios tiesos. Dauguma 
netiki Kristumi vien todėl, kad širdies gi-
lumoje nori, kad Jo nebūtų.

Taigi, jei esame išdidūs – nusiže-
minkime prieš Jį. 

Kai Jėzų priimame į savo širdį, Jis 
pakeičia visą mūsų gyvenimą, atleidžia 
visas mūsų kaltes, išlaisvina iš nuodėmės 
priespaudos ir sąžinės graužaties, sutvar-
ko mūsų mintis. Jis nušviečia mūsų širdis 
nežemiška šviesa, dovanoja nesibaigiančią 
šventę mūsų sielai, asmeniškai apsigyven-
damas mumyse.

Ateina pas tave Keleivis ir pabeldžia į 
duris. „Atidaryk! Atidaryk! – sako mielas 
Svečias tavo sielai: – Atidaryk! Atida-
ryk!” Kur Jis įeis, kur poilsį ras – ten gy-
vens amžina ramybė ir meilė. Tas brangus 
Svečias – tai tavo Gelbėtojas. Krauju Jis 
nuplovė visas tavo nuodėmes. Atidary-
ti – tai priimti Jo malonę. Tik vienintelis 
Kristus gali išgelbėti visus. Atidaryk! Ati-
daryk!

Ne visada Viešpats liks nepastebi-
mas keleivis. Ateis diena, kai Jis ateis „su 
jėga ir galybe“. Tie, kas Jį atstūmė, išgirs 
galutinį nuosprendį: „Aš nežinau, iš kur 
jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadari-
ai!“ (Lk 13,27). Priėmusiems Kristų į savo 
širdį Jis pasakys: „Ateikite, mano Tėvo 
palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio 
sukūrimo jums paruoštą karalystę!“ (Mt 
25,34).

Pagal www.blagovestnik.org/evan-
gelism/007.htm

katastrofas, permainas visuomenėje. Visa 
tai liudija apie tai, jog žmonija artėja prie 
savo pabaigos, ir arti diena, kai kiekvienas 
stosime prieš Dievo teismą, jei neatgailau-
sime dėl savo nuodėmių.

Kodėl dažnai žmonės lieka kurti Dievo 
kvietimui? Kas trukdo jiems priimti tokį 
didį Svečią? Vieniems trukdo išdidumas, 
kitiems – gyvenimo rūpesčiai, tretiems – 
mėgstamos nuodėmės. Žmonės suvokia, 
kad norėdami priimti Kristų, pirmiausiai 
jie turės palikti visas nuodėmes. Tačiau 
nuodėmingas gyvenimas jiems yra vienin-
telis malonumas šiame pasaulyje, todėl jie 
sako: „Ne dabar, paskui.“

Tai yra tiesa, kad visi žmonės – 
nusidėjėliai, kad nėra teisaus nė vieno ir 
nėra verto Viešpaties. Tačiau Viešpats 
nesibodi tokiais, kokie mes esame. Jis nori 
mus visus padaryti naujais žmonėmis, 

juk Jis „atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo 
pražuvę“ (Lk 19,10). Pasak Jo, ne sveikie-
siems reikia gydytojo, o ligoniams (Mt 
9,12).

Gelbėtojas gerai žino, kas trukdo mums 
priimti Jį, todėl savo Žodyje sako: „Kiek-
vienas slėnis tegu būna užpiltas, kiek-
vienas kalnas bei kalva tebūna nukasta… 
Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta! 
Visa žmonija drauge ją išvys…“ (Iz 
40,4–5). Kitaip sakant, tegul nesutrinka 
pažemintasis ir te nesididžiuoja užimantis 
aukštą padėtį – ir vienus, ir kitus Jėzus 
Kristus pasirengęs išgelbėti.

Labiausiai trukdo priimti Kristų 
plačiai paplitusios abejonės ir netikėjimas. 
O daugelis tiesiog gėdijasi tikėti Die-
vu. Mes įpratę priimti tik tai, kas telpa į 
mūsų įsišaknijusį suvokimą. Mes ilgai 
priešinomės savo tikrajai prigimtinei 

GERAI PASAKYTA 
Taigi išganingas tikėjimas būna tada, kai man 
paaiškėja Dievo šventumas, kai aš pripažįstu 
savo pražūtį ir kai suprantu, jog Jėzus, ku-
ris miršta už mane ant kryžiaus, yra mano 
vienintelė galimybė išsigelbėti.

Vilhelmas Bušas (1897–1966)

Mūsų maldos yra kaip bėgiai. Malda nutiesia 
kelią Dievo valiai.

Watchman Nee (1903–1972)

Yra senas ir taiklus pastebėjimas, kad žmogaus 
sieloje slypi nesuskaičiuojamos ydos, bet 
krikščionio savęs atsižadėjimas yra vaistas nuo 
jų visų.

Jonas Kalvinas (1509–1564)

Jei esi vedamas kitų paskatų, o ne siekti 
Viešpaties šlovės, elgiesi netinkamai.

Čarlzas Sperdženas (1834–1892)

Turtingumas – tai pripratimas, skurdas – taip 
pat. Praturtėjęs skurdžius puikuojasi prabangiu 
skuduru.

Jean Cocteau (1889–1963)

Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, 
nematoma akimis.

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

Ne gražūs ir skambūs žodžiai daro žmogų teisų 
ir šventą, bet Dievui brangus yra skaistus gy-
venimas.

Tomas Kempietis (apie 1379–1471)

Muzika – geriausia paguoda nuliūdusiam 
žmogui.

Martynas Liuteris (1483–1546)

Kartais mes taip įsitraukiame į darbą dėl Dievo, 
kad neberandame laiko išreikšti Jam savo meilę 
Jį šlovindami.

Rick Warren, pamokslininkas, rašytojas

Tam, kad uždegtum savo žibintą, nebūtina 
užpūsti kaimyno šviestuvo.

B. M. Baruchas
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mo kokybę. Žmonių manymu, gyvenimo 
kokybė – tai pamaldumas, geri darbai ir 
teisumas, tačiau amžinasis gyvenimas 
reiškia kur kas daugiau. Amžinasis gyve-
nimas – tai pati Dievo gyvastis.

Kai tikite, kad Jėzus ant kryžiaus mirė 
dėl jūsų ir priimate Jį kaip savo Gelbėtoją, 
tą pačią akimirką priimate paties Dievo 
gyvastį. Paulius rašo: „O kas neturi Krist-
aus Dvasios, tas nėra jo“ (Rom 8,9).

Kalbėdami apie išganymą, omenyje 
turime ne tik mūsų tikėjimą. Išganymas – 
tai ne kokia nors filosofija, o tai, ką sutei-
kia pats Dievas. Išganymas – tai pats Die-
vas, per Šventą ją Dvasią apsigyvenantis 
mūsų viduje. Šventoji Dvasia yra vienas 
Trejybės Asmuo. Vadinasi, kiekviename 
tikinčiajame gyvena Dievas. Amžinasis 
gyvenimas yra Dievo dovana, kuri yra 
mūsų pasitikėjimo Jėzumi Kristumi re-
zultatas. „Jūs juk esate išgelbėti malo-
ne per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra 
Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors 
nesigirtų“ (Ef 2,8–9).

Klausdamas, ką daryti siekiant įgyti 
amžinąjį gyvenimą, jaunuolis pabrėžė 
savo gerus darbus. Religingi, tačiau 
neišganyti žmonės dažnai klausia, ką 
daryti, kad Dievo akyse būtų priimtini. 
Visi nori žinoti, kaip gyventi palaimin-
tai, laimingai ir amžinai su Dievu, kuris 
parūpino dangų.

Evangelijoje pagal Matą minimas 
jaunuolis mąstė taip kaip ir daugelis kitų 
žmonių. Jis norėjo žinoti, kokie darbai 
padės jam įgyti amžinąjį gyvenimą. Šioje 
ištraukoje sakoma, kad jis buvo turtingas, 
tačiau materialinė padėtis šiuo atveju ne-
vaidino jokio vaidmens. Svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, kad jaunuolis apsigaudinėjo 
lygiai taip pat, kaip ir daugelis šiuolaikinių 
žmonių. Jie mano, jog amžinąją gyvenimą 

galima užsidirbti gerais darbais. Mielas 
bičiuli, jei manote, kad gerai elgdamiesi ar 
darydami gerus darbus galite užsitarnauti 
Dievo palankumą, ir Jis, įvertinęs jūsų 
pastangas, suteiks amžinąjį gyvenimą, 
labai klystate. Jei manote, kad tam tikras 
elgesys ir veikla jus padarys priimtinus 
Dievui, apgaudinėjate pats save. Tai itin 
didelis savęs apgaudinėjimas, bet, deja, 
dauguma žmonių prie Dievo artinasi 
būtent taip. Jie mano, jog jei teisingai elg-
sis, darys tai, kas teisinga, jei atsikratys 
blogybių, tuomet Dievas jų neatstums. 
Toks požiūris į Dievą dažnam yra norma-
lus ir priimtinas.

Tačiau kuo jis neteisingas? Taip sam-
protaujant pirmiausiai apeinama ir ne-
paisoma pagrindinės mūsų visų proble-
mos – nuodėmingos prigimties. Juk visi 
priešinamės Dievui ir Biblijoje parašyta, 
kad visi nusidėjome. „Nes visi yra nusidėję 
ir stokoja Dievo garbės“ (Rom 3,23).

Apaštalas Paulius teigia, kad visi 
žmonės nusidėjo prieš Dievą. Jie nėra 
tokie, kokius Dievas nori juos matyti, 
ir nedaro to, ko Jis nori, nesiekia jiems 
numatytų tikslų. Visi turi nuodėmės skolą. 
Deja, apgaulingai manoma, kad ištaisę 
keletą dalykų atrasime palankumą Dievo 
akyse. Žmonės mano, jog pakeitę savo 
gyvenimą, atsikratę blogybių, pradėję 
lankyti bažnyčią, galbūt šiek tiek aukoti, 
skaityti Bibliją ir melstis, geriau elgtis su 
artimaisiais, daugiau dirbti, taps Dievui 
priimtini.

Mielas bičiuli, o ką daryti su visais tais 
metais, praleistais nuodėmėje? Geri dar-
bai nuodėmės nepanaikina ir jos neištrina. 
Vienintelis dalykas, galintis panaikinti 
nuodėmę, yra mirtis. Tai padarė Jėzus. 
Jis Golgotoje ant kryžiaus už mus pralie-
jo savo kraują ir paaukojo gyvybę. „Taip 

GERAS, BET NEPAKANKAMAI

Dievo akyse esame priimtini tik dėl 
to, kad pasitikime Jėzumi Kristu-
mi. 

Evangelijos pagal Joną 3-iame skyri-
uje labai aiškiai pasakyta, kad amžinasis 
gyvenimas bus suteiktas tik tikintiesiems 
Jėzumi. Deja, daugelis daro išvadą, kad 
jiems Gelbėtojas nereikalingas, nes mano 
esą geresni už visus kitus. Deja, gretinda-
mi save su kitais ir manydami, kad Die-
vas juos priims dėl gero elgesio, žmonės 
klysta.

Kalbėsime apie žmogų, kuris galvo-
jo labai panašiai. Jis tikėjo, kad amžiną 
gyvenimą galima užsitarnauti, tačiau 
Jėzus jam paprieštaravo.

Dievas mus myli ir parūpina tai, kas 
geriausia. Vienintelė bėda ta, kad dauge-
lis žmonių to nevertina ir mano, jog Dievo 
meilė jiems nereikalinga. Jie nesuvokia, 
jog atstumdami Dievo duotus dalykus ir 
siekdami to, kas jiems neprilygsta, neten-
ka paties geriausio.

„Štai vienas jaunuolis prisiartino 
prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką 
gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį 
gyvenimą?“ Jis atsakė: „Kam manęs klau-
si apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei 
nori įeiti į amžinąjį gyvenimą, laikykis 
įsakymų. Tas paklausė: „Kokių?“ Jėzus 
atsakė: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, 
melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir 
motiną; mylėk savo artimą kaip save patį. 
Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko 

dar man trūksta?“ Jėzus atsakė: „Jei nori 
būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk 
vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet 
ateik ir sek paskui mane.” Išgirdęs tuos 
žodžius, nuliūdęs jaunuolis pasišalino, nes 
turėjo daug turto.

Tada Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš 
tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva 
patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą 
jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti 
pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į 
Dievo karalystę.“ Tai išgirdę, mokiniai la-
bai sumišo ir klausė: „Tai kas galės būti 
išgelbėtas?“ Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: 
„Žmonėms tai negalimas daiktas, o Die-
vui viskas galima“ (Mt 19,16–26).

Dažnai žmonės, skaitydami šią 
Šventojo Rašto vietą mano, jog ji yra labai 
įdomi, tačiau jokiu būdu jos netaiko sau, 
nes, anot jų, skiriasi aplinkybės. Jie nėra 
pasiruošę susitikti su Dievu dėl tos pačios 
priežasties, kaip ir jaunuolis

Jaunuolis, klausdamas: „Mokytojau, 
ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį 
gyvenimą?“ Iš esmės Viešpaties paklausė: 
„Ką dar galiu pridurti prie savo gerų 
darbų, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ 
Noriu atkreipti jūsų dėmesį į pirmą klaus-
imo dalį: „Ką gera turiu daryti?“ Visų pir-
ma apibrėžkime sąvoką „amžinasis gyve-
nimas“. Vieni mano, jog tai nesibaigiantis, 
tęstinis gyvenimas be pabaigos. Tai tiesa, 
tačiau sąvoka „amžinasis gyvenimas“ 
apima ne tik laiko kiekį, bet ir gyveni-
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pat bemaž viskas pagal įstatymą apvaloma 
krauju, ir be kraujo praliejimo nėra atleidi-
mo“  (Hbr 9,22).

Žmogus, manantis, jog būdamas geras, 
darydamas gera, stengdamasis laikytis 
įsakymų ir taisydamas blogus dalykus, yra 
Dievui priimtinas, nepaiso nukryžiavimo 
ir Jėzaus Kristaus kryžiaus. Nuodėmės 
atleidžiamos tik per Jėzaus kryžių. Niekas, 
išskyrus Jėzaus Kristaus kryžių, negalėjo, 
negali ir negalės panaikinti nuodėmės.

