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Ką lyderiai sako apie knygą „Gėris ar Dievas?“
„Gėris ar Dievas?“ – tai galinga kelionė per Raštą, kuri mes iššūkį jūsų požiūriui
į tai, ką reiškia gyventi gerai, ir jį pakeis.“
– MARK BATTERSON, New York Times bestselerio The Circle Maker
(„Apskritimų autorius“) autorius
„Gėris ar Dievas?“ – nuostabi įžvalgos pamoka, kuri jus paragins iš tiesų ieškoti
Viešpaties, kad suprastumėte Jo tobulą valią savo gyvenimui.“
– JOYCE MEYER, Biblijos mokytoja ir bestselerių autorė
„Džonas Bivyris – gerbiamas mokytojas, lyderis ir autorius, o, be to, dar ir geras
draugas ir bendradarbis Karalystės statybose. Jo troškimas matyti kiekvieną
žmogų ne tik gyvenantį gerai, bet gyvenantį Dievo gyvenimą, sustiprins jūsų
tikėjimą ir paragins tvirtai imtis visko, ką jums yra paruošęs Jėzus. Džono
mokymas ir asmeniniai apreiškimai padės naujai pažvelgti į Dievo valią ir į Jo
pačius geriausius sumanymus jūsų ateičiai.“
– BRIAN HOUSTON, vyresnysis Hillsong bažnyčios pastorius
„Kai skaitau žmonių, kurie iš meilės Dievui padaro neįtikėtinų dalykų, istorijas, pajuntu, kad noriu būti tarp jų. Knygoje „Gėris ar Dievas?“ kalbama apie
tai, kas nutinka protuose ir širdyse tų, kurie iš tiesų trokšta paties geriausio iš
Dievo, o ne tenkinasi lengviau pasiekiamomis klastotėmis. Jei jumyse dega tas
pats troškimas radikaliai pažinti Dievą ir Jam tarnauti, aš nepaprastai raginu jus
perskaityti šią knygą.“
– JOHN C. MAXWELL, bestselerių autorius ir pranešėjas
„Gėris ar Dievas?“ palies jus iki pat širdies gelmių. Jei norite ir toliau gyventi
kaip gyvenote, tuomet ši knyga – ne jums. Bet jei norite, kad jūsų požiūris būtų
amžiams pakeistas, prarykite šią žinią. Ji perkeis jūsų gyvenimą!“
– CHRISTINE CAINE, A21 Campaign įkūrėja ir bestselerio Unstoppable („Nesustabdomas“) autorė
„Džono Bivyrio knyga „Gėris ar Dievas?“ jums neleis pasitenkinti niekuo
mažiau kaip tik geriausiais Dievo dalykais. Džonas puikiai primena, kad mes
rasime Dievą Jo ieškodami.“
– JENTEZEN FRANKLIN, vyresnysis Free Chapel bažnyčios pastorius
ir New York Times bestselerio Fasting („Pasninkas“) autorius
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„Metanti iššūkį. Aiški. Reikalinga. Knyga „Gėris ar Dievas?“ – tai svarbus priminimas, kad žmogaus tikslas nėra būti geram. Ši knyga pabrėžia žmonių turimą
potencialą pajudėti iš kasdieniško gyvenimo moraliai paklūstant į gyvybės pilną
gyvenimą, kuris įmanomas tik Jėzuje.
– LOUIE GIGLIO, Passion City bažnyčios Atlantoje, Džordžijoje, pasto
rius ir Passion konferencijų pradininkas
„Kaip uždegtas degtukas nušviečia pačią tamsiausią tamsą, Džonas Bivyris
nušviečia kelią į akivaizdų Dievo artumą, uždegdamas nepasotinamą skaitytojo
troškimą, kuris numalšinamas tik artimame santykyje su Juo.
– VYSKUPAS T. D. JAKES, TDJ Enterprises vadovas ir New York Times
bestselerių autorius
„Dievo gerumas mus supa visur, bet ar mes tikrai jį suprantame? Knygoje „Gėris
ar Dievas?“ Džonas Bivyris nagrinėja, ką reiškia būti geru ir kaip su tuo susijęs
Dievas. Skaitydami šią reikšmingą knygą, jūs pajusite intrigą, iššūkį ir įgausite noro
siekti geriausio, ką Dievas jums paruošęs, ir dalintis tuo su kitais.“
– CRAIG GROESCHEL, LifeChurch.tv vyresnysis pastorius ir knygų From
This Day Forward („Nuo šios dienos“) ir Five Commitments to Fail – Proof
Your Marriage („Penki įsipareigojimai, kurie neleis jūsų santuokai sužlugti“)
autorius
Džonas Bivyris dar kartą nepakartojamai ir gyvenimą keičiančiu būdu kviečia
Kristaus Kūną veikti. Savo naujoje knygoje „Gėris ar Dievas?“ skaitytojui jis
parodo, kaip jie gali visapusiškai išnaudoti savo santykį su Dievu ir nusistatyti
aukštesnius standartus visose savo gyvenimo srityse.“
– MATTHEW BARNETT, vyresnysis Angelus Temple pastorius Los
Andžele, Kalifornijoje, ir vienas iš Dream Center steigėjų
Knygoje „Gėris ar Dievas?“ Džonas Bivyris meta mums iššūkį permąstyti savo
supratimą apie Dievo gerumą ir pripažinti, kad yra sričių, kuriose mes gyvename
pagal savo nusistatytus standartus, o ne Jo. Dalindamasis aštriomis biblinėmis
įžvalgomis ir savo paties sunkumų akimirkomis, Džonas įkvepia skaitytojus atmesti netikrą gerumą, kurį siūlo pasaulis, ir iš naujo pavesti savo širdis tobulam
dangiškojo Tėvo šventumui. „Gėris ar Dievas?“ būtina perskaityti kiekvienam
Jėzaus pasekėjui, kuris atsisako priimti bet ką, kas nėra iš Dievo.“
– CHRIS HODGES, vyresnysis Highlands bažnyčios pastorius ir knygų
Fresh Air („Gaivus oras“) bei Four Cups („Keturios taurės“) autorius.
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Skiriu šią knygą mūsų sūnui…
Ardenui Kristoferiui Bivyriui
Esi uolus, stiprus, švelnus ir išmintingas.
Žaviuosi tavo jautrumu tiems, kurie įskaudinti.
Sūnau, labai didžiuojuosi tavimi ir myliu tave per amžius.
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DĖKOJU
Savo žmonai, vaikams ir anūkams. Kiekvienas man esate Dievo dovana ir nepaprastai praturtinote mano gyvenimą. Myliu jus be galo be
krašto.
Savo Messanger International komandai, tarybos nariams ir partneriams.
Ačiū, kad palaikėte Lizą ir mane. Neįsivaizduojame, kad būtų įmanoma iš
Dievo gauti dar ištikimesnius ir tikresnius draugus savo kelionėje, kurioje
siekiame atnešti pasaulio tautoms šlovingąją Jėzaus Kristaus Evangeliją.
Briusui, Džeilynai, Vincentui, Alisonei, Adisonei ir Loranui: ačiū,
kad uoliai šlifavote šią žinią naudodami savo redagavimo įgūdžius. Esu
pakerėtas Dievo jums suteiktų dovanų.
Alanui: ačiū už nepakartojamą viršelio dizainą šiai žiniai. Jis švarus
ir stilingas.
Adisonei, Kolinai, Esterai, Tomui, Metui, Ardenui, Alanui, Džeilynai
ir Deividui: ačiū, kad skaitėte šią knygą, kai ji dar formavosi, ir ačiū už
išmintingą bei konstruktyvų indėlį rašant sunkesnius skyrius.
Tomui, Esterai, Adisonei, Ostinui ir Džonui: ačiū už jūsų sveiką
nuovoką ir išmintį leidžiant šią knygą ir ją platinant.
Robui ir Vanesai: ačiū už jūsų nepailstančias rankas stengiantis išplatinti šią žinią pasaulio tautoms.
Mūsų dangiškajam Tėvui, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui ir Šventajai
Dvasiai: ačiū už mūsų visišką išgelbėjimą iš mūsų nuodėmių, mūsų įvaikinimą ir šios žinios perdavimą Tavo mylimiems žmonėms. Tau tebūna
visa šlovė.
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APIE ŠIĄ KNYGĄ
„Gėris ar Dievas?“ nuo pradžios iki galo gali būti perskaityta kaip
bet kuri kita knyga. Knygos pabaigoje pridėjau papildomos medžiagos
tiems, kurie norėtų „Gėris ar Dievas?“ naudoti kaip studijų priemonę.
Studijuoti knygą galima individualiai arba grupėse. Kursas sukurtas taip,
kad jį baigtumėte per šešias savaites, bet galite jį laisvai pritaikyti prie savo
poreikių.
Kiekvienos savaitės medžiagoje rasite:
- Klausimus diskusijoms grupėje arba asmeniniams apmąstymams.
- Savaitės pamąstymus, kuriuos galite įtraukti į savo kasdienį bend
ravimą su Dievu.
- Apmąstykite: tai apmąstyti skirta Biblijos eilutė savaitei.
- Pritaikykite: paprastas būdas, kaip pritaikyti tai, ką sužinojote, kasdieniame savo gyvenime.
Knygos skyriai, kurie sutampa su kažkuria iš savaičių, yra surašyti
virš tos savaitės klausimų diskusijai.
Jei šią knygą skaitote kaip „Gėris ar Dievas?“ mokymo programos
dalį, rekomenduojame jums peržiūrėti ar perklausyti kiekvienos savaitės
mokymo sesiją ir atsakyti į grupinės diskusijos klausimus, surašytus knygos pabaigoje. Tuomet tegul kiekvienas grupės narys perskaito atitin
kamus knygos skyrius ir pamąstymą prieš kitą susitikimą. Kiekvienai
savaitei skirta viena mokymo programos sesija.
Gero skaitymo!
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ĮŽANGA

N

eseniai telefonu kalbėjau su vienu gerbiamu valstybės vadovu. Mūsų
pokalbis jau ėjo link pabaigos, kai jis netikėtai pasakė: „Džonai, luktelk minutėlę. Aš noriu tau kai ką pasakyti. Per pastaruosius dvidešimt
metų parašei daugybę knygų, bet yra viena, kurią tu turi parašyti. Bažnyčiai
laikas išgirsti šią pranašišką žinią; tai dangaus tau suteiktas įgaliojimas.“
Kai jis baigė kalbėti, aš jau klūpojau ant žemės pritrenktas Dievo
artumo. Per kelias savaites nuo to pokalbio manyje įsiliepsnojo didžiulis
troškimas parašyti tą knygą.
Ši žinia sukasi aplink vieną paprastą klausimą: Ar pakanka būti
geram?
Šiais laikais žodžiai „geras“ ir „Dievas“, atrodo, tapo sinonimais1. Mes
tikime, kad tai, kas bendrai laikoma geru, atitinka Dievo valią. Dosnumas,
nuolankumas ir teisingumas yra gerai. Savanaudiškumas, arogantiškumas
ir žiaurumas yra blogai. Skirtumas tarp šių dalykų atrodo gana akivaizdus.
Bet ar viskas tuo ir baigiasi? Jei gėris yra toks akivaizdus, kodėl Hebrajams
5, 14 mus moko, kad mums būtina įžvalga, jog jį atpažintume?
Apaštalas Paulius rašo: „Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera,
Žodžių žaismas anglų k. – good ir God; taip pat ir originaliame knygos pavadinime (red.
pastaba)

1


16

|

GĖRIS AR DIEVAS?

priimtina ir tobula Dievo valia“ (Rom 12,2). Mes negalime atskirti, kas iš
tiesų yra gerai mūsų gyvenimui, jei prieš tai neatnaujiname savo proto. Be
to pasikeitimo, kuris įvyksta atnaujinant protą, mes netenkame to nuostabaus, Dievo įkvėpto gyvenimo, kuris mums duodamas Kristuje.
Prieš padėdamas pasaulio pamatus, Dievas sumąstė mūsų gyvenimui
planą, tokį, iš kurio liejasi įvykdyta paskirtis, neišsemiamas džiaugsmas ir
didžiulis pasitenkinimas. Jo valia ir planas jums yra tobulai ir visiškai geri.
Bet yra netikras gėris, kuris gali jums neleisti priimti visko, kas geriausia iš
Dievo.
Labai gaila, bet daugelis iš mūsų tenkinasi imitacija. Mes patys to nesuprasdami (o kartais ir sąmoningai) atmetame Dievą, vaikydamiesi to, kas
išoriškai atrodo gerai.
Ankstyvosios bažnyčios vadovai mus nuolat perspėjo apie šią apgaulę
(būti apgautam reiškia tikėti, kad žinome tiesą, kai iš tikrųjų jos nežinome).
Pats Jėzus perspėjo, kad apgaulė bus taip gudriai paslėpta mūsų laikais,
jog net išrinktieji taps jos aukomis. Ar galime į šiuos perspėjimus nežiūrėti rimtai? Ar galime į juos numoti ranka manydami, kad ši apgaulė mus
aplenks ir kad sugebame instinktyviai atskirti gėrį nuo blogio?
Geroji žinia yra ta, kad Dievas nesistengia nuo mūsų nuslėpti to, ką ge
riausia yra mums paruošęs. Jis nesistengia mums ant akių užtraukti šešėlių.
Jis pažada, kad tie, kurie ieško, randa. Jei pasišvenčiame kelionei surasti
tiesą, mūsų neapgaus jos pakaitalas. Klausimas kyla toks: Ar mes žvelgsime
į tiesos Šaltinį, ar pasitenkinsime paviršinėmis žiniomis apie Dievą? Viliuosi, kad, skaidydami šią knygą, jūs sutvirtinsite savo apsisprendimą niekada
nepasitenkinti kažkuo mažiau nei geriausia, ką jums yra paruošęs Dievas.
Prieš pradėdami pasimelskime:
Tėve, Jėzaus vardu atverk mano akis, ausis ir širdį, kad matyčiau, girdėčiau ir
suvokčiau Tavo valią mano gyvenime. Šventoji Dvasia, mokyk mane – giliai ir iki
pat mano gelmių – Jėzaus Kristaus kelių, kai skaitysiu šią žinią. Žvelgiu į Tave
kaip į savo Mokytoją. Kalbėk man nuo pat pirmo šios knygos sakinio. Tebūna mano
gyvenimas pakeistas amžiams. Amen.
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1
KAS YRA GĖRIS?
„Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas.“
– Morkaus 10, 18
Viskas visatoje yra gera tik tiek,
kiek atitinka Dievo prigimtį,
ir bloga tiek, kiek to nedaro.
– A. W. Tozer

G

ėris ir blogis. Mes visi šiuos dalykus skiriame, ar ne? Nejaugi neturime įgimto žinojimo, kas yra gėris ir kas yra blogis?
Dažnai girdėdavau žmones sakant, kad eame iš prigimties geri. Ar
tai tiesa? Mes žinome, kad vaidybiniai ir dokumentiniai filmai bei kitos
televizijos programos, kurios sušildo mūsų širdis, išryškina žmonijos
gerumą. Nežinau nė vienos nepaprastai išpopuliarėjusio istorijos, romano ar filmo, kuriuose blogis triumfuotų prieš gėrį.
Mes visi užaugome stebėdami, kaip geriečiai įveikia didžiulius iššū
kius. Atrodė, viskas buvo prieš juos ir jie susidūrė su neišvengiamu pralaimėjimu, dažnai net ir pačioje pabaigoje, bet staiga mūsų didvyriai prasiveržė ir nugalėjo bei įvykdė teisingumą. Mes tokios pabaigos laukiame
ir sutinkame ją plojimais. Tikėjomės, kad gėris visada laimės, nes Dievas
juk yra gėrio pusėje, ar ne taip?
Pastaraisiais metais prodiuseriai ir televizijos kanalai pradėjo naują
seriją laidų – realybės šou, kuriuose vyksta pertvarkymai. Viskas prasidėjo
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nuo laidų, kuriose sutvarko to neišgalinčių šeimų namus. Sėdėjome prilipę
prie televizoriaus ekrano žavėdamiesi filantropų užsidegimu ir dosnumu
tiems, kurie stokoja ir vargsta. Laukėme to šoko, kurį išgyvens žmonės,
kuriems padedama, tuomet apsiašarodavome sulaukę kulminacijos, kai
vargšės sielos pamatydavo savo atnaujintus namus. Tuomet prasidėjo kitos
laidos, kuriose „nevykėliams“, kenčiantiems nuo nutukimo, buvo padedama atsikratyti daugybės kilogramų, dar kitose žmonės buvo aprengiami,
apkerpami, jiems buvo padaromas makiažas ir t. t.
Netrukus į šį vežimą įšoko ir įžymybės. Pripažinti atlikėjai padėdavo
„prasimušti“ tiems, kurie kitaip neturėtų galimybių pademonstruoti savo
dainavimo arba šokio įgūdžių. Mes džiūgavome stebėdami, kaip niekam
nežinomam dalyviui per vieną naktį suteikiamas šansas tapti sensacinga
žvaigžde. Koks gerumas, koks dosnumas, koks geranoriškumas!!!
Tai buvo bet kokia laida, kurioje išryškinamas gerumas, ginami
nekaltieji ar aukojamas laikas padėti kokiam nepripažintam talentui tapti
populiariam. Į mūsų realybės šou sąrašą įtraukiamos ir laidos apie policiją
arba premijų medžiotojus, sulaikančius nusikaltėlius. Jos taip pat tapo vie
nomis iš žiūrimiausių laidų.
Viską apibendrinus, galima pasakyti, kad mūsų pramogos dažnai sukasi apie žmonijos gerumą.
Pardavimų ir Marketingo mokymo programa 101 mus moko, kad produktas, jog būtų sėkmingai realizuojamas rinkoje, turi gerai atrodyti, gerai
skambėti, turėti gerą skonį, gerai kvepėti arba būti malonus palietus. Jis turi
pakelti vartotojo pojūčius ar emocijas, kad šis jaustųsi geriau ir laimingesnis.
Mes žinome, kad geri daiktai bus paklausūs. Juk kai pagalvoji – kas pirktų
ką nors bloga? Tik sukčiai trokštų kurti blogį.
Mes girdime sakant „jis geras žmogus“ arba „ji gera moteris“, bet paprastai vertiname tik tai, ką matome. Pažeidžiami žmonės greitai atsiveria
ir priima kiekvieną žodį ar poelgį iš tų, kurie skelbiasi esą geri, saugūs ir
patikimi. Bet ar visada tokie vertinimai yra tikslūs?
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Ar gali būti taip, kad mes klystame vadindami tai, kas gera, blogu, o
tai, kas bloga, geru? Nejaugi niekas nežino, kuo vienas skiriasi nuo kito?
Ir mes tikrai niekada negalėtume suklysti pavadindami gėrio blogiu arba
blogio gėriu. Tiesa?
Pagalvokite apie tai. Labai seniai turtingas jaunas valdytojas priėjo prie Jėzaus Kristaus. Jis buvo sąžiningas ir moraliai tyras žmogus.
Jis niekada nesvetimavo, nežudė, nemelavo, nevogė ir nieko neapgavo sudarydamas verslo sandėrius. Jis visada gerbė savo tėvus. Jis buvo
pavyzdingas pilietis ir greičiausiai daugelis juo žavėjosi. Jis pagerbė Jėzų
pasveikindamas jį kaip „Gerąjį mokytoją“.
Tai buvo lyderis, kalbantis kitam lyderiui; geras žmogus, besikrei
piantis į kitą gerą žmogų. Jis ieškojo panašumų su žymiu Mokytoju, kurio niekada asmeniškai nebuvo sutikęs. Gal jis mąstė sau: „Jei palenksiu šio Pranašo širdį apeliuodamas į Jo gerumą, gal įtikinsiu Jį palankiai
sureaguoti į mano prašymą?“ Tačiau prieš atsakydamas į jo klausimą,
Jėzus pirmiausia jam paprieštaravo: „Kam vadini mane geru? Nė vieno
nėra gero, tik vienas Dievas“ (Mk 10,18).
Kodėl Jėzus padarė pastabą žmogui, kuris pavadino Jį geru? Argi
Jėzus nebuvo geras? Be abejo, Jis toks buvo! Tad kodėl Jis taip pasakė?
Ar gali būti taip, kad „geras“ buvo neteisingas įvertinimo standartas?
Kitaip tariant, ar įmanoma, kad žmogaus gėrio standartas skiriasi nuo
Dievo standarto?
Jei jūs ar aš atsidurtume šio žmogaus vietoje, kaip mums būtų pasisekę, jei būtume pasveikinę Jėzų kaip „gerąjį Mokytoją“? Galiu atsakyti
tik už save. Nors daug metų esu Dievo vaikas, ne kartą perskaičiau Bibliją, valandų valandas studijavau Raštus, kasdien meldžiausi ir net tarnavau
visu etatu bei parašiau kelis krikščioniškus bestselerius, vis tiek sulaukčiau
to paties atsakymo kaip ir turtingas jaunasis lyderis. Jėzus lygiai taip pat
būtų pasakęs: „Džonai, kodėl vadini Mane geru?“ Iš kur tai žinau? Dievo
Dvasia su manimi pasielgė taip pat, kaip Jėzus pasielgė su šiuo valdytoju.
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Šokiruojanti žinia
Leiskite paaiškinti. Baigiantis dešimtam dešimtmečiui, vykau į konfe
renciją Švedijoje. Skridau per naktį ir anksti ryte nusileidau Stokholme. Kai
išlipau iš lėktuvo, pasiėmiau lagaminus ir perėjau per muitinę, mane pasitiko ir šiltai pasveikino mane priėmęs švedas. Prieš išeinant iš terminalo,
jis mane informavo apie tai, kas galiausiai taps nauja metų ir, tikėtina, viso
dešimtmečio istorija.
Jis pasakė: „Džonai, praėjusią naktį įvyko tragedija, apie kurią greičiausiai negirdėjai, nes tuo metu skridai į čia. Leisk tave apšviesti.“
„Kas nutiko?“ – paklausiau nerimaudamas ir smalsaudamas.
Mano šeimininkas man papasakojo apie tragišką automobilių avariją,
įvykusią vos prieš kelias valandas. Viena aukų buvo, ko gero, viena žino
miausių ir mylimiausių asmenybių šioje planetoje. Visa, ką ji darė, patekdavo į naujienas. Mano žmona Liza ir aš žavėjomės jos labdaringa veikla ir
mėgdavome skaityti straipsnius apie ją žurnaluose ir laikraščiuose. Šis klausimas yra silpnoji mano vieta, bet man ne tik patikdavo straipsniai – man
patiko ir nuotraukos, kuriose atsispindėjo jos gyvenimas. Paprastai tariant,
buvau didelis jos gerbėjas. Kaskart naujienose pasirodžius su ja susijusiai
istorijai, aš mesdavau tai, kuo tuo metu būdavau užsiėmęs, ir sutelkdavau
dėmesį.
Naujienos apie šios moters mirtį sukrėtė mane iki širdies gelmių. Ji
buvo jauna, turėjo mažus vaikus, ir, be viso to, buvo protinga, graži ir
gyvybinga politinė lyderė. Ji naudojo savo pasaulinę įtaką tam, kad darytų
daugybę gerų darbų našlaičiams ir nuo minų nukentėjusioms aukoms karo
nualintose šalyse. To pakako, kad ji laimėtų mano širdį, bet jos patrauklumas padarė dar daugiau. Ji mylėjo ir visada turėjo omeny savo gerbėjus,
sveikindama juos nuoširdžia šypsena ar kokiu kitu šiltu, asmenišku, pripažinimą parodančiu gestu.
Buvau šokiruotas ir sunkiai galėjau patikėti naujienomis apie jos mirtį.
Kaip ji gali būti mirusi? Kaip tai galėjo nutikti?
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Mane priėmęs švedas nuvežė mane į viešbutį. Pirmas dalykas, kurį
padariau įėjęs į kambarį, tai įjungiau televizorių. Naujienos apie avariją
skambėjo per visus kanalus. Didžiosios jų dalies negalėjau suprasti, nes
jas pranešė švedų kalba, tad maigiau mygtukus, kol radau CNN ir BBC
Sky News. Dar neiškrovęs lagaminų, atsisėdau ant lovos krašto niekaip
negalėdamas patikėti.
Naujienose buvo rodomi tūkstančiai gedinčiųjų, apsupusių tos mo
ters namus. Susirinko įvairaus amžiaus žmonės ir kameros rodė, kaip jie
ant vartų dėjo gėles, iš akių upeliais tekant ašaroms. Daugelis apsikabinę
ar susispietę grupelėse meldėsi. Pasaulis buvo apimtas šoko.
Kitas keturias dienas ši tragedija buvo aptariama visų laisvojo pasaulio laikraščių pirmuosiuose puslapiuose. Pasisakymai apie avariją,
policijos tyrimas, jos šeimos reakcija ir laidotuvės dominavo visuose ži
niasklaidos kanaluose. Valstybių vadovai, pasaulio lyderiai ir šimtai įžymybių dalyvavo jos laidotuvių ceremonijoje, kuri tapo daugiausiai žiūrėtu
įvykiu televizijos istorijoje.
Tą pirmąją dieną Stokholme, savo viešbučio kambaryje, kelias valandas gedėjau vos galėdamas susikaupti ir pasiruošti artėjančioms to vakaro
pamaldoms. Mintys vis pakrypdavo link kylančių klausimų ir man sunkiai
sekėsi suvaldyti pyktį dėl šių protu nesuvokiamų įvykių, privedusių prie
jos žūties. Visgi kartu su širdgėla pajutau besivaržančią mintį, kuri stengėsi išlįsti į paviršių.
Stengiausi ją nustumti šalin, bet negalėjau. Galiausiai, kelias valandas
praleidęs vidinėje kovoje tarp emocijų ir dvasios, atsiklaupiau lovūgalyje
ir ėmiau melstis: „Tėve, mane apėmė sielvartas dėl šios moters mirties.
Tačiau širdyje jaučiu, kad kažkas ne taip. Kas čia vyksta?“
Beveik iškart giliai savo širdyje išgirdau: „Paskaityk Apreiškimo knygos aštuonioliktą skyrių.“ Neįsivaizdavau, kas ten rašoma, nes tuo metu,
kad ir kaip liūdna tai sakyti, tai buvo knyga, kurios labai giliai nestudija-


22

|

GĖRIS AR DIEVAS?

vau. Atsiverčiau Bibliją ir pradėjau skaityti. Mano širdies pulsas ėmė greitėti, kai pradėjau skaityti septintą eilutę:
„Kiek ji puikavosi ir lėbavo, tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo, nes ji savo širdyje kalba: „Aš sėdžiu kaip karalienė ir
liūdesio nematysiu.“ Todėl vieną dieną ją apniks negandos: mirtis,
gedulas, badas, ir ji bus sudeginta ugnyje, nes galingas yra Viešpats
Dievas, kuris ją nuteisė. Jos verks ir raudos žemės karaliai, kurie
su ja ištvirkavo bei lėbavo, kai pamatys jos gaisro dūmus <…>.“
(Apr 18, 7–9)
Vos perskaitęs šias eilutes, pajutau emocijų antplūdį. Tarp moters,
aprašytos šioje ištraukoje, ir moters, kurios mirtimi alsavo radijo bangos,
buvo matyti labai aiškios paralelės. Jaučiausi taip, tarsi kažkas būtų man į
veidą šliūkštelėjęs kibirą ledinio vandens. Jaučiausi šokiruotas, suglumęs ir
pasimetęs. Kaip šios eilutės gali būti pritaikytos šiai geros valios įžymybei?
Svarbu paminėti, kad apaštalas Jonas, rašydamas šias eilutes, neturėjo omenyje jokio konkretaus asmens. Ši ištrauka išryškina dvasią, kuri yra
išplitusi mūsų nupuolusiame pasaulyje. Tačiau buvo pakankamai daug
panašumų su dabartine situacija, kad Šventoji Dvasia panaudotų šias eilutes tam, jog pakeistų mano supratimą. Ar kada nors Dievas panaudojo
Rašto pasakojimą siekdamas prabilti į asmeninį patyrimą? Būtent tai nutiko
ir tąkart.
Dievo Dvasia metė iššūkį mano standartui, pagal kurį matavau gėrį,
taip, kaip Jėzus tai padarė turtingam jaunam lyderiui. Suvokdamas, ką
jaučiau, jog Dievas bando man apreikšti, aš garsiai užprotestavau savo
viešbučio kambaryje: „Viešpatie, kaip šios eilutės gali turėti ką nors bend
ro su ja? Ji teikė visokią humanitarinę pagalbą nuo minų nukentėjusiems
žmonėms, našlaičiams ir…“
„Ji puikavosi savo nepaklusnumu valdžiai ir savo neištikimybe prieš
pasaulį, – atsakė Viešpats. – Ji nebuvo pavaldi Man.“
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Vis dar netikėdamas, aš vėl protestavau: „O kaip visas tas gėris, kurį
ji atnešė žmonijai?“
Tuomet išgirdau Dievo Dvasią sakant: „Sūnau, Ievą patraukė ne
blogoji gėrio ir blogio pažinimo medžio pusė. Tai buvo geroji jo pusė.“
Šie taip aiškiai mano širdžiai išsakyti žodžiai mane paralyžiavo. Praėjus kelioms akimirkoms, atsiverčiau Bibliją ir Pradžios knygos 3 skyrius
patvirtino tai, ką visai ką tik išgirdau. Be abejo, aš perskaičiau:
Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus
akims ir kad tas medis žada duoti išminties, ji skynėsi jo vaisių ir
valgė <…>.“ (Pr 3, 6; LBD)
Pamačiau žodžius geras, žavus ir žada ir mano žandikaulis atvipo. Tuo
met išgirdau Dievo Dvasią sakant: „Yra gėris, kuris neateina iš Manęs. Jis
nepaklūsta Man.“
Aš sėdėjau ten ir mąsčiau apie tai, ką išgirdau ir perskaičiau. Dievo
žodis man atvėrė tai, kas buvo manyje, ir mane pataisė. Mano gėrio standartas akivaizdžiai skyrėsi nuo Dievo gėrio standarto.
Dievas toliau kalbėjo mano širdžiai. Jis parodė, kad daugelio „gerų“
žmonių, ir ypač krikščionių, netraukia nepadorios seksualinės orgijos,
tamsi muzika su atvirai maištą keliančiais žodžiais; roko žvaigždės, kurios
atvirai savo koncertuose propaguoja satanizmą; masinės žmogžudystės, stambios vagystės ar bet koks kitas atvirai blogas elgesys. Daugelis
apsigauna ir susižavi poelgiais ir dalykais, kurie atrodo teisingi, geri ir išmintingi, bet priešingi Jo išminčiai. Mums sakoma:
Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.
(Pat 14, 12)
Pirmiausia aptarkime šios eilutės antrąją dalį – „nuveda į mirtį“.
Daugelis krikščionių nekreipia daug dėmesio į šiuos žodžius, nes jie gal-
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voja: „Esu išgelbėtas, keliauju į dangų ir nematysiu mirties.“ Jų manymu,
šis teiginys taikomas tik netikintiems. Tačiau permąstykite, ką Dievo žodis
čia sako.
Pažvelkite į žodžius „į mirtį“. Raštas ne kartą kalba apie gyvenimo kelią ir mirties kelią. Dievas skelbia saviesiems (ne tiems, kurie Jam nepriklauso): „Taip sako Viešpats: ‘Aš leidžiu jums pasirinkti gyvenimo kelią ir mirties
kelią“ (Jer 21, 8).
Kelias čia reiškia išmintį, kuria remdamiesi gyvename. Skaitydami
Raštą šį žodį pastebėsite gana dažnai. Jėzus tai apibrėžia taip: „<...> platus
kelias veda į pražūtį [mirtį], ir daug juo įeinančių. O ankšti vartai ir siauras
kelias veda į gyvenimą <…>“ (Mt 7, 13–14). Bet ar Jėzus čia kalba tik apie
amžinybę?
Dievas pasodino gyvybės medį Edeno sodo viduryje. Jis atspindėjo
Dievo gyvenimo kelią, Jo išmintį. Kitas centre buvęs medis sode vadinosi
gėrio ir blogio pažinimo medžiu. Šis medis atspindėjo mirties kelią; jis simbolizavo žmogaus išmintį be Dievo. Jo vaisiaus suvalgymas paveikė ne tik
Adomo ir Ievos pomirtinį gyvenimą – tai paveikė juos iškart. Prieš žengiant
šį kvailą žingsnį, jie buvo neįsitempę, produktyvūs, sveiki ir sėkmingi kad
ir ką būtų sumanę. Bet kai tik jie užvalgė vaisiaus nuo uždraustojo medžio,
gyvenimas tapo sunkus. Juos užpuolė ligos, nesėkmės, įtampos pilnas darbas ir sunkumai, kurių jie iki tol nebuvo patyrę. Jie ėmė žengti mirties keliu.
Tačiau Dievas yra Atpirkėjas. Jis jau buvo suplanavęs atstatyti tai, ką
žmogus prarado. Jis sudarė Sandorą, kad atstatytų gyvenimo kelią. Jo išmintis
vėl ims teikti tikrąjį džiaugsmą, malonų gyvenimą, ramybę, gausą ir kitas
didžias malones:
Palaimintas žmogus, kuris randa išmintį <...>, su ja nesulyginama
visa, ko galėtum trokšti. Dešinėje jos rankoje ilgas amžius, o kairėje turtai ir garbė. Jos keliai – malonės keliai, visi jos takai – ramybė.
Ji yra gyvybės medis visiems, kurie ją pagauna, laimingi, kas ją
išlaiko. (Pat 3, 13–18)
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Raštas rodo, kad Dievo išmintis, jei pritaikoma mūsų gyvenimuose,
atneša vaisingą gyvenimą, produktyvumą, sėkmę, ilgą gyvenimą, minčių
ramybę ir garbę. Medis yra tai, nuo kurio kiti valgo. Pasak šios Rašto
ištraukos, jei einame gyvenimo (išminties) keliu, mes tampame gyvenimo medžiu – maisto šaltiniu tiems, kurie valgo tai, ką mes užauginame.
Priešingas pasirinkimas irgi yra tiesa. Jei gyvename tik žmogaus išminti
mi, tampame žalingu medžiu ir tie, kuriems tenka dalis mūsų derliaus,
kentės dėl sunkaus darbo, jaus stresą, sirgs, bus neproduktyvūs ir savanaudiški, patirs kitas šalutines dvasinės mirties pasekmes.
Grįžtant prie Patarlių 14, 12, mes skaitome: „Kartais kelias, kuris
žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.“ Kai analizuojame pirmąją
šios eilutės dalį, žinome, kad ją lengvai galime pritaikyti bet kam – tiek
krikščioniui, tiek netikinčiam. Yra kelias, kuris atrodo teisingas – atrodo
geras, išmintingas, duosiantis naudos, strateginis, priimtinas, pelningas ir
taip toliau. Visgi perspėjimas yra aiškus: tai, kas atrodo gera, iš tikrųjų gali
būti žalinga, nuostolinga, neproduktyvu – mirties kelias.
Laiško hebrajams autorius rašo šį išblaivinantį paraginimą tikin
tiesiems:
<...> mums reikėtų daug kalbėti <...>, nes pasidarėte nerangūs
klausyti. Ir nors, žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jus vėl kas nors pamokytų Dievo žodžio
pagrindų. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus
maisto. <...> Tik subrendusiems dera stiprus maistas – tiems,
kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gera nuo
blogo. (Hbr 5, 11–12.14)
Aišku, kad įžvalga yra pagrindinis veiksnys, kai turime nuspręsti, kas
iš tikrųjų yra gera, o kas bloga. Kitaip tariant, tai, kas iš tikrųjų yra gera, ne
visada yra aišku mūsų natūraliam mąstymui, logikai ar pojūčiams.
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Galite paklausti: „Argi Laiško hebrajams autorius nesako, kad mūsų
pojūčiai gali būti išlavinti, jog tai atskirtume?“ Taip, jis tai pasakė, bet kokius
pojūčius jis turi omenyje? Pastebėsite, kad pirmose eilutėse autorius teigė,
jog jis rašo tiems krikščionims, kurių klausa suprastėjo. Apie kokią klausą
jis kalbėjo? Ar visiems tiems tikintiems žydams prireikė klausos aparatų?
Vargu. Gebėjimą klausyti jis priskyrė mūsų širdims. Jėzus nuolat mokino:
„Kas turi ausis klausyti, teklauso!“ (Mt 11, 15) Iš esmės visi, kurie girdėjo šį
mokymą, turėjo fizines ausis, bet ne visų jų širdys buvo atviros, kad išgirstų
Dievo žodį, kuris yra tai, kas geriausia jų gyvenimui.
Giliau dvasinę įžvalgą panagrinėsime tolimesniuose šios knygos puslapiuose; tačiau dabar svarbu paminėti, kad iš pirmo žvilgsnio gėris ir blogis ne visada skiriasi. Prieš man susiduriant su tiesa tame viešbučio kambaryje Stokholme, aš tikėjau, kad mes atskiriame gėrį ir blogį tiesiog plika
akimi – tai aišku ir akivaizdu. Bet apmąstykite kitą pavyzdį: Petras – vienas
iš pagrindinių Jėzaus komandos narių – kalbėjo apie ilgą ir saugų Jėzaus
gyvenimą. Atrodė, kad Petras savo Vadui davė tikrai gerą patarimą. Bet
Jėzus jį stipriai subarė teigdamas, kad jo interesai buvo aiškiai ne Dievo
(žr. Mt 16, 21–23). Tai tik vienas iš daugelio Rašte pateikiamų pavyzdžių,
kuriuos duodu, kad iliustruočiau, jog gėris ir blogis nėra visiškai akivaizdūs.
Saliamonas meldėsi: „Duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau
<...> skirti gera nuo bloga“ (1 Kar 3, 9). Reikia apšviestos širdies – tokios,
kuri yra išlavinta, – atpažinti, ką Dievas vadina geru ir blogu. Ieva buvo tobula visomis prasmėmis, o sode, kuriame ji gyveno, Dievo artumas buvo
galingas ir stiprus. Tačiau tai, ką ji pamanė esant gera, malonu ir pelninga,
iš tikrųjų buvo bloga ir žalinga. Dėl to Ieva buvo apgauta ir kentėjo.
Tai mus atveda prie šios knygos paskirties: per Raštą ir Šventajai Dvasiai padedant išryškinti skirtumą tarp to, kas yra gera jūsų gyvenimui, o
kas galiausiai atneša tik nuostolius. Jei Ieva, kuri buvo tobula ir gyveno nepriekaištingoje aplinkoje, galėjo būti apgauta, argi mes, kurių protai yra netobuli ir kurie gyvena sugedusiame pasaulyje – iškrypusioje visuomenėje, –
nebūsime dar lengviau apgauti laikydami geru tai, kas yra žalinga?..
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2
KAIP TAI GALĖJO NUTIKTI?
Nesiduokite suklaidinami, mano mylimi broliai ir seserys.
Visa, kas gera ir tobula, yra dovana,
ateinanti mums nuo Dievo, mūsų Tėvo <…>.
Jok 1, 16–17 (NLT)
[Krikščionys] nemano, kad Dievas mus mylės dėl to,
kad esame geri; jie galvoja, kad Dievas padarys
mus gerus, nes Jis mus myli…
– C. S. Lewis

T

ądien apstulbęs sėdėjau savo viešbučio kambaryje Švedijoje kupinas
siaučiančių jausmų. Buvau sužavėtas Dievo reakcijos į mano sielvartą dėl įžymybės mirties, bet vis dėlto jaučiausi sunerimęs. Buvau sumi
šęs ir man kilo daugybė klausimų. Daug metų tarnavau, rašiau knygas ir
visuose žemynuose (išskyrus Antarktidą) mokiau tikinčiuosius, o ką tik
man buvo atvertas mano neišmanymas, kas iš tikrųjų yra gera.
Mano mintis vis užplūsdavo visus kitus nustelbiantis klausimas: „Ką
dar laikiau geru, kas nebuvo gera Dievo akyse?“ Ir taip pat svarbus kitas:
„Kokios buvo to pasekmės?“
Prieš pradedant atsakinėti į šiuos klausimus, naudinga būtų grįžti
ten, kur viskas prasidėjo – į Edeno sodą. Tai – logiškas žingsnis, nes
būtent ten mane nukreipė Dievo Dvasia patraukdama mano dėmesį
tame viešbučio kambaryje. Kyla vienas įkyrus su sodo istorija susijęs
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klausimas, su kuriuo aš (ir daugelis kitų) kovojau ne vienerius metus: Kaip
tai gyvatei pavyko įkalbėti Ievą nusigręžti nuo Dievo?
Pamąstykime apie tai. Ieva gyveno tobuloje aplinkoje. Nei tėvas, nei
vyras, nei giminaitis, nei viršininkas ar mokytojas niekada nebuvo jos nu
skriaudęs. Ji gyveno visiškoje taikoje ir ramybėje, nesirgo ir nieko nestokojo. O geriausia tai, kad Ieva gyveno visiškoje harmonijoje su savo Kūrėju.
Dievo artumas buvo persmelkęs žemės atmosferą ir Jis dažnai vaikštinėdavo su Ieva ir Adomu po sodą. Kaip gyvatei pavyko šią moterį, o taip pat ir
vyrą, nugręžti nuo Dievo?
Jei išsiaiškinsime šią paslaptį, gausime naudingos informacijos apie tai,
kaip Priešas gali tą patį padaryti mums šiandien. Jei suprasime jo taktiką, ne
taip lengvai tapsime jo apgaulės ir nepaklusnumo mūsų Kūrėjui aukomis.

Didingas sodas
Pradžioje Dievas sukūrė tobulą pasaulį: gražų, be trūkumų ir pilną išteklių bei kitų sielos malonumų. Dievas nesukūrė tik kelių gyvūnų,
medžių ir kraštovaizdžio rūšių. Jis sugalvojo ir sukūrė daugiau nei milijoną gyvų būtybių, daugiau nei du šimtus penkiasdešimt tūkstančių augalų,
daugiau nei šimtą tūkstančių medžių rūšių ir begalybę skirtingų uolienų,
dirvos bei gamtos išteklių. Žemė buvo šedevras. Praėjus tūkstantmečiams
mokslininkai ją vis dar tyrinėja ir žavisi jos sudėtingumu. Jie dar neperprato
mūsų pasaulio ir vargu ar kada nors tai pavyks.
Dievas visa tai sugalvojo ir sukūrė dėl savo meilės objekto – žmonijos. Ir kad ir kokia pritrenkianti planeta buvo sukurta, Kūrėjas panoro dar
daugiau. Jis savo rankomis pasodino – ne sukūrė – nepaprasto grožio sodą
žemėje.
Aš labai mėgstu kraštovaizdžius ir sodus. Ką gi, leiskite kalbėti tiesiai
šviesiai. Lygiai taip pat aš nemėgstu juose dirbti – galite paklausti Lizos. Ji
susiraukusi jums pasakos apie tai, kaip niekinu kapstymąsi sode. Kalbant
apie sodus, dalykas, kurį nepaprastai mėgstu, tai sėdėti arba vaikštinėti po
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išgražintus gėlynus, sodus, vynuogynus arba miškus. Žaviuosi spalvomis,
kvapais, dirva ir medžių bei augalų įvairove.
Neseniai kalbėjau Konstance, Vokietijoje – mieste, pavadintame
šalia jo esančio ežero vardu. Konstanco ežeras yra didžiausias šalyje, nes
į jį suteka ištirpęs Alpių sniegas. Liza ir aš ten lankėme artimus draugus
Fraimutą (geras vokiškas vardas) ir jo žmoną Joaną, kurie taip pat yra
pastoriai.
Savo kelionės metu turėjome porą laisvų dienų ir mūsų šeimininkai
maloniai pasiūlė įvairių linksmų laisvalaikio pramogų. Supratome, kad
Konstance netrūksta veiklos; tačiau veikla, kurios norėjau labiausiai,
nebuvo pasiūlyta.
Konstanco ežere yra vieta, pavadinta Gėlių sala. Jos tikrasis pavadi
nimas yra Mainau, bet Gėlių sala yra geresnis apibūdinimas, nes visa sala
yra sodas. Norėjau po jį pasivaikščioti, bet salai apžiūrėti prireiktų visos
dienos.
Liza, Joana ir Fraimutas iš pradžių manė, kad aš juokauju, kai paprašiau aplankyti salą. Galų gale, kas galėjo pagalvoti, kad vyrukas, kuriam patinka sportas ir rungtyniavimas, norės imtis tokios nuobodžios
veiklos kaip pasivaikščiojimas po didelį sodą? Visgi, kelis kartus man apie
tai užsiminus, mano draugai mestelėjo: „Negalvojome, kad tu rimtai. Tu
tikrai nori ten nuvykti?“ – „Taip!“ – pasakiau. Taigi mes pasiruošėme
iškylai nepaisydami to, kad kiti nebuvo labai entuziastingai nusiteikę.
Tai buvo įspūdinga diena. Važiavome į salą per tiltą, sumokėjome
įėjimo mokestį prie priekinių vartų ir pradėjome vaikštinėti. Neprireikė
daug laiko, kad būčiau pagautas susižavėjimo. Mane pakerėjo šio didžiu
lio sodo grožis ir gausa. Gera naujiena buvo ta, kad nebuvau vienas. Kitų
trijų juokai ir pašaipos nutilo, kai visi išvydome šį šedevrą.
Kiekviena šio didžiulio sodo dalis buvo malonumas akims. Gražios
gėlių lysvės – tobulai sueiliuotos, o takeliai nubrėžė ribas tarp jų, kad būtų
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galima pamatyti kiekvieną augalą. Iš gėlių buvo nupiešti žemėlapiai, o iš
visų medžių, augalų ir gėlių padarytos didžiulės gyvūnų, vaikų ir net namų
skulptūros. Pritrenkiančios vandens būtybės taip pat buvo išbarstytos po
visą sodą.
Mes visi mėgavomės vietovės grožiu ir kūrybingumu, kuriam apžiūrėti
reikia daugiau nei pusdienio, o mes apėjome vos pusę! Daug kartų tą vakarą mąsčiau: „Jei vyrai ir moterys galėjo sukurti tokią didingą salą, grožio
puotą akims su kvapų gausa uoslei pasimėgauti, kaip turėjo atrodyti Dievo
sodas?“ Nes Edeną suprojektavo ne įgudęs sodininkas ar kraštovaizdžio
specialistas – tai buvo Pats Didysis Kūrėjas.
Dievas pasodino turtų ir prabangos pripildytą Edeno sodą, apgyvendino jame Adomą ir atvedė jam visus gyvūnus. Šeimininkas norėjo pamatyti, kaip Adomas pavadins kiekvieną iš 1,25 milijonų žemės gyvūnų rūšių.
Koks protingas turėjo būti šis vyras! Bet Adomas gebėjo ne tik pavadinti
kiekvieną šį skirtingą gyvūną – jis sugebėjo prisiminti kiekvieno jų pavadi
nimą ir visa tai pavyko be iPad su Google siūlomomis pagalbos galimybėmis!
Adomas buvo nepakartojamas.
Tačiau Dievas gyvūnus atvedė Adomui ne tik tam, kad juos pavadintų.
Jis taip pat norėjo pamatyti, kurį gyvūną Adomas pasirinks tinkamu pagalbininku.
Žmogus pavadino visus paukščius ir visus gyvūnus, bet nė vienas
jam netiko į pagalbininkus. Tuomet Viešpats Dievas žmogų užmigdė giliu
miegu, ir, kol šis miegojo, paėmė vieną žmogaus šonkaulių ir užpildė tą
vietą raumenimis. Iš to šonkaulio Jis suformavo moterį ir atvedė ją žmogui.
Tuomet Adomas pasakė:
„Pagaliau, štai viena mano padermės – kaulas iš mano kaulų ir
kūnas iš mano kūno. ‘Žmona’ yra jos vardas, nes iš žmogaus buvo
išimta.“ (Pr 2, 23; TEV)
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Tobulas partneris žmogui buvo moteris. Jie papildys ir vienas kitą
užbaigs. Jiems abiems buvo duota užduotis saugoti ir prižiūrėti planetą,
o ypač sodą.
Prieš tai, kai Ieva buvo išimta iš Adomo, Dievas davė aiškius nurodymus: „Gali valgyti nuo bet kurio sodo medžių, išskyrus medį, teikiantį
pažinimo, kas yra gera ir kas yra bloga. Nuo šio medžio valgyti tau neva
lia; jei tai padarysi, tą pačią dieną mirsi“ (Pr 2, 16–17; TEV).
Nežinome, kada tiksliai atsitiko kitas įvykis. Gali būti, kad praėjo
kelios savaitės, metai, dešimtmečiai ar net ilgiau. Bet atėjo diena, kai klas
tingiausias gyvūnas – gyvatė – nusitaikė į Ievą ir sukėlė abejones Dievo
įsakymu.
(Kaip gyvatė galėjo kalbėti? Aš asmeniškai tikiu, kad gyvūnai iki
Nuopuolio galėjo bendrauti su žmonėmis. Būtent todėl Ieva nė nesusijaudina ir nesuglumsta, kai prie jos prisiartina gyvatė. Šios žinios apie
kalbančius gyvūnus, ko gero, buvo perduodamos iš kartos į kartą, nes
kai Balaamo asilas prabilo, Balaamo tai taip pat nešokiravo – žr. Sk 22,
21–35. Jis tiesiog toliau kalbėjosi su nešuliniu gyvuliu neparodydamas,
jog jį tai nustebino arba užklupo netikėtai.)

Kaip jai tai pavyko?
Leiskite dar kartą išsakyti, dėl ko tyrinėjame tai, kas įvyko Edene.
Norime išsiaiškinti, kaip tobuloje aplinkoje velnio apsėstai gyvatei pavyko
įkalbėti Ievą nusigręžti nuo Dievo. Panagrinėkime jo metodą:
Jis tarė moteriai: „Ar tikrai Dievas pasakė: ‘Nevalgykite nuo visų
sodo medžių’?“ (Pr 3, 1)
Šiuo klausimu gyvatė ėmėsi įgyvendinti savo strategiją. Jos tikslas
buvo atitraukti Ievą nuo dieviškos išminties. Jos gudriai suformuluotas
klausimas suviliojo moterį akimirksniu pamiršti daugybę vaismedžių,
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nuo kurių valgyti buvo galima, ir nukreipti žvilgsnį į tą vienintelį, kuris
buvo uždraustas.
Dievo tikslūs žodžiai, pasakyti Adomui ir Ievai, buvo: „Gali valgyti nuo
bet kurio iš sodo medžių, išskyrus…“ Jo dosnumas ypatingas: „Gali valgyti
nuo bet kurio medžio.“ Pasaulyje yra tūkstančiai vaismedžių ir spėju, kad
kiekvieną jų buvo galima rasti sode. Kokia gudri buvo gyvatė! Ieva galėjo
valgyti nuo tūkstančių medžių, bet po sukto Šėtono klausimo ji negalėjo
savo akių atitraukti nuo to vienintelio, kuris buvo uždraustas.
Tas pats vyksta šiandien. Dievas kiekvienam mūsų nemokamai suteikė
tiek daug dovanų – visus dangaus teikiamus palaiminimus (žr. Ef 1, 3).
Prireiktų dar vienos knygos visiems jiems išvardinti! Mums taip pat pasakyta, kad visa yra mūsų Kristuje Jėzuje (1 Kor 3, 21–23). Tačiau kokia
gi mūsų Priešo strategija? Ji nė kiek nesikeičia nuo tos, kurią jis naudojo
sode. Jis siekia paslėpti Dievo dosnumą, kad mes matytume tik tai, kas nuo
mūsų „sulaikoma“. Kodėl Dievas mus apskritai vienaip ar kitaip apriboja?
Šį svarbų klausimą panagrinėsime po kelių puslapių, bet, trumpai tariant,
tai daroma mūsų pačių labui. Jis geriau nei mes žino, kas mums geriausia.
Stodama jai žinomos tiesos pusėn, Ieva greitai sureagavo į kalbančią
gyvatę:
„Sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to
medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė: ‘Nuo jo nevalgysite, nei
jį liesite, kad nemirtumėte!’“ (Pr 3, 2–3, LBD)
Įdomu pastebėti, kad Ievos atsakymas neatitinka Dievo žodžių. Dievas niekada nieko nekalbėjo apie medžio vaisiaus lietimą. Tai gali atrodyti nereikšminga, bet tuo mums užsimenama apie priežastį, dėl ko gyvatė
taikėsi į ją, o ne į Adomą.
Ievos dar nebuvo tuomet, kai buvo duotas pirmasis įsakymas, taigi ji
negirdėjo jo iš Dievo lūpų, kaip kad teko Adomui. Aš tikiu, kad prieš tai
buvo diena, kai ji ir Adomas vaikščiojo po didžiulį sodą ir priėjo prie gėrio
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ir blogio pažinimo medžio. Adomas parodė į jį ir pasakė Ievai, ką Dievas
pasakė apie būtent šį medį. Tokią sąveiką vadinu perduotomis žiniomis.
Adomui, kita vertus, įsakymas buvo duotas kaip apreikštos žinios. Koks
skirtumas? Apreikštos žinios yra tuomet, kai Dievas mums ką nors parodo tiesiogiai.

Apreikštos ir perduotos žinios
Vieną dieną Jėzus paklausė savo mokinių: „Kuo žmonės mane,
Žmogaus Sūnų, laiko?“ (Mt 16, 13). Vienas po kito mokiniai išvardino
viską, ką girdėjo iš kitų: prisikėlęs Jonas Krikštytojas, Elijas, Jeremijas ar
vienas iš kitų pranašų – tai buvo keletas variantų, kuriuos šie vyrai girdėjo
savo laikų Twitter, Facebook, Instagram ir internetinių dienraščių versijose.
Kai Jėzus išklaũsė tai, ką jie sužinojo kaip perduodamas žinias, Jis
paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ (15 eil.).
Mokiniai, neturėdami atsakymo, stovėjo tarsi stabo ištikti. Jei Jėzus
nebūtų uždavęs pirmojo klausimo, tikėtina, kad jie būtų paveikti kitų
komentarų ir jų atsakymai atspindėtų perduotas žinias. Bet savo dviem
klausimais Jėzus siekė nuplėšti antrarūšes žinias, kad sužinotų, ką jiems
atvėrė Dievas. Petras buvo vienintelis, žinantis atsakymą. Jis išbėrė: „Tu
esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus“ (16 eil.).
Įsivaizduoju, kad Jėzus nusišypsojo, patapšnojo Petrui per petį jį
padrąsindamas ir paskelbė: „<...> ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė,
bet mano Tėvas, kuris yra danguje“ (17 eil.). Petras neatkartojo informacijos, kurią perskaitė internete ar atsitiktinai pamatė kažkieno žurnalo
straipsnyje! Jis dalinosi tiesa, kurią jam suteikė pats Dievas.
Tuomet Jėzus paskelbė, kad tokio tipo apreikštos žinios yra tai, ant ko
bus pastatyta Bažnyčia, ir kad pragaro jėgos negalės sustabdyti tų, kurie
šitai turi. Iš kitos pusės, pragaro jėgos gali daug lengviau apgauti tuos,
kurie turi tik perduotas žinias.
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Apreikštų žinių įgyjame įvairiais būdais. Jų galime gauti skaitydami Raštą
arba įkvėptą knygą, kai nurimstame maldoje, klausomės savo pastoriaus
pamokslo, gauname viziją kaip kad Petras gavo ant stogo (žr. Apd 10, 9–16)
ar Dievo žodį, Šventosios Dvasios apreikštą mūsų širdims. Labai sunku
apibūdinti, kaip jis ateina. Kartais giliai širdyje galite išgirsti tylų, švelnų balsą.
Kitąkart jūs tiesiog žinote, nes apreiškimas buvo tiesiog „įmestas“ į dvasią.
Būna ir taip, kad jūsų širdis pradeda plakti greičiau ir išgyvenate Dievo artumą skaitydami Raštą. Kad ir kaip jis ateina, svarbiausia, kad jūs žinote, jog
išgirdote iš Dievo ir šios apreikštos žinios negali būti iš jūsų atimtos.
Kita vertus, perduotos žinios gaunamos paprasčiausiai išgirdus arba
perskaičius kieno nors kito teiginius apie tai, ką jie išgirdo iš Dievo. Žinios
gali būti tikslios, bet jei Dvasia jų neapreiškė jūsų širdžiai, jas galima lengvai
iškraipyti.
Pavyzdžiui, girdėjau, kaip kai kurie žmonės tiesmukai puikuojasi savo
Biblijos žiniomis: „Žinote, Džonai, pinigai yra visokio blogio šaknis.“ Šie
suklaidinti draugai skaitė arba girdėjo tarnautoją, cituojantį 1 Laiško Timotiejui 6, 10 ištrauką, kurioje rašoma: „Visų blogybių šaknis yra meilė pini
gams“ (NLT).
Pinigai tėra priemonė. Tik tiek. Priemonę galite panaudoti netinkamai
arba teisingai. Ginklas yra priemonė. Vagies rankose ginklas bus panaudotas netinkamai – jis ką nors apiplėš. Tačiau policininko rankose ginklas
gali būti panaudotas, kad sustabdytų žmogų, besikėsinantį išprievartauti
ar nužudyti moterį. Tai tas pats ginklas ir jame nėra nieko blogo ar gero
savaime. Lygiai taip ir pinigai tėra tik priemonė – jie nėra visų blogybių
šaknis. Meilė pinigams yra visokio blogio šaknis.
Asmenys, kurie laido tokius klaidingus komentarus kaip šis, skleidžia
perduotas, o ne apreikštas žinias. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tokios
perduotos žinios kartais yra pavojingesnės nei išvis žinių stoka.
Ievos žodžiai, kuriais ji apibūdino įsakymą neliesti medžio vaisiaus,
rodo, kad ji teturėjo perduotas žinias. Sodas buvo kupinas Dievo artumo.
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Dievas vaikščiojo su Adomu ir Ieva, tikėtina, kasdien (žr. Pr 3, 8). Puiku,
kad Adomas pasidalino su žmona tuo, ką jam įsakė Dievas, bet tai, ko ji
tikriausiai nepadarė, tai nesikreipė į savo Kūrėją tiesiogiai.
Tie, kurie ieško Dievo, turėtų pasižymėti savybe kastis vis giliau,
siekdami Jį pažinti ir suprasti. Pasiklausykite, ką Berėjos žmonės padarė,
kai Paulius jiems atnešė savo žinią iš dangaus:
Tenykščiai pasirodė esą atviresni už tesalonikiečius ir noriai
klausėsi Pauliaus žinios. Jie diena iš dienos tyrinėjo Raštus, kad
suprastų, ar Paulius ir Silas moko tiesos. (Apd 17, 11; NLT)
Berėjiečiai įsitraukė į žaidimą! Jie atidžiai klausėsi Pauliaus, tuomet
patys tyrinėjo Raštus. Man patinka žodis atviresni. Jų protai buvo atviri
Dvasios balsui. Kanalas tarp dvasios ir proto buvo švarus, atviras gauti
apreiškiamų žinių.
Kitaip nei daugelis tikinčiųjų šiandien, šie berėjiečiai informaciją
gavo ne tik iš tinklalaidžių, internetinių dienraščių įrašų ar diskusijų Twitter ar Facebook socialiniuose tinkluose. Lygiai taip pat, kai Jėzus aptarinėjo
savo tapatybę su savo mokiniais, Jo nedomino, ką žmonės sakė Jo laikų
socialiniuose tinkluose. Jis norėjo sužinoti: „Vyrukai, ką Dievas atvėrė
jums?“
Tai galėjo įvykti per vieną jų bendrą kelionę, kai Petras išgirdo ką
nors sakant: „Jėzus, ko gero, yra Kristus.“ Tą akimirką jo mintis ir širdį
nušvietė suvokimas, paskatintas Šventosios Dvasios artumo. „Būtent! Jis
yra Dievo Sūnus. Jis yra Kristus. Vau! Iki šiol negalėjau to suprasti, bet
dabar aš žinau – Jis yra Kristus!“ Labai dažnai būtent taip išgyvename
Dievą, atveriantį savo tiesą mūsų širdims.
O galbūt viskas įvyko kitaip. Petras galėjo gauti apreiškimą snausdamas vieną vakarą arba dieną, kai vaikščiojo miestelio gatvėmis, arba
tą akimirką, kai stebėjo Jėzų, kalbantį su kitu komandos nariu stovykla-
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vietėje. Galbūt vieną iš tų akimirkų, Petrui apie tai nė nenutuokiant, Dievas
priminė jam vieną Senojo Testamento eilutę kaip, pavyzdžiui, Izaijo 9, 6–7,
kurioje išpranašautas Kristaus atėjimas.
O galbūt Petro dvasinė „O taip!“ akimirka įvyko, kai Jėzus ką nors
gydė. Staiga mokinys prisiminė vieną vaikystėje girdėtų rabinų, skaitantį Senojo Testamento pranašystę apie būsimą Mesiją: „Jis pasiėmė mūsų negalias ir nešė mūsų ligas“ (Mt 8, 17 patvirtina Iz 53, 4).
Yra tiek daug būdų, kuriais Petrui galėjo būti apreikšta tikroji Jėzaus
tapatybė; svarbiausia, kad Pats Dievas tai apreiškė.
Manau, galima tvirtai teigti, kad Ievai nutiko kitaip. Ji neturėjo apreikštų
žinių; vietoj to ji pasitenkino perduotomis žiniomis. Galbūt Adomas jai nu
siuntė tiesioginę žinutę socialiniame tinkle Twitter: „Sveika, širdele. Pastebėjau tave žvalgantis į gėrio ir blogio pažinimo medį. Neliesk jo! Dievas sako,
kad mes mirsime, jei valgysime jo vaisių!“

Antras etapas
Dabar, kai gyvatė prikaustė Ievos dėmesį prie vienintelio uždrausto medžio, ji galėjo pereiti prie antrojo savo įtikinėjimo plano etapo. Šis
žingsnis apėmė tiesioginį paprieštaravimą tam, ką Dievas jau buvo ištaręs.
Tačiau jis turėjo būti gudriai suvyniotas į tai, kas atrodytų protinga bei atitiktų pažadą apie gautiną naudą. Šėtonas paprieštaravo:
Bet žaltys tarė moteriai: „Jūs tikrai nemirsite! Ne! Dievas gerai
žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip
Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta.“ (Pr 3, 4–5; LBD)
Apmąstykite gyvatės žodžius „Dievas gerai žino“. Jie suponuoja, kad
kažkas yra neleidžiama, ir ne bet kas, o tai, kas Adomą ir Ievą padarytų
geresnius. Tas kažkas juos perkeltų į kitą lygį. Kadangi medyje buvo gėrio,
gyvatė kruopščiai viską pasvėrė, kad jos argumentai atrodytų pagrįsti. Tai
suveikė.
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Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus
akims ir kad tas medis žada duoti išminties, ji skynėsi jo vaisių
ir valgė. (Pr 3, 6)
Ieva pamatė, kad medis buvo geras, žavus ir kad padarys ją išmin
tingą. Visa tai –trokštamos ir naudingos savybės.
Kai Ieva žiūrėjo į medį, jos mintys pradėjo tekėti kita vaga: „Palauk. Šiame medyje yra kai kas gero ir pravartaus, o Dievas tai uždraudė.
Mano vyras ir aš galėtume gyventi geriau. Galėtume būti išmintingesni ir
laimingesni, bet tai mums uždrausta. Maniau, mūsų Kūrėjas yra mylintis
ir maloningas, bet iš tikrųjų Jis apgaudinėja. Jis nuo mūsų slepia kai ką
gero.“
Su kiekviena sekunde šios mintys skverbėsi į Ievos protą, ji vis labiau
troško paragauti vaisiaus. Kuo stipriau ji tikėjo, kad tame medyje laukė
kai kas gero, tuo labiau pateisinamas rodėsi troškimas.
Pagrindinė gyvatės taktika buvo pateikti iškreiptą Dievo charakterį
Ievai. Jei gyvatei pasisektų, ji galėtų nugręžti Ievą nuo Dievo. Kodėl? Nes
Dievo valdžią įtvirtina ir palaiko Jo charakteris.
Karalius Dovydas rašė: „Tavo sosto pamatas – teisumas ir teisingumas“ (Ps 89, 14). Būdamas karaliumi, Dovydas žinojo, kad šios savybės
yra ilgalaikio lyderio pamatas. Jei karalius yra teisus, teisingas ir išmintingas, jo karaliavimas nesibaigs. Jei, kita vertus, karalius apgaudinėja ir yra
neteisingas, jo valdžia ilgai netruks.
Dievo charakteris yra tobulas, bet gyvatė susiruošė įtikinti Ievą, kad
yra kitaip. Ji bandė iškreipti įrodymus. Uždraustas medis atrodė gerai ir
žaviai. Atrodė, kad jis gali suteikti žmogui išminties, bet išorė gali būti
apgaulinga. Todėl mums sakoma: „<...> mes nežiūrime į tai, kas regima,
bet į tai, kas neregima“ (2 Kor 4, 18). Tai, kas neregima, yra Dievo žodis.
Jo Žodis yra teisingas ir tikslus.
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Neapsigaukite
Priešas sugebėjo Ievą nugręžti nuo jos Kūrėjo, pakirsdamas jos požiūrį
į Dievo charakterį. Negaudamas atsakymo į savo maldas taip greitai, kaip
tikėjausi, mūšio įkarštyje aš dažnai turėjau kovoti su panašiomis mintimis.
Tokiose situacijose primenu sau apie Dievo ištikimybę. Mokinu save remdamasis realybe: „Ne Dievas yra problema, Jis nedraudžia, Jis geras ir maloningas Tėvas.“
Gyvatė įtikino Ievą, kad tai, ko Dievas jai neleido, turi kai ką gero. Jei
gyvatei tai pavyko padaryti moteriai tobuloje aplinkoje – aplinkoje, kurioje prieš ją niekada nebuvo smurtaujama, ji nebuvo įskaudinta ir ja niekas
niekada nebuvo pasinaudojęs, tai kokia nepalyginamai lengvesnė ši užduotis yra šiandien puolusiame pasaulyje, kuriame pilna įsiskaudinimo, korupcijos, iškrypimo ir apgavysčių. Dėl to apaštalas Jokūbas mus perspėja:
Neapsigaukite, mano mylimi broliai! (Jok 1, 16)
Kaip mėgstu sakyti, apgaulė teturi vieną trūkumą – ji apgaulinga! Apgautas žmogus visa širdimi tiki, kad yra teisus, jo žinios – tikslios ir kad jis
laikosi tiesos. Bet iš tikrųjų šis žmogus yra neteisus, jo žinios netikslios ir jis
nesilaiko tiesos. Kaip baisu!
Ieva buvo apgauta ir todėl prasižengė. Jokūbas nenori, kad mes pakliū
tume į tuos pačius spąstus. Taigi, panagrinėkime visą teiginį:
Neapsigaukite, mano mylimi broliai! Kiekvienas geras davinys ir
kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesy
bių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi. (Jok 1,
16–17)
Jokūbas nesako, kad daugelis gerų dovanų ateina iš Dievo. Taip galvoja
dauguma. Ne, mums kuo aiškiausiai sakoma, kad kiekviena gera ir tobula dovana ateina iš Dievo. Mes galime lengvai parašyti: „Už Dievo valios
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ribų tau nėra nieko gero.“ Nepriimkite toliau esančio teiginio lengvai ar
paviršutiniškai, nes jame slypi gili prasmė. Nesvarbu, kaip gerai kas nors
atrodo, kiek laimingą jus padaro, kaip pralinksmina, praturtina ar kiek sėkmės
suteikia, kaip giliai dvasinga ar protinga tai atrodo, kiek populiaru ar priimta
tai yra – sąrašą galima tęsti. Jei kažkas yra priešinga Dievo išminčiai (arba
Žodžiui), galiausiai tai jus sužalos ir sukels sielvartą.
Ieva buvo visiškai įsitikinusi, kad daro išmintingą sprendimą – gerą
sprendimą, kuris pagerintų jos ir jos vyro gyvenimą. Ir jei galvojate, kad
praėjus tūkstančiams metų jūsų išmanymas apie tai, kas atrodo gera, yra
naudingesnis nei Dievo, esate lygiai taip pat apgautas, kaip Ieva, ir patirsite daug kančių.
Žinau, galite pagalvoti, jog kalbu kiek niūrokai ir mano požiūris šiuo
klausimu gana siauras, bet siekiu ne to. Aš tiesiog jus perspėju. Šioje knygoje rasite daug nurodymų, kaip atpažinti, kas yra išties gera jūsų gyve
nimui, tarnystei, verslui, santykiams ir kt. Tačiau tam, kad pristatyčiau
visą Jėzaus Kristaus žinią, turiu ir perspėti, ir mokyti. Paulius tai patvirtina
rašydamas:
Jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną
žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. (Kol 1, 28)
Tiek jūs, tiek aš negalime būti subrandinti be perspėjimų ir nurodymų. Laikausi tokio požiūrio taško. Kaskart, pirkdami elektroninį
įrenginį ar įrankį, ar virtuvės rakandą, pirmame arba antrame naudojimo instrukcijos puslapyje pamatysite žodžius: „Įspėjimas – perskaitykite
prieš naudodami.“ Toliau gamintojas išvardina kelis įspėjimus apie tai, ką
daryti, o daug dažniau – ko nedaryti su produktu. Šie įspėjimai duodami
siekiant informuoti jus, kaip savęs nesužaloti bei nesugadinti jūsų pirkto
produkto. Pirkinys jums daug metų puikiai tarnaus, jei paisysite perspė-
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jimų. Bet jei gamintojas įspėjimų nesurašo, galite negrįžtamai padaryti tai,
kas įrenginį sugadins arba dėl ko jį prarasite. Tuomet rašysite bjaurų laišką
kompanijai ir sukritikuosite ją dėl to, kad tinkamai jūsų neperspėjo.
Paulius mums liepia atkreipti dėmesį į Naujojo Testamento perspėjimus. Jei tai darysime, ilgai gyvensime harmonijoje su Kūrėju. Tačiau jei
juos ignoruosime ar pažeisime, kentėsime panašiai kaip Adomas ir Ieva.
Tuomet į internetinį dienraštį rašysime paprastus ir elektroninius laiškus
apie tai, koks neteisingas gyvenimas dėl mums kilusių sunkumų ir kančių.
Bet Dievas aiškiai pasakė:
Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk
apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir tau seksis. (Joz 1, 8)
Dievas garantuoja sėkmingą ir klestintį gyvenimą, jei mes tiksliai paklūstame tam, kas parašyta Jo nurodymų knygoje. Tačiau šioje knygoje
pateikiami ne tik motyvuojantys, paguodžiantys pamokymai – joje rasite
ir įspėjimų.
Deja, mūsų dienomis dvasininkai ir mokytojai dažnai vengia šių svarbių įspėjimų. Šios Rašto vietos gali būti suvokiamos kaip neigiamos, o mes
nuo sakyklos nenorime girdėti liūdinančių žinių, nes toks požiūris būtų nepatrauklus ir turėtų neigiamos įtakos bažnyčios ar konferencijos lankomumui. Todėl tikintieji patiria daug nesėkmių, kurių būtų buvę galima išvengti,
jei žmonės būtų buvę ir mokomi, ir įspėti.
Primygtinai raginu jus jau dabar įsikalti sau į galvą: nėra jokio gėrio
už Dievo išminties ar Žodžio ribų, visiškai jokio. Jei tuo tikite, keliaukime
toliau norėdami sužinoti, kuo skiriasi gėris ir Dievas.
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3
UNIVERSALUS GĖRIO
STANDARTAS
Kiekvienas Dievo žodis yra tyras.
– Patarlių 30, 5
Geriausiai klaidai pasipriešiname
skatindami tvirtą tiesos žodžio pažinimą…
– Matas Henris

Š

ioje knygoje kalbėsiu apie tris gėrio sąvokos aspektus. Pirmasis apima mūsų esminius santykius su Dievu, antrasis – mūsų charakterį ir
elgesį, o trečiasis – planus ir strategijas. Jie glaudžiai susiję, nes pirmasis
yra mūsų pamatas, antrasis – tai karkasas, o trečiasis – tai visas gyvenimo
pastatas. Jei du pirmieji yra tvirti, mūsų triūsas duos vaisių ir išliks. Bet jei
kažkuris iš jų turi trūkumų, mūsų gyvenimo darbas bus nuolat trukdomas ir neatneš ilgalaikių rezultatų.
Tarsi vakar prisimenu, kaip statėme pirmąjį mūsų namą. Visas procesas – nuo pradžios iki pabaigos – Lizą ir mane nepaprastai žavėjo. Kai
jis prasidėjo, kasdien važiuodavome į statybų aikštelę pamatyti, kiek pasistūmėta į priekį.
Pamatų liejimas mus ne itin domino, tad tai stebėdami praleidome
mažiausiai laiko. Bet maždaug tuo pačiu metu kai kurie mūsų draugai pa-
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sistatė daug gražesnius pirmuosius namus. Įsikrausčius po kelerių metų jų
namo sienose atsirado didžiuliai įskilimai, žiojėję nuo grindų iki lubų. Vie
ną kartą pietavome pas vieną šeimą ir, pastebėję akis badančią problemą,
paklausėme, kas nutiko. Atvirai bjaurėdamiesi jie pasidalino, kad jų namo
pamatai buvo netinkami. Statybininkai ėjo trumpesniu keliu, o pastangos
gauti kompensaciją baigėsi gana bjauriai. Problemoms pašalinti reikėjo nepaprastai daug pinigų ir laiko. Jų patirtis man išryškino, koks svarbus yra
pamatas. Net jei pamatų liejimas nebuvo labiausiai jaudinanti statybų proceso dalis, kurią stebėjome, ji yra svarbiausias etapas, jei norime pastatyti
namą, kuris išstovėtų.
Kai buvo sudėti mūsų namo pamatai, kitas žingsnis buvo karkasas.
Šiame statybų etape važinėti į darbų aikštelę pasidarė daug įdomiau. Mūsų
apsilankymai tapo ilgesni, nes dabar galėjome pasivaikščioti po namą. Buvome nepaprastai susijaudinę matydami, kaip kambariai įgauna formą, o mes
pradėjome matyti vis tikresnį vaizdą, kaip atrodys mūsų namas pabaigoje.
Galutinis etapas teikė vien tik džiaugsmą ir mes praleidome daugiau
laiko apžiūrėdami savo namą šiame etape nei bet kuriame kitame. Kai buvo
baigtos sienų konstrukcijos, stebėjome, kaip dedamos staktos, atliekama
lubų apdaila, įmontuojama virtuvės įranga, dedamos grindys, stalviršiai ir
galiausiai įrengiamos šviesos. Tai buvo pirmasis mūsų namas ir galėjome jį
įrengti ir dekoruoti taip, kaip norėjome. Kiekviena diena mums buvo kaip
Kalėdų rytas. Viskas po truputį stojo į savo vietas.
Štai ką noriu pasakyti: jei pirmi du mūsų namo statybos etapai – pamatai ir karkasas – nebūtų tvarkingai įvykdyti, visa kita būtų nukentėję
iškart arba bėgant laikui, kaip nutiko mūsų draugams.
Lygiai taip pat mums bus nepaprastai malonu aptarti paskutinį knygos
žinios aspektą – apie mūsų planus ir strategijas. Jis susijęs su versle, tarnystėje ar mūsų gyvenimo paieškose priimamais sprendimais.
Mes priimame sprendimus srityse, kurios atrodo geros; tačiau gana
dažnai jie nėra geriausi Dievo sprendimai. Jei pasirenkame tuos kelius,
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mes netenkame savo didžiausio potencialo. Nekintanti tiesa yra ta, kad
„Viešpats nešykšti nieko tiems, kurie gyvena, dorai elgdamiesi“ (Ps 84,
11; LBD). Jis jums nori gero, o Jo gėris visada yra nepaprastas.
Apie tai padiskutuosime kiek vėliau, bet lygiai kaip mūsų statybininkai atidžiai ir sutelkę dėmesį darbavosi pirmuose statybos etapuose,
šioje knygoje pirmiausia turime padėti pamatus ir pastatyti karkasą.

Apibrėžkime, kas yra gėris
Pažvelkime į žodį gėris. Hebrajų k. gėris yra tob. Keli apibrėžimai,
kuriuos randame The Complete Word Study žodyne, yra: „būti laimingam,
priimtinam, laikytis gerai, teisingai“. New International Encyclopedia of Bible
Words eina dar giliau, joje teigiama:
Sąvoka, apjungianti visus atvejus, kai vartojame žodį
„geras“, yra įvertinimas. Kad apibrėžtų gėrį, žmogus turi palyginti dalykus, savybes ir veiksmus su kitais dalykais, savybėmis
ir veiksmais…
Sukūrimo istorija supažindina su bibline tob prasme – kaip
Dievas mato kiekvienos dienos darbą ir pavadina jį geru. Iš esmės dėl to, kad Dievas pasidalino savo paveikslu ir panašumu
su žmonija, žmonės geba nustatyti vertę. Bet nuodėmė iškraipė
žmonijos suvokimą. Dėl to tik Dievas gali įvertinti tobulai. ST
autoriai įsitikino, kad Dievas ne tik teikia gėrį ir yra jo vertinimo matas, bet Jis vienintelis žino, kas mums išties naudinga ir
moraliai teisinga. Tik todėl, kad Dievas pasidalino savo Žodyje,
ką Jis vertina kaip gėrį, mes, kurie pasitikime Juo, galime tvirtai
pripažinti, kad tam tikri dalykai, savybės ar pasirinkti veiksmai
yra naudingi.2
Lawrence O. Richards, New International Encyclopedia of Bible Words (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 1991), p. 315–316

2
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Raktinis žodis yra įvertinimas. Adomas ir Ieva pasirinko įvertinti gera
ir priimtina nepasitarę su Dievu. Jie įvertino remdamiesi kitais standartais –
savo pačių. Nuo to laiko tai buvo žmogaus priešiškumo savo Kūrėjui šaknis. Ji pasireikšdavo įvairiomis formomis, bet visas jas vienydavo šis motyvas: „Aš žinau, kas gera mano gyvenimui, ir man nereikia, kad kas nors
man nurodinėtų.“ Bet Dievas skelbia: „Kartais kelias, kuris žmogui atrodo
teisingas, nuveda į mirtį“ (Pat 16, 25).
Pirmame skyriuje citavau būtent šiuos žodžius, bet Rašto eilutė tuo
metu buvo Pat 14, 12. Tai pakartota neatsitiktinai. Kai Rašte yra pakartojamas koks nors teiginys, tai daroma norint kažką išryškinti. Visada turime
prisiminti, kad Dievui kai kurie dalykai yra svaresni nei kiti (žr. Mt 23, 23).
Kai pastebime pakartotą teiginį, turime pažvelgti į jį atidžiau. Šiuo atveju tai
reiškia stipresnį įspėjimą.
Dievas žino, kaip lengvai gali būti peržengiama linija tarp gėrio ir blogio. Jei tai nutiko sode, kaip nepalyginamai lengviau gali nutikti šiandien?
Dievas perspėja, kad bus kelių – elgesio modelių, mąstymo būdų, įsitikini
mų, papročių ar net tradicijų, – kurie, mūsų vertinimu, atrodys priimtini,
bet galiausiai suniokos mūsų gyvenimo pastatą ir ilgainiui atneš nuostolių.
Rezultatai gali pasirodyti po kelių mėnesių ar metų, o kartais neišryškės iki
pat Teismo dienos. Paulius sako: „Kai kurių žmonių nuodėmės matomos
iki teismo, o kai kurių paaiškėja tik vėliau“ (1 Tim 5, 24). Nežinau, kaip jūs,
bet antroji šios eilutės dalis mane verčia krūptelti. Nekalbu apie tai, kad
bijau Dievo – labiau bijau būti nuo Jo atskirtas.
Esmė ta, ar aš iš tikrųjų tikiu, kad Dievo išmintis tobula, ir ar pasiti
kiu, kad Jis duos visa, kas man geriausia? Kiekviena žmogiška būtybė savo
širdyje turi sutvirtinti atsakymą į šį klausimą. Ir šis kertinis įsitikinimas turi
išlikti nekintantis nepriklausomai nuo vieno ar kito klausimo. Arba Dievo
išmintis visuomet tobula, arba ji turi trūkumų ir mums geriau remtis savo
sprendimais, priimamais nepriklausomai nuo Jo.
Taigi, koks yra gėrio standartas, kuriuo mes pasitikime? Kas veda
gyvenimo keliu? Apaštalas Paulius mums sako:
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Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas pamokyti mus apie
tai, kas yra tikra, ir padeda mums suvokti, kas mūsų gyvenime
neteisinga. Jis pataiso mus, kai klystame, ir mokina daryti tai, kas
yra teisinga. (2 Tim 3, 16; NLT)
Panagrinėkime kelis Pauliaus teiginių elementus.
Visas Raštas. Ne jo dalis. Ne tik tos jo vietos, kurios mums patinka
ar su kuriomis mes sutinkame. Ne tik tos vietos, kurios atitinka mūsų
mąstymą ar įsitikinimus. Kalbame apie visą Raštą. Būkite sąžiningi patys
su savimi: ar Dievo išmintį vienose srityse laikote tinkama, o kitose –
senamadiška ar neatitinkančia tikrovės?
Ieva žinojo, kad Dievas buvo Kūrėjas, ir ji mėgavosi Jo gerumo
gausa bei Jo artumo stebuklu. Jai buvo dovanota graži aplinka, ramybė,
harmonija, gerovė, daugybė skanaus maisto ir daugybė medžių. Bet vos
tik ji pamatė, kad viena Dievo išminties sritis nebuvo teisinga, ji pasuko
mirties keliu. Jei Ieva galėjo būti supainiota aplinkoje be dėmės, kaip mes
galime apsisaugoti gyvendami sugedusiame pasaulyje? Niekaip kitaip,
kaip tik pasitelkdami Raštą.
Raštas yra naudingas, kad pamokytų mus, kas tikra ir teisinga. Kai kas gali
atrodyti gera, bet būti visiškai priešinga. Yra tam tikros sąvokos, prielaidos, nuomonės, savybės, logika ir mąstymo modeliai, kurie atrodo
geri ir teisingi, bet tokie iš tikrųjų nėra. Kadangi yra šie paslėpti pavojai,
Dievas mums davė gyvenimo vadovą, kad mes, to nežinodami, nenu
klystume nuo tiesos ir nepasuktume mirties keliais. Tai Biblija.
Aš ir jūs turime paklausti savęs (ir sąžiningai atsakyti), ar aš nuo
sekliai skaitau Bibliją? Ar ją studijuoju? Ar skiriu laiko tyrinėti Dievo išmintį, skirtą mano gyvenimui? O gal aš kaip Ieva darau prielaidą, kad
puikiai išmanau Jo Žodį? Ar aš, gyvendamas šioje sugedusioje planetoje
ir kovodamas su Gundytoju, galiu geriau nei Ieva suprasti tiesą ir išlikti
teisingame kelyje?
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Visas Raštas yra Dievo įkvėptas. Šiame teiginyje nėra jokių išimčių ir
paslėptų reikšmių; tai „viskas arba nieko“ perspektyva. Jei visas Raštas nėra
įkvėptas, tuomet mūsų gidas netobulas.

Rašto tikrumas
Peržvelkime kai kurias detales apie Bibliją. Ji sudaryta iš šešiasdešimt
šešių knygų, parašyta skirtingomis kalbomis per maždaug 1500 m. laikotarpį. Jos autoriai yra virš keturiasdešimt vyrų iš trijų žemynų (Afrikos, Azijos ir Europos). Šie žmogiškieji autoriai kilo iš stipriai besiskiriančių kultūrų,
gyveno skirtingų okupacijų metu ir vadovavosi skirtingomis mąstymo perspektyvomis. Jie buvo žvejai, piemenys, karininkai, karaliai, karaliaus taurės
padavėjas, gydytojas, mokesčių rinkėjas, palapinių gamintojas ir kt.
Nors šių vyrų kūriniai apima daug temų, pastebimas skirtingų knygų
vieningumas yra neįtikėtinas, tačiau tikrai ne atsitiktinis. Centrinė jų kūrinių
tema yra ši: kebli žmonijos padėtis dėl nuodėmės, pasibaigusi atskyrimu
nuo Kūrėjo; žmonių negalėjimas atstatyti santykių su Dievu ir dieviškas
Mesijo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, atsakymas. Visa tai nuolat persipina nuo
Pradžios iki Apreiškimo knygų.
Pats faktas, kad rašiusieji Bibliją nesusirinko kartu suplanuoti (ir negalėjo to padaryti), ką jie rašys, kelia didžiulę pagarbą! Proceso krypties nenumatė ir nenustatė nei koks vienas asmuo, nei komitetas. Tai padarė pats
Dievas. Kadangi Biblija buvo parašyta per tokį ilgą laikotarpį, dauguma jos
autorių nepažinojo vienas kito asmeniškai ir negyveno toje pačioje eroje.
Kai knygos būdavo parašytos, jos papildydavo per visus tuos 1500 metų
sukauptą „biblioteką“. (Minutėlei stabtelėkite ir pabandykite įsivaizduoti
1500 metų atgal. Tai buvo taip seniai, net anksčiau už Britų imperiją. Stulbina!)
~
Dabar, pasikeitus daugybei kartų,
sunku suvokti, kaip Biblija, kurią
skaitome šiandien, parašyta žmonių, kurie nieko nežinojo apie visą jos
struktūrą, tapo viena knyga. Jų individualiai atlikti vaidmenys gali būti pri-
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lyginami skirtingiems žmonėms iš skirtingų kartų ir kultūrų, rašantiems
romano skyrius ir nieko nenutuokiantiems apie bendrą knygos idėją ar
net kaip plėtoti istorijos eigą. Nepaprastas šios knygos rišlumas parodo
jos dievišką prigimtį. Kaip ir simfonijoje, kiekviena Biblijos dalis prisideda prie bendros harmonijos, kurią parašė vienas Dievas.
Vien šios žinios yra pakankamas įrodymas, kad Raštas buvo įkvėptas
Dievo. Bet ženkime dar vieną žingsnį aptardami kiekvieno iš šių rašytojų
tikslumą.
Pranašystės apie Mesijo atvykimą buvo užrašytos skirtingose Senojo
Testamento knygose prieš kelis šimtus, o kai kartais net tūkstantį, metų
iki Jėzaus gimimo. Dauguma Biblijos tyrinėtojų sutaria, kad Senajame
Testamente galima rasti daugiau nei tris šimtus šių pranašysčių. Kai Jėzus
Kristus atėjo į pasaulį, Jis paskelbė savo Tėvui: „Štai ateinu, kaip knygos
rietime apie mane parašyta, vykdyti Tavo, o Dieve, valios!“ (Hbr 10, 7) O
žmonėms Jėzus paskelbė: „Raštai liudija apie mane“ (Jn 5, 39).
Tai, kad Jėzus įvykdė tuos pranašiškus įrašus, yra daugiau nei pakankamas įrodymas, jog Raštai yra įkvėpti Dievo. Dažnai pasitaikantis
prieštaravimas šiai išvadai teigia, kad galima rasti kitų istorinių asmenybių, atitinkančių Mesijo pranašystes. Tai tiesa. Tam tikri asmenys galėjo
įvykdyti vieną, du ar net kelis išpranašautus dalykus. Tačiau rasti vieną
asmenį, kuris išpildytų juos visus, yra iš esmės neįmanoma.
Leiskite iliustruoti. Kiti keli puslapiai bus labiau techninio ir moks
linio pobūdžio, bet noriu jus patikinti, kad šią informaciją svarbu ir malonu apmąstyti.