Skaitytoje Evangelijos pagal Matą 
ištraukoje matome, kad jaunuolis 
apgaudinėjo pats save. Jis manė, jog 
norėdamas būti išgelbėtas, gali pats ką 
nors padaryti ir klausė Jėzaus, kokius ge-
rus darbus, be jau padarytų, galėtų pridur-
ti, kad Dievo akyse būtų priimtinas. Be 
abejo, kad niekas nieko negali pridėti ir 
pridurti. Bėda ta, kad dauguma žmonių 
tiki, jog išgelbėjimas įgyjamas darbais. 
Jie mano, kad galima taip gyventi ir elgtis, 
kad Dievo akyse būtų priimtini.

Jei tokio pobūdžio mąstymas yra bai-
sus apsigaudinėjimas, tuomet, kokia yra 
tiesa? Žmonės dažnai klaidingai supranta 
skaitytą Evangelijos pagal Matą 19-o sky-
riaus ištrauką. Pirma, jie mano, kad gali 
būti išganyti laikydamiesi Dešimties Die-
vo įsakymų. Šio skyriaus 17-oje eilutėje 
skaitome, kad Jėzus sakė: „Kam manęs 
klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei 
nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.“

Remiantis šia eilute daroma netei-
singa išvada, jog pats Jėzus pasakė, kad, 
norint įeiti į gyvenimą, privaloma laiky-
tis Dešimties Dievo įsakymų. Jei esate 
tos pačios nuomonės, norėčiau paklausti, 
kiek įsakymų įvykdėte? Niekur Biblijoje 
nepasakyta, kad jei laikysitės Dešimties 
Dievo įsakymų, būsite išganytas. Tiesą 
sakant, mes jų net nesugebame lai-

kytis. Jie veikiau atskleidžia mūsų 
nuodėmingumą ir nesugebėjimą jų laiky-
tis. Šie įsakymai  buvo duoti kaip doros 
įstatymas ir visuomenės egzistavimo pag-
rindas. Atmesdami Dievo doros įstatymą 
teigiate, jog visuomenė gali egzistuoti 
be atskaitomybės prieš Dievą. Deja, jei 
žmonės nesijaučia esą atsakingi prieš 
Dievą, jie pradeda vienas su kitu blogai 
elgtis. Visuomenėje, kuri atstumia Dievą, 
žmonės ryja vienas kitą. Dešimt Dievo 
įsakymų buvo duoti ne išganymui įgyti, 
o atskleisti žmonių nuodėmingumui, 
ydingumui ir niekšiškumui. Sugretinę 
Dešimt Dievo įsakymų su laikraščių 
antraštėmis pamatysime, kokiame bai-
siame pasaulyje gyvename. Laimei, jame 
gyvena ir daugybė dievotų žmonių. Šioje 
visuomenėje žmonės gyvena visiškai 
išbraukdami Dievą, nes Dešimt Die-
vo įsakymų prieštarauja jų pažiūroms ir 
žaboja jų blogą elgesį. Vaikai auklėjami be 
Dievo baimės ir nuolat girdi, kad nepriva-
loma laikytis Dešimties Dievo įsakymų. 
Dėl to visuomenėje apstu problemų, kurių 
niekas negali išspręsti. Doros problemų 
be Dievo niekas neišspręs. Dešimt Dievo 
įsakymų neteikia išganymo.

Klaidingai suprantamas ir lėšų aukoji-
mas. Dažnas mano, kad aukodamas taps 
krikščioniu. 

Kai kurie žmonės mano, kad viską pa-
aukodami vargšams užsitarnaus amžinąjį 
gyvenimą, tačiau ši mintis prieštarauja 
malonės koncepcijai. Dievas žmones 
gelbsti tik dėl savo meilės ir atleidimo, nu-
pirkto ant kryžiaus. Negalite būti išganytas 
dėl savo gerų darbų ir aukų. Kalbėdamas 
apie auką, Jėzus jaunuoliui parodė jo 
problemą. Jaunuolis buvo prisirišęs prie 
turto ir nenorėjo jo atsisakyti ar atiduoti, 
kad įgytų tai, ko jam trūksta.

Kita klaidinga nuomonė yra ta, kad 
turtingas žmogus negali būti išganytas. 
Jėzus sako, kad sunku turtuoliui būti 
išgelbėtam. Tada Jėzus tarė savo moki-
niams: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui ne-
lengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar 
kartą jums sakau: lengviau kupranugariui 
išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui pa-
tekti į Dievo karalystę“ (Mt 19,23–24). 

Anomis dienomis miestai būdavo 
apjuosiami siena. Mieste būdavo pag-
rindiniai vartai, per kuriuos judėdavo 
pagrindinis žmonių ir prekių srautas. 
Naktį saugumo sumetimais vartai būdavo 
uždaromi. Nespėjusiems patekti į miestą 
iki numatyto laiko būdavo paliekami la-
bai maži varteliai, pro kuriuos, uždarius 
didžiuosius miesto vartus, galėdavo įeiti 
tik vienas žmogus. Kupranugaris pro juos 
galėdavo praeiti tik ant kelių ir be nešulių. 
Jėzus, kalbėdamas su jaunuoliu, parodė, 
kad pasikliaujant turtais ir savo galia Die-
vui patikti neįmanoma. 

Nebendraudamas su Dievu žmogus 
negali patekti į dangų.

Taigi ką daryti, norint paveldėti 
amžinąjį gyvenimą? Didžiausia apgaulė 
yra manyti, kad pakanka labai stengtis ir 
Dievo akyse būsime priimtini. Vienintelis 
būdas patikti Dievui ir patekti į dangų yra 
tikėti Jėzumi Kristumi. Baisiausia, kad 
išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs 
pasišalino, nes turėjo daug turto (Mt 
19,22).

Jaunuolis pasišalino, nors buvo atėjęs 
pas Jėzų paklausti, ką gera turįs daryti, 
kad įgytų amžinąjį gyvenimą. Jam trūko 
tik vieno – visą savo pasitikėjimą sudėti į 
Jėzų, o ne į savo turtus, visko atsisakyti ir 
sekti Juo. Jėzus nurodė kliūtį, trukdančią 
jaunuoliui įgyti amžinąjį gyvenimą, 
tačiau nepasakė, jog tai išsigelbėjimo ke-

lias. Tai išgirdęs jaunuolis apsisprendė. Jo 
sprendimas buvo toks pats, kokį šiandien 
priima daugelis žmonių. Jie stengiasi 
įsikibti į tai, ko negali išlaikyti, ir atstu-
mia tą, ko negalėtų prarasti. Jaunuolis 
prašė amžinojo gyvenimo, bet jo atsisakė 
dėl materialios gerovės ir turtų.

Mielas bičiuli, kokia gi toji priežastis, 
dėl kurios vis dar nesate priėmęs Jėzaus 
Kristaus kaip savo Gelbėtojo? Būkite at-
viras. Jei nepasitikite Jėzumi kaip savo 
Gelbėtoju, vadinasi, tarp jūsų ir Dievo yra 
kliūtis. Matyt, ko nors nenorite atsižadėti 
ir nuo ko nors nenorite nusisukti. Galbūt tai 
abejonės, veikla, santykiai su žmonėmis 
ar puikybė. Galbūt nenorite, kad jums kas 
nors nurodinėtų, nes norite būti pats sau 
ponas? Galbūt jums trukdo turtai? Visi, 
atstumiantys Evangeliją ir Jėzų, tai daro 
dėl kokios nors priežasties. Taigi būkite 
pats sau atviras ir išsiaiškinkite, kodėl 
neįgyjate amžinojo gyvenimo. Didžiausia 
apgaulė yra manyti, jog jį galima įgyti 
ir be Dievo. Deja, vienintelis kelias į 
išgelbėjimą yra Jėzus Kristus. Baisiausia, 
kai tie, kurie girdėjo tiesą, nuo jos nusi-
suka ir praranda galimybę įgyti amžinąjį 
gyvenimą.

Ar jūsų gyvenime yra tai, kas trukdo 
sekti Jėzumi Kristumi? Turtingam jau-
nuoliui trukdė jo paties turtas. Jums galbūt 
trukdo santykiai, darbas ar įpročiai. Nes-
varbu, kas tai bebūtų, visko atsižadėkite 
ir šiandien priimkite Jėzų kaip savo 
Gelbėtoją. Padarykite Jį savo gyvenimo 
Viešpačiu.

  
Dr. Charles F. Stanley
Paruošta pagal „Gerosios Naujienos 

centro“ radijo laidą „Prisilietimas“.
Laida transliuojama sekmadieniais 

per „Žinių radiją“ 19.05 val.
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Kartą man nutiko nuostabus 
įvykis, po kurio supratau, 
kaip turiu mylėti savo artimą. 

Gražų, saulėtą rytą atėjau į darbą ir, gavęs 
iš vadovo užduotį, pradėjau nuoširdžiai 
dirbti. Turėjau padaryti keletą medinių 
durų ir langų. Išnagrinėjęs brėžinius, 
pilnas jėgų ir geros nuotaikos ėmiausi 
užsakymo. Darbas sekėsi ir jis man visai 
netrukdė mąstyti apie dvasinius dalykus. 
Mąsčiau apie Dievo meilę ir malonę man. 
Širdis prisipildė dėkingumo prisiminus 
Viešpaties suteiktas malones per visą 
mano gyvenimą. Buvau pasiruošęs už 
tai ką nors dėl Jo padaryti. Prisiminiau, 
kad geriausiai atsidėkosiu Dievui parody-
damas meilę artimui. Buvau pasirengęs 
mylėti savo artimą kaip save patį, tačiau 
aš nežinojau, nuo ko pradėti. 

Staiga pasirodė jis – mano artimas. 
Prie manęs priėjo nesiskutęs, skarmalu-
otas, purvinas vyras ir gan grubiai man 
pasakė: „Ei, tu! Padarysi man šluotą, o 
aš ateisiu penktą valandą jos atsiimti. Su-
pratai?“ Mane pribloškė toks įsakymas, 
bet vis dėlto pritardamas linktelėjau gal-
va, o mano artimas ramiai nuėjo savo ke-
liu. Manyje sukilo emocijų audra. Buvau 
priblokštas to žmogaus akiplėšiškumo 
ir neradau žodžių savo pasipiktinimui 
išreikšti. Vyras net nepasisveikinęs, 
nesusipažinęs įžūliai pareikalavo, kad aš 
padaryčiau tai, ko jam reikia. „Kas jis 
toks, kad aš vykdyčiau jo paliepimą, tuo 
labiau, kad jį matau pirmąkart savo gy-

venime? Dar ko, apsieis ir be šluotos, nes 
aš jam ta šluota taip užvošiu, kad mažai 
nepasirodys!“ Apimtas tokių minčių 
sugrįžau į savo darbo vietą. Žinoma, nuo-
taika buvo sugadinta, o mintys galvoje 
sukosi lyg išgąsdintų juodų varnų pul-
kas. Tam žmogui jutau pasibjaurėjimą 
ir neapykantą, o apie kažkokią meilę 
negalėjo būti nė kalbos.

Atėjo pietų metas. Patogiai įsitaisęs ir 
šalia pasidėjęs iš namų atneštus pietus, aš 
pasimeldžiau ir su malonumu ėmiau val-
gyti. Pavalgęs vėl mąsčiau apie tai, kas 
nutiko. Po pietų į galvą atėjo geresnės 
mintys. Aš supratau, kad „mano artimas“ 
greit ateis ir, norėdamas išvengti tolesnio 
konflikto, nutariau geriau padaryti tai, ko 
jis prašė. Juk aš esu krikščionis ir turiu 
siekti santarvės. Tačiau nuoskauda nedavė 
man ramybės. Padaryti jam tą šluotą nebu-
vo sunku – tai neužima daug laiko, – bet 
aš buvau įskaudintas jo grubaus elgesio su 
manimi, kas man  ir trukdė.

Netikėtai išgirdau tylų balsą: „Padaryk 
jam tai dėl Manęs!“ – „Viešpatie, bet kodėl 
turėčiau daryti jam šluotą, kai jis taip gru-
biai su manimi pasielgė?“ – pagalvojau. 
Tačiau vis tas pats tylus balsas skambėjo 
viduje: „Padaryk!“ Niekaip negalėjau su 
tuo susitaikyti ir dar kurį laiką priešinausi, 
kol visgi apsisprendžiau. Greit sura-
dau reikalingų medžiagų, ir jau po kelių 
minučių šluota buvo padaryta. Man ne-
bebuvo svarbi gaminio kokybė, todėl ir 
padariau jį labai greitai. Atidėjęs šluotą 

į šalį, aš greitu žvilgsniu ją nužvelgiau 
ir su palengvėjimu ėmiausi savo pag-
rindinio darbo. Tačiau mano širdis ne-
buvo visai rami. Kažkodėl prisiminiau 
žodžius iš Biblijos: „Ką tik darytumėte, 
darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne 
žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties 
gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnau-
kite Viešpačiui Kristui!“ (Kol 3,23–24). 
Aš iškart supratau, kad šluotą turiu per-
daryti iš naujo, o šito taip nesinorėjo. 
Neturėjau ramybės tol, kol vėl paėmiau 
šluotą. Pastebėjau, kad dabar tai darau 
daug maloniau. Baigęs darbą likau paten-
kintas, nes šluota atrodė pui-kiai.

Aš buvau pasiruošęs su džiaugsmu 
įteikti tą šluotą savo artimui, tuo parody-
damas jam savo meilę. Atėjo nustatytas 
laikas, o mano „užsakovo“ nebuvo. Aš net 
nerimavau, kodėl jis neatėjo? Tačiau laikas 
ėjo, ir aš turėjau skubėti. Tikėdamas, kad 
jis ateis rytoj, pastačiau šluotą į kampą ir 
ramia sąžine pasukau namų link.

Kitą dieną jis taip pat neatėjo, ir daugi-
au aš jo niekada nemačiau. Mane aplankė 
keistas jausmas: „Kas gi tai galėjo būti? 
Žmogus ar angelas?“ Šito aš nežinau, 
tačiau supratau vieną dalyką – per meilę 
savo artimui Dievas formuoja mano 
asmenybę. Manyje laužydamas išdidumą 
ir neapykantą kitiems, Jis ruošia mane 
tam, kad galėčiau atspindėti ir nešti Jo 
meilės šviesą žmonėms.