Rašto tikslumas
XX amžiaus viduryje tiksliųjų mokslų profesorius Piteris Stouneris
(Peter Stoner) išleido knygą, pavadintą „Mokslas kalba“ (Science Speaks).
Šiame kūrinyje jis aptaria pranašystes apie Kristų iš tikimybių mokslo
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perspektyvos. Kalbėdamas apie jo atradimus, dr. H. Haroldas Hartsleris
(H. Harold Hartzler) rašė „Mokslas kalba“ įžanginiame žodyje:
„Mokslas kalba“ rankraštį atidžiai patikrino Amerikos moksli
ninkų sąjungos narių komitetas ir tos pačios sąjungos vykdomoji
taryba, kurie nustatė, kad joje pateikta mokslinė medžiaga yra patikima ir tiksli. Panaudota matematinė analizė paremta tikimybių
dėsniais, kurie yra labai aiškūs, ir profesorius Stouneris šiuos principus pritaikė tinkamai ir įtikinamai.3
Stouneris neatliko šio tyrimo vienas, bet rėmėsi išvadomis, kurias
padarė daugiau nei šeši šimtai dvylikos skirtingų klasių tiksliųjų mokslų
studentų. Jis atsargiai pasvėrė jų atradimus ir tuomet pataisė tam tikras dalis, kad jų duomenys būtų atsargesni. Jų pirminis vertinimas apėmė žemiau
nurodytas aštuonias pranašystes apie Jėzų Kristų:
1. Kristus gims Betliejuje (išpranašauta Mch 5, 2; išpildyta Mt 2, 1–7;
Jn 7, 42; Lk 2, 4–7).
2. Prieš Kristų ateis pasiuntinys (išpranašauta Iz 40, 3 ir Mal 3, 1;
išpildyta Mk 3, 1–3; 11,10; Jn 1, 23; Lk 1, 13–17).
3. Kristus į Jeruzalę atvyks ant asilaičio (išpranašauta Zch 9, 9; išpildyta Lk 19, 28–37; Mt 21, 1–11).
4. Kristų išduos draugas (išpranašauta Ps 41, 9 ir 55, 12–14; išpildyta
Mt 10, 4; 26, 47–50; Jn 13, 21–27).
5. Kristus bus parduotas už trisdešimt sidabrinių (išpranašauta Zch
11, 12; Mt 26, 15; 27, 3).
6. Pinigai, už kuriuos Kristus bus parduotas, bus numesti „puodžiui“
Dievo namuose (išpranašauta Zch 11, 13; išpildyta Mt 27, 5–7).
7. Kristus tylės savo kaltintojų akivaizdoje (išpranašauta Iz 53, 7;
išpildyta Mt 27, 12; Mk 14, 60–61; 15, 3–5).

Peter Stoner, Science Speaks: Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible (Chicago:
Moody Press; internetinė versija, 2005), Įžanginis žodis, http://sciencespeaks.dstoner.net
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8. Kristus bus nukryžiuotas kaip vagis (išpranašauta Ps 22, 16; Zch
12, 10 ir Iz 53, 5.12; išpildyta Lk 23, 33; Jn 20, 25; Mt 27, 38; Mk
15, 24–27).
Prieš pratęsiant leiskite pateikti paprastą mokslinės tikimybės iliustraciją. Įsivaizduokite, kad paimate devynis geltonus teniso kamuoliukus
ir vieną baltą, įdedate juos į maždaug 20 l indą ir pakratote. Tuomet žmogui užrišate akis ir prašote jo ištraukti vieną kamuoliuką iš indo. Tikimybė, kad jis ištrauks baltą kamuoliuką, yra viena iš dešimties. Tai paprasta
tikimybė.
Remdamasis šia teorija, Piteris Stouneris pasakė žemiau užrašytus
žodžius apie anksčiau išvardintas aštuonias pranašystes:
<…> Išaiškėja, kad tikimybė, jog bet kuris iki šiol gyvenęs
žmogus galėtų išpildyti visas aštuonias pranašystes, yra 1 iš 100
000 000 000 000 000.4
Tokia statistika stulbina, nors, jei nesate matematikas ar moks
lininkas, ją sunku suprasti. Stouneris pateikia labai gudrų pavyzdį, kurį aš
perfrazuosiu. Jei turėtume 100 000 000 000 000 000 sidabrinių dolerių,
mums kiltų problema: kur juos laikyti? Visame pasaulyje nėra tokio didelio sandėlio arba pastato. Jų būtų tokia daugybė, kad monetos padengtų
visą Teksaso valstiją daugiau nei pusmetrio storio sluoksniu. Tai itin daug
monetų.
Įsivaizduokime, kad mums pavyko gauti šias monetas. Dabar
pažymėkime vieną šių sidabrinių monetų, tuomet sumaišykime jas visas ir iš naujo išdėliokime ant Teksaso valstijos. Užriškime akis vienam
žmogui, įsodinkime jį į sraigtasparnį ir skraidinkime virš valstijos, kol jis
duos nurodymą nutūpti. Straigtasparniui nutūpus žmogus gali iš jo išlipti
vis dar užrištomis akimis ir pasirinkti vieną monetą. Tikimybė, kad jis
4

Ten pat, 3 skyrius
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pasirinks pažymėtą monetą visoje Teksaso valstijoje, yra tokia pati, kaip
ir ta, kad vienas vyras nuo pranašų laikų iki dabartinių išpildys aštuonias
pranašystes apie Mesiją.
Stouneris rašė:
Tai reiškia, kad vien šių aštuonių pranašysčių išsipildymas įrodo, jog
Dievas įkvėpė jas užrašyti tokiu tikslumu, kuriam tetrūksta vieno atvejo iš 100 000 000 000 000 000, kad taptų absoliutu.5
Pagalvojęs apie tokią tikimybę, tiesiog apstulbsti. Tačiau Stouneris nesustojo ties pirmomis aštuoniomis pranašystėmis. Jis imėsi dar platesnio
tyrinėjimo apmąstyti dar aštuonių Senojo Testamento pranašysčių (iš viso
šešiolika), iš anksto nupasakojančių Jėzaus gyvenimą. Jis teigia:
Tikimybė, kad vienas žmogus išpildytų visas šešiolika, yra 1 iš 1045.6
Koks tai skaičius? Tai būtų 1 su jį sekančiais 45 nuliais. Arba:
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Stouneris šią tikimybę iliustruoja ir aš ją vėl perfrazuosiu. Jei šį skaičių
išreikštume sidabrinėmis dolerio monetomis, Žemė būtų per maža joms
visoms sukrauti. Turėtume jas sujungti į vientisą kamuolį. Šio kamuolio
arba sferos diametras būtų šešiasdešimt kartų didesnis už atstumą tarp
Žemės ir Saulės – o tai beveik 5,5 milijardų mylių!
Leiskite man padėti jums suprasti, kokia didelė ši sfera būtų. Aš dažnai
skraidau į kitas šalis mokyti Dievo žodžio. Nuostabu tai, kad galime nesustodami pasiekti kitą mūsų planetos pusę vos per dvidešimt keturias valandas. Apaštalams mūsų para būtų nepaprastai patikusi! Tačiau jei norėtume
apskrieti mūsų sidabrinių dolerių sferą keleiviniu lėktuvu, mes to padaryti
negalėtume, nes aš nežinau nė vieno žmogaus mūsų eroje, kuris būtų taip
5
6
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Ten pat
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ilgai gyvenęs. Apskrieti šiam sidabrinių dolerių rutuliui be sustojimo prireiktų keturių šimtų metų! Jei pradėtume savo skrydį tą dieną, kai lėktuvas The Pilgrims 1620-aisiais nusileido Plimute, Masačusetso valstijoje,
mes vis dar suktume ratus aplink tą sidabrinių dolerių rutulį.
Taip pat privalome turėti omeny, kad tai visai kas kita nei pirmasis
pavyzdys, kuriame sidabriniai doleriai dengė Teksaso valstiją pusmetrio
storio sluoksniu. Ne, šįkart visas rutulys būtų sudarytas iš sidabrinių do
lerių.
Įsivaizduokite, kad pažymite vieną tų sidabrinių dolerių ir kruopščiai
įmaišote į šį didžiulį rutulį, tuomet užrišate žmogui akis ir liepiate jam
išsirinkti vieną dolerį. Ar tikėtumėtės, kad tai bus pažymėtasis? Dabar
daugmaž nutuokiate, kokia tikimybė vienam žmogui išpildyti vien šešiolika pranašysčių, parašytų apie Jėzų šimtus metų iki Jo gimimo.
Ir tai dar ne viskas! Stouneris neapsiribojo ir šešiolika išsipildžiusių
pranašysčių, o savo tyrimą išplėtė iki keturiasdešimt aštuonių pranašysčių.
Tai viršija bet kokį supratimą, bet pabandykite suvokti, ką jis rašė toliau:
Kad praplėstume mūsų pamąstymus virš žmogaus suvokimo
ribų, pažvelkime į keturiasdešimt aštuonias pranašystes, savo
žmogiškąja išsipildymo tikimybe panašias į pradžioje aptartas aštuonias, panaudojant dar konservatyvesnį skaičių <…>.
Pritaikydami tą patį tikimybės principą, kurį naudojome iki šiol,
mes išsiaiškiname, kad tikimybė kokiam nors žmogui išpildyti
visas keturiasdešimt aštuonias pranašystes būtų 1 iš 10157.7
Tai 1 su 157 nuliais. Veltui eikvočiau popierių bandydamas jį užrašyti. Stouneris ir vėl bando padėti mums suvokti pateikdamas kitą iliustraciją. Šįkart sidabrinis doleris yra per didelis daiktas. Mes turime pasi
rinkti mažesnį objektą.
7
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Elektronas yra mažiausias mums žinomas objektas. Elektronai yra
tokie maži, kad, sudėjus šalia į vieno colio liniją, juos suskaičiuoti prireiktų
devyniolikos milijonų metų skaičiuojant 250 elektronų per minutę greičiu.
Tai labai maža dalelytė. Nepamirškite, kad tai tik viena colio ilgio linija.
Nenoriu jūsų pritrenkti kalbėdamas apie laiką, kurio prireiktų suskaičiuoti
elektronams viename kvadratiniame colyje, ir tikrai nekalbėsiu apie vieną
kubinį colį. Tai sunkiai protu suvokiama daug ilgesnė trukmė.
Turėdami tai omenyje, paklauskime, kokio dydžio būtų rutulys, talpinantis 10157 elektronų. Viską supaprastinus, tai būtų rutulys, kurio spindulys būtų ilgesnis nei atstumas iki toliausio žmonijos matomo taško kosmose, o tai yra už trylikos milijardų šviesmečių (šviesmetis yra atstumas,
kurį šviesa nukeliauja per metus 186 282 mylių per sekundę – ne per valandą – greičiu). Jei turėtume rutulį elektronų, kurių spindulys būtų trylikos
milijardų šviesmečių ilgio, mes vis tiek neturėtume 10157 elektronų. Tiesą
sakant, mums dar daug trūktų.
Tikimybė žmogui užrištomis akimis ant tokio elektronų rutulio
ištraukti teisingą, t. y. pažymėtą elektroną yra tokia pati kaip ir kokiam nors
žmogui visoje istorijoje išpildyti tik keturiasdešimt aštuonias pranašystes
apie Kristų, užrašytas įvairių Senojo Testamento autorių.
Gal norite praplėsti mūsų diskusiją iki visų – daugiau nei trijų šimtų
– pranašysčių? Greičiausiai jūs pagalvojote: „Prašau, tik ne tai!“ Tikiuosi,
kad taip galvojate, nes iš esmės neįmanoma šito iliustruoti tokiu būdu, kad
mūsų ribotas protas tai galėtų suvokti.
Tad leiskite apibendrinti. Turime daugiau nei tris šimtus pranašysčių,
kurias užrašė skirtingi žmonės, skirtingomis kalbomis, iš įvairių šalių, per
daugiau nei kelių šimtų metų laikotarpį ir jos išpildytos viename Žmoguje!
Kaip kas nors galėtų paneigti, kad tikrasis Rašto autorius yra pats Dievas?
Ar šie žodžiai iš Jo paties lūpų įgauna daugiau prasmės?
Kiekvienas Dievo žodis įrodomas kaip tikras. (Pat 30, 5; NLT)
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Jis yra Tas, kuris skelbia: „Aš būsiu budrus ir aktyvus, stebėdamas
savo Žodį, kad jį įvykdyčiau“ (Jer 1, 12; AMP). Būtent dėl to „neliko
neišpildytas nė vienas žodis iš viso gerojo pažado, kurį Jis davė <...>“ (1
Kar 8, 56).
Dievo žodis yra patikimesnis nei saulė, kuri pakyla kas rytą, ir tai
patvirtina Jėzus sakydamas: „Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai
nepraeis“ (Mt 24, 35). Mūsų Kūrėjas paliko mums savo nepaneigiamus
pirštų antspaudus, kad žinotume, jog Jis yra Dievas ir Jo valia yra ap
reikšta Biblijoje.

Rūpestingai vykdykite
Pakartojant apaštalo Pauliaus žodžius 2 Tim 3, 16, „visas Raštas yra
Dievo įkvėptas <...> ir mokina mus daryti tai, kas yra teisinga [gera]“.
Tai nėra labai sudėtinga mintis; tiesą sakant, ji gana paprasta. Raštas yra
Dievo žodis ir juo galima pasitikėti kaip universaliu standartu įvertinant
ir nustatant, kas iš tiesų yra gėris. Jei manote, kad jūsų pačių ar draugo,
ar eksperto, ar visuomenės išmintis yra naudingesnė nei Dievo išmintis,
prašau, pamąstykite iš naujo. Nes Rašte skelbiama:
Dievas pažiūrėjo iš dangaus į žmones, kad pamatytų, kas išmano ir ieško Dievo. Jie visi atsitraukė, visi kartu sugedo. Nėra
darančio gera, nėra nė vieno. (Ps 53, 2–3)
Kaip aptarėme šiame skyriuje, Dievas pateikė nenuneigiamų Rašto
pagrįstumo įrodymų. Šiose eilutėse psalmių autorius pabrėžia, kaip bet
kokia kita išmintis, kuri yra priešinga Dievo žodžiui, net jei ji atrodo gera,
iš tikrųjų yra sugedusi ir žalinga mūsų gerovei.
Panagrinėkime žodžius, supančius Pauliaus teiginį, išsakytą Timotiejui:
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O tu lik ištikimas tiems dalykams, kurių buvai išmokytas. Žinai,
kad jie yra tikri <…>. Buvai mokomas šventų Raštų nuo pat
vaikystės <…>. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas
pamokyti mus apie tai, kas yra tikra, ir padeda mums suvokti, kas
mūsų gyvenime yra neteisinga. Jis pataiso mus, kai klystame, ir
mokina mus daryti tai, kas yra teisinga. Dievas naudoja jį, kad
paruoštų ir įgalintų savo žmones <…>. (2 Tim 3, 14–17; NLT)
Mes turime likti ištikimi tiems dalykams, kurių buvome išmokyti. Šioje
ištraukoje Paulius nekalba apie žmonių nuomones, psichologiją, sociologiją ar kokią nors kitą išmintį, išgalvotą šio pasaulio sistemos; jis kalba apie
Raštą. Apaštalas savo dvasinį sūnų primygtinai ragina būti ištikimą jam.
Paulius pabrėžia, kaip svarbu laikyti žodį užrašytą savo širdies plokštėje.
Mes gyventume visai kitokiame pasaulyje, jei Adomas ir Ieva būtent tai ir
būtų padarę.
Apmąstykite šį įsivaizduojamą scenarijų. Jūsų laukia kelionė, kurioje
jums reikia pereiti didžiulį minų lauką. Jame pilna ne tik paslėptų sprogmenų, bet ir pelkių, mirtinų spąstų, nuodingų augalų ir smegduobių.
Prieš pradėdamas gaunate žemėlapį, kuriame nurodyta kiekvienos minos ir smegduobės vieta, o taip pat ir užuominos, kaip išvengti spąstų,
pelkių ir nuodingų augalų. Kaip elgtumėtės su tokiu žemėlapiu? Ar
sukištumėte jį į savo kuprinę kartu su užkandžiais ir vandens buteliu ir dėl
jūsų kelionės iššūkių jo neperskaitytumėte? Ar į jį žvilgtelėtumėte tik tada,
kai atsiras galimybė? Ar laikytumėte jį paprastu skaitalu? O gal iš pradžių
peržiūrėtumėte ir įkištumėte į kuprinę tikėdamas, kad prisiminsite visą informaciją? Ar kažkuris iš aprašytų veiksmų apibūdintų jūsų elgesį? Jei taip,
greičiausiai iš šio lauko išeisite sunkiai sužalotas arba lavonmaišyje.
Leiskite man įvardinti labai akivaizdų dalyką. Išmintingas žmogus
atidžiai perskaitytų žemėlapį, jį išstudijuotų, apmąstytų informaciją ir tuo
met jį įsidėtų ten, iš kur lengvai galėtų vėl išsiimti. Kelionės metu jis dažnai
jį išsitrauktų atsargiai rinkdamasis savo kelią pagal tai, ką sužinojo. Jei jūsų
lauktų tokia pati kelionė, argi to pats nepadarytumėte?
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Tiesa yra ta, kad tokia kelionė mūsų laukia kiekvieną dieną, o mūsų
žemėlapis yra Biblija. Turėdami šią tiesą omenyje, klausykitės Rašte esan
čių Dievo patarimų. Surašysiu kelias pagrindines eilutes. Prašau, neskai
tykite jų paviršutiniškai, bet atidžiai perskaitykite kiekvieną žodį. Jie skirti mus padrąsinti ir perspėti apie tai, kaip naudotis „Rašto žemėlapiu“
keliaujant per mirtį nešančių minų lauką šiame pasaulyje. Kai skaitysite,
ypač atkreipkite dėmesį į žodžius rūpinimasis arba rūpestingai.
„Turite rūpestingai paklusti visiems Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymams, sekdami kiekviena jo nurodymų smulkmena.“ (Įst 5,
32; NLT)
Ne kai kuriems, o visiems Dievo įsakymams. Mes turime rūpintis ir
vadovautis kiekviena Jo nurodymų smulkmena. Jis myli mus visa širdimi
ir nenori, kad sunkiai susižeistume ar žūtume savo kelionėje. Ir vėl:
Klausyk, <...> ir rūpestingai vykdyk <...>, tuomet tau gerai seksis <...>. (Įst 6, 3)
Kai mes klausome ir rūpestingai vykdome, tuomet mums gerai sekasi. Pats Dievas mums garantuoja, kad šis pažadas bus įvykdytas! Tuos
pačius nurodymus randame Pakartoto įstatymo knygos 8, 1; 12, 28.32 ir
28, 13. Jei jas susirasite ir perskaitysite, pamatysite, kad jei mes laikomės
Dievo įsakymų, mėgausimės pilnaverčiu gyvenimu, mūsų darbas taps vis
efektyvesnis, o visuomenėje mes visada būsime priekyje, niekada nesi
vilksime gale ar nebūsime pastumdėliais. Ar suprantate, kaip svarbu rūpestingai skaityti, klausyti ir vykdyti Jo žodžius?
Galite prieštarauti sakydami: „Bet, Džonai, šie nurodymai buvo duoti Įstatymo laikais; tai Senojo Testamento reikalavimai. Mes gyvename
naujosios, t. y. malonės, sandoros laikais. Nejaugi Jėzus mūsų neišlaisvino
iš šių varginančių pančių?“ Jėzus tikrai mus išlaisvino iš Įstatymo, bet ne
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iš išliekančio perspėjimo rūpestingai vykdyti Dievo žodį; mums jis išlieka
ypač svarbus. Paklausykite šių Naujojo Testamento nurodymų:
Mozė tarė: „VIEŠPATS, jūsų Dievas, iš jūsų pačių tarpo prikels
jums Pranašą [Jėzų], panašų į mane. Rūpestingai klausykite visko,
ką jis jums lieps.“ (Apd 3, 22; NLT)
Mums dar kartą nurodoma rūpestingai klausytis visko, o ne daugumos
to, ką mums liepia Jėzus. Pasiklausykite apaštalo Jokūbo:
Bet jei rūpestingai žiūrėsite į tobulą įstatymą, kuris jus išlaisvina, ir
jei darysite tai, ką jis liepia, nepamiršdami to, ką girdėjote, tuomet
Dievas jus už tai palaimins. (Jok 1, 25; NLT)
Ir dar sakoma:
Šventosios Dvasios teikiama jėga, gyvenančia mumyse, rūpestingai sergėk tau patikėtą brangią tiesą. (2 Tim 1, 14; NLT)
Taigi turime labai rūpestingai klausytis tiesos, kurią girdėjome,
antraip nuo jos atitolsime. (Hbr 2, 1; NLT Biblijos vertimas)
Paprastai gyvenime mes sąmoningai nepasirenkame atitolti, tai grei
čiau įvyksta mums to net nesuprantant. Kai vaikystėje žvejojau ežere, ne
kantravau pradėti dar prieš nuleisdamas valties inkarą. Aš taip atsidaviau
žvejybai, kad pakėlęs akis po pusvalandžio neatpažinau kranto. Mane netyčia nunešė srovė.
Nuo tiesos atitolstame, kai nesame atidūs. Tai nutinka, kai mes nepa
skaitome, neklausome, neapmąstome ir nevykdome Rašto. Tai, į ką nesusitelkiame, galiausiai nublanksta. Tuomet mes lengvai nutolstame, o Dievo
valia pakeičiama mus supančių žmonių įtaka ir visuomenės balsais. Tuomet
mes imamės to, kas atrodo gera pagal mūsų pačių išsikraipiusį mastelį.
Ankstesniame skyriuje mes įtvirtinome svarbią tiesą: už Dievo valios
ribų mums nėra nieko gero. Ar sutinkate, kad Dievo valia yra atveriama
Raštuose? Jei taip, tuomet pats laikas statyti mūsų pamatus.
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4
PAMATAS
<...> teisiojo pamatas amžinas.
- Pat 10, 25
Jei Evangelijoje tikite tik tuo, kas jums patinka,
ir atmetate tai, kas jums nepatinka,
jūs tikite ne Evangelija, o pačiu savimi.
- Šv. Augustinas

L

eiskite dar kartą išvardinti tris šios knygos aspektus: pirmasis yra apie
mūsų pamatą, antrasis apie karkasą, o trečiasis atspindi mūsų gyvenimo pastatą. Apie šiuos aspektus suksis mūsų diskusija likusiuose knygos
skyriuose.
Pamatas yra gyvybiškai svarbus teisingiems santykiams su Dievu.
Jei tikite jau seniai, primygtinai siūlau nepraleisti tolimesnės glaustos dis
kusijos. Naudinga ne tik sutvirtinti savo pagrindus, bet taip pat ir padėti
tiems, kuriems vadovaujate ar galite paveikti, bendrauti su savo Kūrėju.
Mums sakoma:
<...> parašyta: „Nėra teisaus, nėra nė vieno. Nėra išmanančio,
nėra, kas Dievo ieškotų. Visi paklydo ir tapo netikusiais; nėra kas
darytų gera, nėra nė vieno!“ (Rom 3, 10–12)
Nėra kas darytų gera, nėra nė vieno. Išskyrus Jėzų Kristų, nėra nė vieno
kada nors gyvenusio arba gyvensiančio žmogaus, kuris nuosekliai vykdė
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ar vykdys gera pagal Dievo mastelį. Taip yra dėl to, kad kiekvienas žmogus
gimė vergu. Taip, jūs gimėte vergu, ir aš taip pat. „Kieno vergu?“ – galite
paklausti. Nuodėmės. Paulius tiems, kurie buvo išlaisvinti, rašo: „<...> nors
buvote nuodėmės vergais“ (Rom 6, 17).
Adomas ir Ieva mirė tą pačią akimirką, kai nepakluso Dievui. Dievas
apie tokį likimą perspėjo prieš tai, kai jie suvalgė uždraustą vaisių. Tačiau
šitai įvyko gerokai iki jų fizinės mirties.
Kyla klausimas, kuria prasme Adomas su Ieva mirė tą dieną, kai
paragavo vaisiaus? Mirtis juos ištiko jų esybėje – dvasioje. Jie buvo atskirti nuo Dievo, gyvybės Davėjo, ir įgavo Dievui priešingų savybių. Dėl to
jų palikuonys gims su tomis pačiomis įgimtomis savybėmis, kurios perduodamos karta iš kartos iki šių dienų. Pradžios 5, 3 patvirtinama ši realybė: „Kai Adomas buvo šimto trisdešimties metų, jam gimė sūnus pagal jo
panašumą ir atvaizdą.“
Dabar žmonija nebesugebėjo iš tikrųjų pažinti ir daryti gera; jos vidinis moralės kompasas buvo sugadintas. Viskas baigėsi tuo, kad tik Dievo
įtaka žemėje kreipia žmones link to, kas iš tiesų yra gera ir teisinga, nes
dabar žmogus valdomas nuodėmės. Be Dievo vedimo gėris ir blogis tapo
iškreipti. Žmonijai viešpatavo ir jai įtaką dabar darė tas, kuris buvo apsėdęs
gyvatę – Šėtonas, nepaklusnumo karalius.
Dievas atidavė žemę žmonijai. Jis padarė žmones atsakingus už ją, bet
jie savo valdžią atidavė Šėtonui. Praėjus tūkstančiams metų, velnias nusivedė
Jėzų ant aukšto kalno, parodė pasaulį ir neabejodamas ištarė: „Duosiu visą
jų valdžią ir šlovę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas atiduodu“ (Lk 4,
6). Šėtonas galėjo taip pasakyti, nes ši valdžia jam buvo perduota sode.
Dievas negalėjo ateiti į žemę mūsų gelbėti dievybės forma, nes žemė
buvo atiduota žmonėms. Žmonija perleido valdžią; tik žmogus galėjo ją
atsiimti. Dievas planą sugalvojo gerokai iki Adomo prasižengimo, nes Jis
dar prieš laikų pradžią numatė, ką Adomas pasirinks. Jo strategija buvo
ateiti Žmogumi ir išpirkti žmonijos laisvę iš vergovės. Dievas atsiuntė savo
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Sūnų, Jėzų Kristų, gimusį iš moters, kas Jį padarė 100 proc. žmogumi,
bet pradėtu iš Šventosios Dievo Dvasios, o tai Jį padarė 100 proc. Dievu.
Todėl Jėzus buvo laisvas nuo vergystės prakeikimo, po kuriuo gimėme
mes.
Jėzus žemėje gyveno tobulai. Jis niekada nesielgė nepaklusniai.
Būdamas vienintelis kada nors gyvenęs nenusidėjęs žmogus, Jis atidavė
savo gyvenimą už žmonijos laisvę. Ant kryžiaus Jis prisiėmė kiekvieno
kada nors gyvenusio ir ateityje gyvensiančio vyro ir moters bausmę. Jis
praliejo savo karališkąjį kraują kaip užmokestį už mūsų išlaisvinimą iš
vergovės.
Jis mirė ir buvo palaidotas. Kadangi gyveno tobulai Dievo akivaizdoje, Dievo Dvasia, praėjus trims dienoms, Jį prikėlė iš numirusių. Dabar Jis
sėdi Visagalio Dievo, kuris priėmė šį potvarkį, akivaizdoje:
Jei lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį
prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip
įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas. (Rom 10, 9–10)
Akimirką, kai priimame Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį, įvyksta
nuostabus stebuklas. Mūsų nuodėminga prigimtis ir mirtis iškart išnyksta
ir gimsta visiškai naujas žmogus, sukurtas pagal paties Jėzaus paveiks
lą. Mūsų fizinis kūnas vis dar yra sugedęs ir vieną dieną mirs. Naujas
gyvenimas mums dovanojamas tik iš Dievo malonės ir niekaip nesusijęs
su geru elgesiu ar neužsitarnaujamas kažkokiais mūsų atliktais gerais darbais. Taškas.
Svarbu paminėti, kad anksčiau cituotose eilutėse iš Laiško romiečiams
teigiama, kad jūs turite išpažinti Viešpatį Jėzų, ne Gelbėtoją Jėzų. Čia ir
slypi esminė Vakarų bažnyčioje išplitusi yda. Žodis viešpats – tai graikų
kalbos žodis kurios, kuris reiškia „šeimininkas, savininkas, aukščiausia
valdžia“.
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Jėzaus tik kaip Gelbėtojo išpažinimas neteikia laisvės ar naujo gyveni
mo. Suprantu, kad tai drąsus pareiškimas, prieštaraujantis mūsų priimtam
suvokimui apie pražuvėlius, bet jis biblinis.
Žodis gelbėtojas Biblijoje randamas 36 kartus. Žodis viešpats – 7800 kartus. Kaip jums atrodo, ką pabrėžia Dievas? Viešpats pripažįsta vietą, kurią
Jis užima mūsų gyvenime, o Gelbėtojas apibūdina darbą, kurį Jis dėl mūsų
atliko. Mes negalime pasinaudoti Jo darbo teikiama nauda, kol neatsistojame
į Jam, kaip Viešpačiui ir Karaliui, pavaldžių žmonių poziciją.
Mes gimėme vergais. Paprastai tariant, priklausėme nuodėmei. Ta
čiau buvome sukurti turėdami laisvą valią. Todėl mes turime priimti tvirtą
sprendimą ir paskelbti, kad keičiame savo šeimininką. Išgelbėjimas suteiktas kiekvienam žmogui, bet kaip atskiri asmenys mes turime pasirinkti
priimti jį Dievo nustatytomis sąlygomis.

Kalėjimas saloje
Kad paaiškinčiau šią tiesą, panaudosiu sugalvotą istoriją.
Vienoje saloje piktas valdovas visą jūsų šeimą pasodino į kalėjimą. Šią
žemę pradžioje jūsų seneliui atidavė tolimoje šalyje gyvenęs labai geras
karalius. Tačiau jūsų senelis padarė labai didelę klaidą – jis jos nesaugojo.
Tas piktasis valdovas ir visa jo maištininkų šutvė slapta atėję užėmė salą
pavergdami jūsų senelį ir visus jo palikuonis. Tuomet piktasis valdovas ir jo
kohortos pastatė belaisvių stovyklas ir visą jūsų šeimą įkišo už grotų.
Gyvendami saloje žmonės, po truputį perimdami piktojo valdovo ir
jo draugelių prigimtį, nusmuko morališkai ir tapo korumpuoti bei ištvirkę.
Todėl gerasis karalius salą prakeikė. Tačiau dėl savo meilės jūsų šeimai, prieš
sunaikindamas salą, karalius atėjo ir kovojo su piktojo valdovo kariuomene
ir ją įveikė.
Tuomet karalius plačiai atvėrė visų kalėjimo kamerų duris ir paskelbė: „Visi kaliniai dabar yra laisvi. Kiekvienas jūsų galite palikti belaisvių
stovyklas, jei atmetate piktojo valdovo valdžią ir prisiekiate savo ištikimybę
man.“
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Dėl karaliaus malonės atėjo laisvė, kurios taip ilgėjosi jūsų šeima.
Tačiau gerasis karalius nevers jūsų juo sekti. Kiekvienas kalinys turėjo
žengti žingsnį. (Jei karalius būtų to reikalavęs, o ne suteikęs kiekvienam
asmeniui pasirinkimą, tai tebūtų kita tironijos forma.) Jei apsispręsite
rinktis laisvę, tas pasirinkimas pareikalaus jūsų išeiti iš kameros, sekti pas
kui karalių į laivą, nuplaukti į jo šalį, tapti jo pavaldiniu ir gyventi pagal jo
didžios šalies įstatymus. Jums atveriama galimybė, bet jūs turite sutikti su
jo sąlygomis.
Gerasis karalius matomas kaip jūsų šeimos gelbėtojas. Tačiau tam,
kad jo išgelbėjimo misija būtų jums naudinga, kiekvienas šeimos narys
turi visa širdimi jam paklusti, o tai reiškia taip pat laikytis jo valstybės
įstatymų. Nė vienas kalinys jūsų šeimoje negali paprasčiausiai priimti karaliaus
suteikto išgelbėjimo iš salos, bet nepaklusti jo viešpatystei.
Jei pasirinksite nesekti geruoju monarchu, jūs tiesiog liksite ten, kur
esate. Tačiau karaliaus karo laivai laukia visai netoli krantų pasirengę su
bombarduoti ir sunaikinti prakeiktąją salą, kai tik jis ją paliks. Tų jūsų
šeimos narių, kurie nepasirinks gerojo karaliaus viešpatystės, laukia tas
pats likimas kaip ir piktojo valdovo bei jo šutvės, nors karalius ir kovojo,
kad jus išlaisvintų ir plačiai atvertų kalėjimo duris.
Paklausyk manęs, brangus skaitytojau. Dievas niekada nekūrė pragaro nei tau, nei jokiam kitam žmogui. Jis sukūrė jį Šėtonui ir jo angelų
armijai. Jėzus Teismo dieną tiems, kurie neatsidavė Jo valdžiai, sakys:
„Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri
paruošta velniui ir jo angelams!“ (Mt 25, 41)
Pragaras yra labai reali vieta. Jėzus daug dažniau kalbėjo apie jį nei
apie dangų. Jis nemanė, kad paminėti, kaip pragaras atrodė, įskaitant kankinimą bei faktą, jog jis niekada nesibaigė, yra gailestingumo stoka. Tai
amžini namai mirusiems, kurie atmetė Jo meile paremtą valdžią.
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Pasak Jėzaus, ši bausmės ir nepakeliamo skausmo vieta nebuvo paruošta žmonėms, bet, kad ir kaip būtų gaila, dėl savo nepaklusnumo mūsų tėvui
Adomui tekęs pasmerkiantis nuosprendis galioja ir mums. Dabar Šėtono
likimas yra mūsų likimas, nebent mes pakeisime valdovus. Nors Jėzus ir
išgelbėjo visą žmoniją nuo Dievo rūstybės, daugelis bus nuteisti su Šėtonu,
nes jie vis dar apimti jo prigimties. Iš esmės, jie pasirinko likti saloje.
Galite paklausti: „Kodėl Dievas negalėjo tiesiog pasigailėti ir įsileisti
žmonių į savo karalystę tokių, kokie jie yra?“ Tie, kurie neatiduoda savęs
Jėzaus nuosavybėn, vis dar pavaldūs dvasinei prigimčiai, kuri yra sugedusi
ir bloga. Kai jie paliks žemę, jų prigimtis liks tokia pati amžinai. Jei jiems
būtų leista gyventi amžinai išliekančioje Dievo karalystėje, jie suterštų ir
sužalotų daug nekaltų žmonių.
Būtent dėl to Dievas išsiuntė Adomą ir Ievą tolyn nuo sode esančio
gyvybės medžio:
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 am
žius.“ Todėl Viešpats Dievas išvarė jį iš Edeno sodo <...>. (Pr 3,
22–23)
Dievo meilė apsaugojo mus nuo mirtinos prigimties išlikimo mumyse
amžinai.

Viešpatystė
Kadangi Vakarų bažnyčia pabrėžia darbą, kurį Jėzus padarė dėl mūsų
kaip Gelbėtojas, o ne Jo, kaip Viešpaties, poziciją, mums trūksta paklusnumo Jo valdžios pozicijai ir taip mūsų pamatuose atsiranda rimtas įtrūkis.
Išgirskite Paulių, sakantį:
Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite
Jame, įsišakniję bei statydindamiesi Jame <...>. (Kol 2, 6–7)
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Paulius nesako: „Taigi, kaip esate priėmę Gelbėtoją Jėzų Kristų.“
Mūsų gyvenimai turi būti pavesti ir statomi ant Jo viešpatystės, o ne ant
išgelbėjimo, darbo. Kitaip tariant, mes turime pavesti save Jam kaip mūsų
aukščiausiam ir vieninteliam Karaliui ir tada Jo išgelbėjimas mums bus
naudingas. Praktiškai tai reiškia, kad laikomės Jo Žodžio, išminties, patarimų, nurodymų, pataisymų ir mokymo nepaisydami to, ar suprantame
to priežastis, ar ne. Mes nebesimaitiname nuo savo pačių vertinimo, kas
yra gera ar bloga, medžio. Mes gyvename Jam; Jo gyvenimas tampa mūsų
gyvenimu.
Pamąstykite štai apie ką. Per tris mano santuokos su Liza dešimtmečius turėjau malonę gyventi su nuostabe virtuvės šefe. Liza yra nepakartojama gurmaniškų patiekalų meistrė. Kai kurie mano draugai prašė,
kad mano žmona pamokintų jų žmonas gaminti pesto padažus, salotų
užpilus ir kitus pikantiškus skanėstus.
Kartais Lizą pavadindavau savo „mažąja gurmaniškų patiekalų še
fe“. Per visus mūsų santuokos metus esu ją taip pavadinęs kokį tuziną ar
daugiau kartų, bet daug tinkamiau per pastaruosius trisdešimt metų tūks
tančius kartų į ją kreipiausi kaip į žmoną. Kodėl? Todėl, kad tai įvardina
poziciją, kurią ji užima mano gyvenime. Anas titulas perduoda žinią apie
naudą, kurią gavau iš jos kaip savo žmonos.
Tai, kad Liza man daro valgyti, dar nereiškia, kad aš jai priklausau.
Kai dar nebuvome vedę, vienam mano gimtadieniui ji paruošė nuostabią vakarienę. Tai mūsų santykių nepadarė ilgalaikių. Bet juos ilgalaikius
padarė sandora, kurią sudariau kaip sutuoktinis, palikdamas visas kitas
merginas ir atiduodamas savo širdį vien jai ir toji sandora sutvirtino mūsų
santuokinius ryšius.
Mūsų santykiai su Jėzumi yra panašūs. Kad gautume Jo išgelbėjimo
darbo rezultatą, mes turime paklusti Jam kaip viešpačiui, savininkui ir
valdovui. Mes visiškai atiduodame Jam savo gyvenimus, nes pasitikime
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Jo tobulu vadovavimu, charakteriu ir meile, o taip pat dėl to, kad Jis žino,
kas geriausia. Nors Jis nepaprastai karštai trokšta mūsų laisvės ir mus tobu
lai myli, Jis yra karalių Karalius ir viešpačių Viešpats ir į mūsų gyvenimus
neateis užimti žemesnės vietos.
Daug kartų Amerikos ir kitų Vakarų valstybių bažnyčiose sutikau
tarnautojų, ieškantiems Dievo siūlančių Jo išgelbėjimą, bet nieko neužsimenančių apie viešpatystę. „Viskas, ką turite padaryti, tai išpažinti Jėzų kaip
Gelbėtoją, ir tapsite Dievo vaiku“, –sakydavo tarnautojai. Arba: „Kodėl
jums nepriėmus Jėzaus kaip Gelbėtojo šiandien?“ Arba: „Visi tiesiog pasimelskime šia malda: „Jėzau, ateik į mano širdį ir išgelbėk mane šiandien.
Ačiū, kad leidi man būti Dievo vaiku. Amen.“ Kviesdami į Dievo šeimą,
jie niekada neištaria nė vieno žodžio apie tai, kad, norint sekti Juo, reikia
palikti šio pasaulio sistemą ir savo laisvamaniškus kelius.
Ta žinia atrodo gera ir yra susijusi su atskiromis Naujojo Testamento
eilutėmis. Tačiau ar tai atitinka visus Naujojo Testamento nurodymus? Ar
tai – Dievo išmintis? O gal mes sutrumpinome ir suredagavome tikrąją
išgelbėjimo žinią sugalvodami naują, kuri gerai skamba ir tenkina ieškotojų
troškimus? Ar mes maitinamės nuo savo vertinimo medžio?

Išsižadėkite savęs
Pažvelkime į Šeimininko pranešimą. Jėzus labai aiškiai pasakė minioms:
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo
kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją pra
ras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją
išgelbės.“ (Mk 8, 34–35)
Jei norime sekti Juo, mes turime išsižadėti savęs. Taškas. Ką tai reiškia?
Paprastai tariant, negalite tarnauti dviem šeimininkams, nes ištikimas galite
būti tik vienam, jei kiekvienas jų kviestų atlikti skirtingus veiksmus ar skir
tingai reaguoti. Kai mūsų kūniška prigimtis, kuri dar nėra išpirkta, trokšta
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vieno dalyko, o Dievo žodis mus kreipia kita linkme, jei mes dar nepasirinkome sekti Jėzumi kaip savo viršiausiu Šeimininku, tuomet lengvai
patrauksime savo laisvamaniškais keliais, nors tuo pačiu metu tebeieškosime Jo ir išpažinsime Jį kaip savo Gelbėtoją. Ar gali taip būti, kad mes
esame suklaidinti ir priimame šį įsitikinimą?
Galbūt dėl to Jėzus pasakė: „Kodėl vadinate mane „Viešpatie,
Viešpatie“, o nedarote, ką sakau?“ (Lk 6, 46). Kitaip tariant, Viešpats tampa tuščiu, nieko nereiškiančiu titulu. Jei mes iš tikrųjų neturime omenyje
to, kai sakome „Viešpatie“, Jėzus labiau norėtų, kad mes Jį vadintume
„didžiu Mokytoju“. Tuomet bent jau gautume naudos iš Jo mokymo,
o ne apgaulingai manytume, jog priklausome Jam, kai iš tiesų taip nėra.
Pagal Mk 8, 34–35 ir daugelį kitų Naujojo Testamento eilučių, jei
nusekame paskui Jį iš šio pasmerkto pasaulio „salos“, savęs išsižadėjimas
nėra vienas iš pasirinkimų. Tai privalu, kad būtume išgelbėti nuo atei
nančios rūstybės. Supratau, kad vakariečiams tai sunkiai suprantama sąvoka. Manau, dėl to, jog esame žmonės, kurie stengiasi karalystės principus
suprasti per demokratinio mąstymo prizmę. Demokratija veikia Amerikoje
ir kitose Vakarų valstybėse, bet jei vadovaudamiesi demokratiška mąstysena bandysime bendrauti su Dievu, ryšio su Juo nerasime. Jis yra kara
lius – tikras Karalius, ne nominalus monarchas kaip kad Anglijoje.
Demokratija apibrėžiama kaip „žmonių valdžia; valstybės valdymo
forma, kai aukščiausia valdžia suteikiama žmonėms ir įgyvendinama per
juos arba jų išrinktus atstovus“. Amerikoje ir kitose Vakarų šalyse mes
užaugame taip mąstydami. Tai tarsi užprogramuota mūsų mąstyme ir
logikoje. Dėl to, jei mums kas nors nepatinka, mes tikime, kad galime
pasipriešinti arba tai pakeisti, nes turime „neatimamas“ žmogaus teises ir
žodžio laisvę išreikšti savo pažiūras.
Leiskite dar kartą pabrėžti. Ši valstybės valdymo forma sėkmingai
veikė Jungtinėse valstijose, nes tai mirtingų pliuralistinėje visuomenėje
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gyvenančių žmonių sukurta sistema. Bet šių idėjų neįmanoma perkelti į
Dievo karalystę. Mes, vakariečiai, galime raukytis dėl to, bet Dievas yra diktatorius – gerai, kad Jis gero linkintis diktatorius, bet Jo žodis visose mūsų
gyvenimo srityse yra paskutinis. Jei perkelsime demokratinę mąstyseną į
mūsų gyvenimą su Dievu, tarp mūsų bus ne kas kita kaip tik įsivaizduojami
santykiai.
Gyvenimas, valdant tikram monarchui, yra kitoks. Viešpats ir kara
lius yra sinonimai, kai kalbame apie tikrosios aukščiausios valdžios prasmės
aspektą. Jei ruošiamės iš tikrųjų sekti Dievu, mes tiesiog negalime remtis
demokratiniu mąstymu atsiliepdami į Jo vadovavimą. Tai niekuo nesiskiria
nuo to, kai Ieva ir Adomas pasirinko gėrio ir blogio pažinimo medį. Mes,
žmonės, vis dar sėdime vairuotojo vietoje ir sprendžiame, kas, mūsų ma
nymu, yra geriausia mūsų gyvenimui.

Paimkite savo kryžių
Kitas Jėzaus įvardintas dalykas buvo tas, kad mes turime imti savo
kryžių. Ką tai reiškia? Tai negali reikšti išsižadėti savęs, nes kam Jėzui be
reikalo kartotis? Raktą randame Pauliaus Laiške galatams, kuriame jis teigia:
Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu
į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. (Gal
2, 20)
Paulius nekalbėjo apie fizinį nukryžiavimą, antraip jis nebūtų galėjęs
parašyti šio laiško. Jis kalba apie savo sprendimą sekti Šeimininku, padarytą
prieš kelerius metus. Paulius paėmė savo kryžių. Paslaptis, slypinti tame,
randama jo žodžiuose: „Nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus.“ Taip
turėtų pareikšti kiekvienas tikras Dievo vaikas. Mes nebesame nepriklausomi, besimaitinantys nuo mūsų pačių vertinimo, kas yra gera ir kas yra
bloga, medžio. Ne, dabar mes gyvename Jame, mūsų pačių gyvybei kylant
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iš Jo. Mes priklausome nuo to, kuo pasirūpina kryžius: laisve iš vergijos,
kad dabar galėtume gyventi paklusnūs, įgalinti Dievo.
Kryžius mums siūlo visiškai naują gyvenimo būdą. Kaip Paulius rašo
kitame laiške: „<...> kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo
šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą“ (Rom 6, 4). Tas gyvenimo
naujumas suteikia mums gebėjimą atsitraukti nuo to, nuo ko anksčiau
atsitraukti negalėjome. Nuodėmės tironija mums buvo sunaikinta, todėl
dabar turime pasirinkti gyventi kitaip. Mes pasirenkame visiškai atsiduoti
Jo valiai.
Paulius toliau mums aiškina, kaip tai taikoma praktiškai: „Ir kurie yra
Kristaus, nukryžiavo savo kūną su aistromis ir geismais“ (Gal 5, 24). Ir toliau: „Aš nieku nesigirsiu, tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi,
kuriuo pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui“ (Gal 6, 14). Kryžius
suteikia mums jėgų vaikščioti laisviems nuo nuodėmingos prigimties ir
stiprios pasaulio sistemų įtakos.
Kai buvau jaunuolis, prieš sutikdamas Jėzų dariau dalykus, kurių
negalėjau atsikratyti. Aš gailėjausi dėl savo nuolatinio užgaulaus, išpuikusio ir geidulingo elgesio, bet kuo labiau stengiausi save išlaisvinti, tuo
sunkiau man buvo. Buvau beviltiškai pririštas ir pavaldus nuodėmės
viešpatystei. Tačiau kai tik buvau nukryžiuotas su Kristumi, aš galėjau
pradėti gyventi kaip laisvas žmogus.
Mes žinome, jog mūsų senasis nuodėmingasis „aš“ buvo nukry
žiuotas su Kristumi, kad nuodėmė prarastų savo galią mūsų
gyvenimui. Mes nebevergaujame nuodėmei. Nes kai mirėme su
Kristumi, mes buvome išlaisvinti iš nuodėmės galios.
(Rom 6, 6; NLT)
Tikiuosi, neskaitote viso to paviršutiniškai! Gausiai atsigerkite šių
žodžių, nes jie tikri ir juose slypi galia suteikti jums laisvę. Tiesoje slypi
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dar daugiau džiugesio. Paėmę kryžių mes gauname daugiau nei tik laisvę nuo nuodėmės; tai įgalina mus gyventi paklusnius Jam. Mums sakoma:
„<...> žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums,
einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė“ (1 Kor 1, 18; LBD). Tai, ko
anksčiau buvo neįmanoma padaryti mūsų pačių jėgomis, dabar galime atlikti – vaikščioti Jo keliais. Dabar galime pamėgdžioti Dievą. Dabar galime
sekti Jėzumi.
Visa tai apibendrinant galima tarti, kad neįmanoma sekti Jėzumi
neišsižadant savęs (nepaliekant savo kelių ir nepriimant Jo aukščiausiosios
valdžios) ir nepasiimant savo kryžiaus (neįtraukiant jo mums teikiamos ga
lios palikti nuodėmę ir pasaulio sistemą). Gyvenimą, kurį dabar gyvename,
gyvename tikėdami Jo galia darbuotis mumyse ir per mus. Mes semiamės iš
Jo. Kokį nuostabų išgelbėjimo siuntinuką Dievas mums parūpino!

Rimtas perspėjimas
Jėzus perspėjo, kad po Jo paėmimo į dangų bus skelbiama ir plačiai
priimama evangelija, siūlanti išgelbėjimą atskirai nuo viešpatystės. Apaštalai
tai apibūdino konkrečiau ir teigė, kad visa tai įvyks artėjant Jėzaus sugrįžimo dienai, t. y. mūsų dienomis. Ši plačiai pasklidusi ir eretiška žinia sumenkins Viešpatį iki paprasčiausio kreipinio vietoj pozicijos, kurią Jėzus užima
žmonių gyvenime. Žmonės vadins Jį Viešpačiu, bet neišsižadės savęs, neims savo kryžiaus ir neseks Juo. Atidžiai perskaitykite Jėzaus žodžius:
„Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra
danguje.“ (Mt 7, 21)
Jėzus įvardino žmones, kurie vadins Jį Viešpačiu – ne Mahomedą, ne
Džozefą Smitą, ne Budą, Krišną, Konfucijų ar kurį nors kitą netikrą mūsų
laikų pranašą. Ne, tie žmonės vadins Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir sakys
tai su užsidegimu.
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Kodėl Jėzus šioje eilutėje pavartojo žodį Viešpatie dukart? Mes suprantame, kad kai žodis ar frazė Rašte pakartojami, tai nėra atsitiktinumas. Autorius nori kai ką pabrėžti. Tačiau tokiais atvejais kaip šis dvigubas pakartojimas nėra pateiktas tik tam, kad būtų pabrėžta, bet kad būtų
parodomas emocijų intensyvumas. Pavyzdžiui, Senajame Testamente,
kai karalių Dovydą pasiekia žinia, kad Joabo armija nužudė jo sūnų, jo
reakcija buvo nepaprastai emocinga: „Karalius, apsidengęs veidą, šaukė
garsiu balsu: ‘Mano sūnau Abšalomai! Abšalomai, mano sūnau, mano
sūnau!’“ (2 Sam 19, 4). Iš tikrųjų nemanau, kad Dovydas būtų pasakęs
„mano sūnau“ dukart. Greičiau autorius pakartojo žodžius du kartus,
kad skaitytojas suprastų, kokia gili buvo Dovydo sielvarto rauda.
Tą patį matome ir Apreiškimo knygoje: „Aš regėjau ir girdėjau dangaus viduriu lekiantį angelą, kuris garsiu balsu skelbė: ‘Vargas, vargas, vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių užtrimituoti kitų trijų angelų
trimitų garsų!“ (Apr 8, 13). Kituose vertimuose teigiama, kad angelas
„šaukė garsiu balsu“. Vėlgi autorius pakartoja žodį vargas, kad paryškintų
ypač stiprias emocijas.
Lygiai taip pat Šeimininkas perduoda stiprius šių žmonių jausmus
Jam. Jie ne tik sutinka su mokymu, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus –
jie emociškai atsidavę savo įsitikinimams ir užsidegę. Turime omenyje
žmones, kurie džiaugiasi būdami krikščionys ir veikiausiai prapliūpsta
jausmais kalbėdami apie savo tikėjimą ir pamaldų metu verkia.
Jie ne tik giliai pasišventę Kristui, bet taip pat įsitraukę į Jo tarnystę:
„Dabar matau, kaip Paskutinio Teismo dieną tūkstančiai išdidžiai prieis prie manęs ir sakys: ‘Šeimininke, mes skelbėme
Žinią, mes išvarinėjome demonus, mūsų Dievo finansuojami
projektai plačiai pagarsėjo“. (Mt 7, 22; MSG )
Čia naudoju The Message Biblijos vertimą, nes jis geriausiai perteikia
faktą, kad šie žmonės nebuvo prašalaičiai. Jie buvo tiesiogiai įsitraukę į
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savo bažnyčios darbą arba jį rėmė. Jie taip pat skelbė aplinkiniams apie
savo tikėjimą Evangelija: „Mes skelbėme Žinią.“ Jie dalyvavo darbe, kuriuo
žmonių gyvenimai buvo keičiami į geresnę pusę.
Šioje perfrazuotuoje Biblijos versijoje vartojamas žodis tūkstančiai. O
dauguma vertimų vartoja žodį daugelis. Graikų kalbos žodis yra polus, apibrėžiamas kaip „didelis skaičius, kiekis, suma“8. Dažnai šis žodis vartojamas apibūdinti „daugelį“. Šiaip ar taip, Jėzus nekalba apie mažą grupelę
žmonių, o apie labai didelę; tiesą sakant, labai tikėtina, kad tai didžioji bendro skaičiaus dalis.
Taigi, apibendrinkime: Jėzus kalba apie žmones, kurie tiki evangelijų
mokymu. Jie vadina Jį Viešpačiu, yra emociškai įsitraukę, skelbia Žinią ir
aktyviai tarnauja. Mes juos nesunkiai pavadintume tikraisiais krikščionimis.
Taigi, koks skiriamasis veiksnys? Kuo jie skiriasi nuo autentiškų tikinčiųjų?
Jėzus mums sako:
„Tuomet jiems tarsiu: ‘Niekada jūsų nepažinojau; šalin nuo Ma
nęs jūs, kurie imatės neteisėtų veiksmų!“ (Mt 7, 23; pažodinis vertimas)
Raktinis pareiškimas yra „imatės neteisėtų veiksmų“, kuriam apibūdinti vartojamas graikų kalbos žodis anomia. Tajerio Greek-English Lexicon of
the New Testament apibūdina tai kaip būseną, kuomet nesilaikoma įstatymo dėl jo nežinojimo arba dėl to, kad jis pažeidžiamas. Encyclopedia of
Bible Words pridedamas pastebėjimas teigiant, kad anomia gali atspindėti
„veiksmus, kuriais <...> aktyviai pažeidžiami Dievo nustatyti arba įgimti
moraliniai principai“. Paprasčiau tariant, asmuo, kuris nesilaiko įstatymų,
nėra ištikimas Dievo žodžio autoritetui.
Šie vyrai ir moterys suklumpa ne kartkartėmis; greičiau jie nuolat ignoruoja, nepaiso ir nepaklūsta Dievo žodžiui. Jei išties būtų išgelbėti
Spiros Zodhiates Th.D. (red.). The Complete Word Study Dictionary: New Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 1992), “polus”

8
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malone, jie ne tik kad neapkestų minties apie nuodėmiavimą, bet taip
pat rinktųsi bėgti nuo pasikartojančių nuodėmių. Jie nukryžiuotų savo
kūniškąją prigimtį su jos aistromis ir troškimais ir siektų tapti pamaldžiais
ir vaisingais.
Įdomu tai, kad vieną dieną Jėzus jiems pasakys: „Niekada jūsų
nepažinojau.“ Graikų kalba žodis pažinoti yra ginosko ir reiškia „labai artimai pažinti“. Šie žmonės niekada nebuvo su Jėzumi užmezgę tikrų santykių. Net jei ir vadindavo Jį Šeimininku ir Viešpačiu, tai tebuvo kreipinys,
nes jie nedarė to, ką Jis liepė. Įrodymas, kad kažkas iš tikrųjų bendrauja
su Juo, yra Jo žodžio laikymasis:
Iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo įsakymų.
Kas sako: „Aš jį pažįstu“, bet Jo įsakymų nesilaiko, tas melagis,
ir nėra jame tiesos. (1 Jn 2, 3–4)
Tą patį nori pasakyti ir Jokūbas rašydamas: „Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą“ (Jok 2, 18). Ir
šie teiginiai puikiai atitinka tai, kaip Jėzus pradėjo savo kalbą: „Žmones
galite atpažinti iš jų veiksmų“ (Mt 7, 20; NLT). Veiksmai, apie kuriuos
Jėzus kalba, nėra krikščioniška tarnystė, Žinios skelbimas ar bažnyčios
lankymas, nes tie, kurie nusigręžė nuo dangaus, tai darys.
Timas Keleris apie šiuos Jėzaus žodžius sakė:
Tai išties labai stiprūs žodžiai. Šių žmonių tikėjimas intelektualiai
stimuliuoja, emociškai atlygina ir socialiai išlaisvina. Yra įmanoma norėti intelektinės stimuliacijos, emocinio atlygio ir sociali
nės naudos ir nenorėti Dievo <…>, nes jei iš tikrųjų Dievas
yra jūsų gyvenime, jums teks atsisakyti savo valios, o tai mums
parodo, kuo skiriasi žmonės, kurie iš tikrųjų bando pasinaudoti
Dievu, ir kurie stengiasi tarnauti Dievui.9
Timothy Keller, The Timothy Keller Sermon Archive (New York City: Redeemer Presbyterian Church, 2013). Prieiga per Logos Bible Software

9
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Naudotis Dievu reiškia Jo ieškoti dėl to, kad ką nors iš Jo gautume,
net jei tai tėra patekimas į dangų. Tarnauti Dievui reiškia būti motyvuotam
vien mūsų meilės Jam, o jei mes Jį mylime, mes laikysimės Jo žodžių.
Šiandien dauguma žmogų, kuris šaukiasi Jėzaus Kristaus, tiki Jo mokymu, yra emociškai su Juo susisiejęs ir aktyviai tarnauja, laikytų Dievo
vaiku. Bet iš Jėzaus žodžių aiškiai matome, kad šios savybės nėra lemiami
faktoriai, pagal kuriuos atpažįstame tikrą krikščionį.
Leiskite tai pasakyti kitaip. Tikrai pamatysime, kad tikras tikintysis turi
šias savybes; tiesą sakant, niekas tikru tikinčiuoju be jų negali būti. Tačiau
jei kažkas šiomis savybėmis pasižymi, tai dar nereiškia, jog jis ar ji yra tikras
Dievo vaikas. Tai apsprendžia štai kas: ar jie išsižadėjo savęs ir pasiėmė
savo kryžių ir ar jie seka paskui Jį? Iš esmės, ar jie paklūsta Jo žodžiams?
Diskusija šia tema lyg potėpis užbaigia įžymųjį Kalno pamokslą.
Dėdamas galutinį tašką savo visų pritrenkiančių žodžių gale, Jis padarė
tokią išvadą:
„Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo,
yra panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos.
Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą.
Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą
žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvi
no upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus.“ (Mt 7, 24–27)
Šis palyginimas susijęs su Jo perspėjimu apie daugelį, kurie bus neįleisti
į dangų, nes Jis susieja šiuos du sakydamas „taigi“.
Jei patyrinėtumėte tas dvi šiame palyginime išskirtas žmonių grupes,
pamatysite, kad tėra vienas nedidelis skirtumas. Abi girdi Jo žodžius, bet
tik pirmoji grupė „juos vykdo“. Antroji grupė „jų nevykdo“. Abu namai
pastatyti iš tų pačių medžiagų – to paties mokymo. Jie lygiai taip pat šlovino
ir tarnavo. Esminis skirtumas yra pamatas. Vienas namas buvo pastatytas
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ant Jėzaus Kristaus viešpatystės. Kitas liko susietas su vertinimu, paremtu
nusistatytais gėrio ir blogio standartais, – tuo pačiu filosofijos „medžiu“, į
kurį atsisuko Adomas su Ieva.
Tampa aiškiau, kai supranti, kad ta pati kvailystė kartojasi nuo sodo
laikų iki šiandienos. Ji pasireiškia kitokia forma, bet jos šaknis ta pati. Vėlgi, viskas susiję su štai kuo: ar mes laikome save išmanančiais, kaip geriausia
gyventi, ar tikime, kad Dievas žino, kas geriausia?
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5
AR PAKANKA TIK TROKŠTI?
Taigi dabar pabaikite tai daryti, kad taip,
kaip esate [entuziastingai] pasirengę to trokšti,
taip galėtumėte ir įvykdyti <...>.
- 2 Kor 8, 11 (AMP)
Auksinė dvasinio supratimo taisyklė
yra ne intelektas, o paklusnumas.
- Osvaldas Čambersas

A

pmąstykite štai ką: jaunuolis susitikinėja su jauna mergina. Ji patraukli, sveika, praktiška, skaniai gamina, moka bendrauti su vaikais,
o geriausia tai, kad ji labai miela asmenybė. Jis įsimylėjęs ir nusprendžia,
kad ji yra ta, su kuria norėtų praleisti visą savo gyvenimą. Jis sukuria ypa
tingą akimirką, priklaupia ant kelio, išsitraukia mažą dėžutę, kurią atvėrus
pasirodo spindintis žiedas su deimantu, ir jai pasiperša.
Didžiam vyruko džiaugsmui, merginos veidas nušvinta didžiule
šypsena, ji suklykia iš džiaugsmo, apsiverkia ir atgavusi savitvardą džiugiai
ištaria: „Taip, taip, taip! Negaliu tuo patikėti! Esu pasimetusi ir priblokšta.
Tai pati laimingiausia mano gyvenimo diena! Aš taip tave myliu! Taip, aš
tekėsiu už tavęs!“
Jie apsikabina ir laiko vienas kitą glėby mėgaudamiesi šia nuostabia
akimirka. Jausmams dar neišblėsus, ji pažvelgia į jo akis ir aistringai paža-
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da: „Mūsų gyvenimas bus nuostabus. Būsiu pati geriausia žmona, kursiu
gražius namus, jie bus be dėmelės, gaminsiu skanų maistą tau ir vaikams,
rūpinsiuosi savimi, madingai rengsiuosi ir nuostabiai su tavimi mylėsiuosi
kada tik panorėsi.“
Jaunuolis galvoja: „Vau! Nuostabu! Ko gero, esu, laimingiausias vyrukas pasaulyje.“
Tuomet ji pasako dar kai ką, kas prikausto dėmesį: „Žinoma, yra kiti
vaikinai, kurie man taip pat patinka, tad kartkartėmis galiu ir su jais susi
tikinėti.“
Pasimetęs jaunuolis išlemena: „Taip nieko neišeis!“
„Kodėl ne, mielasis?“
Jis pritrenktas. Ypatingoji akimirka sugadinta. Ekstazė dingo. Mintys
šėlsta. Ar ji juokauja? Bet kam taip juokauti, ypač po to, kai ką tik pasi
piršau?
Po nejaukios tylos, kuri, rodos, tęsėsi visą amžinybę, ji bando atkurti
nuotaiką entuziastingai pasiūlydama kompromisą: „Gerai, o ką, jeigu aš su
kitais savo vaikinais praleisčiau vieną dieną per metus? Atiduosiu save tik
tau 364 dienas per metus. Tik leisk man vieną dieną praleisti su jais.“
Jaunuolis negali patikėti tuo, ką girdi. Akivaizdu, kad ji nejuokauja –
kalba rimtai. Taigi jis vėl atsako: „Tai taip pat netinka.“
Ji sutrikusi, bet dėl to, kad labai jį myli, ji pasiūlo dar geresnį sandėrį.
„Gerai, o ką pasakysi apie keturias valandas per metus? Tiesiog leisk man
keturias valandas kasmet praleisti su kitais vaikinais.“ – „Ne!“ – pasako
jaunuolis ir šįkart tvirčiau. Ji toliau spaudžia: „O jei dvidešimt minučių? Tik
vienas geras pašėliojimas lovoje su kitu vaikinu!“ – „Ne!“
Vildamasi prieiti bendro sutarimo, ji maldauja: „Brangusis, aš tave tikrai myliu; tiesą sakant, einu dėl tavęs iš proto. Myliu tave labiau nei kokį kitą
vyrą. Bet man to reikia. Man tiesiog reikia pabūti su kitais vaikinais. Negaliu priklausyti tik vienam vyrui. Aš nuoširdžiai trokštu būti tau ištikima ir
žinau, kad reikia nutraukti visus kitus santykius, bet būkim realistai. Yra
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tiek daug nuostabių vaikinų ir man patinka jų dėmesys. Kodėl turėčiau to
atsisakyti? Kodėl negaliu turėti abiejų dalykų?
Jaunuolis taip nusivylęs, kad nieko neatsako; jis tiesiog panarina galvą. Po kelių ne ką jaukesnių akimirkų ji švelniai pareiškia: „Tiesiog turiu
būti sąžininga; manau, kad prašai per daug. Noriu mėgautis pilnaverčiu
gyvenimu.“
Tai buvo paskutinis lašas jaunuoliui: „Tai absurdiška. Mes nebesi
tuokiam. Tiesą sakant, mūsų santykiai baigti.“
Ir jie pasuka skirtingais keliais.
Apsvarstykime visa tai. Šis vyras gauna nuostabaus grožio merginą,
turinčią nuostabų charakterį. Ji nepakartojama visais šeimyninio gyveni
mo atžvilgiais: myli jį, yra pasiruošusi tarnauti ir nori visą, kas geriausia,
atiduoti jam. Ji pagauta ekstazės galvodama apie vedybas. Visa tai taip
gražiai atrodo. Viskas, ką jis turi padaryti, yra duoti jai dvidešimt minučių
per metus su kitu vyruku! Kodėl jis nesutinka su jos sąlygomis?
Be abejo, atsakymas akivaizdus: ji neatiduoda jam visos savo širdies
ir gyvenimo. Ji žino, kad taip būtų teisinga ir kažkuria prasme to trokšta;
bet realybė tokia, kad ji per daug prisirišusi prie kitų vaikinų. Vienas dalykas yra trokšti; kitas – tai įvykdyti.
Joks sveiko proto vyras niekada nenorėtų vesti tokios merginos, tad
kodėl mes tikime, kad Jėzus grįš pasiimti nuotakos, kuri būtent taip el
giasi? Dar kartą pažvelkime į Jo žodžius:
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo
kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją
praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos,
tas ją išgelbės.“ (Mk 8, 34–35)
Ar pastebite, kad vien norėdami išgelbėti savo gyvybę mes prarandame viską. Jėzus nesakė: „Kas nori prarasti savo gyvybę dėl Manęs, ją
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išgelbės.“ Nepakanka vien troškimo prarasti savo gyvybę. Tai niekuo nesiskiria nuo merginos piršlybų istorijoje.
Kad pradėtumėte sandora paremtus santykius su pačiu nuostabiausiu
Asmeniu visatoje, jūs turite visiškai Jam save atiduoti, o tai būtinai apima
visus Jo vadovavimo aspektus. Įdomu tai, kad Biblija santykius su Dievu
prilygina moters santykiams su jos vyru. Paulius rašo:
Kaip sako Raštai: „Žmogus palieka savo tėvą ir motiną, kad
susituoktų, ir su savo žmona jis tampa kaip vienas asmuo.” Tai
didi paslaptis, bet aš suprantu, kad tai kalbama apie Kristų ir jo
bažnyčią.“ (Ef 5,31–32; CEV)
Nors Paulius panaudojo ją vyrui ir žmonai pamokyti apie jų santykius
santuokoje, jis taip pat aiškiai pasakė, kad tai išties užrašyta tam, jog būtų
iliustruoti mūsų santykiai su Jėzumi. Joks vyras neves moters, kuri tik nori
visą save atiduoti jam, bet iš tikrųjų to nedarys. Ar manote, kad taip pat
galime elgtis su Jėzumi? Galbūt dėl to Jokūbas rašo:
Jūs, paleistuviai! Nejaugi nesuprantate, kad draugystė su pasauliu
daro jus Dievo priešais? Sakau tai dar kartą: „Jei norite būti pa
saulio draugais, tampate Dievo priešais.“ (Jok 4, 4; NLT)
Vėlgi jis labai stipriai pabrėžią šį punktą, nes pakartoja jį antrą kartą.
Tai nėra paprastas reikalas – tai esminė mūsų tikrų santykių su Dievu dalis.
Paleistuvis – tai asmuo, sudaręs sandorą su vienu asmeniu, bet laužy
damas ją užmezga santykius su kitu. Šis asmuo nėra atsidavęs surišančiam
santykių susitarimui.
Sandora, kurią sudarome, kad sektume paskui Jėzų, reiškia išsižadėti
savęs ir palikti mus supančią pasaulio sistemą. Mes negalime nieko kito,
kaip tik prisiekti Jam mūsų visišką ištikimybę ir paklusnumą. Tai reiškia,
kad renkamės Jo valią ir troškimus, o ne savo. Mainais už tai, kad atiduodame Jam savo gyvybę, mes gauname Jo gyvenimą. Taip vyksta sveikoje
santuokoje tarp vyro ir moters.
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Aš tebenoriu savo gyvenimo
Yra daug tokių, kurie mielai pasinaudotų išgelbėjimo teikiamais
privalumais, jei tik galėtų pasilaikyti ir savo gyvenimą. Įdomu tai, kad
dauguma supranta, kad, norėdami sekti Dievu, privalo atsižadėti, ir jie
nėra pasirengę mokėti tos kainos. Jie sąžiningi prieš Dievą ir save.
Kartą turėjau kaimyną (tebūna jo vardas Kevinas), kuris buvo vienas tokių žmonių. Jis buvo WWF10 imtynininkas, viena jų žvaigždžių.
Kevinas su šeima gyveno už trijų namų nuo mūsų. Kai jie tik apsigyveno
kaimynystėje, Kevino žmona jį perspėjo laikytis nuo mūsų atokiau. „Jie
Jėzaus fanatikai“, – sakydavo ji.
Po poros mėnesių, išgyvendama stiprų panikos priepuolį, moteris
susmuko verkdama Lizos glėbyje. Šis nutikimas atvėrė duris Lizai pasi
dalinti su ja žinia apie Jėzų ir imtynininko žmona buvo šlovingai išgelbėta. Netrukus po to du jų berniukai taip pat atidavė savo gyvenimus Jėzui.
Mūsų šeimų santykiai tapo vis glaudesni ir su Kevinu tapome gerais
draugais. Daug laiko leisdavome kartu. Dažnai bendraudavome ir ne
kartą su berniukais žaisdavome krepšinį, gatvės rutulį ir golfą.
Vieną vakarą Dievas man parodė kelis įvykius, kurie greitai turėjo
nutikti Kevino gyvenime. Buvo vėlu, apie 22 val., bet jaučiau, kad turiu su
juo pasikalbėti. Jam atidarius duris, pasidalinau, kokie trys dalykai nutiks
jo gyvenime per ateinančius devynis mėnesius.
Be abejo, visi jie įvyko. Pamaniau: „Dabar tikrai Kevinas atiduos
savo gyvenimą Jėzui Kristui.“ Bet niekas nesikeitė.
Po kelių mėnesių Dievas man parodė dar vieną įvykį, kuris atsitiks
Kevinui. Vėl jam apie tai pasakiau. Šįkart lindau giliau. „Kevinai, tu buvai liudininkas, kaip Dievas iš anksto tau pasakė apie tris tavo gyvenime
įvyksiančius dalykus, kurie ir išsipildė. Tu gali pastebėti, kaip Jis kreipiasi
į tave. Kodėl neatiduodi savo gyvenimo Jėzui?“
10

World Wrestling Federation – Pasaulio imtynių federacija (red. pastaba)
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Kevinas buvo 6 pėdų 4 colių ūgio, svėrė 240 svarų11 ir teturėjo 4 proc.
kūno riebalų. Savo išvaizda jis atrodė grėsmingai. Jis pažvelgė į mane ir
pasakė: „Nes žinau, jog tai kainuos. Žinau, kad Jėzui reikia atiduoti savo
gyvenimą ir pavesti save, o aš nesu pasirengęs atsisakyti savo gyvenimo
stiliaus.“
Tuomet jis pasakė: „Džonai, mūsų organizacijoje yra gerai žinomas
imtynininkas. Jis sako, kad yra atgimęs krikščionis, ir kalbėjo apie Dievą
toje pačioje televizijos laidoje, kurioje buvai kalbinamas tu. Bet aš žinau,
kad jis vartoja narkotikus ir yra pasileidęs. Žmogau, kuo jis skiriasi nuo
manęs? Aš tiesiog atsisakau veidmainiauti taip, kaip jis. Geriau jau maudysiuosi sėkmėj ir piniguos nei kažką vaidinsiu.“
Jaučiausi sugniuždytas po šių Kevino žodžių, bet jo istorija nėra vie
nintelė tokia. Yra daugybė žmonių, kurie lanko bažnyčią, vadina Jėzų savo
Gelbėtoju ir skelbiasi esą Dievo vaikais, bet nėra pavedę savo gyvenimo
Jam kaip Viešpačiui. Ar jie iš tikrųjų išgelbėti?
Ar įmanoma pagimdyti naujatikius tarp krikščionių, kurie nėra Dievo
vaikai? Jėzus savo dienų lyderiams sakė: „<...> jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, ir kai jis tokiu tampa, jūs padarote
iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius“ (Mt 23, 15). Nesakau,
kad mūsų vakarietiškų bažnyčių lyderiai yra pragaro vaikai. Tačiau mano
klausimas yra toks: kokius naujatikius mes dauginame?
Jei nekviečiame ieškotojų atsižadėti savo gyvenimo, gauname naujatikius, kurie rado pagerintą gyvenimo būdą ir pomirtinio gyvenimo
pažadą. Kai tik sukalbama mums žinoma „nusidėjėlio malda“, naujatikio
sąžinė nurimsta. Teoriškai jis ar ji nebėra atitolę nuo Dievo. Šie naujai
įtikėję žmonės priklauso tikinčiųjų bendruomenei ir sujungti tais pačiais
ryšiais. Jei kalbėsime apie išorinį gėrį, tai šie žmonės nerimauja dėl socialinio neteisingumo aukų, vargšų ir stokojančių, o kartais net ir aktyviai jais
rūpinasi. Pridėkite šitai prie privilegijos girdėti motyvuojančius pamoks
11

1 m 93 cm ūgio ir 108 kg svorio
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lus ir prie dangaus pažado ir gausite patrauklų paketą, kurį gauti norėtų
daugelis.
Bet ar šie naujatikiai yra iš tikrųjų išgelbėti, ar jie yra apgauti, dėl ko
jiems dar sunkiau išgirsti tikrąją tiesą? Ar gali būti, kad ta žinia gimdo
netikrus sekėjus, minimus evangelijos pagal Matą 7 skyriuje, kurie išgirs
Jėzų sakantį: „Šalin nuo Manęs, aš niekada jūsų nepažinojau“?

Ar mūsų žinia tokia pati kaip ir Jo?
Ar taip Jėzus eina ieškoti pražuvusių? Grįžkime prie istorijos apie
turtingą jauną lyderį, kuris dažniau vadinamas turtingu jaunu valdytoju.
Prieš kelerius metus kalbėjau konferencijoje, kurioje dalyvavo pora
šimtų pastorių, prižiūrinčių kelias didžiausias bažnyčias Jungtinėse
Valstijose. Šiai grupei uždaviau klausimą: „Įsivaizduokime, kaip jaunas
turtingas valdytojas prieina prie Jėzaus. Ar matote jį, išlipantį iš savo
Rolsrois karietos, dėvintį Armani apsiaustą, besipuikuojantį Rolex saulės
laikrodžiu ant riešo? Keli asmeniniai asistentai seka paskui jį jam lėtu
žingsniu artėjant prie Jėzaus. Šaltu, santūriu, kiek arogantišku tonu jis paklausia: ‘Gerasis Mokytojai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?’ Kaip
manote, ar ši scena būtent taip galėtų atrodyti šiandien?“ – paklausiau
pastorių. Liūdna, bet dauguma jų pritardami pakėlė rankas.
„Raštas ne taip nupasakoja šį įvykį!“ – pasakiau. Tuomet perskaičiau,
kaip viskas iš tikrųjų užrašyta:
Jėzui išeinant į kelią, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš Jį
ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad
paveldėčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mk 10, 17)
Žmonių minios akivaizdoje šis vyras pribėgo prie Jėzaus, puolė prieš Jį
ant kelių ir maldavo pasakyti, ką jis turįs daryti, kad būtų išgelbėtas. Jokios
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arogancijos šio vyruko elgesyje nematyti.
Pamaniau, kad geriausia bus pademonstruoti, kuo tai baigėsi. Papra
šiau vieno iš lyderių salėje atsistoti kitoje didelės scenos pusėje. Tuomet
kaip galėdamas greičiau bėgau link jo ir, likus kelioms pėdoms, nučiuožiau
prie jo ant kelių, sugriebiau jam už marškinių krašto ir garsiai bei iš visos
širdies maldavau: „Ką turiu padaryti, kad būčiau išgelbėtas? Ką turiu daryti,
kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą?“
Iki pat šios dienos nei mano asmeniniame gyvenime, nei tarnystėje nė
vienas žmogus – nei turtingas, nei vargšas – manęs nesivijo, neklupo ant
kelių ir garsiai neklausė: „Ką turiu daryti, kad gimčiau iš naujo?“ Jaunasis
valdytojas neabejotinai buvo ir užsidegęs, ir nuoširdus!
Taigi Jėzus jam pasakė: „Kam vadini mane geru? Nė vieno nėra gero,
tik vienas Dievas“ (Mk 10, 18).
Kaip jau sakiau anksčiau, žmogus tikėjosi gauti palankų atsaką pagerb
damas Jėzų titulu „gerasis Mokytojas“. Bet Jėzus neleido, kad šios malonybės aptemdytų Jo įžvalgą. Jis neleido išgelbėjimo „supaprastinti“ iki tur
tuolio gėrio ir blogio vertinimo lygio.
Kita vertus, šis vyras buvo ir pakankamai sąžiningas. Jis nepavadino
Jėzaus Viešpačiu arba Karaliumi. Jis žinojo, kad, pavadinus Jėzų Viešpačiu,
jis turės daryti viską, ko Jėzus jo paprašys! Kiek žmonių šiandien turi būtent
tokią nuostatą? Jie gali vadinti Jėzų Viešpačiu ir išpažinti tikį Biblija. Bet jie
vertins gyvenimo pasirinkimą per savo žinių apie tai, kas yra gera ir bloga,
prizmę, o ne rūpestingai vykdydami tai, ką Viešpats Rašte prašo juos daryti.
Jie šypsosi ir sako amen bibliniam mokymui, bet jei šis neparankus jų tiks
lams, jie patogiai jį ignoruos, tarsi jų gyvenime biblinis mokymas nebūtų
taikytinas. Jie girdi, bet nepritaiko sau to, ką kalba Dvasia. Dažniausiai jie
jaučia, kad žinia tinka kitiems, kuriuos mano esant „blogesnius“, nei jie yra
iš tikrųjų.
Paklausykite, kaip Jėzus kreipiasi į žmogų, kuris aistringai troško amžino gyvenimo:
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„Žinai įsakymus: ‘Nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai
neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną’. Tas atsakė:
‘Mokytojau, aš viso to laikausi nuo jaunystės. ’“ (Mk 10, 19–20)
Jėzus pacitavo paskutinius šešis įsakymus iš dešimties – visus, ku
riuose kalbama apie žmonių tarpusavio santykius. Turtuolis energingai
atsakė, kad jis taip elgiasi visą savo gyvenimą. Tikiu, kad taip ir buvo. Vadovaujantis šiais standartais, mes matome, kad jis buvo geras, sąžiningas
ir teisus žmogus. Jis rėmėsi šiomis geromis savybėmis tikėdamasis, kad jų
pakaks, jog užsitarnautų Dievo palankumą.
Tačiau Jėzus pirmų keturių įsakymų nepaminėjo tikslingai. Jie kalba
apie žmogaus santykius su Dievu ir pirmasis jų yra neturėti kitų dievų
ar stabų, išskyrus Visagalį Dievą. Kitaip tariant, niekas mūsų gyvenime
negali užimti didesnės vietos nei mūsų prisirišimas, meilė, pasišventimas
ir paklusnumas Jam. Šis jaunuolis nei įvykdė šių įsakymų, nei tuo metu
šito norėjo. Netrukus Jėzus turėjo atskleisti tai, kas gyvenime jam galiausiai sutrukdys sėkmingai pasiekti finišą.
Jėzus, pažvelgęs į jį, jį pamilo ir tarė: „Vieno dalyko tau trūksta:
eik, parduok visa, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane.“ (Mk 10, 21)
Atkreipkite dėmesį – Jėzus jį pamilo! Bet kaip Jis parodė savo
meilę turtingam jaunuoliui? Jis perspėjo šį ieškotoją. Jėzus žinojo, kad
neišvengiamai ateis diena, kai šio žmogaus pinigai nukreips jį nuo pa
klusimo Jėzaus valdžiai (viešpatystei). Jėzui labiau rūpėjo, kad vyras nenukryptų nuo kelio – ne tik kad sėkmingai pradėtų.
Kliūtis šio vyro gyvenime buvo jo pinigai. Kitiems tai gali būti mergina ar vaikinas, sportas, apsipirkinėjimas, verslas, filosofija, išsilavinimas,
priklausomybė nuo maisto ar lytinės orientacijos pasirinkimas. Tiesą


84

|

GĖRIS AR DIEVAS?

sakant, suklupimo akmeniu gali tapti bet kas, prie ko prisirišame labiau ir
kam atiduodame daugiau jėgų nei Jėzui.
Ar Jėzus, kiek praplėsdamas savo skelbiamą žinią tam, kad apeliuotų į
kitas jaunuolio meiles, taip parodė jam savo meilę ? Ar Jis palengvino tiesą,
kad jo nepapiktintų? Kodėl Jėzus nepasiūlė jam tiesiog pasimelsti atgailos
malda tikėdamasis, kad šis kada nors atsisakys savo meilės pinigams? Juk
jis yra puikus kandidatas, labai besidomintis išgelbėjimu. Viskas, ką Jėzus
turėjo padaryti, tai įvilioti į tinklą, ir turėtų pasiturintį, uoliai tarnaujantį,
iškilų krikščionį!
Bet Jėzus iš tiesų mylėjo šį vyrą. Jis pasakė jam tiesą – labai kietą žodį –
ir rizikavo prarasti šį susijaudinusį, įtakingą vyrą. Jėzus pažvelgė jam į akis ir
pasakė, kad kai ko jam trūksta ir tai nebuvo užsidegimas, o širdies ir proto
pasiruošimas paklusti karalių Karaliui bet kokia kaina.
Tikiu, kad šis žmogus Jėzų laikė tik Gelbėtoju, kam paklusnumas nėra
būtinas. Jei jaunuolio vertinimu Jėzaus patarimas būtų buvęs geras, jis jį ap
svarstytų. Tačiau jei jaunuolis padarytų išvadą, kad Jėzaus patarimas nebuvo
geras, jis nuo Jo atsitrauktų.
Ar galite įsivaizduoti, kad užsidegusiam ieškotojui pasakote, jog jam
kai ko trūksta ir kad tai sutrukdys jam ar jai patekti amžinybėn? Tačiau jei
iš tikrųjų ką nors mylite, turite būti teisingas, net jei žinote, jog galite būti
atstumtas.
Daug krikščionių ir tarnautojų pataikauja, nes bijo, kad jų klausytojai
juos atstums. Jie trokšta būti priimti. Jei atvirai, pats toks buvau. Visiems,
su kuriais susipažindavau, aš patikdavau, nes visada sakydavau jiems tai, ką
jie norėdavo girdėti. Nekenčiau konfrontacijos ir atstūmimo ir norėjau, kad
visi būtų laimingi. Tuomet Dievas parodė mano nesaugumo ir savanaudiškumo padiktuotus motyvus. Jis atvėrė man, į ką nukreipta mano meilė. Aš
mylėjau save, o ne žmones, su kuriais kalbėjau.
Daug geriau pasakyti tiesą nei daryti kompromisus su tiesa ir leisti
kitam tikėti melu. Daug geriau, jei jie tiesą išgirs šiandien, nei tikės, kad
gali laikyti kitus stabus savo gyvenime, o tada vieną dieną, kai jau bus per

GĖRIS AR DIEVAS?