Aleksandras Barbošas 

Šluota
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Kodėl šventieji atsitraukia
nuo Dievo?

pagundai ir silpnumui. Budėkite ir melskitės, 
kad nepatektumėte į pagundymą. Dvasia 
ryžtinga, bet kūnas silpnas (Mt 26,41).

Jei nustosime melstis, mūsų dvasia 
nusilps ir mes nebūsime gabūs priimti ge-
rus sprendimus. Jei norime daryti teisingus 
sprendimus, turime kiekvieną dieną kalbėtis 
su savo Kūrėju ir Gelbėtoju.

3. Mes apsigauname, kai nutraukiame teisin-
gus ryšius su Dievu ir žmonėmis. 
Dievas mane įspėjo, kad daug bažnyčią 
lankančių krikščionių atitols nuo Jo, nes jų 
su Dievu ir Jo bažnyčia nesies teisingi saitai. 
Kai kurie apskritai nebelankys bažnyčios ar 
ims jas dažnai keisti ir niekada neįleis šaknų 
į jokią vietinę bažnyčią.

Vystyti teisingus santykius su Dievu 
reiškia atsiduoti Jam ir paklusti Jo autorite-
tui, Jo valdžiai. Tai reiškia klausyti ir paklusti 
visam Jo Žodžiui, ne tik toms dalims, kurios 
mums priimtinos.

Jei norime turėti teisingus ryšius su 
Kristaus Kūnu, turime paklusti vienas kitam 
Viešpaties baimėje (Ef 5,12). Bažnyčia yra 
kur kas daugiau nei žmonių, turinčių ben-
drus interesus, susibūrimas. Būtina paklusti 
ir vietinės bažnyčios vadovams: Klausykite 
savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes 
jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakin-
gi už jas; jie tai tedaro su džiaugsmu, o ne 
dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga 
(Hbr 13,17).

Kiekvienas žmogus turi būti nuolankus 
ir atviras, leisti kitiems dalyvauti jo gyve-
nime. Nėra nė vieno žmogaus, kuris žinotų 
visus atsakymus, ir nė vienas nėra  toks 
visažinis, kad jam nereikėtų kitų, aplink 
esančių žmonių, pagalbos, kad galėtų augti 
Viešpatyje.

4. Imti, bet nieko neduoti - taip pat apgaulės 
spąstai.
Pastebėjau, kad žmonės, kurie savaičių sa-

vaites sėdi ir tik priima žinią, bet ja nesidalija 
su kitais, dvasiškai apsnūsta, tampa kritiški ir 
greiti teisti kitus. Paprastai jie ima elgtis tarsi 
turėtų pakankamai žinių ir jų jiems užtektų 
iki pat gyvenimo galo.

Duoti reiškia šį tą daugiau, nei tik liudy-
ti ar aukoti pinigus Dievo darbams. Tai taip 
pat reiškia ir atiduoti Jėzui savo gyvenimą, 
kad galėtume dalintis su kitais tuo, ką patys 
gavome.

Jei Kristaus Kūnui priklausytų tik į save 
dėmesį sutelkę nariai,  nejaučiantys jokios 
atsakomybės dėl aplink juos gyvenančių 
žmonių, krikščionybė niekada nebūtų taip 
išplitusi po pasaulį ir galiausiai ji išnyktų.

Jėzus sakė: Dovanai gavote, dovanai ir 
duokite! (Mt 10,8). Iš Dievo malonės mes 
gavome išgelbėjimo, atleidimo, laisvės, 
išgydymo, atstatymo ir kitas dovanas. Dabar 
mūsų, tikinčiųjų, misija turi būti perduoti ki-
tiems tas tiesas, kurias pažinome, kad ir jie 
išsigelbėtų iš pragaro, būtų perkelti į Dievo 
karalystę ir patirtų tai, ką Jėzus nori nuveikti 
jų gyvenime. 

Neatstumkime Dievo, išgirskime mylintį 
Jo balsą. Tai perspėjimo signalas, skambantis 
tiems, kurie klausys. Laikas per trumpas, kad 
gyventume kaip papuola, atsisakydami stu-
dijuoti Dievo žodį, melstis ir vystyti artimus 
santykius su Dievu ir Jo bažnyčia. Mes nuo-
latos turime stengtis padėti kitiems pamatyti 
tiesą arba išsaugosime tik negyvą religiją, be 
Dievo gyvybės.

Mes galime padėti ir tiems, kurių meilė 
atšalo, kurie yra drungni ar kurių širdys ap-
sunkusios.

Jei nebūtų pavojaus tikintiesiems būti ap-
gautiems, Jėzus mūsų dėl to neperspėtų. Aš 
tikiu, kad Jis mus myli ir vis dar perspėja.

 
Sharon Daugherty 
Paimta iš laikraščio „Ganytojas“, 2007 

m. Nr. 20 (261) leidėjams maloniai sutikus.

Šventasis Raštas įspėja, kad daug 
tikinčiųjų bus įvilioti į neteisumo 
spąstus. Todėl turime būti atsargūs, 

kad nepasuktume klaidingu keliu. 
Paskutiniaisiais metais išgyvenau daug 

skausmo, matydama, kaip mane supantys ti-
kintieji dėl savo neapdairumo, savikontrolės 
stokos ir klaidingų pasirinkimų buvo pave-
rgti priešo. Nors šėtonas ir yra visų blogybių 
autorius, negalime kaltinti vien tik jo. 

Kiekvieną savaitę aš susitinku su 
žmonėmis, kurie nekreipė dėmesio į 
Šventosios Dvasios įspėjimus. Jie atsisakė 
nutraukti blogą įtaką darančius santykius, 
todėl visai be reikalo buvo įtraukti į apgaulės 
voratinklį, kuris jų gyvenimus traukia spirale 
vis žemyn.  

Iš įvairių pranešimų ir asmeninės pa-
tirties galime teigti, kad Šventoji Dvasia 
yra išliejama žemėje kiekvienai tautai. Mes 
gyvename laikais, kai visame pasaulyje 
išgelbėjimą randa daugybė žmonių. Tačiau 
daug tikinčiųjų sutinka, kad gyvename laiku, 
apie kurį Antrame laiške Timotiejui sakoma, 
kad tai yra paskutiniųjų dienų sunkūs lai-
kai (2 Tim 3,1), kai klesti dvasinė apgaulė. 
Naujajame Testamente yra daugybė įspėjimų 
apie plačiai paplitusią apgaulę, kuri sugeba 
nuo tiesos atitolinti net ir tvirtai tikėjime 
įsišaknijusius žmones.

Kai tik išdidumas ir perdėtas pasitikėjimas 
savimi įleidžia šaknis mūsų širdyse, dažnai 
mes atveriame duris ir kitoms apgaulės for-
moms. Taigi mes apsigauname:

1. Neskirdami laiko Dievo žodžiui.
Jei kasdien skaitome Dievo žodį, ieškodami 
kasdienės išminties, Dievas gali vykdyti savo 

valią mūsų gyvenime. Viskas mūsų gyveni-
me bus lyginama ir sveriama pagal Jo Žodį.

Jo Žodis atidengia kūno kėslus ir reika-
lauja, kad kreivi sumanymai būtų ištiesinti. 
Dievo žodis padeda mums atskirti savo sielą 
—protą, valią, emocijas — ir dvasią — vidinį 
žmogų, kuriam kalba Dievas. Dievo žodis 
yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet 
kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia 
iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių 
ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei 
sumanymus (Hbr 4,12).

Dievo žodis padeda mums pamatyti, ar 
mūsų motyvai yra teisingi, ar savanaudiški. 
Jis apkaltina mus, kai esame neteisūs, daro-
me ką bloga, ir moko gyventi teisingai.

Savo sekėjams Jėzus sakė, jog jei jie 
nori būti tikri Jo mokiniai, jie turi pasilikti 
Jo Žodyje. Taip jie pažins tiesą ir tiesa juos 
išlaisvins (Jn 8,31–32). Pasilikti Dievo 
žodyje reiškia ne tik jį skaityti ir girdėti jį 
pamokslaujamą, bet ir apsispręsti kasdien 
taikyti jį kiekvienoje gyvenimo sferoje, 
pagal jį gyventi (Jok 1,22–25).

2. Apleisdami kasdienę maldą.
Malda nėra vien tai, ką mes veikiame prieš 
pietus ar tam tikrą numatytą valandą. Tai yra 
atviras dvipusis bendravimas dieną ir naktį, 
kai Dievas ir Jo kūriniai kalbasi ir klausosi 
vienas kito.

Apaštalas Petras mus įspėja: Visų dalykų 
galas arti. Todėl būkite blaivūs ir budėkite 
maldose (1 Pt 4,7). Kitaip tariant, niekada 
nepaliaukite melstis! 

Maldos metu Dievas kalba į mūsų širdis, 
siųsdamas mintis ir įspėjimus. Tačiau jei 
nesimelsime, sudarysime galimybę įslinkti 
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Gyventi dėl tikslo yra vieninte-
lis būdas iš tiesų gyventi. Visa 
kita tėra egzistavimas. Daugelis 

žmonių sprendžia tris pagrindinius gyveni-
mo klausimus. Pirmasis jų – tapatybė: „Kas 
aš esu?“ Antrasis klausimas – reikšmė: „Ar aš 
svarbus?“ Trečiasis jų – įtaka: „Kur mano vieta 
gyvenime?“ Atsakymai į šiuos klausimus slypi 
penkiuose Dievo jums numatytuose tiksluose.

Aukštutiniame kambaryje drauge su mo-
kiniais užbaigdamas paskutinę savo tarnystės 
dieną, Jėzus nuplovė jiems kojas, taip parody-
damas pavyzdį. Jis tarė: „Jeigu tai suprantate, 
būsite palaiminti, taip elgdamiesi“ (Jn 13,17). 
Kai jau žinote, ko Dievas  iš jūsų nori, palaimi-
nimas ateis ėmus tai vykdyti. <…>

Galbūt jums teks liautis daryti kažką kita. 
Yra daug „gerų“ dalykų, kuriuos gyvenime 
galima nuveikti, bet Dievo tikslai yra priva-
lomi. Deja, nesunku nukreipti dėmesį kitur ir 
pamiršti tai, kas svarbiausia. Lengviau nutolti 
nuo to, kas svarbiausia, ir pamažėle iškrypti iš 
kurso. Kad taip neįvyktų, jums reikia sufor-
muluoti savo gyvenimo tikslą ir reguliariai jį 
peržvelgti.

KAS YRA GYVENIMO TIKSLO FORMU-
LUOTĖ?
1. Tai teiginys, apibendrinantis Dievo numaty-
tus jūsų gyvenimo tikslus
Tikslo formuluotė nėra užduočių sąrašas. 

10 pažadų Biblijos skaitytojams
ir Žodžio vykdytojams

darysi savo kelią sėkmingą, tik tada 
tau seksis“ (Joz 1,8).

7. Išklausyta malda: „Jei pasiliksite ma-
nyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, 
jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus 
jums suteikta“ (Jn 15,7). 

8. Minties švarumas: „Jūs jau esate 
švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau“ 
(Jn 15,3).

9. Pamoko išganymo: „Tu nuo vaikystės 
pažįsti šventuosius Raštus, galinčius 
tave pamokyti išganymui per tikėjimą 
Kristumi Jėzumi“ (2 Tim 3,15). 

10. Amžinasis gyvenimas: „Kas mano 
žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, 
tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks 
į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į 
gyvenimą“ (Jn 5,24).

Pagal Verner Gitt „Svarbūs klausimai“, 
1990 m. 

Žmogaus širdis pilna visokių norų, bet bus 
vykdomas tik VIEŠPATIES užmojis.
(Patarlių 19,21)

Užduotys laikinos; tikslai amžini. Biblija sako: 
„VIEŠPATIES užmojis amžinas, jo širdies su-
manymai tęsiasi per visas kartas“ (Ps 33,11).

2. Tai teiginys, įvardijantis jūsų gyvenimo 
kryptį
Užrašydamas savo tikslą ant popieriaus, būsite 
priverstas praktiškai pamąstyti apie savo gy-
venimo kelią. Biblija sako: „Žiūrėk, kur eini, ir 
visi tavo keliai bus tikri“ (Pat 4,26). Gyvenimo 
tikslo formuluotė ne tik įvardija, ką ketinate 
daryti su savo laiku, gyvenimu ir pinigais, bet 
ir netiesiogiai įvardija, ko daryti neketinate. 
<…>

3. Tai teiginys, apibūdinantis, ką jums reiškia 
„sėkmė“
Jis įvardija, ką jūs, o ne ką pasaulis laiko svar-
biu dalyku, ir paaiškina jūsų vertybes. Paulius 
sakė: „[Meldžiu], kad jūs mokėtumėte pasi-
rinkti, kas vertingiau“ (Fil 1,10).

4. Tai teiginys, paaiškinantis jūsų vaidmenis
Skirtinguose gyvenimo etapuose atliksite 
skirtingus vaidmenis, tačiau jūsų tikslai nesi-
keis. Jie didesni už bet kokį jūsų atliekamą 
vaidmenį.

5. Tai teiginys, išreiškiantis jūsų unikalumą
Jis atspindi, kokį unikalų Dievas jus sukūrė, 
kad Jam tarnautumėte. Skirkite laiko savo gy-

1. Priklausymas Dievui: „Kas iš Dievo 
yra, tas Dievo žodžių klauso“ (Jn 8,47).

2. Ramybė: „Didi ramybė mylintiems 
tavo Įstatymą; jiems nėra suklupimo 
akmens“ (Ps 119,165).

3. Džiaugsmas: „Aš jums tai kalbėjau, 
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas 
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ 
(Jn 15,11).

4. Palaiminimas: „Palaimintas, kas lai-
kosi šios knygos pranašystės žodžių!“ 
(Apr 22,7).

5. Gerovė: „Jis lyg medis, pasodintas 
prie tekančio vandens, duodantis 
vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. 
Kad ir ką jis darytų, jam sekasi“ (Ps 
1,3). 

6. Sėkmė: „Neleisi šiai Įstatymo knygai 
pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją 
dieną  naktį, kad ištikimai laikytumeisi 
visko, kas joje parašyta. Tik tada pa-

Gyvenimas dėl tikslo
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venimo tikslo formuluotei užrašyti. Nesisten-
kite jos užbaigti vienu prisėdimu, nesistenkite 
ištobulinti jau pirmąjį variantą. Tiesiog kuo 
greičiau užrašykite visas jums kilusias mintis. 
Redaguoti visada lengviau nei kurti. Štai pen-
ki klausimai, kuriuos jums derėtų apsvarstyti 
ruošiant savo tikslo formuluotę.