|

85

vėlu, bus priblokšti išgirdę Šeimininką, sakantį: „Šalin; aš niekada jūsų
nepažinojau, jūs, kurie buvote apgauti!“
O dabar pažvelkime, kaip užsidegęs ieškotojas reaguoja į Jėzaus
žinią:
Po šių žodžių jis nuliūdo ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug
turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunkiai turtingi įeis į dangaus karalystę!“ (Mk 10, 22–23)
Šis žmogus, kuris buvo toks energingas, atsitraukė nusiminęs!
„O, Jėzau, kaip tu taip galėjai? Tas vyras atėjo džiaugsmingas, o,
išgirdęs Tavo žodžius, jis nuliūdo! Negi nežinai, kad turi ieškotojams
pranešti gerą žinią? Pokalbiai su Tavimi ar Tavo kalbos turi pakelti
žmones ir padėti jiems pasijusti geriau, o ne liūdinti. Pastoriau Jėzau,
Tavo bažnyčios lankomumo rodikliai smuks, jei ir toliau taip elgsiesi su
energingais vyrais ir moterimis, ypač turtingaisiais ir įtakingaisiais. Eik
paskui jį ir sušvelnink savo žinią; netrukus jis tikrai priims visą tiesą!“
Tai Jėzus gali išgirsti iš savo lyderių komandos arba tarybos narių
Vakarų bažnyčioje! Jėzus būtų iškviestas „ant kilimėlio“ ir Jo būtų pareikalauta atsistatydinti.
Kaip Jis drįsta papiktinti potencialų aukotoją, kuris vien savo parašu
gali išrašyti čekį, padengiantį visas bažnyčios metų evangelizacijas! Jis
galėtų būti tas, kuris apmokėtų kelių milijonų vertės skolą už patalpas.
Pastorius Jėzus tiesiog nesupranta, ką reiškia matyti didelę, efektyvią tarnystę. Gal Jis net pamiršo, kaip daryti teigiamą įtaką žmonėms. Jis turėtų
šiek tiek sušvelninti savo kalbas ir dėstyti motyvuojantį mokymą – kalbėti
pakiliai, kad žmonės imtų labiau savimi pasitikėti.
Ar tai skamba kaip kažkas, kas galėtų nutikti Vakarų bažnyčioje? Mes
patekome į spąstus darydami beveik viską, kad pritrauktume naujatikius
ir pagimdytume pasekėjus. Mes naudojame prisitaikymo technikas, kad
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pagerintume bažnyčios lankomumo rodiklius, sulauktume pasekėjų Twitter
paskyroje, padidintume gerbėjų būrį Facebook tinkle arba pritrauktume
žmones skaityti mūsų interneto dienoraščius. Tai reiškia ne ką kitą kaip tik
tai, kad Dievui sakome, jog mūsų išmintis yra sveikesnė nei Jo. Ir vėlgi –
taip mes pasirenkame gėrį vietoj Dievo.
Tai tiesa: kvietimas žmonėms pasirinkti Kristų reikalingas, bet jis
turi būti paremtas tiesa. Turime suvokti, kad Dievas niekada mūsų nešaukė
praplėsti Naujojo Testamento žinios palengvinant dalią žmonėms, kurie
tebenori gyventi nepriklausomai nuo Jo kelių ir būti išgelbėti. Išgelbėjimo nerasite ant pažinimo, kuris remiasi mūsų gėrio ir blogio vertinimu,
medžio. Jis auga tik ant gyvybės medžio, kaip sako Jo Žodis. Kiti meilužiai
ir stabai turi būti palikti – kaip kad mergina, pasakiusi „taip“, kai jai pasi
piršo, turi atsisveikinti su bet kokiu kitu vyru. Jėzus turi būti priimtas kaip
Viešpats, ne tik kaip Gelbėtojas. Tai gyvybės medis!
Dabar pažvelkime, ką Jėzus darė turtuoliui pasitraukus:
Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunkiai turtingi įeis
į dangaus karalystę!“ Mokiniai buvo priblokšti Jo žodžių. Tada
Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku tiems, kurie pasitiki
turtais, įeiti į Dievo karalystę!“ (Mk 10, 23–24)
Kartą mąsčiau apie šį įvykį ir Šventoji Dvasia atkreipė mano dėmesį
į reikšmingą dalyką. Mintyse mačiau šį turtingą žmogų, gerbiamą jo bendruomenėje, nusiminusį ir lėtai pasitraukiantį nuo Jėzaus panarinta galva
ir prislėgtu veidu. Suvokiau, kad Šeimininkas nesivijo jo, nesugriebė jo
už pečių sakydamas: „Luktelk minutėlę, mano drauge. Leisk tau priminti
Saliamono išmintį. Patarlių 19, 17 jis rašė: „Kas pasigaili vargšo, skolina
Viešpačiui; Jis atlygins jam už jo darbus.’ Aš tau pasakiau parduoti tai, ką
tu turi, ir atiduoti vargšams; bet prisimink: anot Patarlių, už viską, ką duodi
vargšams, Viešpats tau atlygins. Ne tik atlygins – Jis duos tau šimtąkart
daugiau nei tu atidavei!“
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Šis turtuolis greičiausiai buvo geras verslininkas. Tad jei Jėzus,
norėdamas jį laimėti, į jį būtų kreipęsis būtent taip, jis, ko gero, būtų su
intriguotas ir atsakytų: „Tikrai?“
Tuomet Jėzus galėjo pasakyti: „Taip! Ar dabar jau matai, kad bandau
tau parodyti kelią į didžiulį palaiminimą, pinigų derlių? Būsi turtingiausias
žmogus visoje tautoje, ne tik šioje bendruomenėje.“ Ir tai būtų akimirka,
kuomet tas žmogus labiau nei tikėtina būtų sutikęs sekti Jėzumi.
Tikra tiesa – Dievo žodis mums tai sako, – kad duodant tai sugrįžta, kaip kad sėkla sugrąžina ūkininkui žymiai daugiau, nei jis investavo
pradžioje. Ši tiesa buvo patvirtinta iškart po to, kai vyras nuėjo, nes Petras, iš dalies protestuodamas, iš dalies klausdamas, leptelėjo:
„Mes viską palikome, kad sektume paskui tave“, – pasakė jis.
„Taip, – atsakė Jėzus, – ir patikinu jus, kad visi, kurie palieka
namus ar brolius, ar seseris, ar motinas, ar tėvus, ar vaikus,
ar nuosavybę dėl manęs ir Gerosios naujienos, gaus dabar
šimtąkart daugiau namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir nuo
savybės, kartu su persekiojimu. Ir ateinančiame pasaulyje tas
žmogus turės amžinąjį gyvenimą.“ (Mk 10, 28–30)
Čia Jėzus pažvelgė į tuos, kurie jau viską palikę nusekė Juo ir pasakė:
„Jūs gausite šimtąkart daugiau to, ką palikote šiame gyvenime – namus ir
žemes, ir persekiojimą, o būsimajame amžiuje amžiną gyvenimą.“
Kodėl šių žodžių arba Saliamono žodžių iš Patarlių knygos Jėzus
neištarė turtingam jaunuoliui, karštai troškusiam amžinojo gyvenimo?
Kodėl atrodė, jog Jis šią informaciją nuslėpė? Atsakymas paprastas: Jėzus
niekada nenaudojo karalystės palaiminimų, naudos, atlygio ar privilegijų,
kad suviliotų žmones Juo sekti. Kai Jis pakvietė Petrą, Jokūbą, Joną ir kitus, tai buvo paprasčiausi žodžiai: „Sek paskui mane.“ Jie neišgirdo: „Sek
paskui mane ir aš palaiminsiu tave, suteiksiu tau ramybę, turtus, geresnį
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gyvenimą ir dar daugiau.“ Tai nebuvo: „Sek paskui mane dėl to, ką galiu dėl
tavęs padaryti.“ Tai skambėjo taip: „Sek paskui mane dėl to, kas aš esu. Aš
esu Jėzus Kristus, tavo Kūrėjas, Šeimininkas ir visatos Karalius.“
Jei pinigai būtų buvę Petro, Jokūbo, Jono ir Andriejaus motyvas sekti
Jėzumi, jie niekada nebūtų palikę savo verslo. Diena, kai jie paliko savo
verslą, buvo pelningiausia diena jų, kaip žvejų, karjeroje. Dėl Jėzaus jie
sugavo žuvų tiek, kad pripildė dvi valtis! Jie nežinojo apie „šimtąkart daugiau“ pažadą. Tai buvo pirmas kartas, kai jie apie jį išgirdo. Viskas, ką jie
žinojo, buvo tai, kad Jėzus turi gyvenimo žodžius, tad jie viską ir paliko.
Pinigai nebuvo lemiamas veiksnys.
Dievas niekada nereikalavo iš žmogaus būti tobulu, kad šis galėtų sekti
Jėzumi. Jis teprašo būti pasiruošusiu ir įsipareigoti Jam paklusti! Šis jaunas
valdytojas, ko gero, pasižymėjo daug rafinuotesnėmis savybėmis nei Petras.
Tačiau Petras buvo pasirengęs padaryti viską, ko Viešpats jo paprašys. Ir
Jėzus tebeturi omeny tą patį kviesdamas mus viską palikti ir sekti pakui Jį.

Mano planas prieš Jo planą
Kai priėmiau Jėzų Kristų kaip Viešpatį 1979 m., Dievas iškart pradėjo mane kviesti tarnauti. Buvau bebaigiąs mechaninės inžinerijos studijas
Purdue universitete, kur buvau paskirtas vienu iš kandidatų dekano vietai
užimti, žaidžiau universiteto teniso komandoje ir ruošiausi stoti į verslo
magistrantūrą Harvarde. Planavau vesti nuostabią merginą ir galiausiai
dirbti kokios bendrovės pardavimų arba vadybos skyriuje. Nenorėjau veltis į tarnystę. Visi tarnautojai, kuriuos buvau iki tol sutikęs, buvo vyrai,
kurie, mano manymu, nieko kito ir nemokėjo. Jie gyveno prasmirdusiuose
namuose, o jų vaikai buvo keisti. Aš užaugau mieste su 3 000 gyventojų
ir mano supratimas apie tai, kas yra tarnystė, buvo gana ribotas. Niekada nebuvau susitikęs ir pabendravęs su geru tarnautoju, kurių, kaip vėliau
sužinojau, buvo nemažai.
Bet tuomet per bažnyčios pamaldas ant manęs nusileido Dievo Dvasia
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ir pasakė: „Džonai, Aš pašaukiau tave Man tarnauti. Ką darysi su šiuo
pašaukimu?“
Pats sau galvojau: „Mano šeima manęs išsižadės – jie katalikai. Baigsiu kaip visi kiti tarnautojai gyvendamas skurde ir purve.“ Bet paklusnumas Dievui man buvo ypač svarbus, todėl nulenkiau galvą ir meldžiausi:
„Taip, Viešpatie. Aš Tau paklusiu ir pamokslausiu, kad ir kiek man tai
kainuotų! Eisiu bet kur, kur Tu man liepsi, ir sakysiu tai, ką Tu man liepsi
sakyti.“
Šio sprendimo pasekmės nepriminė nieko, apie ką iš anksto galvojau, bet Dievas man iš anksto šito neparodė. Jis tenorėjo žinoti, ar aš
viską palikčiau ir sekčiau Juo.
Jei paanalizuotumėte Petro, Pauliaus ir kitų mokinių tarnystes,
aprašytas Apaštalų darbuose ir laiškuose, pamatytumėte, kad jų perduodama žinia tiksliai atitinka tai, ką Jėzus skelbė jaunam turtuoliui!
Šiandien mes esame išsukę iš šio kelio. Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios Amerikos dvasinė būklė blogėja. Tai priežastis, dėl kurios dauguma
galvoja, kad jie priklauso Jėzui, kai iš tiesų taip nėra. Turime grįžti prie
Jėzaus viešpatystės, kad mūsų pamatas būtų sveikas. Mes vis dar valgome
ne nuo to medžio. Kas perduodama kaip gera, apiplėšia mus nuo to, kas
mūsų gyvenimui geriausia.
Mes netenkame daug nuostabių palaiminimų, kuriuos Dievas nori
mums suteikti, nes tikslią dvasinę žinią pakeitėme į paklausią. Būkime
sąžiningi: jei šiandien turtingas jaunuolis ateitų į daugumą moderniausių
bažnyčių, jis būtų „išgelbėtas“ ir, nespėjus nė mirktelėti, taptų labai vertinamu bažnyčios nariu ir galbūt net būtų pakviestas tapti bažnyčios tarybos nariu.
Per dažnai šiandien bažnyčioje siūlome gerą, bet nuo viešpatystės
atskirtą išgelbėjimo žinią. Tam, kad neapgaudinėtume žmonių, apsaugotume daugelį tų, kurie antraip vieną dieną gali išgirsti žodžius „šalin nuo
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manęs“, kad mūsų bažnyčios būtų stiprios ir kad iš tikrųjų vaikščiotume
laiminami Dievo, apleiskime netinkamą „gerą“ Evangeliją ir grįžkime prie
gyvybės medžio – Biblija paremtos žinios apie išgelbėjimą.
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6
MŪSŲ VIDINĖ NAVIGACINĖ
SISTEMA
Mano akys nukreiptos į tikslą,
į kurį Dievas mus kviečia <...>.
- Fil 3, 14 (MSG)
Įsimylėti Dievą – tai didžiausias meilės nuotykis;
Jo ieškoti – didžiausia avantiūra;
Jį rasti – didžiausias žmonijos pasiekimas.
- Šv. Augustinas

M

ūsų pamatas yra Jėzaus Kristaus viešpatystė. Visi mūsų gyvenimo
aspektai turėtų būti statomi ant šios tvirtos atramos. Jei taip bus, jie
išsilaikys. Jei ne, galiausiai jie sugrius arba išnyks.
Kitas namo statybos etapas – karkasas ir kiekviena šio etapo kons
trukcija yra pastatyta ant pamato. Ši statybų proceso dalis viską apjungia
į vieną. Grindys, sienos, lubos, kambariai, šviesos, apdaila, langai, vonia
ir visi kiti materialūs dalykai, reikalingi, kad tvirtas karkasas išliktų ilgam.
Turėdami tvirtą pamatą ir tvirtą karkasą, mes galime pastatyti ilgai ir sėkmingai funkcionuojantį namą: gyvenimą.
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Jūsų vidinė navigacinė sistema
Norėdami pristatyti antrąjį klestinčio tikėjimo gyvenimo aspektą, statinio iliustraciją pakeisime kita analogija.
Pradėkime nuo klausimo. Koks yra svarbiausias jūsų tikslas? Kitais
žodžiais tariant, koks troškimas nusveria visus kitus troškimus? Ar galite
būti sąžiningas? Jei taip, tuomet jūs neatsirasite ten, kur nenorite savęs matyti.
Pažvelkite į tai iš šios perspektyvos: jei jūsų išmaniojo telefone navigacinėje sistemoje įvestas oro uosto adresas, bet iš tikrųjų norite važiuoti
į prekybos centrą, jūs dejuosite susierzinę, kai navigacinė sistema praneš:
„Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą“ atvažiavus prie oro uosto terminalo ir
matant ženklus, nurodančius oro linijų bendroves, o ne parduotuvių pavadinimus.
Negalėdamas patikėti, jūs imate atvirai piktintis: „Kas nutiko? Kaip aš
čia atsidūriau?“ Labai paprasta. Jūsų navigacinė sistema jus nuvedė ten, kur
jūs užprogramavote ją nuvesti.
Apaštalas Paulius savo „navigacinę sistemą nustatė“ taip: „veržiuosi į
tikslą aukštybėse“ (Fil 3, 14). Jis žinojo, kur keliauja, ir jo navigacinė sistema
buvo nustatyta ta kryptimi. Net jeigu jam buvo pasipriešinta, kelyje atsirado
kliūčių ar stipraus priešiškumo, jis prasiveržė pro juos visus ir nenuvažiavo
į kitą vietą.
Kur jus nuves jūsų užprogramuota vidinė navigacinė sistema? Ar sie
kiate turėti daug draugų? Įgauti populiarumo? O gal mėgautis tam tikru
gyvenimo būdu? Ar siekiate tapti geriausiu savo srityje? Gal tai sveikata ir
laimė?
Galite atsakyti: „Norėčiau turėti visus šiuos dalykus.“ Dauguma mūsų
trokštame šių dalykų, bet koks vienas troškimas nusveria visus kitus? Jį išskirti yra svarbu, nes galiausiai tai apspręs, kur atsidursite. Kelias į skirtingus
tikslus kartais gali atrodyti tas pats, bet neišvengiamai savo kelionės metu
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privažiuosite tašką, kai keliai išsišakos ir jums reikės pasirinkti kažkurią
vieną atšaką.
Taigi, koks jūsų svarbiausias kelionės tikslas? Jei jūsų galutinis tikslas – būti moraliai tyram, etiškam, geram žmogui, sveikam ir finansiškai
saugiam, tuomet jūs galite atsidurti tokioje pačioje situacijoje, kurioje
atsidūrė ir jaunasis turtingas valdytojas: jis visa tai turi, bet stokoja svar
biausio dalyko.
Jei jūsų tikslas – turėti daug draugų, tuomet galite tapti kaip Aaronas,
Mozės brolis: jis stovi kalno papėdėje, kur verda daugybė socialinės veiklos (netgi yra dėmesio centre ir padeda bendruomenei), bet jis toli nuo
Dievo širdies. Auksinis veršis, kurį nuliesite, gal ir patenkins jūsų draugus,
bet, galų gale, jūs nuliūsite supratę, kad tai juos ir jus atitolino nuo to, kas
jums geriausia.
Jei trokštate tapti garsiu konferencijų pranešėju, menininku ar lyderiu, o gal tiesiog surinkti tam tikrą skaičių pasekėjų Twitter ar Facebook
paskyroje, galite šį statusą pasiekti net ir krikščioniškame pasaulyje, bet
baigsite kaip Izraelio karalius Ozijas, kuris buvo gerai žinomas asmuo
visoje tautoje, bet mirė vienumoje (žr. 2 Kronikų 26).
Jūsų vidinės navigacinės sistemos nustatymai gali būti labai kilnūs ir
geranoriški. Galite susitelkti į dosnumą vargšams ir stokojantiems. Mūsų
dienomis toks tikslas yra labai patrauklus, o taip ir turėtų būti. Žmonės
nušvinta, kai pranešame, kaip labai Messanger International tarnystės
žmonės stengiasi padėti vargšams, nepasiturintiems ir socialinio neteisin
gumo aukoms. Visgi Paulius Korinto bažnyčiai rašo, jog jis galėtų atiduoti
viską, ką turi, vargšams ir vis tiek jam kažko trūktų (žr. 1 Kor 13, 3).
Galite stengtis tapti dosniausiu bendruomenės davėju – tai pagarbos
vertas tikslas. Tačiau vyras vardu Ananijas ir jo žmona Safyra buvo tvirtos
Jeruzalės bažnyčios nariai. Vieną dieną jie paaukojo didžiulę sumą, kurią
gavo pardavę vertingą žemės sklypą. Jie troško parodyti, kaip labai yra
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pasišventę statyti Dievo namus. Jie tikėjosi pagyrimų, bet vietoj jų sulaukė
teismo (žr. Apd 5). Jų gyvenimas baigėsi tragiškai.
Buvo laikas, kai laikiau save kilniu ir pamaldžiu. Aštuonis mėnesius
kiekvieną dieną keldavausi 5 val. ryto ir melsdavausi iki 7 val. ryto. Nemažą
dalį šio laiko surydavo tokie reikalavimai kaip „Viešpatie, panaudok mane,
kad daugelis būtų išgelbėti, kad būtų galingai skelbiamas Dievo žodis, kad
tautos būtų atvestos į Tavo karalystę, kad būtų išgydyti ligoniai, o žmonės
būtų išlaisvinti“. Diena iš dienos atkakliai ir užsidegęs prašiau šių dalykų.
Ėjo mėnesiai ir vieną dieną Dievas prabilo į mano širdį: „Sūnau, tavo
maldos lekia pro šoną.“
Aš apstulbau! Kas galėtų būti geriau, kilniau ir maloniau mano Kūrėjui
už tai, ko prašiau? Svarsčiau, ar teisingai supratau tai, kas buvo pasakyta į
mano širdį. Kaip visi šie nuostabūs dvasiniai dalykai gali lėkti ne į taikinį?
Iškart išgirdau Dievo Dvasią: „Judas viską paliko ir nusekė manimi.
Jis buvo vienas iš elitinio dvyliktuko. Jis skelbė Dievo karalystę. Jis gydė
ligonius, padėjo vargšams ir išlaisvindavo žmones. Judas dabar pragare.“
Šie žodžiai it žaibas mane nutrenkė. Aš suvokiau, kad Judas pasiekė
viską, ko aš garsiai prašiau, bet pražuvo amžiams. Galbūt jei jis būtų atidžiai
panagrinėjęs savo vidinę navigacinę sistemą, jo galas nebūtų buvęs toks
siaubingas.
Aš supratau, kad galėjau, pats to nežinodamas, patekti į tą pačią kategoriją, kurioje buvo Judas. Aš nekantriai paklausiau: „Tuomet koks turėtų
būti mano tikslas?“

Kitas turtingas jaunuolis
Šįkart Dievas man parodė kitą turtingą jauną valdytoją – ne tą, kuris
atbėgo prie Jėzaus, o tą, kuris užaugo kaip princas Egipte, tuo metu galingiausioje žemės tautoje. Jo vardas buvo Mozė.
Apmąstykite Mozės gyvenimą. Jis užaugo nestokodamas nei pinigų,
nei maisto, nei rūbų, nei materialinių gėrybių, nei išsilavinimo. Jo pozici-
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jos daugelis labai troško, nes Mozė turėjo viską, kas geriausia. Nei vienas žmogus pasaulyje neturėjo nieko, ko negalėjo gauti Mozė. Jis dėvėjo
madingiausius rūbus, galėjo eiti apsipirkti bet kada ir netaupydamas ir
greičiausiai turėjo visus to meto žaislus. Jam priklausė karo vežimai, kurių
atitikmuo šiandien būtų Maserati, Lamborghini arba Ferrari kartu su visais
Harley-Davidson modeliais. Ir jei jis nenorėjo vairuoti pats, jam tereikėjo
paskambinti ir išsikviesti limuzino vairuotoją.
Mozei niekada nereikėjo šveisti tualeto, plauti vonios, pjauti vejos,
plauti automobilio, tvarkyti kambario, plauti indų, skalbti ar atlikti bet
kokį kitą namų ruošos darbą, nes tam jis turėjo tarnus ir prižiūrėtojus.
Karališkieji virėjai galėjo išpildyti bet kokią jo gurmanišką užgaidą.
Jis galėjo mėgautis skaniausiais šalies patiekalais.
Jo darbas buvo tikras malonumas. Jei būtų norėjęs, Mozė galėjo
vadovauti kariuomenei, projektuoti pastatus ar planuoti fantastiškus vakarėlius. Jei norėtų sužaisti, dieną jis galėtų pasimėgauti varžybomis, o
vakare – geriausiu pasilinksminimu. Savo dieną jis galėjo suplanuoti kaip
tik norėjo.
Be to, Mozė buvo geidžiamiausias viengungis šaly je. Jis galėjo susi
tikinėti ir vesti bet kurią merginą, kuri tik patrauktų jo akį; ir netgi prašyti
susitikti su moterimis iš kitų šalių. Tiesą sakant, jei Mozė būtų panorėjęs,
jis galėjo turėti žmonų ir sugulovių haremą.
Jei Mozė būtų norėjęs būti dosnus, jis galėjo dovanoti dideles dovanas. Jis galėjo sušaukti Slaptosios tarnybos agentus, policiją ar kareivius,
kad apsaugotų savo draugus. Galėjo padėti vargšams arba juos ignoruoti. Jis galėjo daryti įtaką savo šalies pramogų pasauliui užsisakydamas
geriausius atlikėjus ir aktorius, kad šie jį sužavėtų. Jam niekas nebuvo
draudžiama, išskyrus karaliaus sostą. Daugeliui jo gyvenimas atrodytų
geidžiama utopija, tačiau jis nebuvo patenkintas. Mes skaitome:
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Tikėjimu Mozė užaugęs atsisakė Egipto karališkųjų rūmų privilegijų. Jis pasirinko sunkų gyvenimą su Dievo tauta vietoj lengvų
malonumų pilno gyvenimo <...>. (Hbr 11, 24–25; MSG)
Mozė pasirinko palikti tai, ką turtingiausia tauta žemėje jam galėjo pasiūlyti. Kodėl jis paliko tokį gyvenimo būdą? Nejaugi jis nebuvo patenkintas tarnaudamas Dievui, kai gyveno faraono rūmuose? Ne. Mozės vidinė
navigacinė sistema teigė, kad savo tikrojo troškimo jis negalėjo pasiekti ten,
kur tuo metu gyveno, nes Laiško hebrajams autorius apie jį rašo štai ką:
Jis Kristaus paniekinimą laikė didesniu turtu negu Egipto brangenybes, nes jis žvelgė į atlygį. (Hbr 11, 26)
Kokį atlygį? Kai šį klausimą užduodu klausytojams, daugelis atsako,
kad tai – Pažadėtoji žemė. Bet jei tai tiesa, tuomet mes turime paklausti,
ką galėjo pasiūlyti pienu ir medumi tekantis kraštas, ko derlingos Egipto
žemės neturėjo? Tuo metu Egipte buvo gausu gamtinių išteklių ir klestėjo
žemdirbystė. Ar Pažadėtoji žemė buvo išties daug geresnė? Ar toje naujoje
šalyje Mozė galėjo pasistatyti gražesnius namus nei rūmai, kuriuose jis jau
gyveno? Manau, galime drąsiai į šiuos klausimus atsakyti „ne“.
Tad kokio atlygio Mozė siekė? Tą dieną, kai jis paliko karališkuosius
rūmus, jis nežinojo, kas tiksliai tai yra, bet žinojo, kad yra kai kas daugiau;
tiesą sakant, daug didesnio. Jis keliavo link jo ir vėliau supras, ko tiksliai
ieškojo.
Pažvelkite į šią situaciją kitaip. Jūs mėgstate šiltą orą ir paplūdimį ir
nepakenčiate sniego ir šalčio. Žiemos vidurys, o jūs apsistojęs Vermonte.
Lauke minus 20 laipsnių ir jūs ilgitės to, ką mėgstate. Taigi, jūs pradedate
keliauti į pietūs Interstate 95 magistrale. Jūs nežinote, kur tiksliai keliaujate,
bet žinote, kad ten daug geriau nei šalti sniege. Įpusėjus kelionei degalinėje
pastebite skrajutę su Palm Byčo Floridoje nuotraukomis. Jūs nusišypsote
ir tariate sau: „Štai kur!“ Nieko nelaukdamas įvedate skrajutėje rastą adresą

GĖRIS AR DIEVAS?

|

97

į savo navigacinę sistemą. Dabar judate link konkretaus savo svajonių
paplūdimio.
Panašiai nutiko ir Mozei. Jis paliko karališkuosius rūmus žinodamas,
kad yra kažkas daugiau, bet savo atlygį jis surado tik po keturiasdešimties metų dykumos platybėse prie krūmo, kur susitiko su Dievu ir patyrė
Jo artumą. Kai tai nutiko, Mozės vidinė navigacinė sistema buvo labai
aiškiai užprogramuota. Dievo artumas buvo jo atlygis ir tai buvo įrodyta
vėliau, išvedus Izraelį iš Egipto.

Atmestas Dievo pasiūlymas
Mozei laikai buvo sunkūs ir kupini streso. Išdžiūvusioje dykynėje,
per kurią jis ir Izraelio tauta keliavo, buvo pilna didžiulių iššūkių, kuriuos
neretai palengvindavo tik dieviškas įsikišimas. Pastarasis neretai atrodė
vėluodavęs. Dar blogiau, Mozės populiarumo reitingai tautoje visada
buvo žemi. Šiuo neramiu metu Dievas prabilo Mozei:
„Palik šią vietą, tu ir žmonės, kuriuos išvedei iš Egipto, ir ke
liauk į žemę, kurią pažadėjau duoti Abraomui, Izaokui, Jokūbui
ir jų palikuonims. Siųsiu angelą, kad rodytų tau kelią ir išvarytų
kanaaniečius, amoritus, hetitus, perizus, hivus ir jebusiečius. Jūs
įžengiate į turtingą ir derlingą šalį. Bet Aš pats neisiu su jumis
<...>.“ (Iš 33,1–3; TEV)
Pagalvokite apie aplinkybes, su kuriomis Mozė ir jo žmonės susidurdavo kiekvieną dieną. Jokios įvairovės – jokių gražių slėnių, upių, miškų,
vaismedžių, gėlo vandens šaltinių, derlingos žemės ar pievų jų kaimenėms
maitintis. Jau senokai jie matė kokį turgų, ką nors pirko ar įsigijo naujų rūbų. Jų maisto racionas nekito: keista duona, pasirodanti ant žemės
šešias dienas per savaitę, kartais šiek tiek putpelių mėsos. Kad geriau įsi
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vaizduotumėte, pabandykite kelis mėnesius valgyti vieną ir tą pačią duoną
ir nieko kito. Jūs tikrai suprasite, apie ką kalbama.
Gyvenimas buvo sunkus. Vergovė Egipte buvo siaubinga, bet klaidžiojimas dykynėje atrodė ne ką geriau. Tačiau žmonės turėjo viltį: savo žemę,
pažado žemę – Kanaaną. Dievas metų metus jiems sakė, kad tai derlinga ir turtinga žemė, kurioje liejasi gausa. Jie atidavė savo jėgas ir visa, kas
geriausia, egiptiečių miestams statyti, o gaudavo tik nenorimus likučius –
tai viskas, ką jie patyrė. Greitai jie galės statyti sau gražius namus, miestus
ir didmiesčius – naują unikalaus jų paveldo kultūrą, suteikiančią dėmesio
vertą palikimą, perduotiną jų vaikams ir vaikų vaikams.
Dabar Dievas nurodė jų lyderiui Mozei įvesti juos į tą Pažadėtąją žemę.
Jis paskelbė, kad atsiųs galingą angelą jiems rodyti kelią ir juos saugoti. Šis
angelas kovotojas išvarys visus ir kiekvieną priešą. Tačiau yra vienas „kab
liukas“: pats Dievas neis su jais.
Ar galite įsivaizduoti šiuos žodžius? Pats Dievas dabar jums siūlo tai,
ko jūs ir jūsų protėviai laukė amžių amžius. Šis pasiūlymas jau dabar galėjo
užbaigti keturis šimtus trisdešimt metų, kai jie neturėjo namų, kentė sunkumus, stengėsi išgyventi ir nuolat stokojo. Be abejo, Mozė jį priims, nuskubės
prie kalno ir paskelbs didžiąją žinią tautos susirinkimui. Pagaliau žmonės
pagarbins jį kaip didį vadovą ir jo reitingai pakils į pačias aukštumas. Jie visi
švęs ir pradės savo kelionę link seniai laukto pažado.
Būtent taip ir būtų nutikę, jei „priimtinas“ gėris būtų buvęs kelionės
tikslu. Tačiau paklausykite Mozės atsakymo į Dievo pasiūlymą:
„Jei Tavo artumas neis, nevesk mūsų niekur iš šitos vietos.“
(Iš 33, 15)
Prisiminkime, kur yra šita vieta? Tai nepritekliaus, priešiškumo, streso
ir sunkumų vieta – dykuma. Mozės atsakymas gluminantis, net sunkiai suvokiamas protu paprastam žmogeliui. Iš esmės jis pareiškė: „Jei turiu pasirinkti tarp Tavo artumo ir Tavo palaiminimo, renkuosi Tavo artumą, net
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jei tai nepritekliaus ir sunkumų vieta, o ne Tavo palaiminimą nuostabioje
aplinkoje.“
Ar Mozė išprotėjo? Gal dykumos saulė paveikė jo gebėjimą sveikai
mąstyti? Ne. Jo vidinė navigacinė sistema buvo užprogramuota nuvesti
ten, kur geriausia. Ji vedė jį prie geriausio sprendimo, net kai Dievas siūlė
jam gerą pasiūlymą, kurį sveikas protas ir nepatogios aplinkybės būtų
raginę priimti.
Mozės siekis – jo atlygis – buvo artimai pažinti Dievą. Niekada iš
tikrųjų nepažinsite žmogaus, jei neleisite su juo laiko. Jūs galite sužinoti
apie žmogų nebūdami su juo, bet jei neleidžiate su juo laiko, jūs negalite
išties artimai jo pažinti. Tai buvo didžiausias Mozės atlygis. Jam nebuvo
nieko vertingesnio ir niekas negalėjo jo sulaikyti – net ir geras paties Die
vo pasiūlymas. Ar galite įsivaizduoti, kaip malonu tai buvo Dievui?
Galite paklausti: „Kaip gali patikti Dievui, kai atmetamas Jo pasiūlymas?“ Į šį klausimą atsakysiu pateikdamas pavyzdį iš savo gyvenimo.
Su Liza išsiruošėme į kelionę ir kelias laisvas dienas praleidome kartu. Netoli buvo rengiami puikūs golfo kursai. Man patinka žaisti golfą
ir lankyti gerus kursus. Kai kurie draugai mane pakvietė nueiti į šiuos
kursus, bet turėjau vos kelias dienas su Liza.
Mano nuostabioji žmona nuoširdžiai pasakė: „Džonai, eik, pažaisk.“
Aš atsakiau: „Ne, brangioji, aš verčiau leisiu laiką su tavimi.“
Tos kelios dienos buvo nuostabios. Liza tiesiog gėrėjosi tuo, kad
pasirinkau ją vietoj golfo, nes ji žino, kaip man patinka jį žaisti ir leisti
laiką su draugais. Liza pasiūlė, ji buvo nuoširdi ir ji nebūtų pakeitusi savo
nuomonės, net jei būčiau sutikęs. Tačiau giliai širdyje ji slapta vylėsi, kad
vietoj golfo pasirinksiu ją.
Tas pats principas atskleidžiamas ir Mozės situacijoje. Dievas pateikė
jam pasiūlymą, kurį ketino paremti. Jis būtų siuntęs angelą, kuris Mozę
ir jo žmones saugiai įvestų į Pažado žemę. Tačiau ši kelionė būtų vykusi
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be Dievo artumo. Tikiu, kad Dievas šį nuoširdų pasiūlymą pateikė su neišsakytu troškimu, kad Mozė rinktųsi Jį vietoj ranka pasiekiamos atgaivos
nuo dykumos ir lengvesnį gyvenimą turtingoje ir gražioje šalyje.
Atmesdamas Dievo pasiūlymą, Mozė paskelbė du dalykus. Pirmiausia
ir svarbiausia, kad laikas Dievo artume buvo vertingesnis nei mėgavimasis
Jo palaiminimais be Jo artumo. Antra, Mozė tikėjo nepriekaištingu Dievo garbingumu. Net jei įžengimas į Pažadėtąją žemę kurį laiką užtruktų,
Mozė žinojo, kad galiausiai Dievas Izraelį į ją įves. Jis žinojo, kad Dievas
savo žodžio laikysis. Jei Mozės vidinė navigacinė sistema nebūtų teisingai
nustatyta, esamomis aplinkybėmis jis tikrai būtų priėmęs kitokį sprendimą.

Užprogramuota navigacinė sistema
Kas nuo pat pradžių paskatino Mozę nustatyti savo vidinę navigacinę
sistemą būtent taip, kai visi kiti izraelitai vadovavosi visai skirtingais motyvais? Atsakymą pamatysime žvilgtelėję į ankstesnius pasirinkimus ir elgesio
modelius.
Klausimas, kurį nuolat užduodu savo klausytojams, yra šis: „Koks
buvo Mozės kelionės tikslas, kai jis išvedė Izraelį iš Egipto?“
Kaskart dauguma jų atsako: „Pažadėtoji žemė.“
Ar šis atsakymas teisingas? Atėjęs prieš faraoną, Mozė vėl ir vėl perduodavo šiuos Dievo žodžius Egipto karaliui: „Išleisk mano tautą, kad ji
man tarnautų dykumoje“ (Iš 7, 16; taip pat žr. Iš 5, 1; 8, 11.20; 9, 1.13; 10, 3).
Septynis kartus, kalbėdamas faraonui apie tai, kur Izraelis eitų, Mozė kartu paminėjo garbinimą ir dykumą. Nerandame nė žodžio apie Pažadėtąją
žemę.
Mozės tikslas buvo išvesti žmones susitikti su Dievu ir pagarbinti Jį
dykumoje prie Sinajaus kalno. Kodėl jis turėtų norėti vesti juos iš Egipto
tiesiai į Pažadėtąją žemę prieš tai nenuvedęs pas Pažadėtoją? Tai būtų iškėlę
pažadą virš Dievo artumo ir paskatinę neteisingai nustatyti navigacinę
sistemą.
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Liūdna, kad mūsų laikų tarnautojai ir mokytojai akcentuoja būtent
pažadus. Prisimenu, kad 1980-aisiais ir 1990-aisiais daug daugiau girdėjau
apie tai, ką Jėzus dėl mūsų padarytų, nei apie tai, kas Jis yra. Toks mokymas rengia mokinius, kurie savo navigacines sistemas užprogramuoja
ieškoti Dievo palaiminimų, o ne Jo artumo. Tai niekuo nesiskiria nuo
santuokos iš išskaičiavimo. Moteris gal ir myli vyrą, bet santuoka sudaryta
dėl neteisingų priežasčių.
Matau neįtikėtiną kontrastą tarp Izraelio ir Mozės. Jei pamąstytumėte
apie Izraelio gyvenimą Egipte, jie mažų mažiausiai buvo žiauriai išnaudojami. Jie gyveno lūšnose, valgė pasenusį maistą ir dėvėjo skarmalus. Visas
jų gyvenimas buvo švaistomas statyti paveldą kitiems. Nuo prižiūrėtojų
rimbo smūgių jų nugaros buvo nusėtos randais, o faraono kariuomenė
išžudė jų sūnus.
Izraelis buvo stebuklingai išlaisvintas iš Egipto priespaudos, bet,
vos išėjus į dykumos ekspediciją, jie pradėjo nuolat skųstis ir pareiškė
norintys grįžti į Egiptą. Jie sakė tokius dalykus kaip: „Ar ne geriau būtų
grįžti į Egiptą?“ (Sk 14,3) ir „Mums juk būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams“ (Iš 14, 12).
O dabar pamąstykite apie patogų ir prabangų Mozės gyvenimą
Egipte, apie kurį jau rašiau. Jis taip pat paliko Egiptą ir pateko į žiau
rias dykumos sąlygas, bet niekada nesiskundė ir nekalbėjo norįs grįžti į
Egiptą! Kodėl? Atsakymas paprastas. Mozė kartą išgyveno Dievo artumą
prie degančio krūmo. Jam buvo suteikta privilegija išgirsti Dievo žodį
tiesiai iš Kūrėjo lūpų. Izraelis turėjo tokią pačią galimybę, bet ją atmetė.
Leiskite tai paaiškinti.

„Atnešiau jus prie savęs“
Išėjus iš Egipto, Mozė nuvedė tautą prie Sinajaus kalno – tos pačios
vietos, kurioje jis susitiko su Dievu prie krūmo. Jiems atėjus Dievas nurodė Mozei pasakyti žmonėms:
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„Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jus lyg ant erelio
sparnų ir atnešiau jus prie savęs.“ (Iš 19, 4)
Pažvelkite į Jo žodžius „atnešiau jus prie savęs“. Pamąstykite apie šį
teiginį. Kai pagalvoji apie jo tikrąją reikšmę, apstulbsti. Dievas, visatos
Kūrėjas, aiškiai išsakė, kad pagrindinė priežastis, dėl ko Jis išvedė Izraelį iš
Egipto priespaudos, buvo atvesti visus juos pas save. Jis siekė asmeninio ir
artimo bendravimo su tauta.
Turime prisiminti, kad Dievui rūpi santykiai ir Jis turi Tėvo širdį – Jis
visada toks buvo ir bus. Dievas giliai troško pažinti savo vaikus kaip tėvas
ar motina trokšta užmegzti ryšį su naujagimiu.
Dievas Mozei pasirodė krūme. Jis suteikė jam privilegiją patirti Jo artumą. Tos vienintelės patirties pakako, kad Mozė alktų taip, jog niekada
neturėtų jokio noro grįžti į Egiptą, kad ir koks geras gyvenimas ten lauktų.
Šis susitikimas jį labai stipriai paveikė ir labai aiškiai užprogramavo jo vi
dinę navigacinę sistemą.
Mozė norėjo, kad Izraelis patirtų tai, ką patyrė jis, bet stulbina tai, kad
Dievas irgi to troško. Kadangi Jis jau praleido šiek tiek laiko su Moze prie
krūmo, Mozė galėjo supažindinti tautą su Dievu ir Dievą su tauta.
Pagalvokite apie tai iš kitos pusės. Štai trys žmonės: Džordanas, Abi
gailė ir Siuzana. Jei Džordanas ir Abigailė jau susipažino, o Džordanas ir Siu
zana yra pažįstami, Džordanas bus tas žmogus, kuris supažindins Abigailę
su Siuzana. Mozė susitiko ir praleido šiek tek laiko su Dievu. Taip pat jis
bendravo ir su Izraeliu. Todėl jis turėtų būti tas, kuris padėtų susitikti Die
vui ir tautai. Dievas liepė Mozei parengti pristatymą panaudojant šią žinią:
„‘<...> Esate ypatingi: kunigų karalystė, šventa tauta.’ Štai ką noriu, kad perduotum Izraelio žmonėms.“ (Iš 19, 5–6; MSG)
Jie visi buvo ypatingi Dievui ir Jis troško, kad kiekvienas jų būtų
kunigu – žmonėmis, kurie galėtų tiesiogiai artintis prie Jo tiek savo, tiek kitų
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žmonių vardu. Iš esmės Jis jiems siūlė draugystę patikimųjų rate. Kokia
privilegija! Tuomet Dievas pasakė:
„Eik pas žmones. Per ateinančias dvi dienas parenk juos susitikti su Šventuoju Dievu. Tegul išskalbia savo drabužius, kad trečią
dieną būtų visiškai pasiruošę, nes trečią dieną Dievas nusileis
nuo Sinajaus kalno ir leis visiems žmonėms pažinti Jo artumą.“
(Iš 19, 10–11; MSG)
Dievas nusileido nuo kalno trečią dieną, bet žmonių atsakas vėrė
širdį. Užuot artinęsi prie Dievo, jie nuo Jo atsitraukė. Jie šaukė Mozei:
„Tu mums kalbėk ir mes klausysim. Bet Dievas tegul tiesiogiai mums
nekalba, nes mes mirsime!“ (Iš 20, 19; NLT).
Izraelio tauta negalėjo pakelti Dievo artumo, nes jų širdyse tebegyveno
Egiptas. Jie savo interesus mylėjo labiau nei Jo. Artima pažintis su Dievu
nebuvo jų prioritetas. Pasirodęs Dievo artumas tik atskleidė, kokie yra jų
vidinės navigacinės sistemos nustatymai, ir jie nenorėjo jų keisti.
Dar kartą pažvelkite į Dievo nurodymus, kurių vienas įsakė išsiskalbti savo drabužius. Ką tai reiškia? Ar Dievas skrupulingai rūpinasi higiena?
Norėdami rasti atsakymą, turime prisiminti, kad Senajame Testamente
išoriniai veiksmai dažnai perduodavo žinią apie dvasinę realybę. Egipto
purvas vis dar buvo prilipęs prie žmonių rūbų. Jis turėjo būti pašalintas
prieš tai, kai žmonės žengs į šventą Dievo artumą.
Egiptas simbolizavo puolusio pasaulio sistemą. Šio pasaulio žmonės
gyvena pamalonindami kūną, pataikaudami akims, siekdami statuso, reputacijos bei žinomumo – „gyvenimo išdidumo“ (žr. 1 Jn 2, 16).
Žinodami, kad Dievas nėra jų dėmesio centre. Vietoj to pabrėžiama: „O
kas man iš to?“
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Dievui nereikia aukso ieškotojų
Keliaudamas dažnai pastebiu vyresnio amžiaus pasiturinčius vyrus su
pritrenkiančios išvaizdos moterimis, maždaug 15–25 m. jaunesnėmis už
juos. Labai dažnai vyras nepasižymi savo išvaizda ir gali būti lengvai palaikytas moters tėvu. Kodėl ji su juo gyvena arba už jo teka?
Būna, nors ir retai, kad jie abu nuoširdžiai vienas kitą myli. Tačiau
dažniausiai taip nėra – moteris tėra taip vadinama „aukso ieškotoja“. Tai
žargonas arba menkinantis jaunos moters apibūdinimas. Moters, kurią
vyras domina ne dėl to, kas jis yra, bet dėl gyvenimo būdo, kurį jis gali
suteikti. Ji nori turėti jo turtus ir galią. Tačiau tai nėra vienpusio eismo
juosta, nes vyrą pirmiausia domina ne moteris, o tai, ką ji gali suteikti jo
egocentriškai asmenybei. Jis nori sudaryti įspūdį, kad vis dar yra jaunas ir
paklausus, ir, be abejo, pasimėgauti geru seksu.
Paprastai tariant, kiekvienas savanaudiškai siekia to, ką kitas gali jam
(jai) duoti, vietoj to, kad stengtųsi nuoširdžiai rūpintis kitu. Kiekvienas
kažkiek supranta, ką kitas daro, bet pakenčia tai, kad galėtų toliau tenkinti savo aistras ir maitinti savo puikybę. Ilgalaikiai santykiai nemotyvuoja;
greičiau jų motyvas – egoistiškas pasitenkinimas.
Neseniai su savo žmona lankiausi baldų ir namų interjero parduotuvėje. Be konsultantės po parduotuvę vaikštinėjo pagyvenęs vyriškis su jauna
moterimi. Iš pradžių pagalvojau, kad tai tėvas su dukra, bet, pasiklausęs jų
pokalbio su konsultante, supratau, kad ne. Jie buvo pora, apsiperkanti savo
naujai nupirktam namui apstatyti.
Parduotuvėje su jais praleidome kiek daugiau nei dvidešimt minučių,
tad turėjau pakankamai laiko juos stebėti. Mano dėmesį patraukė jų įtemptas ir paviršutiniškas bendravimas. Buvo akivaizdu, kad jie turėjo mažai ką
bendro ir vadovavosi visiškai skirtingais interesais. Plika akimi buvo matyti,
kad jų gyvenime nebuvo meilės ir džiaugsmo. Ji negalėjo palaikyti su juo
akių kontakto, o veidas buvo paniuręs. Ji dėvėjo labai aptemtus rūbus ir
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buvo ryškiai pasidažiusi. Jis vaikštinėjo jaunatviškai, šiuolaikiškai ir elgėsi
kaip didelis švaistūnas. Savo kalbėjimo su konsultante maniera jis aiškiai
rodė, kad pinigų jam netrūksta.
Stebėdamas šią porą, supratau, kokie ypatingi yra mano santykiai
su Liza. Man ji nepaprastai rūpi ir tai nėra paremta jos fizine išvaizda,
nors ji ir yra graži. Liza nepaprastai rūpinasi manimi. Mes esame geriausi
draugai ir mums patinka leisti laiką drauge. Man buvo gaila tos poros
parduotuvėje, nes jų santykiams akivaizdžiai trūko meilės. Apie tai kalbu
ne norėdamas juos pasmerkti; viliuosi, kad jie ilgainiui pamils vienas kitą
ir ims mėgautis vienas kito kompanija. Tačiau paprastai taip nenutinka,
nes jų santykiai pastatyti ant netinkamo pamato.
Izraelio tauta tokį santykių purvą atsinešė iš Egipto, o Dievas nenorėjo nieko paviršutiniško. Jis trokšta autentiškų santykių, ne aukso ieškotojų. Pasaulio motyvacija, kuri vis dar buvo prilipusi prie Izraelitų širdžių,
negali sukurti nuoširdžių santykių, nes siekiama naudos sau. Izraelis
galėtų pažinti Dievą tik tuomet, jei jie nuo savęs nuplautų tą purvą.
Tačiau Izraelis negalėjo atsikratyti šių troškimų taip, kaip Mozė. Jis
troško nuoširdžių santykių su Dievu. Izraelis norėjo gauti naudos iš Die
vo. Viskas labai paprasta.

O kaip yra šiandien?
Dabar gyvename Naujojo Testamento laikais, tad ar kas nors pasikeitė? Ar kas nors gali nešiotis pasaulio purvą savo širdyje ir nuoširdžiai
bendrauti su Dievu? Ar Jėzaus Kristaus malonė sunaikina savęs apvalymo nuo pasaulio purvo būtinybę? Apie tai kalbama daugybėje Rašto vie
tų, kurios šiandien retai išryškinamos:
Dievas yra pasakęs: „Aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų;
būsiu jų Dievas ir jie bus manoji tauta.“ Todėl: „Išeikite iš jų ir
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atsiskirkite, – sako Viešpats, – ir nelieskite to, kas netyra, ir Aš jus
priimsiu ir būsiu jums Tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys, –
sako visagalis Viešpats.“
Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visos
kūno ir dvasios nešvaros; tobulindami šventumą Dievo baimėje.
(2 Kor 6, 16–7, 1)
Šiose dviejose eilutėse yra tiek daug, ką turime atskleisti. Pirmiausia,
atkreipkite dėmesį į žodžius: „Dievas yra pasakęs.“ Kada Dievas pirmąkart
ištarė šiuos žodžius ir kokiame kontekste? Paulius cituoja Dievo žodžius
Mozei ant Jo artumo kalno:
„Aš gyvensiu tarp izraelitų ir būsiu jų Dievas. Jie žinos, kad Aš –
Viešpats, jų Dievas, kuris juos išvedžiau iš Egipto žemės, kad
gyvenčiau tarp jų. “ (Iš 29, 45–46)
Dievas pakartojo tai, ką Jis sakė Išėjimo knygos 19 skyriuje: savo
troškimą užmegzti autentiškus santykius. Jis to siekė, bet Izraelis nepriėmė.
Tik keli asmenys, tokie kaip Mozė, Dovydas, Danielius, Izaijas ir keletas
kitų, galėjo artimai bendrauti su Dievu, nes jie pasirinko nusimesti pasaulietinius savęs tenkinimo motyvus. Dabar Paulius vartoja lygiai tuos pačius
žodžius kreipdamasis į tuos, kurie buvo apiplauti Jėzaus Kristaus krauju ir
išgelbėti Dievo malone.
Ir vėl mums sakoma: „Aš gyvensiu tarp jų ir vaikščiosiu tarp jų. Būsiu
jų Dievas, o jie bus mano tauta. <...> Nelieskite to, kas netyra, ir Aš jus
priimsiu.“ Šie žodžiai niekuo nesiskiria nuo tų, kuriuos Dievas kalbėjo Izraeliui, bet dabar Jis juos išsako naujiems žmonėms – mums. Jo troškimas
būti artimam nepakito, bet tai neįvyks, jei ant savo rūbų vis dar nešiojamės
pasaulio purvą. Jis kviečia mus į artimus santykius, bet tai nėra besąlygiška.
Jis dar kartą mums aiškiai parodo, kaip niekina santykius iš išskaičiavimo.
Dievas mato mūsų vidinius motyvus. Jis mums liepia apsivalyti nuo
visų nešvarumų, ne tik nuo kūniškų, bet ir tų, kurie yra mūsų širdyje ir dva-
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sioje. Jis žino, ar mūsų rūbai sutepti Egipto purvu (ar gyvename tenkindami savo įnorius), ar kaip Mozė norime žinoti Jo troškimus labiau nei
savuosius. Taigi, kaip Mozė nurodė Izraeliui išsiskalbti savo drabužius,
kad susitiktų ir artimai bendrautų su Dievu, apaštalas Paulius mums taip
pat liepia: „Apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros tobulindami šventumą Dievo baimėje.“ Apsivalymas nuo pasaulio sistemos purvo
užtikrina, kad mūsų vidinė navigacinė sistema nestrigs ir nesirinks gero
vietoj geriausio.
Panašu, kad tam, jog išsaugotume naudingiausius vidinės navigacinės sistemos nustatymus, vedančius į artimus santykius su Dievu,
šventumas yra pagrindinis veiksnys. Kituose keliuose skyriuose daugiau
papasakosime apie šią nepaprastai įdomią tikrovę.
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7
JIS PAVYDI MŪSŲ
„Su kuo mane palyginsite? Kas man prilygsta?“ – klausia Šventasis. –
Pažvelkite į dangus. Kas sukūrė visas žvaigždes?
<...> vadindamas kiekvieną jų vardu.
Dėl jo didžios galios ir neprilygstamos stiprybės
nė viena jų nėra pamiršta.
- Iz 40, 25–26 (NLT)
Jūsų Viešpats labai pavydi jūsų meilės.
O, tikintysis. Ar ne jis tave pasirinko?
Jis negali pakelti, kad tu renkiesi kažką kitą.
- Čarzlas Sperdženas

N

ėra nieko labiau atgaivinančio ir naudingesnio nei būti Dievo artume. Pamąstykite sekundėlę: tai ne įžymaus sportininko, garsaus
mokslininko, pagarsėjusio atlikėjo, populiarios įžymybės ar galingo pa
saulio lyderio draugija – tai bendravimas su visko, kas regima ir neregima,
Kūrėju. Jis yra Tas, kuris sugalvojo ir sukūrė visatą – tokią didžiulę, kad
žmogaus protas negali suvokti jos platybių, bet kurioje viskas taip apgalvota, jog mažyčiai sudėtingi atomai yra tarsi plytos, iš kurių pastatyta
visa fizinė gyvybė ir materija. Šie atomai yra tokie smulkūs, kad, kaip jau
minėjau ankstesniame skyriuje, prireiktų milijardų, jog sudėtume vieno
colio liniją. Net ir po išsamių tyrinėjimų mokslininkai negali jų iki galo
perprasti.
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Niekas kitas nesuteiks naudingos išminties, žinių ar bet kokio kito supratimo kaip tik Dievas. Nėra nieko, ką Jam reikėtų sužinoti, nes Jis viską
iš tikrųjų pažįsta – nuo pradžios iki pat pabaigos. Galingos angeliškos
būtybės nuolat stovi Jo akivaizdoje prisidengusios savo veidus ir garsiai
reiškiančios savo susižavėjimą vis aiškesniu apreiškimu apie tai, kas Jis yra.
Nenuostabu, kad išmintingiausi praeities kartų vyrai ir moterys siekė garbės mėgautis Jo draugija.
Stulbina tai, kad žmogus apskritai gali būti tokios Būtybės akivaizdoje.
Dar labiau stebina, kad Jis trokšta mūsų draugijos netgi labiau, nei mes
trokštame Jo. Apaštalas Jokūbas sako:
Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydžiai trokšta Dvasia,
kuri gyvena mumyse“? (Jok 4, 5)
Trokšti reiškia ko nors ilgėtis ar to norėti. Kai mąstau apie tai, kad šis
nepaprastas Asmuo trokšta manęs, aš tikrai sutinku su tuo, ką sakė Dovydas: „Brangios man yra Tavo mintys, Dieve, nesuskaitoma jų gausybė! Jei
mėginčiau skaičiuoti, jų būtų daugiau kaip smėlio“ (Ps 139, 17–18). Dovydas rašė apie Dievo mintis apie jus ir mane kaip individus, o ne kaip visus
Jo žmones kartu sudėjus. Jo minčių apie jus yra daugiau nei smėlio smilčių
visoje planetoje! Pagalvokite apie visą smėlį kiekviename paplūdimyje, dykumoje, golfo aikštyne ir žaidimų aikštelėje. Tai tikrai daug smėlio – ir labai
daug minčių.
Leiskite man parodyti, kokio masto šis reikalas. Aš labai myliu savo
žmoną. Mes susituokę jau trisdešimt metų. Mano galvoje sukosi daug
gražių minčių apie ją – tiesą sakant, jų suskaičiuoti neįmanoma. Tačiau jei
galėčiau suskaičiuoti kiekvieną mintį, kuri mane aplankė per pastaruosius
tris dešimtmečius, aš nepripildyčiau smėliu net batų dėžutės, nes moks
lininkai nustatė, kad vienoje kubinėje paplūdimio pėdoje vidutiniškai telpa
1,8 milijardo smėlio grūdelių!
Pasvarstykime apie šią mintį dar daugiau. Ar esate kada sutikęs žmogų,
kuris išpučia reikalą? Gal jis žvejys. Jūs žinote visą tą triukšmą. Jis pareiškia:
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„Sugavau štai tokio dydžio žuvį!“ išskėsdamas rankas ir taip bandydamas
parodyti savo laimikio dydį. Bet jei esate matęs tikrąjį žuvies dydį, suprasite, kad ji buvo kur kas mažesnė.
Arba ką pasakysite apie vyruką, kuris traukia statistiką iš oro padailindamas skaičius, kad pabrėžtų jam reikalingus dalykus? Jis drąsiai
paskelbia: „Devyniasdešimt devyni procentai vyrų nemėgsta saldžių romantinių dramų.“ Jis niekada nematė oficialios apklausos ar statistikos,
bet išpučia skaičius tik tam, kad pateisintų savo pasibjaurėjimą šio žanro
filmais.
O kaip žmogus, kuris sako: „Meldžiuosi už tave“, bet, tiesą pasa
kius, jis gal ir pasimeldė vieną kartą, ir tai ne iš visos širdies. Ko gero, visi
kartkartėmis perdedame, bet būkime sąžiningi: perdėjimas – tai melas. O
štai jums neįtikėtina tiesa: Dievas negali meluoti! (žr. Sk 23, 19 ir Tit 1,
2). Jei Jis meluotų, Jis turėtų paklusti „melo tėvui“, kuris yra Šėtonas, o
tai niekada neįvyks.
Jei Dievas teigia, kad Jo minčių apie jus yra daugiau nei smėlio
grūdelių visoje planetoje, galite tuo pasikliauti.
Ar galite suvokti, kiek daug Jis apie jus galvoja? Pagalvokite apie savo
minčių gyvenimą. Ar jūs nepaprastai daug mąstote apie žmogų, su ku
riuo netrokštate būti arba suartėti? Jis taip pat to nedaro! Dievo Dvasia,
kuri gyvena mumyse, trokšta, t. y. ilgisi ir nepaprastai nori mūsų draugijos. Paprastai tariant, Dievas nori su jumis susipažinti kaip labai artimas
draugas.

Dievo pavydas
Dar kartą pažvelkime į Jokūbo žodžius: „Gal manote, kad Raštas
veltui sako: ‘Pavydžiai trokšta Dvasia, kuri gyvena mumyse’?“ Raktinis
žodis yra pavydžiai. Ką norima tuo pasakyti? Leiskite pateikti pavyzdį. Ar
mano žmona norėtų būti man artima, t. y. dalintis savo paslaptimis, šir
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dies troškimais ir norais, jei aš bandyčiau užmegzti ryšius su kita moterimi?
Jokiais būdais! Jei į šią eilutę pažvelgsime šios eilutės kontekste, eilutėje
prieš rasime tokius žodžius:
Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu
yra priešiškumas Dievui? (Jok 4, 4)
Esmė štai kokia: „Ar bandote užmegzti draugystę su pasauliu? Jei taip,
esate paleistuvis!“
Jokūbas rašė tik krikščionims, penkiolika kartų savo laiške jis sako
„broliai“. Jo pareiškimas yra aiškiai adresuotas tiems, kurie bendrauja su
Dievu, kurie priėmė į savo gyvenimą Kristų Jėzų. Tiesa yra štai kokia: mes
esame neištikimi Dievui, kai meilinamės pasauliui.
Toliau naudojant mano pavyzdį, jei bandyčiau užmegzti santykius su
kita moterimi, Liza ne tik nenorėtų su manimi dalintis savo širdies dalykais
– ji taip pat pyktų ir pavydėtų, – tai teisėti jos jausmai. Aš įsipareigojau būti
jos ir tik jos. Aš sulaužiau savo pažadą ir, be to, dar melavau.
Savo pareiškimą Jokūbas pradeda sakydamas: „Gal manote, kad Raštas <...> sako <...>?“ Jis nukreipia ne į vieną, o į daug eilučių. Dievas
nuolat apie save sako:
„<...> Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas <...>.“
(Iš 20, 5)
„<...> Viešpats, kurio vardas yra Pavydusis, yra Dievas, kuris
pavydi savo santykių su tavimi.“ (Iš 34, 14; NLT)
„Su Dievu, tavo Dievu, negalima elgtis lengvabūdiškai. Jis – visa
ryjanti ugnis, pavydus Dievas.“ (Įst 4, 24; MSG)
Yra daug kitų Biblijos eilučių, kuriose kalbama apie Dievo pavydą. Visas jas vienija ta pati tema apie mūsų santykius su Dievu.
Prieš keliaujant toliau, leiskite man kai ką patikslinti: Dievas nesako,
kad Jis pavydi tau; Jis greičiau pavydi tavęs. Šie du labai skiriasi. Jis jums

GĖRIS AR DIEVAS?

|

113

linki sėkmės, Jis nori, kad būtumėte didis, Jis mėgaujasi, kai visko turite
su pertekliumi, ir Jo valia yra, kad būtumėte produktyvus (žr. Joz 1, 8; Pat
4, 8; Mt 25, 29 ir Jn 15, 8). Jo pavydas nukreiptas tik į Jo troškimą būti
artimam tau. Jis nenori dalintis tavimi su meilužiu, kuris dažniausiai yra
pasaulis. Jokūbas tikintiesiems paprasčiausiai priminė, kaip Dievas vertina neištikimybę. Jei esame Jam neištikimi, Jo pyktis degs pavydu. Tai nėra
nereikšmingas reikalas.
Bet pyktis nėra vienintelė emocija, kurią sukelia neištikimybė sandora paremtuose santykiuose. Labai dažnai girdėjau, kaip įskaudintas
sutuoktinis(-ė) kalba apie juos užplūdusį šoką, nusivylimą, sumišimą,
širdgėlą ir pyktį. Jie buvo visiškai apleisti ir išduoti žmogaus, kuriam atidavė savo gyvenimą, ir įvairiausi jausmai puola juos pačiose giliausiose
sielos kertelėse. Girdėjau giliausiame sumišime raudančią žmoną: „Kodėl
mano vyras taip pasielgė, kai pagimdžiau jo vaikus ir atidaviau jam geriausius savo gyvenimo metus?“
Ar galite įsivaizduoti, kaip jaučiasi Dievas? Ar galite įsivaizduoti
jausmus, kurie užplūsta Jo sielą, kai mes esame neištikimi? Paulius rašo:
„Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu <...>“ (2 Kor 11, 2).
Paulius, kalbėdamas Dievo vardu, atspindi, ką Dievas jaučia mums,
kai ieškome žmogaus ar dalykų, kurie Jį pakeistų. Jeremijas daro tą
patį: „Mano liūdesys nepagydomas, mano širdis pasiligojusi“ (Jer 8, 18;
LBD). Turime prisiminti, kad esame sukurti pagal Jo atvaizdą, tad tai, ką
jaučiame, jaučia ir Dievas!
Dievas pavydi, nes Jis atidavė savo gyvenimą už mus. Jis paaukojo
viską, kad būtų įmanoma statydinti ilgai išliekančius santykius. Jo širdis
ir siela nepaprastai pyksta ir sielojasi, kai mes esame Jam neištikimi. Pa
klausykite Jo žodžių:
„<...> mano tauta mane pamiršo <...>. Kaip lengvai tu surandi kelią, kai ieškai meilužių! Savo nedorumu tu mokei elgtis
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net pačias nedoriausias moteris! <...> o tu vis dėlto sakai: ‘Aš
nekalta.’“ (Jer 2, 32–33.35; LBD)
Dažniausiai mes nesuprantame, kad esame Jam neištikimi, ką jau
kalbėti apie mūsų neištikimybės rimtumą. Tam, kad atsivertų akys, mums
reikia tiesos. Mūsų širdys tampa nebejautrios Jo sudaužytai širdžiai ir sielvartaujančiai sielai. Dievas klausia: „Ar jie gėdijasi savo bjaurių veiksmų?
Visiškai ne – jie net neraudonuoja!“ (Jer 6, 15; NLT). Kaip Jeremijas ir
kiti kalbėjo apie Izraelio neištikimybę, taip Paulius ir Jokūbas apie ją kalba
Naujajame Testamente.

Pasaulis
Toliau gilinamės į šiuos nepaprastai svarbius Jokūbo žodžius. Graikų
kalbos žodžiai, reiškiantys draugą ir draugystę, yra atitinkamai philos ir philia.
Keli žodžiai, vartojami apibūdinti philos, yra „švelnus, draugiškas“, taip pat
„bendrauti“; o philia apibrėžiamas kaip „draugas“ arba „draugauti“. Savo
aiškinamajame žodyne kalbėdamas apie philia, V. E. Vainas (W. E. Vine)
teigia, kad „ji apima ‘meilės ir buvimo mylimu’ idėją“. Galvokite apie tai
Jėzaus žodžių šviesoje.
„Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus kaip savuosius. Kadangi
jūs – ne pasaulio, bet Aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų
nekenčia.“ (Jn 15, 19; NLT)
Jūs nebesate pasaulio, nors buvo laikas, kai jam priklausėte. Dabar
priklausote Dievui. Ankstesnysis žmogus, kuris gyveno jūsų kūne, mirė tą
akimirką, kai atidavėte save Jėzui. Atsirado visiškai naujas kūrinys. Jūs buvote pagimdytas iš naujo kaip žmogus, užmezgęs sandora paremtus santykius su Dievu.
Jėzus pasakė, kad tuos, kurie priklauso Jam, tikrai išskiria, jog jie yra
nekenčiami pasaulio. Atsakykite sąžiningai patys sau: „Ar pasaulis manęs
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nekenčia?“ Ar pažįstate krikščionių, kurių pasaulis nekenčia? Jei taip, tuo
met kaip mes galime gyventi, veikti ir būti vaisingi pasaulyje? Kaip galime
pasiekti pasaulį? Argi neturėtume daugiau įtakos pražuvusiems, jei pasaulis mus mylėtų? Į šiuos sudėtingus klausimus būtina atsakyti ir mes juos
aptarsime kituose skyriuose.
Apaštalas Jonas parodo kitą Jėzaus žodžių pusę. Jis tvirtai mums
įsako: „Nemylėkite pasaulio ir to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį,
nėra jame Tėvo meilės“ (1 Jn 2, 15).
Jėzus, Jokūbas ir Jonas vartojo griežtus žodžius kalbėdami apie
žmogų, užmezgusį santykius su Dievu, kuris bando susisieti su pasauliu,
ir atvirkščiai. Jie sujungė draugystės, meilės pasauliui ir pasaulio meilės
mums sąvokas su tokiomis mintimis kaip paleistuvystė, neapykanta,
priešiškumas ir Dievo meilės mumyse stoka. Prieš toliau komentuodami
šiuos sunkiai priimamus teiginius ir tai, ką reiškia draugystė su pasauliu,
turėtume, visų pirma, nustatyti, kas yra pasaulis.
Graikų kalba pasaulis yra kosmos. Jis apibrėžiamas kaip „dabartinis
pasaulis, dabartinė visa ko tvarka, priešpastatoma Kristaus karalystei; ir
todėl visada savyje nešanti mintį apie trumpalaikiškumą, menkavertiškumą ir <...> neteisėtus troškimus“12. Aptarkime kiekvieną šių terminų.
Trumpalaikiškas, žodžio trumpalaikiškumas šaknis, apibrėžiamas kaip
„neilgai trunkantis, neišliekantis arba nenuolatinis“. Jei mes atsitrauktume
ir pažvelgtume į mūsų visuomenę laiko perspektyvoje, pamatytume, kad
ji nuolat keitėsi. Pasikeitimai dažniausiai yra geri; jie reiškia progresą,
plėtrą ir augimą. Tačiau moraliniai pasikeitimai dažniausiai nukrypsta nuo
to, kas yra iš tiesų gera Dievui.
Mūsų visuomenėje tai, kas moraliai priimtina ir įprasta šiandien, dažnai
buvo neįprasta ir laikoma moraliai ir socialiai nepriimtina vakar. Pavyzdžiu
12

The Complete Word Study Dictionary: New Testament, “kosmos”
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paimkime kokią akivaizdžią tendenciją. Sakykim, paprastai PG-13 rei
tinguojami filmai13. Minios išsirikiuoja eilėje į naujausią filmą. Bet daug
dažniau nei norėtume populiarus filmas bus kupinas amoralumo. Jame
nesantuokiniai lytiniai santykiai, homoseksualumas arba neištikimybė bus
demonstruojami kaip trokštami dalykai. Dažnai jame matysime nepadorų
elgesį, vagystes, žmogžudystes ir net burtininkavimą. Ir taip elgiasi ne ko
kie blogiukai, o herojai ir jų bendrakeleiviai. Dažnai dialogai apklijuojami
daugybe nešvankybių, įskaitant ir piktnaudžiavimą Dievo vardu.
Mes ėmėm tai paprasčiausiai toleruoti ir daugelyje filmų netgi tikėtis.
Tačiau jei tas pats filmas būtų buvęs parodytas kino teatruose 1950-aisiais,
publika būtų pasibaisėjusi! Amerikiečiai būtų buvę įsiutę, kad taip atvirai
pateikiama bjauri kalba, nuogumas ir amoralumas. Visoje tautoje būtų
skambėję: „Kodėl šis filmas rodo du nesusituokusius žmones, gyvenančius
kartu – jie rodomi net lovoje, – kaip priimtiną dalyką? Kodėl tai rodoma,
tarsi tai būtų normalus gyvenimo būdas? Neįtikėtina! Gėda! Tai nepriimtina!“ Visuomenė boikotuotų filmą.
Taigi, kas atsitiko? Gal Dievas įvedė naujus standartus, kas normalu, priimtina ir gera? Ar buvo perkeltos ribos? Gal mes subrendome? Gal
50-aisiais buvome per daug suvaržyti? Ar tai progresas?
Jei pažvelgtume į realius šių dienų skaičius, suprastume, kad drastiškas
pokytis filmuose tėra pasikeitusių moralinių standartų visuomenėje atspindys. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad jaunų merginų, gyvenančių su
savo vaikinais, skaičius nuo 1982 m. patrigubėjo14. US News&World atas
kaitoje pranešama, kad nuo 2006 iki 2010 m. beveik pusė 15-45 m. moterų
(48 proc.) gyveno kartu su savo partneriu iki santuokos – tai 11 proc. šuo-

13
Filmai, skirti visoms amžiaus grupėms, tačiau vaikams iki 13 m. rekomenduojama tėvų priežiūra
(red. pastaba).
14
Daily Mail Reporter, “Living together before marriage no longer increases chances of divorce,”
Daily Mail.com, 2012 m. kovo 22 d., tikrinta 2015 m. vasario mėn. 26, http://www.dailymail.
co.uk/news/article-2118719/Living-marriage-longer-increases-chances-divorce.html
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lis nuo 2002 m. ir 41 proc. šuolis nuo 1995 m.15 Galėčiau pateikti dau
giau panašios statistikos pavyzdžių apie mūsų trumpalaikišką kultūrą, bet
mano dėmesio centre dabar ne tai.
Pasaulis taip pat skatina menkavertiškumą. Dalis raidos ir pokyčių
mūsų visuomenėje yra vertingi. Mokslo, technologijų, komunikacijos,
medicinos ir kitų sričių pasiekimai žmonijai yra naudingi, nes padeda
mums būti produktyvesniems. Tai atitinka pirmąjį Dievo įsakymą būti
„vaisingiems ir daugintis“ (Pr 1, 22).
Tačiau ar moraliniai pokyčiai prideda vertės? O gal jie paremti godumu, geiduliu ar statusu? Ar mes pagerinome vaikų auklėjimą atiduodami
jį auginti dviems moterims arba dviems vyrams, gyvenantiems santuokos
pagrindu? Ar toks sumanymas yra geresnis vaikui nei rūpestinga motina
ir vyriškas tėtis, ar šis pakeitimas sumanytas tam, kad patenkintų neteisėtus
troškimus (paskutinis bruožas mūsų apibūdinamame kosmos)?
Ar kartu gyvenantys vyras ir moteris, kaip priešprieša įsipareigojimui
santuokoje, skatina vaikų saugumą, ar šis sprendimas priimtas tik tam,
kad būtų patenkinti tėvų savanaudiški troškimai ir nenoras įsipareigoti?
Ar tiesos iškreipimas ir apgaulingų technikų naudojimas siekiant padidinti pelną naudingi klientui, ar tenkina pardavėjo godumą? Ar legalizuota marichuana pagerina smegenų ląstelių veiklą? Ar publikuotuose
moksliniuose straipsniuose paprastai nekalbama apie tai, kad naudojant
šį narkotiką smegenų ląstelės nyksta? Ar kuris iš šių įprastų neteisėtų
troškimų mus priartina prie mūsų Kūrėjo?
Rašte mums kalbama, kad pasaulio tvarką nustato nepaklusnios dvasios, išradingai besidarbuojančios per mūsų laikų piliečius (žr. Ef 2, 2).
Paprastai tariant, kosmos – tai kultūra, sukurta užtamsinto proto. ApaštaJason Koebler, “More People Than Ever Living Together Before Marriage”, U.S. News &
World ataskaita, 2013 m. balandžio 4 d., 2013, tikrinta 2015 m. vasario 26 d., http://www.usnews.com/news/articles/2013/04/04/more-people-than-ever-living-together-before-marriage
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las Jonas nepalieka vietos klausimams rašydamas: „<...> visas pasaulis yra
piktojo“ (1 Jn 5, 19). Jis palaipsniui vis labiau tolsta nuo Dievo širdies ir Jo
valdžios. Dažniausiai jo išorė nėra atvirai priešinga Jam ar bloga; pokyčiai
veikiau yra užmaskuoti po progresu arba gėriu. Tačiau liūdna tiesa ta, kad
pasaulis nuvilioja jo gyventojus nuo jų Kūrėjo širdies.
New International Encyclopedia of Bible Words mūsų apibrėžimą dar
pagilina. Joje rašoma: „Pasaulietiškumas nereiškia, kad įsitraukiame į tas
praktikas, kurias kai kurie kvestionuoja. Tai reiškia priimti mūsų kultūros
požiūrius, vertybes ir nuostatas nesusimąstant ir neįvertinant jų Dievo
žodžio pagrindu“16. Paprastai tariant, būdami pasaulietiški, mes esame
šaltinis, kuriuo remiantis nustatomi gėrio ir blogio standartai. Požiūriai, vertybės ir nuostatos, kurios nustato vertinimo matą, yra įsišaknijusios kūno
malonumų siekime, pataikavime akims ir troškime turėti statusą, susikurti
reputaciją ar iškilti:
Nemylėkite pasaulio ir tų dalykų, kuriuos jis jums siūlo, kadangi,
kai mylite pasaulį, savyje neturite Tėvo meilės. Nes pasaulis siūlo
tik fizinių malonumų geismą, visko, ką matome, geismą ir didžiavimąsi savo pasiekimais ir nuosavybe. Šie dalykai nėra iš Tėvo, bet
iš pasaulio. (1 Jn 2, 15–16; NLT)
Atkreipkite dėmesį į žodžius „pasaulis siūlo tik“. Tai apibendrina, kaip
galime pastebėti pasaulio poveikį, arba, anot Jokūbo, kaip pastebėti paleistuvius, kurie jūsų tyko.
Prašau, išgirsk mane, mielas Kristaus pasekėjau: pasaulis tavęs tyko.
Pasaulio kvietimą užmegzti santykius dažnai lydi viliojanti kalba, logika,
pataikavimas, galimybės, galia, įtaka ir visada asmeninės naudos ir (arba)
malonumo pažadas. Tai niekuo nesiskiria nuo to, kaip viliokiškai gyvatė
priėjo prie Ievos. Tai niekuo nesiskiria nuo paleistuvės, kuri nusižiūri jos
Lawrence O. Richards, New International Encyclopedia of Bible Words (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 1991), p. 639
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trokštamą vyrą. Ji elgiasi taip, tarsi jis jai rūpėtų, kai iš tikrųjų viskas tėra
jos tinklas. Tas tinklas nepastebimai įvilioja į spąstus nusižiūrėtą auką, kad
ji galėtų savo troškimus įgyvendinti per jį.
Pasaulio tinklas nepastebimai įvilioja į spąstus savo aukas – tuos,
kurie išpažįsta krikščionišką tikėjimą, – kad patenkintų savo troškimą nuvilioti tikinčiuosius nuo Dievo artumo, gyvenimo ir palaiminimų. Patarlių
autorius tiesiai šviesiai pasako, kad pasaulio miegamasis yra mirties guolis
ir jo kelias yra kelias į pragarą. Jis perspėja, kad daug stiprių vyrų ir moterų
pražudė jo viliojanti jėga (žr. Pat 7, 21–27).

Kas pasaulis nėra
Kai kalbame apie apibrėžimą, kas yra pasaulis, labai stipriai pabrėžiama forma, o ne motyvas. Mano širdis be galo liūdėjo girdėdama
nuoširdžiai tikinčių žmonių, užaugusių arba vėliau patekusių į įstatymiškumo spąstus, pamąstymus. Apie įstatymiškumą kalbama dažnai, o pats žodis vartojamas labai laisvai, todėl prieš tęsdami apibrėžkime jį. Žodynas
įstatymiškumą apibrėžia kaip „griežtą Įstatymo arba nurodymų laikymąsi,
griežtą vadovavimąsi raide, o ne dvasia“. Be to, jis apibūdinamas kaip
„elgesio vertinimas pagal jo tikslų atitikimą įstatymams“.
Daugelis iš mūsų girdėjome siaubo istorijas, kurios lydi gyvybės neturinčią krikščionybės formą. Pastoriai daužo sakyklą su Biblija, skelbdami nuostatus ir taisykles, kurių būtina griežtai laikytis ir kurioms privalu
paklusti. Jie moteris, nešiojančias kelnes, dėvinčias madingus apdarus,
nešiojančias papuošalus, pasidažiusias, įsivėrusias auskarus ar trumpai,
stilingai apsikirpusias ir nusidažiusias plaukus, vadina pasaulietiškomis.
Vyrai taip pat nuo sakyklos neišvengia pylos: smulkiai aptariama jų šiuolaikinė apranga, o taip pat ir auskarų vėrimasis bei plaukų ilgis.
Ir tai dar ne viskas. Žmonės pasmerkiami, jei pastorius pastebi, kad
jie dalyvauja vakarėliuose su nusidėjėliais. Tie, kurie eina į kino teatrus ar
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kitus kultūrinius, pramoginius renginius, yra kritikuojami. Į draugus, kurie
nėra priimtinųjų rate, žvelgiama smerkiančiai ir bet kokios pastangos kūrybiškai eiti pas pražuvusiuosius dažnai vertinamos kaip atkritimas. Į sąrašą
„Negalima“ įtraukti šokiai, tam tikros socialinės funkcijos, bet kokia pasau
lietinė muzika, televizija, tokie bažnyčios atmosferą stiprinantys efektai
kaip apšvietimas ar dūmų mašinos – ir tai tik trumpas nuostatų sąrašas, ko
reikalaujama, kad „būtų sekama Jėzumi ir išliekama laisvam nuo pasaulio“.
Aš išvardinau tik kelis akivaizdžius įstatymiškumo šalininkų taikinius;
tačiau yra daug subtilesnių įstatymiškumo formų, kurios yra lygiai taip pat
pavojingos. Tai primesti – ir dažnai patiems sau – kriterijai, kurių žmonės
stipriai laikosi, kad užsitarnautų išgelbėjimą, augtų dvasiškai ar teistų kitų
išvaizdą. Pavyzdžiais galime imti ilgai trunkančias maldas, pasninkavimą
arba nustatytos apimties Biblijos tekstų skaitymą. Be abejo, visa tai neabejotinai naudingi dalykai, bet jie neturėtų būti praktikuojami ketinant kokia
nors forma įgauti dvasinį pranašumą.
Gali būti, kad mes sunkiai priimame atleidimą, todėl pasiduodame
impulsui bausti, kad bent kažkokia forma atsilygintume už tai, ką blogo
padarėme. Taip nukreipiamas dėmesys nuo Jėzaus kraujo ir vėl viskas paremiama mūsų darbais.
Įstatymiškumas gali pasireikšti ir tikėjimu, kad lengviau prieisime prie
Dievo dėl to, jog uoliai darbuojamės tarnystėje arba bažnyčioje. Arba galvojame, kad mūsų maldos išgirstamos greičiau, nes mes pastaruoju metu
labai stipriai nenusidėjome. Neišsakyta visa tai paremianti mintis yra ta, kad
mes galime papildyti savo dvasinio banko sąskaitą gerais poelgiais, darbais
ir žygiais. Įstatymiškumas neleidžia žmogui ilsėtis ar mėgautis gyvenimu dėl
nuolat jaučiamo spaudimo be paliovos „tarnauti Dievui“, ar tai būtų admi
nistracinis bažnyčios darbas, ar savanorystė, ar parama vargingiesiems. Ne
meilė yra motyvuojantis veiksnys, o siekimas užsitarnauti Dievo palankumą.
Klasikinis tokio įstatymiškumo pavyzdys yra fariziejus, nuteisęs mies
te pagarsėjusį nusidėjėlį, palygindamas savo gyvenimo būdą su mokesčių
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rinkėjo (šiuolaikinės mafijos nario atitikmuo). Fariziejus paviršutiniškai
dėkojo Dievui už savo gerą elgesį: jis nedarė nuodėmių, neapgaudinėjo žmonių kaip tas mafiozas, nepaleistuvavo, reguliariai pasninkavo ir
meldėsi bei dosniai aukojo sinagogai. Ironiška, bet kaip tik tuo metu,
kai dvasinis lyderis gyrėsi savo elgesiu ir vardino sindikato lyderio trūkumus, žinomas nusidėjėlis stovėjo sinagogos gale šaukdamasis Dievo
gailestingumo. Jėzus pasakė, kad būtent antrasis vyras buvo išteisintas, o
ne „tobulasis“ taisyklių besilaikantis lyderis.
Tokio pobūdžio įstatymiškumas yra giliai įleidęs šaknis pasaulio dvasioje, nes jis susitelkia į statusą, išdidumą arba savo norų tenkinimą, kurie
seka paskui paties ar kitų nustatytų taisyklių laikymąsi. Mūsų dėmesys
sutelkiamas į mus pačius ir taip mes nustojame priklausyti nuo Dievo
veikimo mūsų gyvenime. Iš mūsų pavagiamas džiaugsmas, kuris lydi Die
vo artumą.
Vienas mano draugas, verslininkas, labai sėkmingai bendrauja su netikinčiais žmonėmis. Jis užaugo įstatymiškoje aplinkoje, bet buvo išlaisvintas. Kartą jis man pasakė: „Džonai, aš maniau, kad viskas, kas linksma,
kėlė juoką ar džiaugsmą, buvo iš šio pasaulio, ir tai buvo traktuojama kaip
draudžiami dalykai.“ Jo pastorius ir lyderiai susitelkė į žmogaus išorę, o
ne į vidinę širdies nuostatą. Jo bažnyčia neturėjo jokio poveikio tiems,
kurie nepriklausė jų grupei. Gaila, kad šios bažnyčios lyderiai neišgirdo,
ką iš tikrųjų Paulius pasakė rašydamas: „Dievo karalystė nėra valgymas ir
gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje“ (Rom
14, 17).
Didelis ir išliekantis džiaugsmas mus aplanko, kai esame Dvasioje.
Džiaugsmas yra patrauklus pražuvusiesiems, nes pasaulis jo neturi. Jėzus
buvo patrauklus visiems, kurie buvo nuoširdūs, net ir labiausiai pasižymėjusiems visuomenėje nusidėjėliams. Kiekvienas, bandantis užsidirbti savo
išgelbėjimą ar augti Kristuje remdamasis įstatymišku mokymu ar įsitikini-
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mais, neturi tikrojo džiaugsmo. Jis gyvena labai mažame pasaulėlyje, nes tie,
kurie negalvoja lygiai taip, kaip jie, atmetami.
Būtų buvę gerai, jei šio verslininko dvasiniai lyderiai būtų pamąstę apie
Pauliaus žodžius, užrašytus kitame laiške:
Jūs mirėte su Kristumi ir Jis jus išlaisvino iš šio pasaulio dvasinių
galių. Tad kodėl gi vis dar laikotės pasaulio taisyklių kaip kad „Neliesk! Neragauk! Neimk!“ Šios taisyklės tėra žmonių mokymas
apie dalykus, kurie sunyksta vartojant. Šios taisyklės gali atrodyti išmintingos, nes jos reikalauja stipraus pamaldumo, religingo
nusižeminimo ir griežtos kūno disciplinos. Bet tai visiškai nepadeda įveikti piktų žmogaus troškimų. (Kol 2, 20–23; NLT)
Įdomu tai, kad Paulius įstatymiškas pamaldumo taisykles, savęs išsiža
dėjimą ir griežtą kūno disciplinavimą priskyrė prie pasaulio pradmenų.
Nenoriu pasakyti, kad pasileidimas, seksualinis amoralumas, žudymas,
vagystės, girtuokliavimas ir pan. nėra nuodėmingi. Tai tiesiog kita pasaulietiškumo forma. Tie, kurie surišti įstatymiškumo, dažnai nesupranta, kad
pasaulis, nuo kurio laikytis atokiau jie taip stipriai liepia savo pamoksluose,
yra ta pati sistema, kuri laiko nelaisvėje juos.
Raktas į Pauliaus pareiškimą randamas žodžiuose „įveikti žmogaus
piktus troškimus“. Įstatymiškumas neapvalo žmogaus širdies, o širdis yra
pasaulio taikinys, kurį šio pasaulio jėgos nori užkrėsti. Todėl mums sakoma: „Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė“
(Pat 4, 23).
Jėzus sako: „Geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gerus dalykus,
o blogas iš blogo lobyno iškelia bloga“ (Mt 12, 35). Viskas susiję su tuo,
ką saugome viduje ir ką laikome vertinga. Apvalykite savo širdį ir išorinis
gyvenimas stos į savo vietas tobulai derėdamas su tuo, ką Dievas laiko gera.
Apibendrinant galima pasakyti, kad pasaulis mus sučiumpa ne išoriškai,
o viduje. Tai siejama su širdies ir minčių troškimais, ketinimais ir motyvais.
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Čia vyksta kova, čia ištiesiamas tinklas. Čia prasideda ir įgyvendinama
draugystė arba paleistuvavimas su pasauliu. Ir tai gali lengvai nutikti tiek
retai einantiems į bažnyčią, tiek tiems, kurie niekada nepraleidžia pamaldų ir aktyviai tarnauja.
Geriau suvokdami, kas yra ir kas nėra pasaulis, nukreipkime savo
žvilgsnius į draugystę. Kaip mes pradedame draugauti su pasauliu? Kaip
pradedame su juo paleistuvauti? Apie tai kalbėsime kitame skyriuje.
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8
DRAUGYSTĖ
<...> mūsų draugystė su Dievu buvo atstatyta jo Sūnaus mirtimi <...>.
- Rom 5, 10; NLT
Tai, prie ko jūsų širdis prisirišusi ir kuo pasitiki, iš tikrųjų ir yra jūsų Dievas.
- Martynas Liuteris

D

raugai. Visi jų turime ir jais džiaugiamės. Kai buvau berniukas, du
artimiausi mano draugai buvo Denis ir Glenas. Daugiausia laisvo
laiko praleisdavau su jais. Mes sportuodavome, važinėdavome dviračiais,
tyrinėdavome, išradinėdavome žaidimus, eidavome į miestą arba tiesiog
sėdėdavome ir kalbėdavomės. Mūsų pokalbiai sukosi apie tai, kas mums
buvo svarbu: kitus draugus, mergaites, mokyklą, socialinius renginius,
sportą, karjeros planus ir daugybę kitų temų. Mūsų draugystė iš esmės
buvo tokia, kokia ir turėtų būti. Mes vienas kitą drąsinome būti geresnius,
stipresnius ir išmintingesnius bei siekti to, ką galime pasiekti. Mes vienas
kitą saugodavome, darydavome paslaugas ir padėdavome sudėtingose
situacijose. Paprastai tariant, su jais būti man buvo vienas malonumas.
O jūs? Pagalvokite apie pastarojo meto draugus. Paklauskite savęs,
kokie pagrindiniai draugystės elementai? Esu įsitikinęs, kad sutiksite, jog
mėgavimasis kartu leidžiamu laiku, bendravimas ir vienas kito supratimas
bei bendri interesai yra išskirtiniai bruožai. Meilė, pasitikėjimas, pagarba,
humoras ir abipusė simpatija taip pat yra gyvybiškai svarbūs. Be abejo,


126

|

GĖRIS AR DIEVAS?

yra daugiau sudedamųjų dalių, priklausomai nuo žmogaus; tačiau mums
visiems svarbu, kad mums patiktų kartu leisti laiką.
Raštas apie draugystę atsiliepia teigiamai. Viena mėgstamiausių mano
eilučių yra ši: „Kaip kvepalai ir smilkalai džiugina širdį, taip draugo nuoširdumas stiprina žmogaus dvasią“ (Pat 27, 9; LBD). Mes nebuvome sukurti
skristi vieni; draugystė mums suteikia jėgų. Tai buvo pagrindinis elementas,
kurio trūko Dievo kūrinijoje. Jis nusprendė: „Negerai žmogui būti vienam“
(Pr 2, 18). Mes buvome sukurti pagal Jo paveikslą, kuris apima ir draugystės
troškimą bei mėgavimąsi ja.
Bet yra ir kita medalio pusė. Jėzus, Jokūbas ir Jonas apie tam tikrą
draugystę kalba nepalankiai. Dar kartą paklausykite apaštalo žodžių: „Jūs,
paleistuviai! Negi nesuprantate, kad draugystė su pasauliu jus daro Dievo
priešais? Kartoju: jei norite būti pasaulio draugais, Dievas taps jūsų priešu“
(Jok 4, 4; NLT). Jokūbo tonas nėra šiaip nepritariantis, bet tiesmukas, aiškus
ir stiprus! Tad pasikalbėkime, kaip atpažinti, kad užmezgame santykius su
pasauliu.