PENKI DIDIEJI GYVENIMO KLAUSIMAI
1. Kas bus mano gyvenimo centras?
Tai klausimas apie šlovinimą. Vardan ko jūs 
gyvensite? Aplink ką suksis jūsų gyveni-
mas? Jūsų gyvenimo centru gali tapti darbas, 
šeima, mėgstamas sportas arba hobis, pinigai, 
pramogos ar daugelis kitų užsiėmimų. <…>  
Nė vienas iš jų nėra pakankamai stiprus, kad 
išlaikytų jus, jeigu gyvenimas imtų byrėti į 
šipulius. Jums reikia nepajudinamo centro. 
<…> Iš tiesų tai, kas užima jūsų gyvenimo 
centrą, ir yra jūsų dievas. Kada savo gyvenimą 
pavedėte Kristui, Jis atsistojo jūsų gyvenimo 
centre, tačiau jums reikia šlovinimu Jį ir toliau 
laikyti centre. Paulius sako: „[Meldžiu], kad 
Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse“ (Ef 
3,17).

2.  Koks charakteris bus išugdytas mano gy-
venime?
Tai klausimas apie mokinystę. Kokiu žmogumi 
būsite? Dievui kur kas svarbiau, kas jūs esate, 
nei tai, ką darote. Atminkite, kad amžinybėn 
nusinešite savo charakterį, o ne karjerą. 
Sudarykite sąrašą charakterio savybių, kurias 
norėtumėte išsiugdyti. Galite pradėti nuo 
Dvasios vaisių arba palaiminimų. Petras sakė: 
„Parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu 
ugdytumėte dorybę, dorybe – pažinimą, 
pažinimu – susivaldymą, susivaldymu 
– ištvermę, ištverme – maldingumą, 
maldingumu – brolybę, o brolybe – meilę“ 
(2 Pt 1,5–7). Jei ir suklupsite, nenusiminkite 
ir nenuleiskite rankų. Kristaus charakteriui 
savyje išugdyti reikia laiko. <...>

3. Koks bus mano gyvenimo įnašas?
Tai tarnavimo klausimas. Kokia bus jūsų 
tarnystė Kristaus kūne? <…> Kokį vaidmenį 

galėtumėte geriausiai atlikti Dievo šeimoje? 
Kaip galėtumėte kažką pakeisti? Ar yra 
Kristaus Kūne kokia nors konkreti žmonių 
grupė, kuriai tarnauti esate sukurtas? Paulius 
paminėjo du didelius privalumus, kodėl verta 
atlikti tarnystę: „Šis paslaugus tarnavimas ne 
tik pagelbės šventiesiems skurde, bet ir pas-
katins gausias padėkos maldas Dievui“ (2 Kor 
9,12). Nors ir esate sukurtas tarnauti kitiems, 
atminkite, kad net pats Jėzus nepatenkino 
kiekvieno žemės gyventojo poreikių. Reikia 
pačiam pasirinkti, kam geriausiai galite pa-
tarnauti savo unikaliomis savybėmis. Paklaus-
kite savęs: „Kam aš labiausiai trokštu padėti?“ 
<…>

4. Kokia bus mano gyvenimo žinia?
Tai klausimas apie jūsų misiją netikintie-
siems. Jūsų misijos formuluotė – tai gyveni-
mo tikslo formuluotės dalis. Joje turėtų būti 
įsipareigojimas dalytis savo liudijimu ir Gerą ja 
Naujiena su kitais. Taip pat reikėtų išvardyti 
gyvenimo pamokas bei širdžiai rūpimus 
klausimus, kuriuos, jūsų manymu, Dievas 
jums davė, kad dalytumėtės su pasauliu. Kai 
jūs augsite Kristuje, Dievas gali suvesti jus 
su konkrečiais žmonėmis, kuriems liudysite 
būtent jūs. Būtinai įtraukite tai į formuluotę.

Jei turite vaikų, jūsų misijos dalis yra 
užauginti vaikus taip, kad jie pažintų Kristų, 
padėti jiems suvokti, kokius tikslus Viešpats 
numatė jų gyvenimui, ir išsiųsti juos su misi-
ja į pasaulį. Savo formuluotėn galite įtraukti 
Jozuės žodžius: „Aš ir mano šeima tarnausime 
VIEŠPAČIUI“ (Joz 24,15b).

Be abejo, mūsų gyvenimas turi patvirtin-
ti mūsų skelbiamą žinią ir suteikti jai svorio. 
Prieš patikėdami Biblija, daugelis netikinčiųjų 
visų  pirma nori įsitikinti, ar mes esame pati-
kimi. Štai kodėl Biblija sako: „Elkitės,  kaip 
dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos“ 
(Fil 1,27a).

5. Kokia bus mano gyvenimo bendruomenė?
Tai bendrystės klausimas. Kaip parodysite savo 
įsipareigojimą kitiems tikintiesiems bei ryšį 
su Dievo šeima? Kur praktikuosite įsakymus, 

nusakančius krikščionių tarpusavio santykius? 
Prie kurios bažnyčios šeimos prisidėsite kaip 
aktyvus narys? Kuo labiau dvasiškai subręsite, 
tuo labiau mylėsite Kristaus Kūną ir būsite 
linkęs dėl jo aukotis. Biblija sako: „Kristus 
mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save“ (Ef 
5,25b). Formuluodamas savo gyvenimo tikslą 
įrašykite ir tuos teiginius, kurie parodo jūsų 
meilę Dievo bažnyčiai. Svarstydami, kaip 
atsakyti į šiuos klausimus,  pasirinkite ir Rašto 
eilutę, kuri atitiktų kiekvieną iš šių tikslų. 
<…> Melskitės, mąstykite, pasikalbėkite su 
artimais draugais, apmąstykite Šventą jį Raštą. 
Gali tekti keletą kartų perrašyti, kol gausite 
galutinį pavidalą.  Bet ir vėliau gali prireikti 
ką nors šiek tiek pakeisti, kai Dievas jums vis 
aiškiau parodys jūsų unikalumą.

Be išsamios gyvenimo tikslo formuluotės, 
pravartu suformuluoti trumpesnį teiginį arba 
šūkį, kuris taip apibendrintų penkis jūsų gyve-
nimo tikslus, kad juos būtų lengva atsiminti ir 
jie jus įkvėptų. Tada galėsite kasdien juos sau 
priminti. <…>  Štai keli pavyzdžiai:

 „Mano gyvenimo tikslas – šlovinti Kristų 
visa širdimi, tarnauti Jam savo gabumais, gy-
venti bendrystėje su Jo šeima, panašėti į Jį 
savo charakteriu ir įvykdyti Jo misiją pasau-
lyje, kad Jam būtų visa garbė.“

 „Mano gyvenimo tikslas – būti Kristaus 
šeimos nariu, Jo charakterio pavyzdžiu, Jo 
malonės tarnautoju, Jo žodžio skelbėju ir Jo 
šlovės šaukliu.“

 „Mano gyvenimo tikslas –  mylėti Kristų, 
augti Kristuje, skelbti Kristų ir, tarnaujant per 
Jo bažnyčią, siekti, kad mano šeima ir artimie-
ji darytų tą patį.“

 „Mano gyvenimo tikslas – visiškai atsida-
vus vykdyti Didį jį įsakymą bei pavedimą.“ 
<…>

Gal nusistebėsite: „O kurgi Dievo valia 
dėl mano darbo, šeimos, gyvenamos vietos 
ar mokyklos?“ Jei atvirai, tai visi šie klausi-
mai jūsų gyvenime yra antraeiliai, nes eg-
zistuoja daug galimų variantų ir visi jie gali 
atitikti Dievo valią jums. Svarbiausia, kad 
įvykdytumėte amžinus Dievo tikslus, nepri-
klausomai nuo to, kur gyvenate, dirbate ar su 

kuo esate susituokęs. Žinoma, šie sprendimai 
turėtų remti jūsų pagrindinius tikslus. <…> 
Susitelkite ne į savo planus, o į Dievo numaty-
tus tikslus jūsų gyvenimui, nes pastarieji tvers 
amžinai. <…>

Vieną dieną Dievas peržvelgs jūsų atsaky-
mus į šiuos gyvenimo klausimus. Ar Jėzus 
buvo jūsų gyvenimo centre? Ar ugdėte savyje 
Jo charakterį? Ar pašventėte savo gyvenimą 
tarnauti kitiems? Ar perdavėte kitiems Jo 
žinią? Ar įvykdėte Jo misiją? Ar mylėjote Jo 
šeimą ir dalyvavote jos gyvenime? Vien tik tai 
bus svarbu, nes, pasak Pauliaus, „mūsų tikslas 
– atitikti Dievo mums numatytą planą“ (2 Kor 
10,13).

DIEVAS NORI JUS PANAUDOTI
<…> Šiuolaikinėje aplinkoje per apibrėžtą 
laiką (savo kartoje) jūs vykdote tai, kas amžina 
ir netelpa į laiko rėmus (Dievo tikslus). Štai 
kur tikslingo gyvenimo esmė. Nei praeities, 
nei ateities kartos negali įvykdyti Dievo tikslų 
šioje kartoje. Tai padaryti galime tik mes.<…>

Dievas vis dar ieško žmonių, kuriuos 
galėtų panaudoti. Biblija sako: „VIEŠPATIES 
akys aprėpia visą žemę ir sustiprins tuos, ku-
rie su juo visa širdimi“ (2 Met 16,9). Ar būsite 
toks žmogus, kurį Dievas galėtų panaudoti 
savo tikslams? Ar įvykdysite Dievo valią savo 
kartoje? <…>

Vieną dieną žmonijos istorija baigsis, 
tačiau amžinybė tęsis be galo. <…> Jei atrodo 
nelengva įvykdyti savo tikslą, nepasiduokite 
nusivylimui. Atminkite jūsų laukiantį amžiną 
atlygį. <…> Įsivaizduokite, koks jausmas bus 
vieną dieną, kai visi stosime prieš Dievo sostą 
ir su giliu dėkingumu bei gyriumi Kristui 
kiekvienas įteiksime Jam savo gyvenimą! Visi 
drauge tarsime: „Vertas esi, mūsų Viešpatie ir 
Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu 
visa sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sut-
verta“ (Apr 4,11). <…>

Ištrauka iš Rick Warren knygos „Gyve-
nimas dėl tikslo“, Misionieriškas labdaros 
fondas „Licht im Osten“,   2006 m.
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Pažinki kelią,
Ir tiesos ieškoki,
Nes tik tada tu laisvėje tiesos,
Atgimsi amžinybėje šviesos
Ir beprasmybės rūpesčiai tuštybės aplinkos,
Nublanks prieš šlovę esamybės ir jėgos...

2008-07-10

ZITA KIRSNAUSKAITĖ

GERIAU PULTI Į 
DIEVO GLĖBĮ
Pulkime į VIEŠPATIES rankas, nes didis jo 
gailestingumas; į žmonių rankas aš nepul-
siu. (2 Sam 24,14)

Geriau į Dievo glėbį pulti,
Ne žmogaus.
Geriau Dieve ramybės taurę gerti...
Jis nesužeis tavęs, bet meiliai glaus
Ir ašarą neliesi karčią.
Geriau į Dievo glėbį pulti,
Ne žmogaus...
JIS niekada sielos neužgaus
Ir švelniai sopulius sutvarstys.

2007-09-15, Čikaga, JAV
Iš poezijos rinkinio „Ant angelo sparnų“, 
2008.

JŪRATĖ KRIŠČIŪNAITĖ

VIEŠPATIE
Viešpatie, padėk mano netikėjimui,
Kad auką didingą išgelbėjimui
Statyčiau tvirtai,
Tikėčiau kantriai.

Viešpatie, kalbėk mano lūpomis
Kalbą, traukiančią iš mirties.
Viešpatie, būk mano protu,
Kad suprasčiau Šventą jį Raštą.

Viešpatie, laikyk mane prie savęs,
Kad girčiau Tavąjį vardą,
Kad niekad nenutolčiau nuo Tavęs
Ir visad jausčiau Tavo stiprybę.

VLADAS GURAUSKAS

PABELDIMAS
Įvyks stebuklas ir tada –
Kvailys supras ir aklas praregės,
Išminčius apsijuoks ir matantis apaks.
Didžiulė paslaptis yra apreikšta tiems,
Kas niekinamas buvo išdidžių.
Kaip vaikas kas supras tai,
Tas supras teisingai,
Kas išmintim ir priesakais žmonių bandys 
suprast,
Darys tai veltui,
Nes priesakus žmonių pavertę mokymu,
Išminčiai apsigavo,
Gudrieji savo išmintim pagauti buvo,
Galingiesiems jėga nebepadėjo,
Išgirskit tai ir atsiverkit:

Ištiesinkit kelius 
Daubas užpilkit 
Nukaskit kalnus 
Nes štai ateina Jis, Karalius nuolankus, 
Didybėje ir šlovėje beturčio, 
Kas šauksis Jo, 
To bus pasigailėta, 
Kas Jį prakeiks – prakeiks save.

Ateiki čia, jei trokšti,
Ateik ir gerk dykai,
To tyro žodžio pieno.
Jis čia, arti
Jis tavo lūpose ir tavo širdyje.
Jei nusilenksi Jam –  gyvensi,
O jei užkietinsi save – pražūsi.

POEZIJA
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Kartą vienas jaunuolis paklausė 
manęs: „Jeigu žmogus gyvena 
siaubingą gyvenimą – žudo, 

vagia ir prievartauja, – ir pagaliau tiesiog 
prieš mirtį trumpai pasimeldžia ir sako 
Jėzui, kad gailisi... ar jūs norite pasakyti, 
kad tas žmogus eis į dandų? O aš? Aš gy-
venu dorai, bet nesu priėmęs Jėzaus. Ir jūs 
sakysite, kad aš nepateksiu į dangų?“

„Maža maldelė“ negali nė vieno 
išgelbėti. Tiktai Dievas gali mus išgelbėti, 
ir tiktai Dievas žino, kieno atsigręžimas į 
Jį yra tikras. Atsakydami į tokį klausimą, 
turime būti labai atsargūs ir nespėlioti, 
koks yra „tikras atsigręžimas“. Verčiau 
turėtume pasakyti, ką žinome iš Šventojo 
Rašto.