Klasikinis romanas
Prieš tai buvusiame skyriuje mes sužinojome, kad žodis philia apibrėžiamas kaip „būti draugu“ arba „draugauti“ ir suponuoja mintį apie
„meilę kitam bei buvimą mylimam“. Encyclopedia of Bible Words pasako
daugiau: „Graikų pasaulyje draugystės supratimas buvo gerai išplėtotas.
Philia <...> buvo vartojamas tiek plačiąja „pažinties“ prasme, tiek kalbant
apie artimesnį ir gilesnį asmeninį, tikru prieraišumu paremtą ryšį“. Iš esmės žodis, kurį vartoja Jokūbas, pritaikomas įvairaus pobūdžio draugystei.
Visi žinome, kad yra įvairūs draugystės lygiai, o draugystė, apie kurią kalba
Jokūbas, apima visą skirtingų jos formų spektrą. Iš to išplaukia, kad įvai
riausios draugystės formos yra tiesiogiai susijusios su neištikimybe.
Svetimavimas Dievo atžvilgiu niekuo nesiskiria nuo įprasto scenarijaus, kai vedęs vyras yra neištikimas savo žmonai, tad pažiūrėkime, kaip šis
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įprastas romanas prasideda. Dažniausiai vyras ir jo meilužė nesugula po
pirmos pažinties. Iš pradžių jis merginasi – sąmoningai arba ne.
Viskas prasideda nuo paprasčiausio susitikimo ir pažinties. Tai gali
nutikti socialiniame tinkle arba gyvai. Pažintis įžiebia kibirkštį. Dažnai
vyro susidomėjimas kyla dėl nepasitenkinimo intymiais santykiais su
žmona. Rečiau pasitaiko, kai jis trokšta vien tik daugiau fizinio ir emoci
nio ryšio. Iš pradžių bendravimas atrodo visai nekaltas, bet sulig kiekvie
nu susitikimu abu susidomi vis labiau. Galiausiai jie apsikeičia telefonų
numeriais ir elektroninio pašto adresais.
Susižavėjimas tęsiasi ir intensyvėja, kai vyras bendrauja su moterimi
trumposiomis žinutėmis, elektroniniais laiškais, skambina telefonu ar tiesiog „netikėtai ją susitinka“. Jų pokalbiai ima gilėti. Jie ilgisi vienas kito,
bet nė vienas to nepripažįsta. Neįvardinta trauka prideda besiformuojantiems santykiams jaudulio. Jie jau gerokai peržengė tinkamos draugystės
ribas.
Galiausiai kuriami planai žengti tolimesnį žingsnį: nueiti išgerti kavos, papietauti ar susitikti atokioje vietoje. Paprastai būtent šiuo metu
pasirodo jų jausmai vienas kitam.
Dabar jis nuolat apie ją galvoja ir trokšta su ja būti. Jis svajoja ir
planuoja, kaip susitikti slapta nuo žmonos ir draugų. Jo širdis ilgisi nebe
žmonos, o kitos moters. Būdamas su žmona, jis iš tikrųjų ne su ja, nes
mintimis ir vaizduotėje jis bendrauja su meiluže. Tik laiko klausimas,
kada jie atsidurs lovoje.
Kada tai užsimezgė? Tai prasidėjo nuo netinkamų minčių ir pokal
bių pažinties etape. Kurią akimirką tai tapo svetimavimu? Ar tai įvyko
tada, kai jie pasikeitė asmenine kontaktine informacija, ar kai susitiko vie
nu du? O gal tada, kai jis ją pirmąkart palietė? Jų pirmasis bučinys? Ar tai
įvyko tada, kai jie nusirengė ir mylėjosi?
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Iš tikrųjų viskas prasidėjo dar prieš visus šiuos ženklus. Jėzus tai
išryškina supratingai pasakydamas: „Bet nesitikėkite, kad išsaugojote savo
dorumą tik susilaikydamas nuo sanguliavimo. Jūsų širdis gali būti sutepta
geismo dar greičiau nei jūsų kūnas“ (Mt 5, 28; MSG). Mūsų gyvenimas
prasideda širdyje – išoriniai poelgiai tėra išraiška. Svetimavimas prasidėjo
tą pačią akimirką, kai vyras įsimylėjo moterį – kažkur susipažinimo etape.

Draugystė su pasauliu
Pasaulis panašiai mus vilioja nuo „pirmosios meilės“. Iš pradžių jis
sukelia mūsų susidomėjimą. Kvietimas gali būti įteiktas humoro, malonumo, patogumo, azarto, intrigos, sėkmės ar bet ko, kas atrodo patrauklu,
forma. Kaip ir mano ką tik pateiktame pavyzdyje, pažintis gali įvykti socia
liniuose tinkluose arba asmeniškai. Dažnai tai įvyksta dėl mūsų nepasitenkinimo savo santykiais su Dievu. Mes praradome draugystės su Juo jaudu
lį. Mūsų bendravimas su Juo yra sausas ir nuobodus. Kylantis draugijos
poreikis mus traukia kitur.
Kuo daugiau laiko praleidžiame pasaulyje, tuo labiau jis mus traukia.
Neilgai trukus mūsų mintys ir emocijos patenka į spąstus. Jei panagrinėtume
Pauliaus žodžius dviems skirtingoms bažnyčioms, rastume perspėjimą,
kuris, jei atkreiptume į jį dėmesį, apsaugotų mus nuo paleistuvystės su pasauliu:
Jei esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie
tai, kas žemėje. (Kol 3, 1–2)
Ar atidžiai perskaitėte šiuos žodžius? Jei ne, pažvelkite į juos dar kartą
ir atkreipkite dėmesį išskirtinai į du pasvirusiu šriftu parašytus žodžius –
siekite ir mąstykite. Mūsų protas mąsto apie tai, ko mes siekiame. Prieš toli
mesnius komentarus atidžiai panagrinėkime Pauliaus žodžius romiečiams.
Dar kartą pažvelkime į žodį mąstyti:
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Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena
pagal Dvasią – dvasiškai. Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o
dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas
Dievui <...> (Rom 8, 5–7).
Tiesiog iš įdomumo atkreipkite dėmesį į žodį priešiškas. Tai lygiai tas
pats graikų kalbos žodis, kuris pavartotas Jok 4, 4 – echthra. Strongo
žodyne jis apibūdinamas kaip „karingumas <...>, priežastis priešintis“.
Ir vėl Paulius kreipiasi į tikintįjį, kuris bendrauja su pasauliu. Mane nuo
svetimavimo sulaiko ne tik mano meilė Lizai. Tai ir nenoras patirti jos
rūstybės. Aš tapčiau jos karingumo taikiniu. Nenoriu, kad ta, kurią aš
myliu, būtų priešiška, pikta ir manimi nusiviltų. Tačiau tai būtų smulkmena, palyginti su tuo, apie ką kalba Paulius ir Jokūbas, nes nė vienas sveiko
proto krikščionis nenorėtų patirti Dievo priešiškumo. (Prisiminkite, kad
Jokūbas ir Paulius kalba tikintiesiems.)
Jona patyrė Dievo rūstybę ir tapo didelės žuvies vėmalais. Samsonas
patyrė ją ir tapo vergu bei prarado regėjimą. Elis susidūrė su juo ir mirė tą
pačią dieną, kai jo sūnūs buvo paimti iš šios žemės. Yra ir kitų pavyzdžių,
tokių kaip Saulius, Balaamas, Joabas, kalvis Aleksandras ir daug kitų.
Liūdinti Dievą – nekokia mintis.
Jei norite daugiau pavyzdžių iš Naujojo Testamento, apmąstykite
Jėzaus pastebėjimus bažnyčioms Apreiškimo knygoje. Tai buvo tikros
bažnyčios, turinčios atgimusius tikinčiuosius. Vienai bažnyčiai, kurios
santykiams su Dievu iškilo pavojus, Jis grasino išjudinti jos žibintą – jų
šviesą (žr. Apr 2, 5). Kita bažnyčia buvo iš anksto perspėta, kad Dievas
„kovos su jais“ (žr. Apr 2, 16). Dar kitai bažnyčiai Dievas grasino „ligos
patalu“ ir „dideliu sielvartu“ (žr. Apr 2, 22). Dar kita buvo perspėta, kad
Jis ateis „kaip vagis“ (žr. Apr 3, 3), o dar vienai buvo pasakyta, kad Jis
„išspjaus“ juos iš savo burnos (žr. Apr 3, 16). Išvada štai kokia: geriau
nenorėkite patirti Dievo priešiškumo!
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Atkreipkite dėmesį į Laiško romiečiams 8, 5 vartojamą žodį „nustato“ . „Nustato“ yra raktinis žodis. Panagrinėkime šį žodį. Įsivaizduokime,
kad dabar žiema, o mūsų namų termostatas nustatytas 70 laipsnių pagal
Farenheitą18. Lauko temperatūra yra -5 laipsniai pagal Farenheitą19. Vienas
šeimos narys paskubomis išeina iš namų ir neuždaro laukujų durų. Jis ar
ji išvažiuoja ir, praėjus vos kelioms minutėms, nuo vėjo gūsio lauko durys
plačiai atsidaro. Jūs esate kitame namo gale ir neilgai trukus pajuntate, kad
namo vidaus temperatūra stipriai nukrito. Pradedate ieškoti paaiškinimo ir
randate plačiai atidarytas lauko duris ir pro jas besiveržiantį šaltą orą. Iškart
uždarote duris, bet namuose temperatūra jau nukritusi žemiau 60o F20. Kas
nutinka tada? Kai nukrenta temperatūra, termostatas nusiunčia signalą
šildymo įrenginiams įsijungti, kol namo temperatūra pakyla iki nustatytos.
Be jokio sąmoningo jūsų įsikišimo temperatūra pakyla iki 70o F21.
Grįžkime prie mūsų pavyzdžio apie vyrą, kuris paleistuvauja. Prieš
daugelį metų, kai jis asistavo savo žmonai, jo jausmai ir troškimai buvo
nukreipti į ją. Jis svajojo būti su ja, atsiverti jai, o galiausiai įsivaizdavo, kaip
jai pasipirš. Ji sukosi jo mintyse pabudus, dirbant, užstrigus transporto
kamštyje, o ypač gulantis miegoti. Paprastai tariant, kai jam nereikėdavo
naudoti savo proto kokiai nors konkrečiai užduočiai, jo mintys grįždavo
prie to, kam ir buvo nustatytos: prie jos.
Jo draugužiai pastebėdavo jį vis mintimis nuklystantį nuo pokalbio. Jie
net sakydavo: „Ei, vyruti, kur tu?“
Susigėdęs jis paprastai atsakydavo: „Atleiskit, žmonės, tiesiog daug visko vyksta mano gyvenime.“ Jis vengė pasakyti tiesą, nes nenorėjo nuliūdinti draugų pripažindamas, kad galvojo apie ją. Jo mintys buvo nustatytos.
17

Mūsų verčiamas kaip „mąsto“, o anglų kalba – „nustato savo mintis“ (vert. pastaba)
Apie +21o C (vert. pastaba)
19
Apie -20o C (vert. pastaba)
20
Apie 15o C (vert. pastaba)
21
Apie +21o C (vert. pastaba)

17
18
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Bet po kelerių metų, praėjus sužadėtuvėms, vestuvėms, susilaukus
kelių vaikų, vyras įsivėlė į romaną su kita moterimi. Viskas vyko pagal
tą patį modelį. Jo meilužė nuolat sukosi jo mintyse. Kai vyrui nereikėjo
galvoti apie kažką kitą, jo mintys grįždavo prie numatytų nustatymų. Net
būdamas su žmona, jausmais jis buvo su savo meiluže. Vyras jos siekė
ir jos ilgėjosi, nes jo mintys buvo nukreiptos į ją. Taip kaip termostatas
automatiškai atstato namo temperatūrą į nustatytąją, taip ir mintys grįžta
prie to, kam jos yra nustatytos.
Kaip tai susiję su tikinčiuoju? Kai esame išgelbstimi, mes negalime
atsitokėti nuo meilės. Mes galvojame apie Jėzų, kai pabundame, prie pusryčių stalo, automobilyje, darbe, per pietų pertrauką, po darbo, būdami
vieni, o ypač vakare gulėdami lovoje. Mes ilgimės bendravimo su Jo Dvasia. Mes su jauduliu laukiame kitų pamaldų, galimybių dalintis Evangelija
ir pasakoti apie Jėzų kitiems arba kalbėtis su kitu krikščioniu apie Dievo kelius. Paprastai kalbant, Jis persmelkia mūsų mintis; mūsų jausmai
nukreipti į Jį.
Laikas bėga. Mes laukdavome pamaldų, Jo artumo išgyvenimo, Jo
šlovinimo ir Jo Žodžio. Dabar mes fiziškai dalyvaujame pamaldose, bet
iš tikrųjų ten nesame. Mūsų mintys lengvai nukrypsta prie mūsų mėgs
tamos sportininkų komandos, išpardavimo artimiausioje parduotuvėje,
artėjančio pasimatymo, ant plauko kabančio verslo sandorio, vakarėlio, į
kurį esame pakviesti, ir kitus dalykus. Kas nutiko? Ar tikrai mūsų mintys
nutolsta, o gal mes mąstome apie tai, kam nustatytas mūsų protas, ko mes
aistringai siekiame? Ar mes, patys to nesuvokdami, nesusiradome kitų
mylimųjų?

Mano istorija
Leiskite pasidalinti savo istorija. Mokiausi Purdue universitete ir ant
rame kurse du mano brolijos nariai atėjo į mano kambarį ir papasakojo
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apie Campus Crusade Keturis dvasinius dėsnius. Mano dvasinės akys atsivėrė ir aš atidaviau savo gyvenimą Jėzui. Neilgai trukus ėmiau degti dėl
Dievo. Jis buvo toks tikras, o aš giliai pamilau Jėzų ir buvau nepaprastai
dėkingas už tą laisvę, kurią Jis man suteikė. Pasakojau apie Jį visiems, kurie
klausydavosi, ir net tiems, kurie nesiklausydavo! Mano brolijos nariai bandė
mane šantažuoti (išmesti iš brolijos), nes aš diskutuodavau apie Jėzų su
žmonėmis visuose mūsų vakarėliuose.
Su mūsų brolija bendradarbiavo merginos, kurias mes vadinome
„mažosiomis seserimis“. Dvi jų buvo biologinės seserys ir abi pasikeisdamos permiegojo su maždaug puse iš visų šešiasdešimties brolijos vyrukų.
Jei kas iš brolių norėjo sekso, jie žinojo, kad šios merginos siūlė greitą ir
lengvą sprendimą.
Pora mūsiškių atvedėme vieną iš tų merginų pas Jėzų ir per dvidešimt
keturias valandas ji atvedė pas Viešpatį savo seserį. Mums nieko neužsiminus apie jų pasileidėlišką elgesį, jos iškart nustojo mylėtis su brolijos
vaikinais. Vietoj to merginos pradėjo liudyti tiems, su kuriais miegojo.
Brolijos nariai buvo įsiutę. Mane jie laikė susivienijimo lyderiu, nes tuo
metu brolijos namuose visiems studentams jau vedžiau Biblijos studijas.
Galiausiai į mano kambarį atėjo viceprezidentas ir pasakė: „Džonai,
mes imsime tave šantažuoti.“ Tuomet jis tarė (ir tai yra tikslūs jo žodžiai):
„Kodėl negali būti kaip visi kiti brolijos krikščionys?“ Jis kalbėjo apie kitus
vyrukus, kurie sekmadieniais lankė bažnyčią, bet ištvirkavo su savo mergi
nomis, gerdavo vakarėliuose ir įsitraukdavo į kitus nepadorius dalykus,
kurie mūsų namuose buvo tapę normalūs.
Tai buvo sunkus metas, bet nors antrasis pagal rangą brolijos narys
pagrasino mane išmesti, tai niekada neįvyko. Įdomu tai, kad jie nesurinko
pakankamai balsų, kad imtųsi mane šantažuoti. Mes per daug jų atvedėme
pas Kristų ir jie mane užstojo.
Praėjus keliems mėnesiams po to, kai sutikau Jėzų ir Jį įsimylėjau, atėjo
futbolo sezonas. Buvau jau trečio kurso studentas ir, kaip ir ankstesniais
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metais, turėjau sezono bilietus į mūsų varžybas. Per praėjusius dvejus
metus nebuvau praleidęs nė vienų varžybų, bet dabar aš taip džiaugiausi
Jėzumi, kad savo laiką per varžybas išnaudojau Biblijos studijoms. Brolijos namai skendėjo tyloje, nes visi vyrukai buvo varžybose. Tai buvo puiki proga melstis ir bendrauti su Dievu. Nė vienas man nepasakė: „Tau
nereikėtų eiti į futbolo varžybas“, o man net į galvą neatėjo, kad eiti ten
būtų buvę blogai. Tiesą sakant, kitais metais aš apsilankiau ne vienose
varžybose. Nėjau į jas trečiame kurse, nes tai buvo galimybė pabūti su
Dievu. Aš degiau noru Jį pažinti. Mąsčiau apie tai, kas aukštybėse.
Kol baigiau Purdue ir įgavau mechaninės inžinerijos diplomą, dauguma mano brolijos narių ir kitų studentų susipažino su Viešpačiu, taip
pat ir mano būsima žmona Liza, kuri tuo metu buvo laikoma labiau
siai patrakusia mergina visame studentų miestelyje. Mano aistringa meilė
Jėzui buvo užkrečiama ir žmonės arba mane mylėjo, arba nekentė. Nebuvo tarpinio varianto – jei sutikdavai Džoną Bivyrį, pakankamai greitai suprasdavai, kad jo mintys ir širdis buvo nustatytos tam tikra kryptimi, nes
energija iš manęs tiesiog liejosi. Niekuo nesiskyriau nuo sporto komandos aistruolio arba vyruko, kuris iki kaulų smegenų įsimylėjęs merginą.
Persikėliau į Dalasą, Teksasą. Po šešių mėnesių Liza taip pat ten
persikėlė ir netrukus susituokėme. Rockwell International kompanijoje dirbau inžinieriumi. Ir vėl sutikau žmones, kuriems mano liepsna dėl Jėzaus
nepatiko. Jie manė, kad esu pernelyg aktyvus, ir nesuprato, kodėl neprisidedu prie jų nepadorių juokų, nedalyvauju netaktiškose diskusijose ir
neinu su jais atsipalaiduoti po darbo. Bet profesinėje aplinkoje mano
požiūris ir elgesys buvo labiau toleruojami nei brolijoje.
Praėjus dvidešimt dviems mėnesiams, mane pakvietė dirbti bažnyčioje. Tai buvo viena didžiausių ir geriausiai žinomų bažnyčių
Amerikoje, kuri daug veikė ir tarptautiniu mastu. Bažnyčioje dirbo daugiau nei keturi šimtai darbuotojų, padedančių įgyvendinti įvairias tarnys-
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tes, ir būti pakviestam prisijungti prie šios komandos man atrodė kažkas
nerealaus. Atrodė, kad tai antras geriausias dalykas po dangaus! Maniau,
mano persekiojimai baigėsi, nes dabar dirbsiu su krikščionimis. Nebereikės
kovoti tų kovų, kurias kovojau brolijoje arba Rockwell Inetrnational.
Tuo metu „Dalaso kaubojai“ buvo viena geriausių komandų Nacionalinėje futbolo lygoje. Nebuvau labai didelis jų gerbėjas, nes užaugau
Mičigane, bet girdėjau, kaip kolegos apie „Kaubojus“ kalbėjo kiekvieną
pirmadienį. Jie susirinkdavo gerti kavos ir su didžiausiu užsidegimu kalbėdavo apie praėjusios dienos varžybų statistiką, gerą žaidimą ir pergalę arba
pralaimėjimą.
Vien iš smalsumo per televiziją pradėjau žiūrėti „Kaubojų“ varžybas.
Viskas prasidėjo nuo varžybų ketvirčio ar dviejų peržiūros. Tai buvo šiek
tiek naudinga – suteikė man galimybę prasmingai prisijungti prie diskusijų
su kolegomis bažnyčios biure.
Viskas prasidėjo iš pažiūros nekaltai ir nepavojingai. Bet po kiek laiko
mano susidomėjimas „Kaubojais“ sustiprėjo ir pradėjau žiūrėti visas varžybas. Pastebėjau, kad pradėjau aistringai kalbėtis su televizoriumi džiaugdamasis ir kartais šaukdamas ant žaidėjų. Galiausiai viskas pasisuko link
to, kad ėmiau nebepraleisti nė vienų varžybų ir nė vienos jų dalies. Net ir
pasibaigus sezonui, su kolegomis toliau aptarinėdavome traukimą ir kaip
puikiai „Kaubojai“ žais kitais metais. Apie komandą galvodavau gana dažnai, net jei su vaikinais ir neaptarinėdavome statistikos. Tapau pačiu tik
riausiu gerbėju!
Atėjus kitam sezonui, aš degiau iš susijaudinimo. Kiekvieną sekma
dienį po pamaldų bėgdavau namo ir įsijungdavau televizorių net nepersirengęs. Kartais sėdėdavau prilipęs prie televizoriaus, net jei buvau apsirengęs nelabai patogiai (su kostiumu ir kaklaraiščiu) ir net norėjau į tualetą.
Nenorėjau praleisti nė vienos varžybų akimirkos.
Per pertrauką nueidavau į savo kambarį ir persirengdavau. Jei Lizai
reikėdavo kokios pagalbos, numodavau į tai ranka. „Brangioji, „Kaubojai“
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žaidžia.“ Mes valgydavome per pertrauką, o dar geriau – po varžybų, bet
niekada per jas.
Dabar žinojau visą statistiką. Atidžiai ją nagrinėdavau ir nuolat galvojau, kad „Kaubojai“ galėtų pasistengti. Aš buvau tas, kuris vesdavo pokalbius darbe. Aš girdavausi įvairių žaidėjų tos dienos žaidimo išmanymu.
Pokalbiai vykdavo ne tik pirmadieniais, bet visą savaitę. Mano bažnyčioje
buvo žmonių, kurie turėdavo sezono bilietus, ir aš priimdavau kiekvieną
kvietimą pažiūrėti varžybas gyvai.
Prasukime veiksmą į priekį, į kitus metus. Neseniai buvau meldęsis
dėl kažko, ką maniau esant paprasta ir iš pirmo žvilgsnio nelabai reikš
minga. Tačiau aš net neįsivaizdavau, kaip tai pakeis mano gyvenimą.
Mano malda buvo tokia: „Viešpatie, prašau, apvalyk mano širdį. Noriu
būti šventas, atskirtas Tau, tad jei mano gyvenime yra kas nors, kas tau
nepatinka, parodyk ir patrauk tai.“ Nesuvokiau šios maldos gelmės ir kas
bus atverta.
Futbolo sezonas ėjo į pabaigą ir artėjo atkrintamosios. Tą dieną
turėjo vykti lemtingos varžybos. „Kaubojai“ turėjo žaisti su „Filadelfijos ereliais“. Varžybų nugalėtojai turėjo keliauti toliau į atkrentamąsias, o
pralaimėjusieji važiuotų namo. Prilipau prie televizoriaus – ne atsisėdau
ant sofos, o tiesiog stovėjau. Žiūrėti varžybas atsisėdus būtų buvę per
arti. Buvo paskutinis ketvirtis, iki varžybų pabaigos likusios tik aštuonios minutės. „Kaubojams“ trūko keturių taškų ir jų populiarusis gynėjas vedė komandą per aikštę. Aš žingsniavau po kambarį per pertraukas,
šaukdamas iš susierzinimo dėl blogo pasirodymo arba garsiai reikšdamas
džiaugsmą dėl puikaus žaidimo. Nežinia jaudino.
Staiga, be jokio perspėjimo, Dievo Dvasia paskatino mane pasimels
ti. Mane užplūdo netikėtas paraginimas: Melskis, melskis, melskis! Tai
buvo našta, sunkus ir slegiantis jausmas giliai širdyje. Aš jau buvau supra-
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tęs, kad toks paraginimas atsiranda, kai Dievo Dvasia trokšta nuvesti tave į
šalį, kad pasimelstum.
Lizos arti nebuvo, todėl garsiai pasakiau: „Viešpatie, varžybos baigsis
po aštuonių minučių. Pasimelsiu, kai jos pasibaigs.“ Paraginimas nenurimo,
jis nepaleido manęs.
Praėjo kelios minutės. Tebeieškodamas palengvėjimo, sušukau: „Vieš
patie, aš melsiuos penkias valandas, kai baigsis žaidimas. Beliko tik šešios
minutės!“
Komanda nešėsi kamuolį per aikštę. Žinojau, kad jie grįš ir laimės šias
svarbias varžybas. Tačiau paraginimas melstis vis dar manęs nepaliko. Tiesą
sakant, jis dar labiau sustiprėjo. Jaučiau įtampą. Nenorėjau atsitraukti nuo
žaidimo. Pasakiau garsiai: „Viešpatie, visą likusią dienos dalį, net ir per visą
naktį, jei nori, melsiuos!“
Pabaigiau žiūrėti varžybas. „Kaubojai“ laimėjo, o stadionas buvo
įkaitęs nuo džiaugsmo. Mane apėmė šventinė minios nuotaika. Tačiau aš
pažadėjau šį tą Dievui. Iškart išjungiau televizorių. Laiptais užlipau į savo
kabinetą, uždariau duris ir atsiklaupiau maldai. Bet paraginimo nebejaučiau.
Nebejaučiau naštos. Nebebuvo nė menkiausio jausmo. Nebebuvo nieko.
Bandžiau tai sukelti. Bandžiau melstis, o mano žodžiai buvo tušti ir
negyvi. Ilgai netrukau suprasti, kas nutiko. Veidu kritau ant kilimo ir sudejavau: „Dieve, jei kas nors manęs paklaustų: ‘Kas tavo gyvenime svarbiau:
Dievas ar „Kaubojai“?’, atsakyčiau nedvejodamas: ‘Be abejo, Dievas!’ Aš
ką tik parodžiau, kas man svarbiau. Tau reikėjo manęs, bet aš pasirinkau
futbolo varžybas vietoj Tavęs. Prašau, atleisk man!“
Iškart išgirdau savo širdyje: „Sūnau, nenoriu, kad aukotum man penkias maldos valandas. Aš trokštu paklusnumo.“

Padalinta ištikimybė
Mane užplūdo sielvartas dėl to, kad nebuvau ištikimas Tam, kuris už
mane atidavė Savo gyvybę. Visa tai buvo dėl šio pasaulio dalykų – to, kas
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maitina kito gyvybės šaltinio neturinčiųjų širdį, sielą ir mintis. Mano jausmai akivaizdžiai buvo nukreipti į futbolo komandą.
Apsvarstydami šį pavyzdį, dar kartą atidžiai pažvelkite į Jokūbo
žodžius:
Jūs, svetimautojai! Nejaugi nesuprantate, kad draugystė su pasauliu jus daro Dievo priešais? Kartoju: jei norite būti pasaulio
draugais, pasidarote Dievo priešais. Kaip manote, ką Raštas
sako, kai kalba, jog dvasia, kurią Dievas patalpino mumyse, yra
pilna pavydo? Artinkitės prie Dievo ir Jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, jūs, nusidėjėliai; apvalykite širdis, nes jūsų ištikimybė padalinta Dievui ir pasauliui. (Jok 4, 4–5.8; NLT)
Mano ištikimybė buvo padalinta. Ištikimybė atpažįstama iš sprendimų, kuriuos priimame, ne tik žodžių, kuriuos kalbame. Yra daug vyrų
ir moterų, kurie teigia esą ištikimi, bet jų veiksmai parodo ką kita. Galbūt
dėl to Dievo žodyje skaitome: „Daugelis žmonių skelbia savo gerumą,
bet kas suras ištikimą žmogų?“ (Pat 20, 6)
Tuo metu būčiau tvirtai pareiškęs: „Jėzus yra pats svarbiausias mano
gyvenime, svarbesnis nei koks kitas žmogus ar dalykas!“ Tačiau mano
pasirinkimas parodė, kad yra kitaip. Veiksmai kalba stipriau nei mūsų
žodžiai.
Apaštalas Jonas pateikia Patarlių 20, 6 Naujojo Testamento versiją:
„<...> nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1 Jn 3, 18). Tiesa
ta, kad „Dalaso kaubojai“ užėmė mano pirmosios meilės vietą. Aš išprovokavau manyje gyvenančią Dvasią pavydėti. Nors ir perskaičiau perspėjimą Biblijoje, buvau aklas tiems žodžiams. Dievas buvo gailestingas ir
parodė man mano paklydimą.
Jonas taip pat rašo:
Brangūs vaikai, saugokitės visko, kas gali užimti Dievo vietą
jūsų širdyse. (1 Jn 5, 21; NLT)
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Tai ne Jokūbas mus perspėja, o Jonas, meilės apaštalas. Reikia pažymėti, kad tai paskutinis jo ilgo laiško sakinys. Tais laikais apaštalai negalėjo paskambinti, parašyti trumposios žinutės, susisiekti naudodamiesi Facebook ar
pristatyti laiško per kurjerį tiems, kuriuos mylėjo. Laiškus žmonės gaudavo
retai, o juos atgabenti reikėjo nemažai pastangų. Todėl jei rašydavai Šventosios Dvasios įkvėptą laišką, Ji greičiausiai svarbiausią informaciją išsaugotų
pabaigai.
Prisijungdamas prie Jokūbo ir Jono, Paulius taip pat užrašo perspėjimą
neleisti pasauliui atimti mūsų ištikimybės Jėzui. Jis sako:
Negalite daryti abiejų dalykų – puotauti su Šeimininku vieną die
ną, o kitą linksmintis su demonais. Be to, Šeimininkas to ir nepakęstų. Jis nori mūsų – visų arba nieko. Nejaugi manote galį išsisukti taip besielgdami? Žvelgdami iš vienos pusės, galite pasakyti:
„Viskas tinka. Dėl neišmatuojamo Dievo dosnumo ir malonės
mums nebūtina skrupulingai ir kruopščiai nagrinėti kiekvieno
veiksmo, kad išlaikytume egzaminą.“ Bet mums svarbu ne tik tai.
Mes norime gyventi teisingai <...>. (1 Kor 10, 21–24, MSG)
Šios eilutės mane pritrenkia. Jos taip tinka mūsų dienoms. Man taip
pat patinka, kaip New Living Translation suformuluoja Pauliaus žodžius:
„Ar išdrįsime kelti Viešpaties pavydą? Ar manote esą stipresni už jį? Jūs
sakote: ‘Man viskas leidžiama’, bet ne viskas jums eina į gera“ (22–23 eil.).
Ir vėl girdime apie Dievo pavydą dėl mūsų.

Daugiau jokio futbolo?
Dabar gali kilti klausimas, ar man daugiau nebežiūrėti profesionalaus
sporto? Nejaugi nebeturiu naudotis tuo, kuo naudojasi pasaulis? Jei taip,
kaip man gyventi ir funkcionuoti šiame pasaulyje?
Leiskite man pateikti savo atsakymą. Ar būdamas vedęs turiu vengti
bet kokių ryšių su bet kuria kita moterimi, kuri nėra mano žmona? Atsa-
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kymas yra „ne“. Aš nuolat esu moterų draugijoje. Šalia jų sėdžiu skrisdamas. Su jomis dirbu. Susitinku moteris įvairiose vietose ir įvairiomis
aplinkybėmis.
Būdamas vedęs stengiuosi su moterimis būti draugiškas, visų pirma,
dėl to, kad su daugeliu jų vyrai elgiasi neteisingai. Per dažnai moterys
laikomos tik mėsos gabalu, skirtu vyro geismams patenkinti, arba dažnai nėra laikomos lygiavertės vyrams. Mane tai siutina, nes žinau, kad
Dievas tiek vyrą, tiek moterį sukūrė pagal savo paveikslą. Jis apdovanojo
tiek vyrus, tiek moteris; Jis Kristaus mąstymą suteikė tiek savo Sandoros
vyrams, tiek moterims. Jis nelaiko vyrų aukštesnių už moteris, tad kodėl
taip yra net bažnyčiose?
Tačiau aš saugausi kitai moteriai romantiškai ar kitu netinkamu būdu
atverti savo širdį ir jausmus. Aš sudariau sandorą su Liza. Kai ją vedžiau,
romantine prasme pasakiau „sudie“ visoms moterims planetoje. Taigi
turiu tinkamai bendrauti su visomis kitomis moterimis.
Prilyginkime tai draugystei su pasauliu. Aš vis dar galiu mėgautis
futbolo varžybomis, nors man sunku išlaikyti susidomėjimą visų varžybų
metu. Nebėra to užsidegimo, kokį jausdavau, kai mano mintys buvo sukoncentruotos į „Kaubojus“. Dabar savo jausmus ir troškimus nukreipiu
tam, kad įvykdyčiau Viešpaties troškimus. Mylėti ir rūpintis savo šeima,
stengtis padėti kitiems, tarnauti ir paisyti Dievo išminties bei patarimų –
tai dalykai, kuriems skirtas visas mano dėmesys ir meilė.
Ar buvo metas, kai mano gyvenime kažkokie dalykai pakrypdavo
ne ta linkme? O taip! Ir kadangi prašiau Dievo pagalbos, Šventoji Dvasia
man padėjo atpažinti tuos dalykus. Golfas, maistas, filmai ir net tarnystė
– tai tik keli iš tų dalykų, kuriuos turėjau apriboti ar net kuriam laikui
atsisakyti, kad mano jausmai grįžtų į tinkamą vietą.
Kai mano meilė golfui ėmė viršų, Šventoji Dvasia vieną dieną mane
paragino atiduoti visą golfo lazdų rinkinį kitam pastoriui. Kodėl Dvasia
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manęs paprašė tai padaryti? Paprastai tariant, golfas užėmė tinkamą vietą
to pastoriaus gyvenime, bet manajame – ne!
Po pusantrų metų pertraukos Viešpats profesionalų golfo žaidėją para
gino atiduoti man savo tūkstančių dolerių vertės golfo įrangą. Pasimečiau.
Šis profesionalus golfo žaidėjas – maldos žmogus – pasakė: „Džonai, aš
žinau, kad turiu tai padaryti.“
Po kelių mėnesių pastorius, kuris Pietų Korėjoje padėjo įsteigti dabar
jau vieną didžiausių bažnyčių pasaulyje, man pasakė, jog Dievas paragino jį
padovanoti man golfo lazdų rinkinį. Tada aš tikrai pasimečiau! Paklausiau
Viešpaties: „Ką man daryti su visomis tomis lazdomis?“ – „Eik, pažaisk
golfą“, – išgirdau savo širdyje. – „Bet juk prieš pusantrų metų Tu liepei
man atiduoti savo golfo lazdas.“ Išgirdau Dievą sakantį: „Dabar tu nebepri
klausai nuo golfo. Dabar jis tau tėra laisvalaikio veikla ir tu juo mėgausies.“
Nuo to laiko visada žaidžiu. Dievas nuostabiai panaudojo šį žaidimą,
kad pailsėčiau ir atgaučiau jėgas, o taip pat kaip būdą užmegzti ryšį su savo
sūnumis, kitais bažnyčios lyderiais ir tarnystės partneriais. Tiesą sakant, trejus metus prieš parašant šią knygą daugiau nei trys milijonai dolerių Messanger International misijų veiklai buvo paaukota dėl golfo su draugais ir
partneriais bei per Messanger Cup golfo turnyrus. Jei būčiau visam gyvenimui atsisakęs golfo, to nebūtų nutikę.
Mes niekada neturime bijoti, kai Viešpats reikalauja paklusnumo. Tiesą
sakant, paklusti lengva, kai Jo prašymai sutampa su mūsų aistra – kitaip tai
tikra katorga.

Liūdesys pagal Dievą
Jokūbas aiškiai parodo, kas išprovokuoja Dievo Dvasios pavydą – tai
draugystė su pasauliu. Aš aptariau vieną iš aspektų, kuriuos sukelia tokia
draugystė, bet yra ir kitų. Kitame skyriuje kalbėsiu apie tai, dėl ko jis atsiranda, bet dabar būtų svarbu pakalbėti, kaip turėtume reaguoti, jei mūsų
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jausmai yra nukreipiami neteisinga linkme. Panagrinėkime Jokūbo patarimą tikintiesiems, kurie nuslydo į netinkamus santykius su pasauliu:
Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, dvejojantys.
Dejuokite, liūdėkite ir raudokite! (Jok 4, 8–9)
Kai Dievas parodė, ką aš padariau vietoj maldos pasirinkdamas
„Kaubojus“, išgyvenau liūdesį ir gilų sielvartą. Aš suvokiau, kad netinkamais „santykiais“ įskaudinau Tą, kuris už mane atidavė savo gyvenimą.
Neseniai kalbėjausi su vyru, kuris buvo neištikimas savo žmonai,
tačiau Dievas jį atstatė. Jis papasakojo, kaip nuodėmiavo ištisus šešis
mėnesius, ir tai pasakodamas nesiliovė verkęs. Jis buvo tvirto sudėjimo
vyras, buvęs koledžo futbolo komandos žaidėjas, sėkmingas verslininkas
ir tikrai ne ašarotojas. Stebėdamas šį vyrų vyrą verkiant, buvau sužavėtas.
Jis verkė ne todėl, kad nejautė, jog Dievas jam ar jo žmonai atleido. Tiesą
sakant, jo santuoka dabar buvo kaip niekad stipri. Jis verkė dėl to, kad
taip pasielgė su žmogumi, kurį labai mylėjo; jis gedėjo dėl to, kad sukėlė
jai tokį skausmą. Buvo nuostabu matyti jo emocijų gylį ir rūpestį žmona.
Šio vyro elgesys atvėrė tiesą. Būtent taip turėtų elgtis tikras tikintysis,
kai suvokia, kad užmezgė netinkamus santykius su pasauliu. Kaip Jokūbas ir rašo: „Liūdėkite ir raudokite.“
Šis vyras visai nekaltino žmonos ir išties atgailavo. Matyti jo nuoširdų
nuolankumą man buvo tikra atgaiva. Kalbėjausi su kitais, kurie taip pat
buvo neištikimi savo žmonoms, ir jų reakcijos buvo kitokios. Į savo
„išpažintį“ arba „liudijimą“ jie galiausiai kažkaip įpynė, kad jų žmonos
nerodė jiems pakankamai meilės arba kad jų klaidos irgi iš dalies buvo
vienos iš neištikimybės priežasčių.
Raštas kalba apie dievišką liūdesį ir pasaulio liūdesį (žr. 2 Kor 7, 10).
Karalius Dovydas laikomas dieviško liūdesio pavyzdžiu; jis labai liūdėjo
dėl to, kad svetimaudamas ir nužudydamas įskaudino Tą, kurį mylėjo. Jis
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raudojo: „Tau vienam nusidėjau ir padariau pikta Tavo akyse“ (Ps 51, 4).
Jis dienų dienas garsiai raudojo ir gedėjo gulėdamas veidu į žemę ir jam
nerūpėjo, ką tie, kurie jam tarnavo, galvojo apie jo sielvartą. Dovydas nesistengė išlaikyti įvaizdžio; jo širdis buvo sudužusi. Ir tada jis buvo atstatytas.
Karalius Saulius buvo kitoks. Jis taip pat įskaudino Dievo širdį pasi
rinkdamas maitintis tuo, kuo maitinosi pasaulis – puikybe ir savęs paten
kinimu, o ne paklusimu Dievo žodžiui. Jis taip pat gailėjosi to, ką padarė,
bet jo liūdesys buvo susijęs su faktu, kad jis buvo pagautas, viešai sugėdintas visų, kurie turėjo jį gerbti, akyse ir susidūrė su galimomis pasekmėmis
jo valdymui. Sauliaus liūdesys buvo pasaulietiškas. Saulius pasidavė apgau
lingam ir suterštam mąstymui. Trumpam jis buvo pasikeitęs, bet galiausiai
išlindo tikrieji jo motyvai: puikybė ir savęs pamaloninimas. Jo mąstymas iš
tikrųjų niekada nepasikeitė.
Apaštalas Paulius pareiškė: „Liūdesys, kurį Dievas nori, kad patirtume,
veda mus tolyn nuo nuodėmės“ (2 Kor 7, 10; NLT). Toks liūdesys yra
duotas Dievo; jis įsišaknijęs mūsų meilėje Jam. Jei mes labiau nei Jį mylime
tai, ką Jis dėl mūsų gali padaryti, tuomet mūsų elgesys niekuo nesiskirs nuo
Sauliaus.
Kituose dviejuose skyriuose pamatysime, kaip mūsų draugystė su pasauliu paveikia mūsų santykių su Dievu patirtį. Atskleisime, kaip brangiai
tiek asmeniškai, tiek bažnyčios lygmenyje mums kainuoja, kai Dievą pakeičiame gėriu. Bet prieš verčiant kitą puslapį, būtų gerai skirti laiko maldai
ir paprašyti Dievo padėti jums atpažinti bet kokius jūsų gyvenime egzis
tuojančius netinkamus santykius su pasauliu.
Tėve, Jėzaus Kristaus vardu prašau, kad Tu ištirtum mane ir pažintum, kad
Tu išnagrinėtum mano kelius ir motyvus. Jei mano gyvenime yra kažkas, kas pakeičia
mano jausmus ir meilę Tau, prašau, parodyk tai padedant savo Šventajai Dvasiai.
Nieko nepalieku uždengto. Noriu tapti ir likti tikru (-a) Tavo mylimuoju (-ąja) –
žmogumi, kuris atsižada savęs, kad sektų ir tarnautų savo Viešpačiui Jėzui Kristui.
To prašau Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
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9
TIESA, KURIOS VENGIAME
<...> siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.
- Hbr 12, 14
Kaip mažai supranta žmonės, kurie galvoja,
kad šventumas yra nuobodus. Kai kas nors susitinka
su tikru dalyku <...>, tam neįmanoma atsispirti.
- K. S. Liuisas

Š

ventumas. Paminėkite šį žodį ir stebėkite, kaip žmonės atsitraukia ir
greitai keičia temą. Daugeliui jis nekelia susižavėjimo, nes nėra „kietas“ ir tiesiog „žudo“. Per dažnai jis laikomas išgelbėjimo užsitarnavimo
per darbus sinonimu arba atrodo kaip įstatymiškumo aspektas. Jei kalbama apie šventumą, dažnai išgirsite prieštaravimus: „Aš laisvas ir gyvenu
Dievo malone. Nebandyk manęs pakišti po Įstatymu.“
Tačiau Naujojo Testamento šventumas nė per nago juodymą nėra
susijęs su Įstatymo darbais ar įstatymiškumu. Tiesą sakant, tai didingas
gyvenimo būdas, kurio reiktų trokšti dėl įvairiausių priežasčių. Mūsų
laikais, be jokios abejonės, jis dažnai neteisingai suprantamas.