Vienas dalykas, kurį žinome, yra tas, 
kad Šventasis Raštas yra pilnas perspėjimų 
nežiūrėti paviršutiniškai į Jėzaus Kristaus 
pažadus. Jėzus sakė: „Ne kiekvienas, kuris 
man šaukia: ’Viešpatie, Viešpatie!’ – įeis į 

Ar paprasta 
maža
maldelė 
išgelbės net ir 
labai blogą 
žmogų?

dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vyk-
do mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis 
man sakys, tai dienai atėjus: ’Viešpatie, 
Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo 
vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo 
vardu, argi nedarėmė daugybės stebuklų 
tavo vardu?!“ Tuomet jiems pareikšiu: 
„Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin 
nuo manęs, nedorėliai!“ (Mt 7,21–23). 
Tiktai nuoširdi atgaila dėl mūsų praeities 
yra priimtina Kristui. Ir tik Jis vienas gali 
tą nuoširdumą nustatyti.

Žinome, kad Jėzus mums liepė „atsi-
versti ir tikėti“ (Mk 1,15). „Atsiversti“ gali 
atrodyti pasenęs žodis. Bet tai ir yra, kas 
nutinka, kai nori save pakeisti. Tai reiškia 
norą pasakyti, jog darei bloga praeityje, o 
dabar atgailauji ir nori gyventi kitaip.

Apaštalas Paulius 2-ame laiške 
korintiečiams 7,10–11 rašo: „Liūdesys 
pagal Dievo valią per atgailą atveda į 
išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis, o šio 

pasaulio liūdesys veda į mirtį. Ir štai 
kaip tik tas nuliūdimas pagal Dievo valią 
kokį pažadino jums  susirūpinimą, kokį 
teisinimąsi, apmaudą, baimę, ilgesį, 
uolumą ir bausmę!“ Liūdesys pagal Die-
vo valią reiškia, kad esu tikrai pasiruošęs 
ištaisyti blogį, kurį padariau praeityje. Tai 
reiškia, kad nebenoriu daryti bloga... Su-
nerimstu, kai matau blogį. Tai reiškia, kad 
esu pasiruošęs pasikeisti.

Tačiau Jėzus kvietė ne tik atsigręžti, 
bet ir tikėti. Šiandien nemažai žmonių 
galvoja, jog tai reiškia protu pritarti tam 
tikriems faktams. Bet Jokūbas (2,19) 
paaiškina, kad to neužtenka. „Tu tiki, 
jog yra vienas Dievas? Gerai darai! Bet 
ir demonai tiki ir dreba.“Tikėjimas Die-
vu nepadaro demono gero. Reikia kažko 
daugiau.

Tikėjimas yra valios veiksmas. Tai 
yra apsisprendimas pasitikėti. Patikėti 
savo gyvenimą Kristui, reiškia tikėti Juo 
ir viskuo, ką Jis sakė ir liepė. Ištikimybė 
ir paklusnumas Kristui taip pat yra la-
bai svarbūs tikėjimo faktoriai. Net jeigu 
negalime spręsti apie kitų nuoširdumą, 
žinome, kad atsivertimas ir tikėjimas yra 
tai, ko Jėzus nori iš mūsų.

Yra vienas ypatingas atsitikimas, 
paminėtas Šventajame Rašte (manau, jį 
galėtume pavadinti atsigręžimu „mir-
ties valandą“), kai Kristus paskelbia 
išganymą tokiam žmogui, kuris gyveno 
kaip nusikaltėlis ir paskutinę akimirką 
atsivertė. Kai Jėzus kabojo ant kryžiaus, du 
plėšikai buvo nukryžiuoti iš abiejų pusių. 
Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė 
įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? 
Išgelbėk save ir mus!“

Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu ne-
bijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk 
mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai 

verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs.“ Ir 
jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi 
į savo karalystę!“

Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau 
tau: šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 
23,39–43). Ar šis žmogus tikrai atsivertė, 
galėjo spręsti tiktai Kristus, o ne mes.

Mintis, kad Dievas išgelbės tokį, kuris 
atsiverčia paskutinę minutę, mums neatro-
do teisinga. Tai ir buvo to jaunuolio klau-
simo potekstė. Evangelijoje pagal Matą 
20,1–16 Jėzus papasakoja palyginimą, 
kuris tiesiogiai siejasi su šia tema. Jis par-
odo vynuogyno savininką, samdantį dar-
bininkus darbui savo vynuogyne. Keletą 
darbininkų jis suderėjo iš ryto ir pažadėjo 
sumokėti po denarą už jų darbą. Vėliau tą 
rytą jis pasamdė kitus, po to dar priešpiet 
ir vėlai po pietų. Iš tikrųjų paskutinė 
grupė buvo pasamdyta likus valandai iki 
darbo pabaigos. Savininkas susiderėjo su 
kiekvienu iš jų už vieną denarą.

Atėjus laikui atsiimti algą, tie dar-
bininkai, kurie dirbo laukuose iš pat ryto, 
buvo nepatenkinti, kad gauna tokį pat 
atlyginimą kaip ir tie, kurie dirbo tik vieną 
valandą. Jie protestavo, kad tai neteisinga. 
„Taip nėra, – atsakė šeimininkas. – Jūs 
susitarėte su manimi už tokią kainą, ir aš 
atsilyginau pagal susitarimą.“

Jeigu Dievas mums duotų, ko nu-
sipelnėme, mūsų padėtis būtų apgailėtina. 
Iš tikrųjų visi turėtume mirti. Reikia tik 
dėkoti, kad Jėzus sutiko prisiimti bausmę 
vietoj mūsų. Dievas nematuoja savo 
meilės pagal mūsų moralinį pranašumą 
kitų atžvilgiu. Turėtume dėkoti Dievui už 
begalinę Jo meilę ir gailestingumą.

Ištrauka iš K. Nektlo knygos „Duok 
man atsakymą“, 1996.

Spausdinama leidėjams sutikus. 
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Kai skelbi Evangeliją vaikams, būna 
minučių, kai jautiesi nusiminęs. 
Ar mano užsiėmimas su vaikais 

ko nors vertas? Ar verta skirti laiką, leisti 
pinigus? Aš noriu padrąsinti Tave penkiais 
dalykais, kodėl dirbti su vaikais tikrai verta. 

1.  Taip nori Dievas – tai yra Jo valia!
Kartu sugrįžkime maždaug 1300 metų iki 
Kristaus gimimo. Izraelio vaikai tuoj įžengs 
į Pažadėtą ją žemę. Dabar senukui Mozei 
kai kas ypač svarbu. Didelių pastangų dėka 
jis užrašė Dievo žodžius, kurie jokiu būdu 
negali būti užmiršti. Todėl jo nurodymas 
toks: kas septynerius metus sušaukti visus 
žmones draugėn. O kad nebūtų suprastas 
klaidingai, ką jis turi omenyje sakydamas 
„visus žmones“, jis jiems išvardija. Pakarto-
to Įstatymo 31 skyriuje 12 eilutėje skaitome: 
„Surink žmones: vyrus, moteris, vaikus ir 
ateivius, gyvenančius tavo miestuose, kad 
išgirstų ir išmoktų VIEŠPATIES, jūsų Die-
vo, pagarbiai bijoti ir ištikimai laikytis kiek-
vieno šio Įstatymo žodžio.“

Atkreipkite dėmesį į tris dalykus. Pir-
miausia, Mozė išskyrė vaikus kaip atskirą 
grupę. Jis į vaikus žiūrėjo rimtai. Antra, 
hebrajiškas žodis „vaikai“ čia yra išskirtinis. 
Įprastai žodis „vaikai“ (ben), kaip 13 eilutėje, 
suprantamas kaip ir lietuviškas žodis „vai-
kai“. Iš šio žodžio negalime nusakyti vaiko 
amžiaus. Pavyzdžiui, man su dviem broliais 
aplankius mamą, kitą dieną ji galėtų pasa-
koti kitiems: „Mano vaikai buvo atvažiavę!“ 
Šis žodis neapibrėžia amžiaus. Minėtas 
hebrajiškas žodis reiškia tą patį. Tačiau, 
atrodo, jog Mozė galėjo baimintis: „Jei aš 
pavartosiu įprastą žodį, galbūt jie sušauks 
tik vyresnius vaikus, pavyzdžiui, nuo 12 
metų.“ Todėl jis pasirenka vartoti kitą žodį 
„vaikai“ (taph), kuris reiškia net ikimokykli-
nio amžiaus vaikus. Taigi darbas su vaikais 
nėra menkai vertinamas. Pats Dievas atkrei-
pia dėmesį į vaikus. Dar vaikystėje jie turi 
girdėti Jo žodį. 

Čia dar kalbama apie ateivius arba 
svetimšalius. Izraelitų supratimu, tai yra bet 
kuris žmogus, kuris nėra žydas, bet gyve-

na Izraelyje. Tie žmonės nepriklausė Izrae-
lio bendruomenei. Jei vadovautumėmės šia 
samprata mūsų laikais, tai reikštų visus vai-
kus, kurie gyvena Lietuvoje, bet neturi jokio 
ryšio su bažnyčia. Vienareikšmiškai Dievas 
nori, kad ir mes sukviestume bažnyčios 
nelankančius vaikus, netikinčius tautiečius 
ir netikinčius kitataučius vaikus, kad ir jie 
išgirstų Jo Žodį. Vien ši Šventojo Rašto 
ištrauka mums labai aiškiai teigia, jog Die-
vas nori dirbti su vaikais! Tokia yra Jo va-
lia. „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane.“ 
Tiesą sakant, ir Senasis, ir Naujasis Testa-
mentas parodo, jog dirbdamas su vaikais tu 
darai tai, kas patinka Dievui!

2.  Vaikai gali būti išgelbėti.
Ar vaikai yra pražuvę, kad jiems reikia 
išgelbėjimo? Net mažieji? O kūdikiai? Leis-
kite man pasakyti du dalykus šiuo klausimu. 
Biblijoje aiškiai teigiama: „Aš gimęs kaltėje, 
ir mano motina mane pradėjo nuodėmėje“ 
(Ps 51,5). Mes jau gimę nusidėjėliais, o ne 
tokiais tampame per savo nuodėmingus dar-
bus. Pagal Laiško romiečiams 5 skyriaus 12 
eilutę: „mirtis prasiskverbė į visus žmones“ 
– amžinoji mirtis laukia kiekvieno žmogaus, 
net ir vaikų!

Man asmeniškai nesunku patikėti, jog 
miręs mažas vaikas, ar jam buvo kelios 
dienos ar keleri metai, eina į dangų. Tačiau 
čia Dievui reikia atlikti savo darbą, kurį tik 
Jis gali padaryti! Kai kurie žmonės laiko-
si nuomonės, esą yra skirtumas, jei vaikai 
turi tikinčius tėvus. Jie remiasi 1 Kor 7,14:  
„Antraip jūsų vaikai būtų netyri, o dabar 
jie šventi.“ Reikėtų atkreipti dėmesį, jog čia 
nerašoma „išgelbėti“. Čia kalbama tik apie 
ypatingus atvejus. Tačiau 90 procentų vaikų 
tėvai nėra tikintieji. 

Kartais žmonėms sunku suprasti, ką 
reiškia būti nusidėjėliu ir ką reiškia suprasti, 
jog esi nusidėjėlis, ir jie neskiria šių dalykų. 
Žinoma, maži vaikai ir kūdikiai nesuvokia, 
jog yra nusidėjėliai. Tačiau jie vis tiek yra 

 Penkios    
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nusidėjėliai iš prigimties, kaip moko Ps 51, 
Ef 2,3 ir kitos Šventojo Rašto ištraukos. 
Kiekvienas vaikas, kuris supranta, jog 
yra pražuvęs, ir liks pražuvęs, jei nebus 
išgelbėtas!

Mes, bažnyčia, esame vieninteliai, ku-
rie suprantame, jog vaikai mūsų mieste yra 
pražuvę. Jų tėvai šito nežino. Patys vaikai 
nieko nežino apie tai. Mes, bažnyčia, esame 
tie, kurie žinome, kaip galima išsigelbėti per 
Viešpatį Jėzų. 

Ar vaikai gali būti išgelbėti tikrą ja šio 
žodžio prasme? Nėra jokios abejonės, kad 
vaikai gali tikėti mylintį Dievą. Iki tam tikro 
amžiaus vaikai tiki bet kuo! Todėl vaikai tiki 
ir Dievu. Bet ar gali vaikai atgimti iš naujo? 
Aš laimingas, jog atsakymas į šį klausimą 
yra aiškus – taip. Noriu pateikti jums tris 
priežastis. 

Pirma, Dievas nori ir gali suteikti 
vaikams naują širdį. Toje pačioje Biblijos 
ištraukoje iš Pakartoto Įstatymo 31 skyriaus 
mes matome tikslą, kodėl reikia mokyti 
vaikus Evangelijos tiesos: „...kad išgirstų ir 
išmoktų VIEŠPATIES, jūsų Dievo, pagarbiai 
bijoti ir ištikimai laikytis kiekvieno šio 
Įstatymo žodžio.“ Žodis „bijoti“ reiškia 
išreikšti pagarbą, pagarbiai bijoti. Aišku, 
jog Biblija rašo apie žmogaus širdį. Žodžiai 
„ištikimai laikytis“ taip pat susiję su širdimi. 
O tai įmanoma tik tuomet, kai Dievas 
pakeičia žmogų. Pats žmogus Dievo nemyli, 
ką jau kalbėti apie Dievo Žodžio laikymąsi. 
Visa tai įmanoma tik tada, kai Dievas 
suteikia mums naują širdį. Jei Dievas nori, 
kad vaikai elgtųsi, kaip parašyta, vadinasi, 
vaikams įmanoma atgimti iš naujo. Dievas 
nori ir gali suteikti vaikams naują širdį per 
gimimą iš naujo. Priešingu atveju šis Dievo 
tikslas vaikams yra beprasmis. 

Antra, vaikams yra lengviau išsigelbėti. 
Atgimimas iš naujo yra Dievo darbas. 
Suaugęs žmogus labiau priešinasi Dievui nei 
vaikas, nes suaugusiojo širdis yra kietesnė ir 
jis labiau paskendęs nuodėmėje. Todėl nė 
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kiek nestebina Jėzaus žodžiai suaugusiems: 
„Jei nepasikeisite ir netapsite kaip maži 
vaikai, jūs neįeisite į dangaus karalystę.“ 
Jei Dievas gali atgimdyti iš naujo suaugusį 
žmogų, tuo labiau Jis gali atgimdyti iš nau-
jo vaikus. Su VKUD (Vaikų krikščioniško 
ugdymo draugijos) darbuotojais mes dažnai 
juokaujame, jog vartai į Dievo karalystę yra 
1,5 metro aukščio. Tai nėra problema vaikui, 
bet didelė problema daugeliui suaugusiųjų. 
Jie turi nusižeminti. Tačiau yra viena sąlyga: 
kai vaikas suvokia savo nuodėmę, tada jis 
gali būti išgelbėtas. 

Trečia, patirtis rodo, jog vaikai tikrai 
gali pasitikėti Kristumi. Aš pats įtikėjau 
būdamas 12 metų. Galbūt jūs taip pat esate 
įtikėję vaikystėje. Tačiau gali kilti klausi-
mas, ar vaikai pasilieka tikėjime? Natūralu, 
jog tiesa apie keturias skirtingas dirvos rūšis 
yra taikoma ne tik suaugusiems, bet ir vai-
kams. Ir vaikai gali išgyventi krizę. Tačiau 
remiantis vienos misionieriškos organizaci-
jos statistika, atsivertę vaikai ilgiau išlieka 
tikėjime nei suaugusieji. Buvo tiriama, kiek 
atgimusiųjų išlieka tikėjime po 5 metų. 
Tarp suaugusiųjų 87 proc. įtikėjusiųjų buvo 
atkritę, o tarp vaikų – tik 40 proc. Įdomu 
tai, jog Č. Sperdženas jau seniai patvirtino 
šį faktą: „Esu įsitikinęs, jog mūsų geriausi 
atsivertę žmonės yra iš vaikų. Mano nuo-
mone, iš jų yra žymiai daugiau nuoširdžiau 
atsivertusiųjų nei iš kurio nors kito sociali-
nio sluoksnio, žymiai pastovesnių ir žymiai 
tvirtesnių per visą savo gyvenimą.“ Argi 
nėra verta dirbti su vaikais? Tikrai verta, 
nes… 

3.  Vaikai yra imlūs.
Pedagogai, psichologai patvirtintų, jog es-
miniai gyvenimo pagrindai yra padedami 
vaikystėje. Patarlių 22,6 skaitome: „Kuriuo 
keliu eiti, mokyk dar jaunuolį; jis nenukryps 
nuo jo net kai pasens.“

Kyla klausimas: ar gali bažnyčia per 
vieną savaitės valandą padaryti ilgalaikį 

įspūdį  vaikams? (Juk savaitė   turi 168 va-
landas!) Tiesa ta, jog mes turime didelių 
konkurentų.

Tačiau taip pat turime du privalumus. 
Niekas neturi tokių veiksmingų priemonių 
palikti  įspūdį vaikams, kokias turime mes. 
Tik mes turime Dievo Žodį, apie kurį yra 
sakoma: 

„Dievo Žodis yra gyvas (!), veiksmingas, 
aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis 
prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, 
iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies 
sumanymus bei mintis“ (Hbr 4,12). Daugelis 
dalykų palieka vaikų sieloje įspūdį, bet Die-
vo Žodis pasiekia visai kitą sielos lygmenį. 

Antra, mūsų pagalbininkė yra Šventoji 
Dvasia. Futbolo treniruotė gali pasirodyti 
labai įdomus užsiėmimas. Žiūrint iš šalies, 
treniruotė gali daugiau traukti nei Biblijos 
pamoka. Tačiau, kai Šventoji Dvasia sutei-
kia mums galią ir kalba tiesiai vaikams į 
širdį, tada vaikas pajunta skirtumą. Futbolo 
treneris taip pat daro tam tikrą poveikį, bet 
vaikų tarnautojas per vaikų valandėlę turi 
paties Dievo galią. 

Taigi, bažnyčia gali palikti vaikui 
neišdildomą įspūdį net jei vaikas būna 
bažnyčioje tik vieną valandą per savaitę. 
Aišku, svarbu – kad gerai išnaudotume ir 
tą vieną valandą! Ar mes, kaip vaikų tarn-
autojai, deramai darome viską, kad Dievas 
galėtų kalbėti per mus? Tik tada mes turi-
me akivaizdų pranašumą prieš visus kitus 
konkurentus, kurie taikosi į vaikų sielas. Ar 
gerai išnaudojate visas priemones, kurias 
turite Lietuvoje: pamokėles „Tyrinėtojai“, 
„Kasdieniai skaitiniai“, svetainę vaikams 
www.tyrinetojai.com, kad vaikai mokytųsi 
ir patys visą savaitę? 

Kai darbas su vaikais yra gerai supla-
nuotas, tada vaikai ne tik girdės Biblijos is-
torijas, bet ir mokysis iš šių istorijų, mokysis 
per visą užsiėmimo valandėlę. Toks darbas 
su vaikais reikalauja profesinio pasiruošimo. 
Bažnyčia, kuri teikia pirmenybę darbui su 

vaikais, turės ne tik tarnautojus, bet ypač 
gerus tarnautojus. Norėdami ugdyti vaikų 
tarnystės įgūdžius, galite kreiptis pagalbos 
į Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos 
biurą el. paštu: ceflietuva@takas.lt

 
4. Dabartiniai vaikai yra rytdienos bažnyčia. 
Įtikėję į Kristų vaikai jau šiandien tampa 
Dievo šeimos nariais ir priklauso bažnyčiai. 
Dabar tikintys vaikai yra ir rytdienos 
bažnyčios nariai. Kažkas yra pasakęs: „Kal-
bant žemiškai, Jėzaus Kristaus bažnyčia 
visada yra nutolusi nuo išnykimo per vieną 
žmonių kartą.“ Visuotinės bažnyčios pras-
me Viešpats Jėzus Kristus garantavo, jog 
ji išliks. Kalbant apie atskiras vietines 
bažnyčias, tai taip pat yra tiesa. Todėl mums 
visada reikia bažnyčiose naujos kartos. 
Arba mes pasiekiame žmogų, kol jis dar 
jaunas, arba mes sunkiai pasiekiame jį išvis. 
Šiandien – vaikai, rytoj – bažnyčios nariai. 
Jau dabar mūsų protas mums kužda – pir-
miausia būtinai skirkime savo dėmesį jiems. 

Dabartiniai vaikai yra ir rytdienos 
bažnyčios tarnautojai! Daugelis vaikų 
tarnautojų bažnyčioje ir stovykloje užaugo 
būtent šio darbo dėka ir patys tapo darbuo-
tojais. Taip pat ir dirbant su jaunimu. Tyri-
mai rodo, jog du trečdaliai pamokslininkų 
ir bažnyčios vyresniųjų yra iš vaikų ir 
jaunimo. Per vaikų ir jaunimo tarnystę 
jiems užsimezgė kontaktas su bažnyčia ir 
jie susidomėjo bažnyčios veikla. Jūs, vaikų 
tarnautojai, laikykitės šios vizijos! Matykite 
savo atsakomybę! Bažnyčios ateitis yra jūsų 
rankose! Koks svarbus yra jūsų darbas!

5. Mūsų šalims reikia atgimusių vaikų. 
Daugelis situacijų, dėl kurių mes šiandien 
skundžiamės, yra Dievo pažinimo trūkumo 
pasekmė. O mūsų šalyje trūksta Dievo 
pažinimo todėl, kad jauni suaugusieji 
niekada neišgirdo Evangelijos, kol dar 
buvo vaikai. Be to, visuose didžiuosiuose 
miestuose vis daugiau žmonių nepriklauso 

jokiai bažnyčiai. Daugelis iš jų niekada 
negirdėjo Evangelijos, jų vaikai niekada jos 
negirdėjo taip pat. Todėl mes matome, kaip 
kyla nusikalstamumo lygis, klesti korupcija 
ir žiaurumas, alkoholizmas ir daugelis kitų 
dalykų…

Ko mums reikia? Bažnyčių, kurio-
se būtų kalbama vaikams, jog viskas gali 
būti kitaip. Vaikai taip pat kenčia nuo 
savo nuodėmingumo. Kartą vienas vai-
kas meldėsi: „Viešpatie, padaryk mane 
paklusnų. Mano tėvai neišmano, kaip 
išmokyti mane paklusnumo.“ Tik Viešpats 
gali pakeisti vaikus ir tik pasikeitę vaikai 
gali keisti visuomenę. 

Gali būti, kad būsimasis Parlamento 
narys sėdi jūsų bažnyčios sekmadieninėje 
mokykloje? O gal pas jus sėdi būsimasis 
įtakingas asmuo? Galbūt pareigūnas, kuris, 
tarkime, po 20 metų miesto taryboje turės 
priimti sprendimą, ar leisti jums viešai or-
ganizuoti evangelinį renginį? Galbūt yra 
vaikas tavo kaimynystėje, kuris niekada 
nebuvo pakviestas į jūsų bažnyčią ir auga 
negirdėdamas Evangelijos, tačiau yra vei-
kiamas kitų pasaulio dalykų? O po kelerių 
metų jis galbūt paveiks kitus, kaip yra pa-
veiktas kitų dabar? O gal ten yra būsimasis 
jūsų vaikų ir vaikaičių mokytojas!

Mūsų visuomenėms reikia bažnyčių, 
kurios skirtų pirmenybę darbui su vaikais. 
Ar tavo bažnyčia yra būtent tokia? Pabaigo-
je keletas žodžių jums, bažnyčių pastoriai. 
Noriu paprašyti Jūsų: gerbkite vaikų tar-
nautojus, kurie kas savaitę rūpinasi vaikais. 
Išsakykite jiems savo pagarbą. O jūs, mieli 
vaikų tarnautojai, ištikimai laikykitės šių 
žodžių: „Jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje!“ 
(1 Kor 15,58).

Pastorius Gerd-Walter Buskies yra 
Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos 
Europoje direktorius, www.tyrinetojai.
com
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Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir ne-
trukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė 
(Mk 10,14). 

Ar gali vaikas džiaugtis kuo nors la-
biau, nei šiais Viešpaties žodžiais? 
Biblijoje šis žodis užrašytas būtent 

vaikams ir jie turi į tai teisę. Vaikas visada 
gali remtis šiuo žodžiu ir nurodyti jį. Jei kas 
nors iš suaugusiųjų vaikui pasakys: „Visa 
tai ne tau, tu šito vis tiek dar nesupranti, 
Biblija užrašyta suaugusiems ir Jėzui rei-
kia tik suaugusių mokinių“, – tada vaikas 
ramiai ir meiliai gali atsakyti: „Bet juk 
Jėzus sako visiškai suprantamai: ‘Leiski-
te mažutėliams ateiti pas mane‘, prašome 
man netrukdyti, leiskite ir man ateiti pas 
Jį“. Niekas negali jam šito sutrukdyti. Jėzus 
elgiasi ne taip, kaip kai kurie kietaširdžiai 
turtuoliai. Jie prie savo prabangių namų 
vartų pritvirtina lenteles su užrašu: „elge-
toms įeiti draudžiama“. Kai kurie speciali-
ai tam laiko šunis, kad šie užpultų vargšus 
ir net vaikus. Tačiau pas Jėzų laisvai gali 
ateiti kiekvienas: tiek vaikai, tiek suaugu-
sieji. Šioje eilutėje „Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane“ būtent vaikams į rankas 
įteikiamas ypatingas pakvietimas. La-
bai svarbu šiuo kvietimu pasinaudoti! 
Klausykitės, ką sako Išgelbėtojas: „nes 
tokių yra Dievo karalystė.“ Tik tie, kas at-
eis pas Išgelbėtoją, įeis ir į Dievo karalystę. 
Niekada to nepamirškite!

Iš knygos „Прийди к Иисусу“, Brücke 
zur Heimat

GYVENKITE 
ŠVENTAI

Dailininkas norėjo nutapyti 
sūnaus palaidūno, apie kurį 
skaitome Evangelijos pagal 

Luką 15 skyriuje, paveikslą. Jis ieškojo 
žmogaus, tinkamo jį piešti. Vieną dieną jis 
sutiko valkatą. Jo drabužiai buvo sudriskę 
ir purvini, plaukai ilgi, o veidas murzinas.

Tai buvo kaip tik toks žmogus, kokio 
dailininkas ieškojo. Jis pasiūlė valkatai 
šiek tiek pinigų ir paprašė ateiti į studiją 
kitą dieną. Vyras mielai sutiko.

Sutartu laiku žmogus atvyko į studiją, 
tačiau dailininkas nebegalėjo jo pažinti – 
veidas buvo nupraustas, plaukai sušukuoti, 
jis buvo pasiskolinęs geresnių drabužių, 
kad atrodytų kaip galima geriau. „Iš tavęs, 

taip apsirengusio ir švaraus, man jokios 
naudos, – pasakė dailininkas. – Tu turėjai 
ateiti toks, koks buvai, būčiau nutapęs tave 
kaip sūnų palaidūną.“

Daug žmonių savo dvasia yra panašūs 
į tą vyrą. Jie mano, kad Kristus nori, jog, 
prieš ateidami pas Jį, jie pakeistų savo 
gyvenimą ir savo jėgomis taptų teisūs. 
Tačiau Viešpats nori, kad mes ateitu-
me pas Jį tokie, kokie esame, su visomis 
nuodėmėmis ir poreikiais. Jis pažadėjo nu-
plauti mūsų nuodėmes ir aprengti mus Jo 
teisumo rūbais.

Savas teisumas trukdo mums ateiti pas 
Viešpatį labiau nei mūsų nuodėmės. Mes 
turime išpažinti savo nuodėmes, ateiti pas 

ATEIK TOKS, KOKS ESI

ŠIUPINYS Leiskite

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių aki-
vaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus 
ir šlovintų jūsų Tėvą danguje (Mt 5,16).

Ar norite kažką pakeisti savo pasau-
lyje? Tada gyvenkite šventai!
Būkite ištikimas sutuoktiniui. 

Darbe atsisakykite apgaudinėti. Draugiškai 
elkitės su kaimynais. Būkite toks 
darbuotojas, kuris atlieka savo darbą ir 
nesiskundžia. Apmokėkite savo sąskaitas. 
Vykdykite savo pareigas ir džiaukitės 
gyvenimu.

Tegu jūsų gyvenimas nesiskiria nuo 
jūsų žodžių. Žmonės daugiau stebi, kaip 
gyvename, negu klausosi, ką  jiems sako-
me.

Max Lucado „Malonė šiai akimir-
kai“, 2006.

Viešpatį Jėzų ir prašyti Jo pakeisti mūsų 
širdis.

Ar tu bandai tapti geresnis prieš eida-
mas pas Kristų?

R. Cameron–Smith „Amžinoji 
uola“, tikros krikščioniškos istorijos ir 
vaikams, ir suaugusiems, 2007. Spausdi-
nama leidyklai „Reformatų literatūros 
centras“ sutikus.
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Būk dosnus savo tarnui 
Būk dosnus savo tarnui, kad galėčiau gy-
venti, laikydamasis tavo žodžio. Atmerk 
man akis, kad galėčiau suprasti tavo 
Įstatymo nuostabius vaisius. Gyvenu tik 
kaip ateivis žemėje, tad neslėpk nuo manęs 
savo įsakymų. Man širdis alpsta nuo ilge-
sio, dieną naktį ieškau tavo sprendimų. Tu 
grasini įžūliesiems — prakeiktiesiems, kurie 
nuklysta nuo tavo įsakymų. Išlaisvink mane 
nuo pajuokos ir užgaulių, nes laikausi tavo 
įsakų. Nors didžiūnai suėjo ir sąmokslauja 
prieš mane, tavo tarnas rūpinsis tavo 
įstatais. Tavo įsakai man žavūs, jie man 
patarėjai. (Ps 119,17—4, Šventasis Raštas)

„Būk dosnus savo tarnui...”
Šiam teiginiui apie Dievo dosnumą tikri-
ausiai galėtų paprieštarauti daug žmonių, 
patiriančių skurdą, kenčiančių nuo ligų ir 
įvairiausių bėdų, nes jų gyvenimo potyris 
yra visai kitoks. Vis dėlto joks potyris negali 
panaikinti egzistuojančio Dievo savybių, ir 
vienos iš jų — dosnumo. 

Remdamiesi 119 psalmės skaitiniu 
sustokime ties vienu iš svarbiausių Dievo 
dosnumo aspektų – Įstatymu, nurodančiu 
žmonėms tam tikrą gyvenimo tvarką, ribas 
ir supratimą. Dievas yra dosnus žmonėms, 
nes duodamas Įstatymą, Jis davė tai, kas iš 
tiesų žmogui šiame nuodėmės sugriautame 
pasaulyje yra svarbiausia, – orientaciją ir 
kryptį.

Taip pat labai svarbu žmogui kasdien 
skaityti Dievo žodį, nes tokiu būdu žmogus 
formuoja savo pasaulėžiūrą. 

Dievo dosnumas: galėti gyventi pagal Dievo 
žodį
Labai dažnai gyvenimo pamalonintais 
laikome tuos žmones, kurie yra patyrę 

materialinį, galimybių ir kitokiomis gerovės 
formomis jiems tekusį dosnumą. Kas gi 
nenori gyventi gražiai ir maloniai? Štai 
trečioji 119 psalmės dalis pirmiausia ir 
iškelia Dievo dosnumo mintį, kad žmogus 
galėtų gerai gyventi. 

Didžiausia Dievo dosnumo dovana 
žmogui yra pats gyvenimas. Natūraliai 
kiekvienas šiame pasaulyje trokšta gyventi, 
patirti džiaugsmą, ramybę, būti pastebėtas 
ir įvertintas. Psalmisto prašymas yra labai 
natūralus – jis nori gyventi, tačiau gyventi 
ne kaip atsitiktinai šiame pasaulyje atsiradęs 
asmuo, o kaip sąmoningai suprantantis, jog 
jis yra sukurtas Dievo, ir viskas, kas svar-
biausia šiame gyvenime, taip pat ateina iš 
Dievo. Ši mintis ir išsakyta 119 psalmėje: 
„Tavo rankos padarė mane ir sukūrė; padėk 
man suvokti, kad reikia mokytis tavo 
įsakymų“ (Ps 119,73).

Ką reiškia gyventi — tai filosofinis klau-
simas. Vieni geru gyvenimu vadina tai, kad 
turi pavalgyti, kur išsimiegoti ir daiktus 
pasidėti. Kitiems gyvenime svarbūs tokie 
dalykai, kaip: žmonių pagarba, dėmesys, 
džiaugsmas nekasdieniškais malonumais, 
galia valdyti kitų gyvenimą ir priimti spren-
dimus, darančius įtaką daugeliui žmonių. 
Gyvenimo samprata pliuralistinėje ir seku-
liarioje visuomenėje yra įvairi, net sunku pa-
sakyti, kuri teisingiausia, ir apskritai ar yra 
ta teisinga nuostata, ką reiškia „gyventi“? 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tiesiog „galėti 
gyventi“, arba būti, arba egzistuoti šioje 
žemėje tam tikrą laiką iki kol išnyksime —
tai nėra biblinė gyvenimo samprata, tai nėra 
Dievo numatyto gyvenimo plano dalis. 

Dievo žodyje tarp daugelio nuomonių 
apie tai, ką reiškia gyventi, mes išgirstame 
šią, pasakytą taip konkrečiai ir aiškiai: gy-

venti laikantis Dievo žodžio yra tikras gy-
venimas. Tikras gyvenimas įmanomas tik 
darnoje su Dievo užmanymu pergyvenant 
sudėtingą procesą iki pergalingos pabaigos: 
žmogaus gimimas, augimas, brendimas, 
mirtis, sielos atgimimas, naujo kūno gavi-
mas ir gyvenimas nuodėmės nepaliestoje 
ir Dievo artumo pašventintoje aplinkoje 
amžinai.

Žmogaus gyvenime turi derėti 
daug dalykų, kad jis būtų patenkintas. 
Pavyzdžiui, vaiko gyvenimas turi derėti su 
vaikiškais dalykais. Jei vaikas gyvena su-
augusio žmogaus gyvenimą, rūpindamasis 
pinigais, maistu, ieškodamas saugios vietos 
ir kovodamas už išlikimą, jo vaikystė ne-
laiminga. Taip pat yra, kai suaugęs žmogus 
imasi vaikiškų dalykų, ir užuot rūpinęsis 
vaikais, jis įninka į žaidimus, pramogas ir 
nuotykius - jo gyvenimas nedera su tuo, kas 
jis yra. Teisingas žmogaus gyvenimas, pagal 
šią 119 psalmę, yra tik santykyje su Dievu. 

Ši mintis — tai ir malda Dievui. Iš tiesų 
žmogui yra labai sunku gyventi ir laiky-
tis Dievo žodžio, nes paveiktas nuodėmės 
žmogus, net ir gero norėdamas, yra pajėgus 
tik nusidėti prieš Dievą ir savo artimą. Die-
vas žino, kad žmogus nusidės, ir todėl jam 
suteikė tam tikras atgailos formas, kad 
žmogus galėtų ne tik atgailauti už nuodėmę, 
bet ir pasukti šventėjimo, t. y. tobulėjimo 
link. Tą pačią mintį mes skaitome Naujaja-
me Testamente, o labiausiai ji yra išplėtota 
Laiške romiečiams, kur apaštalas Paulius 
pirmąja laiško dalimi parodo, jog žmogus 
pats iš savęs yra beviltiškai pražuvęs, ir  
Laiško romiečiams 8 skyrių jis pradeda ei-
lute: „Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, 
kurie yra Kristuje Jėzuje.“

Iš tiesų žmogus jaučiasi labai laimin-
gas, kai tikėdamas Dievu jis gali laikytis Jo 
žodžio. Šios Dievo dosnumo dovanos, kad 
gyventume laikydamiesi Dievo žodžio, mes 
psalmisto pavyzdžiu turime melsti ir priimti 
ją kaip pačią brangiausią dovaną. 

Dievo dosnumas: atmerktomis akimis maty-
ti Dievo Įstatymo vaisius
Dievo dosnumas žmogui pasireiškia galimy-
be matyti daiktus, reiškinius, egzistuojančią 
tvarką tokią, kokia ji iš tiesų yra. Jėzus 
klausė: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne 
abu įkris į duobę?!“ (Lk 6,39). Nematy-
ti kelio reiškia įkristi į duobę, arba atsit-
renkti į kokį stovintį ar judantį objektą ir 
susižaloti. Dažnai ta duobė yra pražūtinga 
pasaulėžiūra, iš kurios žmogus savo jėgomis 
išlipti nebegali. Kad neįkristum, reikia ma-
tyti, tačiau matyti reikia ir dėl daugelio kitų 
priežasčių. 

Žmonės regi dalykus, kurie jiems 
praverčia gyvenime, ir tada jie prasmingiau 
gyvena. Štai, pavyzdžiui, vienas žmogus 
pradeda matyti, kaip sunkiai gyvena vargšai, 
ir iš užuojautos jiems įsteigia įstaigą, kur jie 
yra pamaitinami, kur suteikiama medicininė 
pagalba ir pasirūpinama šiais žmonėmis. 
Nors visi pastebime vargšus, tačiau tik ke-
letas pamatome jų bėdą ir skurdą ir į tai re-
aguojame. 

Pamatyti tai, kas labai vertinga, yra 
Dievo dovana, tačiau, kaip skaitome 119 
psalmėje, dar didesnė ir svarbesnė Dievo 
dovana yra matyti Dievo Įstatymo vaisius. 

Štai čia ir yra sakoma, kad šis Dievo 
žmogus mato, kad iš tiesų jis yra tik lai-
kinas ateivis žemėje. Jam daugelis dalykų 
yra ir liks paslaptimi. Pripažindamas 
savo silpnumą, jis prašo apreiškimo, kad 
pamatytų, kaip šiame pasaulyje jam gyven-
ti  nenuklystant ir laikantis Dievo tvarkos. 
Todėl jis nuolat ieško Dievo sprendimų ir 
patarimų, kad nepražūtų kaip tie žmonės, 
kurie gyvena ieškodami tik to, kas jiems 
naudinga. 

Nuo šios psalmės parašymo laikų 
faktiškai viskas taip pat yra ir likę. Tiesa, 
per tris tūkstančius metų žmogus labai pa-
tobulino savo buitį, pamatė daug nuostabių 
dalykų apie Dievo sukurtą kūriniją, tačiau 
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vis vien liko ateivis žemėje. Jis negali ir 
nepajėgs išaiškinti visų Dievo paslapčių ir  
galiausiai jo gyvenimas baigsis pražūtimi.

Su psalmistu esame priversti pripažinti 
– mums reikia regėti, todėl ir prašome:  „At-
merk man akis, kad galėčiau suprasti tavo 
Įstatymo  nuostabius vaisius.“ Taigi, ar Die-
vas bus man dosnus, ar Jis atmerks man 
akis?

Regėjimas — tai mano paties gyvybinis 
poreikis. Ar aš noriu matyti tai, kas yra nu-
ostabu, ir ar aš nuolankiai ir paklusniai prii-
mu tai, ką Dievas rodo?

Pakartoto Įstatymo knygoje (28,65) 
randame prieštaringą regėjimui mintį, 
kad Viešpats ir susilpnina regėjimą: „Tarp 
svetimų tautų neturėsi poilsio, nė vie-
tos kojai ramiai pastatyti, nes Viešpats 
duos tau baugščią širdį, nusilpusias akis ir 
kankinančias mintis.“ Iš čia yra aišku, kad 
baugšti širdis, silpnos akys matyti Dievo 
Įstatymo vaisius ir kankinančios mintys 
yra netikėjimo ir nepaklusnumo pasekmė. 
Tikėjimo, kuris yra malonės dovana, rezul-
tatas yra drąsi širdis, reginčios akys ir tyros 
mintys. 

Šventajame Rašte dauguma žmonių, 
patyrusių praregėjimą, gyvena daugiau 
tikėjimu; vieni pamatė materialių, tačiau 
gyvenimui būtinų dalykų, kiti dvasinių:

Dievas atvėrė jai (Hagarai)  akis, ir ji 
pamatė šulinį. Pr 21,19

Abraomas, pakėlęs akis, pamatė netolie-
se aviną, įstrigusį ragais į tankų krūmokšnį. 
Jis paėmė jį ir aukojo deginamąją auką 
savo sūnaus vietoje. Pr 22,13

Eliziejus meldėsi: „Viešpatie, atverk jo 
akis, kad matytų.“ Viešpats atvėrė tarno 
akis, ir jis pamatė: štai kalnas buvo pilnas 
ugninių žirgų ir vežimų, supančių Eliziejų. 
2 Kar 6,17

Atverk man akis, kad stebuklus Tavo 
įstatyme regėčiau. Ps 119,18

Nugręžk mano akis nuo tuštybių; atgai-
vink mane savo kelyje. Ps 119,37

Dievo dosnumas: orumas ir pagarba tam, ku-
ris laikosi Dievo įsakų
119 psalmės eilutėse mes per neigiamą 
patyrimą girdime maldą: „Išlaisvink mane 
nuo pajuokos ir užgaulių, nes laikausi tavo 
įsakų.“ Tikriausiai mes girdime, kaip iš jo 
juokiasi ir jis yra užgauliojamas. Akivaiz-
du, kad jam tai nepatinka. Jis laikosi Dievo 
įsakų, gyvena nuoširdžiai tikėdamas, žavisi 
Dievo sprendimais ir atsižvelgia į Šventojo 
Rašto patarimus, tačiau žmonės jį niekina. 
Gali būti, kad kai kuriais atvejais psalmis-
tas atrodo senamadiškas, per daug ribotas, 
galbūt pernelyg įstatymiškas, tačiau tai kyla 
iš jo supratimo ir tikėjimo Dievu. Kaip ma-
tyti, pasaulio reakcija ir atlygis už tikėjimą 
yra pajuoka ir užgaulės. Natūraliai tikintysis 
prašo Dievo suteikti jam orumo ir pagarbos.

Iš tiesų dažnai tikintis žmogus turi 
apsispręsti, kaip jis gyvens, ką jis vertins, 
ką laikys savo autoritetu. Psalmėje galime 
pastebėti, kad psalmistas nėra paprastas ir 
nežinomas žmogus iš kažkokio užkampio. 
Jis turi svarbią ir autoritetingą poziciją tarp 
Izraelio didžiūnų. Gal čia Dovydas, gal čia 
vienas iš šventyklos kunigų, tačiau akivaiz-
du, kad jį pažįsta Izraelio didžiūnai ir jiems 
nepatinka jo nusistatymas laikytis Dievo 
Įstatymo. 

Kas gi žmogui suteikia tikrojo orumo, 
kad jis būtų gerbiamas? Tikras atsakymas iš 
visų egzistuojančių yra toks: vienintelis Die-
vas. Tik mylintis Dievą žmogus bus pagerb-
tas ir įvertintas. Štai 19 psalmėje rašoma: 
„VIEŠPATIES Įstatymas tobulas; jis atnau-
jina gyvastį; VIEŠPATIES įsakai teisingi, 
— jie paprastus žmones padaro išmintingus“ 
(Ps 19,8).

Senajame Testamente yra pranašo Amo-
so knyga. Amosas tapo Dievo pranašu. Ir 
kunigai, ir kilmingi žmonės iš jo juokėsi ir 
jam kenkė. Amosas jiems atsakydamas liu-
dija: „Aš nebuvau nei pranašas, nei pranašo 
sūnus, aš buvau kerdžius ir šilkmedžio vaisių 
brandintojas. VIEŠPATS paėmė mane, kai 

ganiau kaimenę, ir VIEŠPATS man įsakė: 
'Eik ir pranašauk Izraeliui, mano tautai!'“ 
(Am 7,14—15). 

Tokie dalykai aprašyti ne vien Biblijos pa-
sakojimuose. Juos pastebime ir kasdieniame 
gyvenime. Tas žmogus, kuris myli Dievą ir 
laikosi Jo įstatymų, gerbia kiekvieną žmogų, 
yra nuoseklus savo tikėjime, dažniausiai yra 
pastebėtas ir įvertintas. Žinoma, būti nuo-
sekliam savo tikėjime, vadinasi, tam tikru 
metu patirti priešiškumą, klastą, apkalbas ir 
panašius dalykus. Vis dėlto be šitų dalykų ti-
kras tikinčiojo gyvenimas yra neįmanomas. 

Jėzus mokė: „Mokinys nėra aukštesnis 
už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. 
Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui 
ir tarnas šeimininkui. Jei namų šeimininką 
jie praminė Belzebulu, tai ką bekalbėti apie 
namiškius!“ (Mt 10,24—25), o pakeliui į 
nuosprendžio vietą sakė: „Jeigu šitaip daro 
žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuo-
lio?“ (Lk 23,31). Prisiminkime, kaip Izrae-
lio „didžiūnai“, teisdami Jėzų, negalėjo rasti 
jame jokios kaltės. Visgi jie nuteisė Jį ne vien 
tik žiauriausia mirties bausme, tačiau dar ir 
labiausiai tyčiojosi.

Taigi, tik tas, kuris pasitikėdamas Die-
vu priima Jo patarimus, įstatymą, nuosta-
tus, nurodymus, perspėjimus, padrąsinimus, 
tikėjimą ir viltį, tikrai patirs Dievo dosnumo 
dovaną – orumą ir pagarbą.

Visus šio straipsnio skaitytojus norėčiau 
paraginti geriau pažinti mus sukūrusį 
Dievą. Skaitydami Jo Žodį, mes dažnai 
būsime nustebinti, mes pamatysime kitokias 
mąstymo apie gyvenimą paradigmas. Tai, 
kuo mes norime būti, dažnai gerai žinome, 
tačiau ar mes žinome tai, kuo turime būti? 
Tik Dievo žodis mums atskleidžia panašias 
paslaptis.

Dievo dosnumas, apie kurį remdamiesi 
119 psalme kalbėjome, kviečia mus ateiti 
prie Golgotos kalvos, kur už mus buvo pa-
aukota pati didžiausia Dievo dosnumo dova-
na – Dievo Sūnus, kuris mirė ant kryžiaus 

už mūsų nuodėmes. Be Jėzaus atperkamo-
sios aukos mes negalėtume būti išteisinti ir 
pagerbti Šventojo Dievo akivaizdoje. Mūsų 
geri norai ir geri darbai, meilė ir kitokios ge-
ros pastangos visiškai nieko nereiškia, jeigu 
tikėjimu nesame priėmę didžiausios Die-
vo dosnumo dovanos — Jo Sūnaus Jėzaus. 
Apaštalas Paulius rašo: „Bet su dovana yra 
ne taip, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus 
nusikaltimo mirė daugelis, tai tuo labiau 
Dievo malonė ir malonės dovana per vieną 
Žmogų, Jėzų Kristų, gausiai atiteko daugy-
bei.“ (Rom 5,15).

Artūras Rulinskas,
Vilniaus laisvųjų krikščionių baž-

nyčios pastorius



sakė, kad bus daug geriau, jei Jis juos pa-
liks ir išeis pas savo Tėvą danguje. Jėzus 
sakė, kad vietoj savęs Jis atsiųs Šventą ją 
Dvasią (Jn 16,7–15). Jis pažadėjo, kad 
Šventoji Dvasia mus amžinai sujungs su 
Dievu ir suteiks nuoširdumą mūsų mal-
doms, duos supratimą skaitant Bibliją. 
Ji suteiks mums vidinę stiprybę gyven-
ti Dievo šlovei, išlies į mūsų širdis meilę 
Dievui, užtikrins mūsų išgelbėjimą gyva-
jame Jėzuje Kristuje.

Po šių naujų atradimų apie Dievą aš 
iš naujo savo gyvenimą paskyriau Jam. 
Meldžiausi ir prašiau, kad Jėzus, kuris 
numirė už mano nuodėmes ir po trijų 
dienų prisikėlė iš mirties, atsiųstų savo 
Šventą ją Dvasią ir į mano gyvenimą. Aš 
norėjau pažinti Dievą asmeniškai taip, 
kaip Sofija ir Maurisha, o tu? 

Misionierė Simona Fishel
Droheda, Airija
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Šį rudenį pirmąkart po vienerių metų 
Airijoje grįžau namo – į Lietuvą. 
Su vyru sėdėjome kavinukėje ir 

gurkšnojome arbatą. Mano akys užkliuvo 
ties krūvele žurnalų. Atsiverčiau kaip tik 
tą, kuriame buvo rašoma apie Airiją. Nė 
kiek nenustebau perskaičiusi pirmuo-
sius straipsnio sakinius: „Dauguma šią 
šalį pažįsta ne kaip turistų Meką, o kaip 
antrą ją lietuvių gimtinę. Jei vyksti į 
Airiją, vadinasi, dirbti...“

Prisimenu, kai aš pirmą kartą išva-
žiavau dirbti į užsienį. Buvau vos 18-os, 
kai 2001 metais išskridau tiesiai į Niujorką. 
Dirbau aukle šeimoje, auginu-sioje tris 
mergaites. Buvo labai sunku prisitaikyti 
prie naujojo gyvenimo ir kultūros. Mano 
gyvenimas palengvėjo, kai sutikau dvi 
merginas, buvusias tokioje pat padėtyje 
kaip ir aš – gyveno tame pačiame prie-
miestyje, dirbo auklėmis ir ilgėjosi namų. 
Viena iš jų – Maurisha – buvo iš Namibi-
jos, o kita Sofija iš Švedijos. Laisvalaikį 
dažnai leisdavau su šiomis merginomis: 
dalijomės džiaugsmais ir sunkumais, 
namų ilgesiu, bet labiausiai mus jungė 
tikėjimas Dievu.  

Aš užaugau netikinčioje šeimoje, 
tačiau nuo mažens ieškojau Dievo. Mano 
tėtis kartais išgerdavo, keldavo vaidus na-
muose, mušdavo mamą. Kai namuose vyk-
davo tokie dalykai, aš maldaudavau Dievą 
pagalbos. Būdama 10-ies ir ieškodama 
daugiau pagalbos iš Dievo, tapau katalike: 
priėmiau krikšto ir Šv. Komunijos sak-
ramentus, tačiau į bažnyčią ateidavau tik 
tada, kai gyvenimą spausdavo sunkumai. 
Tuomet tyliai sėdėdavau bažnyčios prie-
temoje, mėgaudamasi ramybe ir mintyse 
kalbėdama su Dievu. 

Sofijos ir Maurishos tikėjimas buvo 
ypatingas. Jos kalbėdavo apie Dievą labai 
atvirai, dėl visko melsdavosi, o kai joms 
neduodavo ramybės gyvenimo klausi-
mai, rūpesčiai ar baimės, jos skaitydavo 
Bibliją. Keletą kartų, dar būdama Lie-
tuvoje, bandžiau skaityti Bibliją, bet ji                                                                                   
pasirodė man per daug sudėtinga. O 
merginos, rodos, žinojo kiekvieną Bib-

lijos puslapėlį. Kalbėdamos apie Dievą, 
jos  vadino jį Dangiškuoju Tėvu, artimi-
ausiu Draugu, visos žemės Kūrėju, ku-
riam nėra neįmanomų dalykų. Aš taip pat 
troškau pažinti Dievą asmeniškai (kaip ir 
jos). Tačiau kaip besistengiau padaryti tai 
savo jėgomis, vis tiek buvau ta pati aš. Ką 
reikėjo daryti, kad turėčiau tokį tikėjimą, 
kaip tų merginų?

Mano draugės pasidalijo savo tikėjimo 
paslaptimi. Aš jau žinojau, kad Dievas yra 
triasmenis: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir 
Dievas Šventoji Dvasia. Dievas Tėvas taip 
mylėjo nuodėmingojo pasaulio žmones, 
kad atsiuntė savo vienintelį Sūnų išgelbėti 
(atpirkti) žmones iš nuodėmių. Jėzus 
Kristus, Dievo Sūnus, atėjo į šį pasaulį ir 
prisiėmė mūsų nuodėmes, kad mums būtų 
atleista amžinai. Aš suvokiau Dievą – kaip 
Tėvą, o Jėzų – kaip Dievo Sūnų. Tačiau 
kas buvo Dievas Šventoji Dvasia?

Jėzus, gyvendamas žemėje, apaštalams 
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Yra žmonių, kurie iš tiesų moka 
melstis; jie turi šventą, vaikišką 
būdą, yra paprasti Dievo vaikai, 

tikintys, kad Dievas girdi maldas vien tik 
dėl Jėzaus aukos.

Mes, suaugusieji, galime pasimokyti 
iš vaikų. Vaikai dažnai susiduria su pro-
blemomis, kurių nesugeba išspręsti patys. 
Tai natūralu. Tačiau pažiūrėkite, su kokiu 
pasitikėjimu ir nuostabia drąsa vaikas 
kreipiasi į tėvą ar motiną, prašydamas 
pagalbos! Ir jis tikisi būti išgirstas. Tikisi 
gauti pagalbos kiekvieną kartą.

Kai jauti, kad tavo maldos išklausomos, 
įgauni jėgų ir drąsos. Tada matai, kad Die-
vas yra tikrovė, kad verta kreiptis į Jį pa-
galbos. Kreipkimės į savo dangiškąjį Tėvą 
visais klausimais, būkime kaip vaikai, 
visiškai įsitikinę, kad Jis kiekvieną kartą 
mus išklausys. Nėra dalykų, kuriuose Jis 
mums nenorėtų padėti.

Būk atviras Dievui, pasisakyk Jam 

savo problemas, visas situacijas, kuriose 
tau reikia patarimo. Prašyk bet ko Jėzaus 
vardu! Ir jei malda atitiks Jo valią, ji bus 
išklausyta. Tada galėsi pasakyti kaip 
psalmininkas: „Kai šaukiausi, Tu mane 
išklausei ir suteikei man drąsos“ (Ps 
138,3).

Būna laikas, kai mes, kaip sakoma 
žodžiais, skirtais šiai dienai, turime mels-
damiesi šauktis Dievo pagalbos. Ne gar-
siai, ne taip, kad kiti girdėtų, bet tyliai, 
iš visos širdies. Paklausyk, kaip puikiai 
Jėzus yra pasakęs: „Tad nejaugi Dievas 
neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie 
Jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų 
jiems padėti? Sakau jums: Jis apgins jų 
teises labai greitai...“ (Lk 18,7–8). Tikrai 
verta kreiptis į Dievą pagalbos!

Herbertas Neimanas
Iš knygos „Dievo rankose“, Lietuvos 

Biblijos draugija, 1999.

Psalmė 138,3

Leidyklos LICHT IM OSTEN knygas galite įsigyti 
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Фритц Ринекер, Герхард Майер
БИБЛЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
БРОКГАУЗА
220 x 155 mm, 1120 p.
Tai pati išsamiausia Biblijos enci-
klopedija. Joje daugiau nei 6 000 
pagrindinių žodžių apie Bibli-
jos laikų istoriją, asmenybes, 
geografiją ir archeologiją. Kny-
goje daugiau kaip 200 spalvotų 
iliustracijų, apie 400 žemėlapių 
ir piešinių.

Išleido CHRISTLICHE VERLAGSBUCH-
HANDLUNG, 1999.

G. I. Williamson
HEIDELBERGO KATEKIZMAS
Studijų vadovas
135 x 215 mm, 232 p.
Heidelbergo katekizmas – vienas 
iš tiksliausių Reformacijos lai-
kotarpio išpažinimų. Ištikimas 
milijonų mokytojas, atlaikęs 
laiko išbandymą. Ir šiandien jis 
– viena iš geriausių mokomųjų 
priemonių išaiškinti, ką reiškia 
būti krikščionimi.

Telefonai pasiteirauti: 8-5 2625634; 
mob.:8-607-57377 
Išleido leidykla „Reformatų literatūros centras“, 
2010.
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160 x 210 mm, 828 p.
Konkordancija – ideali priemonė 
gilintis į Šventojo Rašto lobį: 
rasti atsakymus į įvairiausius 
klausimus, gilintis į Dievo Žodį, 
parengti teminį Biblijos vakarą. 
Telefonai pasiteirauti:
 8-5 2131975; 8-5 2652656.
Išleido Lietuvos Biblijos

 draugija, 2010.

Džon Drein
ATVERTUS BIBLIJĄ
950 x 150 mm, 48 p.
Biblija yra labiausiai skaitoma knyga 
pasaulyje. Vieni tvirtina, kad ji 
pakeitė jų gyvenimą. Kiti su ja ko-
voja. Tai trumpas įvadas į pasaulio 
knygų lobyną.
Išleido leidykla „Jona“, 1994.
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