Kodėl apie jį nekalbame?
Kodėl kuris nors iš Dievo vaikų norėtų vengti aptarinėti šventumą,
kai mums pabrėžtinai sakoma: „<...> siekite šventumo, be kurio niekas
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neregės Viešpaties“? (Hbr 12, 14) Ar jaučiate, koks tiesmukas šis teiginys?
Būti nešventam yra tas pats, kas neregėti Viešpaties! Tam turiu skirti visą
savo dėmesį, o jūs?
Pagalvokite apie JAV prezidentą. Kadangi esu šios šalies pilietis ir jis
yra mūsų šalies vadovas, turiu su juo tam tikrus „santykius“. Kaip ir kiti 320
milijonų amerikiečių, esu pavaldus jam ir mane veikia jo priimami sprendimai. Bet net turėdamas tokius santykius su prezidentu, iki šiol neturėjau privilegijos susitikti su juo asmeniškai. Tiesą sakant, per savo penkiasdešimt amerikietiškos pilietybės metų aš nesu asmeniškai matęs nė vieno
mūsų prezidento.
Kita vertus, yra amerikiečių, kurie susitinka su prezidentu reguliariai –
tai jo draugai arba kartu dirbantys žmonės. Šiaip ar taip, jie pažįsta Baltųjų
rūmų vyruką daug geriau nei aš.
Lygiai taip pat milijonus krikščionių valdo Jėzus Kristus. Jis yra jų pripažintas Karalius. Jis apsaugo, rūpinasi, juos myli ir atsako į jų pašymus.
Tačiau klausimas, ar jie Jį mato? Kitaip sakant, ar jie patiria Jo artumą?
Pasak Rašto, mes visi turėtume jį patirti. Laiške hebrajams sakoma: „<...>
matome <...> Jėzų“ (Hbr 2, 9). Paulius detalizuoja, kokia tai privilegija:
<...> Visi mes, nuo kurių buvo pakelta uždanga, galime regėti ir
atspindėti Viešpaties šlovę. (2 Kor 3, 18; NLT)
„Viešpaties šlovė“ – tai dažnai neteisingai suprantamas posakis, kurio šiandien paprastai nevartojame. Labiau tikėtina, kad pasakysime
„Viešpaties didybė“. Mūsų žodžiais Paulius pasakytų: „Visi mes, nuo kurių
buvo pakelta uždanga, galime regėti Viešpaties didybę.“
Jėzus taip pat įvardina tuos, kurie matys arba patirs Jo artumą. Jo tiks
lūs žodžiai per Paskutinę vakarienę skambėjo taip: „Netrukus pasaulis
manęs nebematys, bet jūs mane matysite, nes aš gyvas ir netrukus ir jūs
būsite gyvi“ (Jn 14, 19; MSG).

GĖRIS AR DIEVAS?

|

145

Suvokiame du aiškius faktus. Pirmasis labai tikras krikščionybės faktas yra Jo regėjimas. Antrasis – kad mes galime Jį regėti taip, kaip pasaulis
negali.
Kodėl svarbu matyti Dievą? Pirmiausia, kaip ir pavyzdyje apie
prezidentą, jei mes jo nematome, negalime Jo pažinti. Galime tik žinoti
apie Jį.
O štai antroji priežastis, kuri yra ne ką mažiau svarbi. Jo neregėdami
mes negalime būti pakeisti ir perkeisti į Jo panašumą. Toje pačioje eilutėje, kurią anksčiau citavome, Paulius mini, kad tie, kurie regime Viešpatį,
„esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę“ (2 Kor 3, 18). Perkeitimas yra kritiškai būtinas tikinčiojo gyvenime.
Ar esate sutikę žmogų, kuris teigia pažįstąs Jėzų Kristų ir jau kurį
laiką, bet gyvena taip, tarsi Jo niekada nebūtų sutikęs? Kodėl? Šis žmogus
tiesiog nėra perkeičiamas. Jis nekeičiamas į Jo panašumą.
Paulius išpranašavo, kad mūsų dienomis bus sunku. Įdomu tai, kad
jis rašė, jog šiais laikais įtampa kils ne dėl persekiojimo dėl tikėjimo, o dėl
žmonių, kurie save vadina krikščionimis, bet nesilaiko Jėzaus žodžių. Jie
tebesielgia taip, tarsi nebendrautų su Dievu. Jie tebemyli save ir savo pini
gus, yra nepaklusnūs savo tėvams, grubūs, atsisako atleisti, ieško šlovės
ir geros reputacijos, išduoda savo draugus, malonumus myli labiau nei
Dievą – sąrašą galime tęsti ir tęsti. Paulius aiškiai pasakė: „Jie išoriškai
prisilaiko mūsų religijos, bet atsižada jos tikrosios galios“ (2 Tim 3, 5;
TEV). Galia, kurios jie atsižadės, yra malonės gebėjimas mus perkeisti –
kertinė tikrosios krikščionybės tikrovė.“ Išplėstiniame Biblijos vertime
rašoma: „Jų elgesys nuslepia jų išpažinimo nuoširdumą.“
Šie save vadinantys krikščionimis tikintieji yra apgauti, nes jie „nuolat mokosi, bet vis nesugeba pasiekti tiesos pažinimo“ (2 Tim 3, 7). Kaip
jau anksčiau minėjau, apgaulė teturi vieną trūkumą – ji apgaulinga! Mes
galime būti tvirtai įsitikinę, kad mūsų ir Dievo santykiai geri, kai iš tikrųjų
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taip nėra. Daug tokių tikinčiųjų lanko bažnyčias, konferencijas, šlovinimo
vakarus, Biblijos mokyklas ir namų grupes. Jiems patinka mokytis, bet jų
charakteris ir elgesys nesikeičia.

Išvada
Štai kokia išvada: tik tie, kurie vaikšto šventume, gali matyti Dievą –
gali įeiti į Jo artumą. Jėzus negalėjo aiškiau to pasakyti, kai ištarė: „Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes Aš gyvenu
ir jūs gyvensite. Aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu“ (Jn 14, 19.21).
Žodis apreikšti yra apibrėžiamas kaip „tapti aiškiam, matomam akiai
arba suprantamam; parodyti atvirai“. The Complete Word Study žodynas
apibrėžia šį žodį – emphanizo – kaip „padaryti matomą, parodyti, priversti
pasirodyti“. Jame dar konkrečiau aprašoma, jog taip apibūdinamas „asmuo
<...>, kuris nori leisti pažinti save artimai ir leistis būti suprastas“.
Jėzus pasakė, kad tik tie, kurie laikosi Jo įsakymų, yra tie, kuriems Jis
pasirodys. Jie bus tie, kurie regės Jį, kurie įeis į Jo artumą ir taip pažins Jį
artimai. Ši privilegija pažadėta ne visiems tikintiesiems, tik tiems, kurie siekia
vykdyti Jo Žodį – tiems, kurie ieško šventumo.
1980-aisiais manęs paprašė priimti vyresnįjį vienos didžiausių pa
saulyje bažnyčių pastorių. Jo vardas – dr. Deividas Jongi Čio (Dr. David
Yonggi Cho), jis iš Seulo, Pietų Korėjos. Tuo metu jo bažnyčią lankė
750 000 žmonių. Viena iš atsakomybių, kurias turėjau atlikti priimdamas
svečią mūsų bažnyčioje Amerikoje, buvo atvežti jį iš viešbučio į pamaldas. Dar buvau jaunas krikščionis, todėl buvau priblokštas, kad gavau tokią
privilegiją.
Dr. Čio keliavo su maždaug penkiolika savo bažnyčios verslininkų. Vadovaujantis verslininkas priėjo prie manęs susitikimo dieną ir pasakė: „Pone
Bivyri, kaip suprantu, jūs šiandien vakare vešite dr. Čio į pamaldas?“ –
„Taip, pone.“ Rimta veido išraiška jis pasakė: „Pone Bivyri, turiu su jumis
aptarti kelis svarbius dalykus. Pirmiausia ir svarbiausia, su dr. Čio kelionės
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metu nekalbėkite. Jam nepatinka kalbėtis iki tarnavimo.“ Tai nebuvo vie
nintelis nurodymas, bet jis buvo svarbiausias iš visų.
Nuvažiavau tą vakarą prie viešbučio ir laukiau automobilyje, kol
žmonės, kurie keliavo su dr. Čio, atidarė jam automobilio duris. Dr. Čio
atsisėdo priekyje šalia manęs ir Dievo artumas pripildė automobilį. Tai
buvo nepaprasta. Dievo didingumas ir meilė buvo tikri ir matomi.
Važiavau, o mano skruostais liejosi ašaros, nors nesu didelis verksnys. Pusiaukelėje į susitikimo vietą sustojome prie šviesoforo ir aš nebeiš
tvėriau. Padariau tai, ko vyresnysis asistentas sakė nedaryti. Aš pagarbiai
pasakiau savo keleiviui: „Dr. Čio, automobilį pripildė Dievo artumas.“ Jis
atsisuko į mane ir pasakė: „Taip, žinau.“
Su šiuo žmogumi jo apsilankymo metu praleidau daug laiko. Mes
kartu žaidėme golfą. Vežiau jį ir į kitas tarnavimo vietas, kartu valgiau, pasitikau ir nuvežiau į oro uostą. Kiekvienoje situacijoje – ar būtų viešumoje, ar ne – dr. Čio buvo pamaldus, pagarbus, nuoširdus ir nuolankus tiek
elgesiu, tiek nusistatymu. Mąsčiau apie valandas, kurias jis kasdien praleisdavo su Viešpačiu. Buvo akivaizdu, kodėl Dievo artumas jo gyvenime
buvo toks stiprus. Jis iš tikrųjų siekė tvirtai laikytis Jėzaus žodžių.
Aš dažnai panašiai išgyvendavau Viešpaties artumą pamaldose,
maldos metu, skaitydamas Dievo žodį arba tiesiog atlikdamas dienos
darbus. Aš suprantu, kodėl Mozė dėl šio didingo artumo viską paliko.
Mano gyvenime buvo laikas, kai Jo artumas nutoldavo – kartais dėl to,
kad nesilaikydavau Jo žodžių. Kitais kartais patekdavau į išbandymų ugnį.
Suprantu, kad pastarieji yra neišvengiami, bet prieš tai paminėtam dalykui
galima užkirsti kelią.
Apreikšti nereiškia tik „pamatyti“, bet taip pat apima viską, ką sukelia
laikas su Juo. Apreikšti reiškia nematomus dalykus padaryti matomais,
negirdimus – girdimais ir nesuprantamus – suprantamais. Tai vyksta tada,
kai Dievas prisistato mūsų protams ir pojūčiams. Jis duoda gilų supra-


148

|

GĖRIS AR DIEVAS?

timą, žinių ir įžvalgos apie save ir savo kelius. Laiško hebrajams autorius
aprašo šiuos privilegijuotuosius kaip tuos, kurie „paragavo dangiškosios
dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais“ (Hbr 6, 4). Net jei Jo ap
reikštą artumą gali patirti kiekvienas Dievo vaikas, tik tie, kurie paklūsta Jo
žodžiams (vaikšto tikrajame šventume), patiria šią privilegiją.
Paulius cituoja Mozės išgirstus Dievo žodžius. Šis teiginys yra nesikeičianti tiesa, kuri galioja ne tik senojoje Sandoroje, bet taip pat ir naujojoje. Jis skirtas tiems, kurie jau yra Jo:
Išeikite iš jų ir atsiskirkite, – sako Viešpats, – ir nelieskite to, kas
netyra, ir Aš jus priimsiu. (2 Kor 6, 17)
Viskas aišku. Dievas mus priima į savo artumą su tam tikromis sąlygomis, ne savaime. Mes turime išpildyti Jo reikalavimą prieš gaudami au
dienciją pas Jį. Pauliaus žodžiai puikiai atitinka Jėzaus žodžius. The Message
Biblijos vertimas šią eilutę perfrazuoja taip:
Tad palikite sugedimą ir kompromisus; visam laikui su jais atsisveikinkite, – sako Dievas. – Nesusisiekite su tais, kurie jus suterš.
Aš noriu jūsų visų sau.
Tuomet Paulius pateikia, kaip mes turėtume tinkamai reaguoti į tokį
Dievo pažadą su sąlyga:
<...> apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros tobulindami šventumą Dievo baimėje. (2 Kor 7, 1)
Mes ir vėl matome, kad autentiško šventumo siekis turi tikslą – garbę
būti priimtam į Dievo apreikštą artumą.

Atmosfera ar artumas?
Išgirdę visas šias Naujojo Testamento eilutes iš apaštalų, Jėzaus ir Tėvo
lūpų, turime paklausti, kodėl šis svarbus Naujojo Testamento krikščionybės

GĖRIS AR DIEVAS?

|

149

aspektas nėra aptariamas, kodėl jo nemokoma ir kodėl apie jį neskelbiama dažniau? Ar gali būti, kad Priešas sukūrė gudrų planą, kaip paskatinti
mus priimti nuoširdaus šventumo neturintį išgelbėjimą, kuris atitolintų
mus nuo Jo regėjimo, dėl ko mums būtų neįmanoma būti perkeistiems?
Ši klastinga Priešo strategija buvo pritaikyta ne tik asmeniniame, bet ir
bendruomenės lygmenyje. O, kalbant apie mūsų susirinkimus, ar tikėtina,
jog mes pakeitėme Dievo artumą tiesiog atmosfera?
Vienas didžiausių postūmių, kurie įvyko bažnyčioje per pastaruosius dvidešimt metų, yra tas, kad sukurta geresnė šlovinimo atmosfera.
Prieš daug metų užėję į tipišką bažnyčią, jūs dažnai rastumėte standartinį pastatą, pasenusį vidaus dekorą ir varginančiai nuobodžias pamaldas.
Mūsų muzika buvo atstumianti, pamokslai keisti ir neturintys prasmės, o
rūbai, švelniai tariant, labai nemadingi. Muzikinėje dalyje arba pamoks
luose tikinčiųjų bendruomenei mes leidome beveik viską, jei tik tai buvo
daroma „Viešpaties vardu“. Kalbant nuoširdžiai, visuomenei mes atrodėme visiški nemokšos. Vienur kitur buvo išimčių, bet prieš porą dešimtmečių tai buvo laikoma norma.
Išmintingi lyderiai pakeitė šį mūsų požiūrį. Dabar grojame puikią
muziką, iš tiesų įkvėptą ir šiuolaikišką. Bažnyčios patalpas įrengėme taip,
kad jos būtų patogios, puikiai apšviestos, įmontuota gera garso sistema. Mūsų pamaldos yra trumpos ir šiuolaikiškos, įrengėme patrauklias ir linksmas erdves vaikams ir paaugliams. Daugelio bažnyčių fojė
dabar rasite kavinaites, išmaniai įrengtas erdves žmonėms susipažinti bei
knygynus, pripildytus geros literatūros. Pamaldas vedame taip, kad jos
nebėra nuobodžios pražuvusiems. Paprastai tariant, savo susitikimuose
mes sukūrėme puikią atmosferą ir aš tikiu, kad Dievui tikrai patinka toks
mūsų profesionalumas.
Bet ar išoriniai dalykai netapo mūsų galutiniu tikslu? Atmosfera reikalinga sukurti įžangą į tai, kas išties svarbu – Dievo artumas. Atmos-
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ferą kuria žmonės. Holivudas, Las Vegasas, Disnėjus, Brodvėjus ir kiti pra
mogų pasaulio atstovai puikiai geba sukelti emocijas. Ar mes pasidavėme
jų metodams? Ar mums pakanka tik sujaudinti į mūsų pamaldas ateinančių
žmonių jausmus? Ar mūsų šventoves pripildo Dievo artumas, o gal mes
krikščioniškoje aplinkoje tiesiog darome tai, kuo kiti puikiai mėgaujasi kitur?
Štai kokia realybė: kad būtume pakeisti, mums reikia Jo artumo!
Galbūt dėl to mes turime žmones, kurie žavisi krikščionybe, jiems patinka šlovinti ir jie nuolat mokosi, bet nėra perkeisti? Jei taip, mums tai
brangiai kainuoja. Šie žmonės nebus perkeisti į Jėzaus panašumą. Prieš
daug metų mes toleravome blogą atmosferą, bet aš prisimenu, kad dažnai
dalyvaudavau pamaldose, kuriose jausdavau nuostabų Dievo artumą. Ne
visada galėdavau įvardinti, kaip tai įvykdavo, bet mane tai iš tikrųjų pakeitė.
Taigi kyla klausimas: kodėl negalima išgyventi abiejų – tiek atmosferos,
tiek artumo? Mums nereikia rinktis! Tačiau kad išgyventume Dievo artumą, mums būtina siekti šventumo.
Iš kitos pusės, dėl gudraus Priešo plano sukurti krikščionybę be šventumo Jėzaus Kristaus Evangelija daugeliui, einančių į pražūtį, yra panaši į
religiją be galios, o tai sekimą Jėzumi daro nepatraukliu. Tačiau iš tiesų tai
nuostabiausias gyvenimas, kokį tik galime gyventi.

Kas yra šventumas?
Taigi, kas tas tikrasis šventumas? Graikų kalbos žodis jam nusakyti
yra hagios. Tajerio Greek-English Lexicon of the New Testament pateikia tokį
apibrėžimą kaip „atskirtas Dievui, kad būtų, kaip ir buvo, išskirtinai jo“.
Turint omeny šią reikšmę, leiskite pacituoti Dievo žodžius dar kartą: „Nesusisiekite su tais, kurie jus suterš. Aš noriu jūsų visų sau“ (2 Kor 6, 17;
MSG).
Kai vedžiau Lizą, ji tapo išskirtinai mano ir aš tapau išskirtinai jos. Ji
įsipareigojo man, gyventi man, o aš jai. Kol nebuvau sutikęs ir vedęs Li
zos, jos troškimai ar norai su manimi neturėjo nieko bendra; aš tiesiog jos
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nepažinojau. Lizai nepatinka tamsios spalvos baldai, ji nemėgsta žiūrėti
profesionalaus sporto ar tam tikro tipo filmų, klausytis džiazo ar bigbendo muzikos, negali pakęsti maisto su „Tūkstančio salų“ padažu ar
pelėsinio sūrio ir daugybės kitų dalykų. Man jie patiko, aš dariau, klau
siausi arba valgiau kone viską iš šio sąrašo! Tačiau mums susituokus visų
šių dalykų vengiau, nes žinojau, kad jie jai nepatinka. Buvo daug kitų
dalykų, kuriais galėjome mėgautis kartu.
Be to, aš nesivėliau į netinkamus santykius su kitomis moterimis.
Prieš mums susituokiant, turėjau daug draugių ir man buvo normalu jas
linksminti, drauge leisti laiką ir net eiti į pasimatymus. Bet diena, kai pasakiau „taip“ Lizai, tapo diena, kai mano santykiai su šiomis moterimis
amžiams pasikeitė.
Viską apibendrinus, aš be galo ją įsimylėjau; jaučiau tikrą malonumą
gyventi dėl jos troškimų, o ne tik dėl savo.
Stebėjau vedusius vyrus, kuriems mažai rūpi jų žmonų norai; jie
mąsto savanaudiškai. Teoriškai jie yra susituokę, bet šie vyrai ir žmonos
neišgyvena artimumo. Kai įeiname į sandora paremtus santuokinius
santykius, mes pasirašome tarnauti savo sutuoktiniams visą likusį gyveni
mą. Geroje santuokoje nėra vietos savanaudiškumui.
Prieš pradedant sandora paremtus santykius su Jėzumi, mes buvome
šio pasaulio ir jis mus mylėjo. Mums buvo visiškai normalu gyventi motyvuojant save tuo, kas patenkindavo mūsų kūną ir duodavo peno akims.
Mes siekėme susikurti statusą, reputaciją ar dar kažką, kas tarnautų mūsų
puikybei ir savanaudiškumui.
Dabar, kai jau susitikome ir pradėjome santykius su Jėzumi, mes
turime sąžiningai savęs paklausti, ar gyvename sau ar Jam? Galime būti
teoriškai susiję su Jėzumi, bet nejausti artumo su Juo (stokoti Jo apreikšto artumo) – tai niekuo nesiskiria nuo vyro, kuris savanaudiškai gyvena
santuokoje.
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Paulius rašo: „<...> kad gyvieji nebe sau gyventų, bet Tam, kuris už
juos mirė ir prisikėlė“ (2 Kor 5, 15). Tai vienintelis būdas, kaip patirti sveikus santykius (ar santuoką) su Juo.
Jei apsvarstysime elgesį, kurį Jokūbas įvardina kaip paleistuvavimą su
pasauliu, pamatysime, kad jis į akistatą veda tikinčiuosius, kurie vėl ėmė
gyventi savanaudiškai:
<...> jeigu jų širdis pilna <...> savanaudiškumo, nesigirkite ir
nemeluokite, kad paslėptumėte tiesą. Tokia išmintis neateina iš
dangaus. Ji yra žemiška ir savanaudiška ir ateina nuo paties velnio.
Kur tik žmonės yra <...> savanaudiški, jie sukelia problemas ir
vykdo įvairius žiaurumus.
<...> Kodėl kariaujate ir ginčijatės vieni su kitais? Argi ne dėl to,
kad esate pilni savanaudiškų troškimų, kurie kovoja norėdami kontroliuoti jūsų kūną? Jūs norite to, ko neturite, ir darote viską, kad
tai gautumėte. <...> Bet jūs vis tiek negalite gauti to, ko norite, ir
to negausite kovodami ir ginčydamiesi. Turite melstis. Bet net jei
ir meldžiatės, į jūsų maldas neatsakoma, nes meldžiatės iš savanaudiškų paskatų. Jūs, žmonės, nesate ištikimi Dievui [jūs esate paleistuviai ir paleistuvės]! Nejaugi nežinote, kad jei mylite pasaulį, esate
Dievo priešai? O jei nusprendžiate draugauti su pasauliu, tampate
Dievo priešais. (Jok 3, 14–16; 4, 1–4; TEV)
Ar pastebite, kaip dažnai šiose eilutėse vartojamas žodis „savanau
diškas“? Jokūbas tai daro, nes yra du elgesio modeliai: duoti ir imti. Ir viskas.
Imti – tai ieškoti sau, būti pasaulietiškam ir neištikimam Dievui. Tikintysis,
kuris motyvuojamas gyventi tokiu būdu, yra apibūdinamas kaip paleistuvis
arba paleistuvė. Jėzaus įstatymai šiame scenarijuje nėra svarbiausias prioritetas. Vietoj to svarbiausia yra tai, ko noriu aš.
Pasaulį varo savanaudiškumas ir taip pat tikintįjį, kuris nėra šventas. Jis
nėra visiškai atsidavęs Dievui, bet elgiasi savanaudiškai. Todėl jį suvilioja
bet kas, kas pamalonina kūną ir akis arba suteikia statusą ir reputaciją.
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Nuodėmės motyvacija yra savanaudiškumas. Žmogus, kuris vagia,
tai daro dėl savęs. Žmogus, kuris meluoja, tai daro, kad apsaugotų save
ir gautų naudos sau. Vyrui, kuris yra neištikimas savo žmonai, rūpi ne
jo žmona ir vaikai, bet jo paties geismas. Žmogus, kuris žudo, daro tai
dėl savęs. Žmogus, kuris nepaklūsta valdžiai, daro tai, nes tiki, kad jis
žino geriau, ir nori, kad geriau būtų jam. Žmogus, siekiantis populiarumo
ir šlovės, tai daro norėdamas nuraminti savo nesaugumą ir puikybę. Tą
kartą, kai žiūrėjau futbolo varžybas ir atsisakiau paklusti Dievo žodžiui ir
išjungti televizorių bei pasimelsti, aš tai padariau dėl savęs.

Nauja prigimtis
Šio pasaulio piliečiai yra supančioti tokio elgesio, nes juos valdo
kūniški (savanaudiški) potraukiai ir troškimai. Tikintieji iš šios vergystės
buvo išvaduoti (žr. Rom 6, 11–14). Sūnus išties mus išlaisvino!
Senajame Testemente Dievo žmonėms liepiama nedaryti nuodėmių,
bet jie negalėjo paklusti, nes jų prigimtis buvo nuodėminga (savanaudiška). Senajame Testamente tvirtai įrodoma, kad žmogus negali būti
geras Dievo akyse tik savo paties jėgomis. Žmonės yra pririšti prie savo
kūniškų potraukių ir troškimų, kurie yra priešingi Dievo troškimams.
Tapę naujais kūriniais, dabar turime naują prigimtį. Mes esame gyvi
iš vidaus, atkurti pagal Jėzaus paveikslą su tuo pačiu vidiniu gebėjimu
gyventi iš tikrųjų gerą gyvenimą. Pažvelkime į Pauliaus žodžius:
Su Viešpaties valdžia štai ką sakau: nebegyvenkite kaip pagonys,
nes jie beviltiškai pasimetę. Jų protai pilni tamsos; jie nuklysta
nuo gyvenimo, kurį duoda Dievas, nes jie užvėrė savo protus
ir užkietino savo širdis jam. Jie nejaučia gėdos. Jie gyvena dėl
gašlaus malonumo ir noriai įsitraukia į visokį netyrumą. (Ef 4,
17–19; NLT)
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Netikintis žmogus vergauja savo kūniškiems potraukiams. Jo dvasia
yra mirusi – be gyvybės. Viduje jis nesugeba gyventi gerai Dievo akyse.
Mane trikdo, kai krikščionys stebisi netikinčių žmonių elgesiu. Jie nesuvo
kia, kad neatgaivintas žmogus daro tik tai, kas normalu pagal jo prigimtį. Jis
nuodėmiauja. Jis yra savanaudiškas. Jo valia stipri, jis gali užsidėti gerumo
kaukę ir net atrodyti nesavanaudis. Bet nesuklyskite – jis pririštas prie savo
puolusios prigimties.
Paulius toliau kalba apie tai, kaip atskirti tikrą tikintįjį:
Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo,
žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo dvasią, apsivilkti
nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.
(Ef 4, 21–24; LBD)
Kitaip nei neišgelbėtas žmogus, tikinčiajam yra suteikta nauja vidinė
prigimtis. Mums liepiama jai paklusti, gyventi šventą gyvenimą. Krikščionis
turi pasirinkimą, kurio netikintis neturi. Krikščionis gali pasiduoti galingai vidinei naujojo kūrinio prigimčiai arba toliau paklusti savo kūniškiems
troškimams. Sprendimą priimame mes.

Pozicija prieš elgesį
Šiame skyrelyje būtina šį tą pasiaiškinti. Yra du svarbūs šventumo aspektai ir Naujajame Testamente kalbama apie juos abu. Neaiškumai visada
kyla, kai juos sujungiame į vieną.
Pirmasis nustato mūsų poziciją Kristuje. Paulius rašo: „Dar prieš pa
saulio sukūrimą Dievas mus pamilo ir pasirinko Kristuje, kad būtume šventi
ir be dėmės jo akyse“ (Ef 1, 4; NLT). Šis šventumas atsiranda tik dėl to, ką
Jėzus dėl mūsų padarė, ir kalba apie mūsų vietą Kristuje. Mes niekada šios
pozicijos negalėjome užsitarnauti savo elgesiu – tai Jo dovana mums.
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Kai Liza tapo mano žmona, tai nebuvo kažkas, ką ji užsitarnavo, bet
greičiau tai buvo pozicija, kurią ji gavo dėl to, kad aš jai atidaviau savo
širdį. Mūsų sandoroje ji tą patį padarė man. Taškas.
Antrasis šventumo aspektas yra elgesys, kylantis iš to, jog laikomės
tos pozicijos. Kai Liza tapo mano žmona, jos elgesys atspindėjo jos ištikimybę man. Ji nebeflirtavo su kitais vyrais ir nebebandė užmegzti su jais
santykių. Jos veiksmai derėjo su jos, kaip mano žmonos, tvirtais santy
kiais su manimi. Ir, žinoma, kaip jos vyras, aš dariau tą patį.
Šis mūsų santykių su Dievu aspektas yra tai, apie ką dabar rašau.
Petras tai patvirtina:
Kaip klusnūs vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišma
ningumo laikų geiduliams, bet, kaip šventas yra Tas, kuris jus
pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visu savo elgesiu, nes parašyta:
„Būkite šventi, nes Aš esu šventas.“ Ir jei kaip Tėvo šaukiatės
to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbus, su baime elkitės
savo viešnagės metu.” (1 Pt 1, 14–17)
Akivaizdu, kad Petras kalba Dievo vaikams, o ne pasimetusiems.
Mums sakoma, kad Dievas teis arba atlygins mums pagal kiekvieno darbus, o tai kalba apie mūsų veiksmus, ne poziciją Kristuje. Jėzaus kraujas
atleidžia mūsų nuodėmes, bet bus tam tikras Dievo vaikų teismas pagal
kiekvieno darbą. Paulius tai patvirtina 2 Kor 5, 9–11. Sąmoningai gyventi
nepaklūstant nėra nereikšmingas reikalas. Jei iš tikrųjų esame Jo, turėtume
su užsidegimu norėti neįskaudinti Jo širdies gyvendami nuodėmėje.
Kaip ir Jokūbas su Pauliumi, Petras patvirtina, kad mūsų senas
gyvenimo būdas buvo motyvuojamas savanaudiškų troškimų, ir jis mus
ragina būti šventais visame, ką mes darome. Leiskite pakartoti: jis kalba
apie elgesį ir gyvenimo būdą, ne apie mūsų poziciją Kristuje. Kitame vertime
toje pačioje ištraukoje teigiama, kad mes turime „būti šventi visokiais
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poelgiais ir gyvenimo būdu“ (žr. Amplified Bible 15 eil.). Nėra tarpinio
varianto ar neaiškumo, apie ką kalba Petras. Pritardamas Pauliui Petras
tiesiog paskelbia, kad jei esame išgelbėti per malonę, naujosios prigimties
dovana mus įgalina gyventi kitaip nei pasaulis, gyventi šventą gyvenimą.
Prisiminkite Laiško hebrajams 12, 14, kur mums įsakoma siekti šventumo. Neseniai radau pamokslą, kurį, remdamasis šia eilute, pasakė Čarlzas
Sperdženas. Pamokslas prikaustė mano dėmesį. Ši ištrauka parodys jums
kodėl:
Antinomizmo išpažinėjai žūtbūt stengėsi atsikratyti įsakymo
[siekti šventumo], kurį Šventoji Dvasia šioje vietoje iš tikrųjų nori
sustiprinti. Jie teigė, kad tai primestas Kristaus šventumas. Argi
jie nežino, kad taip kalbėdami, kad atvirai iškraipydami jie kalba
tai, kas neteisinga? <...> Mes turime sekti šventumą – tai turi būti
praktinis šventumas; tai priešingybė netyrumui, kaip parašyta:
„Dievas jūsų nepakvietė į netyrumą, bet į šventumą.“ <...> Tai
kitoks šventumas. Jis, tiesą sakant, <...> yra praktinis, gyvas šventumas, kuris yra šio perspėjimo esmė. Tai prisitaikymas prie Dievo
valios ir paklusnumas Dievo įsakymams.22
Oho! Akivaizdu, kad tai ne pirmas kartas, kai Bažnyčios supratimas
apie šventumą susilpnėjo, nes Sperdženas apie tai mokino 1800-aisiais.
Bet kai mūsų supratimas yra paremtas Rašto tiesa, mes galime matyti, kad
šventumas susijęs tiek su tuo, kas mes esame Kristuje, tiek su tuo, kaip
turime gyventi Jo vardu.
Štai svarbi žinia: nei mūsų pozicija Kristuje, nei mūsų elgesys neatsiranda
dėl to, kad to užsitarnavome arba dėl mūsų pačių nuopelnų ar stiprybės.
Abu yra rezultatas to, kas mums buvo nemokamai suteikta. Tačiau, kalbant
apie mūsų gyvenimo būdą, mes turime bendradarbiauti su savo nauja
prigimtimi arba pasiduoti jai, kad duotume gero elgesio vaisių.
22
Charles Spurgeon, “Holiness Demanded” (pamokslas, Metropolitan Tabernacle, London; publikuota 1904 m. rugsėjo 22 d.). Prieiga per Logos Bible Software
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Kitas šventumo apibrėžimas
Kaip jau pamatėme, būti šventam reiškia daugiau nei tik būti Jo. Tai
reiškia elgesį, kuris yra moraliai priimtinas Dievui. Tai mus atveda prie
kito šventumo apibrėžimo. Graikų kalbos žodis hagios taip pat aprašo
„tyrą, be nuodėmės ir teisų“ elgesį. Ši žodžio reikšmė kai kuriuos žmones
gąsdina, nors neturėtų. Galiu paaiškinti papasakodamas labai nemalonią
savo vaikystėje nutikusią istoriją.
Buvau vienintelis berniukas mūsų šešių vaikų šeimoje, todėl mano
atliekami darbai visada buvo ruošos darbai lauke: nuplauti automobilį,
nupjauti žolę, sugrėbti lapus, nukasti sniegą ir t. t. Kadangi man ir mano
draugams patikdavo sportas, mūsų įprastas ritmas būdavo greitai atlikti
savo namų ruošos darbus, kad liktų laiko pasivaržyti kokiame žaidime.
Buvo pavasaris ir po ilgos žiemos vėl pradėjo augti žolė. Su draugais suplanavome po pamokų pažaisti krepšinį. Buvau šiek tiek apleidęs
pievelę ir žolė labai užaugo. Prieš tai vakare tėtis man pasakė, kad, prieš
eidamas žaisti su draugais, turiu nupjauti žolę – ir šis darbas turi būti atliktas iki kol jis sugrįš namo iš darbo.
Po pamokų parbėgau namo, persirengiau ir pirmą kartą tą pavasarį
ištraukiau žoliapjovę iš garažo. Žinojau, kad turiu dirbti greitai, nes mano
draugai greit bus pasiruošę žaisti. Daugiau nei kartą patraukiau žoliapjovės užvedimo laidą. Variklis nepradėjo suktis ir neužsivedė. Kelis kartus
paspaudžiau mygtuką, kad į karbiuratoriaus kamerą patektų daugiau degalų. Toliau traukiau užvedimo laidą, o rezultatas buvo tas pats – neužsivedė.
Pagalvojau: „Ko gero, apipyliau karbiuratorių ir dabar turiu kelias
minutes luktelėti, kol jis išdžius.“
Aš laukiau ir tuo pačiu patikrinau tepalus. Tuomet dar kartą patikrinau jungiklius norėdamas įsitikinti, kad viskas nustatyta darbui. Viskas
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atrodė gerai; man tereikėjo dar palaukti kelias minutes. Aš taip ir padariau
ir pabandžiau vėl. Bet variklis neužsivedė.
Dabar jau suirzau, tad patikrinau uždegimo žvakę, kad įsitikinčiau, ar
ji nepurvina. Bet ji atrodė nepriekaištingai. „Kas čia negerai?“ – pagalvojau. Kiekvieną minutę man darėsi vis liūdniau. Jei žoliapjovė neužsives, aš
nenupjausiu žolės, mano tėtis bus nepatenkintas ir negalėsiu eiti žaisti su
draugais.
„Ką man daryti? – mąsčiau. – Jei nunešiu žoliapjovę taisyti, kol ją pataisys, sutems, o aš praleisiu žaidimą. Galbūt galėčiau iš ko nors pasiskolinti? Bet tai ilgai užtruktų.“ Turėjome porą sodo žirklių, bet užtrukčiau iki
nakties, kol rankomis nupjaučiau kiekvieną pievos lopinėlį; o jei ir pavyktų,
pieva atrodytų baisiai, nes būtų nupjauta nelygiai. Situacija atrodė beviltiška.
Supykau dėl visos šitos nesąmonės. „Praleisiu visas linksmybes“, –
pamaniau. Žoliapjovė buvo sulūžusi ir aš tai žinojau. Susidūriau su neiš
sprendžiama situacija. Nemačiau, kaip galėčiau suspėti nupjauti žolę ir susi
tikti su draugais laiku.
Tuomet atėjo mano draugas, su kuriuo turėjome eiti žaisti, ir paklausė:
„Pasiruošęs, Džonai?“ – „Ne, tėtis liepė nupjauti žolę prieš žaidžiant, o
žoliapjovė neužsiveda, – pasakiau. – Nėra kada ją sutaisyti, pasiskolinti kitą
arba nupjauti žolę rankomis. Šiandien negalėsiu žaisti.“
Mano draugas, kuris buvo kiek išmintingesnis nei aš, pasakė: „Leisk
man žvilgtelėti.“ – „Žinoma, prašau!“ – buvau pasidavęs.
Pirmas dalykas, kurį jis padarė, tai atidarė degalų baką. Pasižiūrėjo į
vidų, pradėjo juoktis ir pasakė: „Štai kur problema, Džonai. Bakas tuščias.“
Buvo labai nesmagu, bet man taip pat ir palengvėjo.
„Tu, bukagalvi! – pagalvojau. – Turėjai jį patikrinti pirmiausia!“ Iškart
užpyliau degalų ir žoliapjovė kaipmat užsivedė. Greitai nupjoviau žolę ir
nubėgome žaisti su kitais draugais.
Kaip ši istorija susijusi su šventumu? Kai matome žodžius „tyras“, „be
nuodėmės“ ir „teisus“ kaip šventumo apibrėžimą, mes suirztame ir galvo-
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jame: „Tai neįmanoma.“ Taip yra dėl to, kad mes bandome įsivaizduoti,
jog gyventi taip turime savo jėgomis. Tai panašu į viso kiemo žolės pjovimą su sodo žirklėmis, kai laukia žaidimai – visiškai neįmanoma! Kol
užbaigsi lopinėlį vejos, lauke jau bus tamsu.
Bet mes esame naujos prigimties, kuri gali būti prilyginta žoliapjovei.
Tačiau, neįpylus degalų į baką, viskas būtų taip pat blogai, kaip ir be jos.
Mums reikia degalų bake, kad ji veiktų.
Kitame skyriuje sužinosime, kas užveda mūsų naująją prigimtį – tai
yra kas suteikia gebėjimą vaikščioti tyrai Dievo akivaizdoje.
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10
DEGALAI
Pranešame jums <...> apie Dievo malonę,
suteiktą Makedonijos Bažnyčioms.
<...> jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais.
- 2 Kor 8, 1–3
<...> Būkite tobuli nėra <...> įsakymas daryti neįmanoma. [Dievas] mus
padarys kūriniais, kurie gali paklusti šiam įsakymui.
- K. S. Liuisas

Š

ventumo siekis nėra galutinis tikslas – tai vartai į Jėzaus artumą. Šeimininkas aiškiai pasako: „Žmogus, kuris žino mano įsakymus ir juos
vykdo, [iš tikrųjų] mane myli <...> ir [taip pat] jį mylėsiu ir pasirodysiu
(atskleisiu, apreikšiu) save jam. [Aš leisiu jam save aiškiai matyti ir tapsiu
jam tikras]“ (Jn 14, 21; AMP). Mes artimai pažįstame Šeimininką, kai
vykdome Jo žodžius.
Laiško hebrajams autorius patvirtina: „<...> siekite šventumo, be
kurio niekas neregės Viešpaties“ (Hbr 12, 14). Viskas paprasta: nėra
šventumo, nematai Jėzaus – neįeini į Jo artumą!
Būti šventam – tai būti išskirtinai Jo, būti atskirtam Jam. Tai taip
pat reiškia būti „tyram, be nuodėmės, teisiam“. Abu apibrėžimai eina
koja kojon. Priklausyti Jam reiškia gyventi dėl Jo, įtikti Jam savo elgesiu.
Laiške kolosiečiams 1, 10 teigiama, kad Jis trokšta, „jog vaikščiotumėte
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(gyventumėte ir elgtumėtės) Viešpaties vertu būdu, viskuo Jam patikdami“
(AMP). Galų gale, Jis juk grįš pasiimti šlovingą bažnyčią, neturinčią „dėmės
nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą“ (Ef 5, 27).
Įdomu, kad tai vienintelis aprašymas to, ko Jis grįš pasiimti. Pamąstykite: Rašte Jo Nuotaka neaprašoma kaip galinga, šiuolaikiška, gerai organizuota, lyderių vedama, gerai sutarianti, šlovinanti arba džiaugsminga. Visa
tai puikios savybės, bet pagrindiniai bruožai, kuriais Jis nori, kad Jo nuotaka
pasižymėtų, tai būtų „šventa ir nesutepta“.
Kitas įdomus faktas yra tai, kad tas šventumas yra vyraujanti savybė,
apibūdinanti patį Dievą. Tiek pranašas Izaijas, tiek apaštalas Jonas rašė,
kad matė Dievą, sėdintį soste. Abu jie negalėjo nepastebėti galingų Jį per
amžius supančių angelų, tebešaukiančių: „Šventas, šventas, šventas“ (žr. Iz
6, 3 ir Apr 4, 8). Jie nešaukia „ištikimas“, „mylintis“, „malonus“ arba „dosnus“. Jis pasižymi visomis šiomis nuostabiomis savybėmis, bet šventumas
jas visas nustelbia.

Dvi pasirinkimo galimybės
Įpareigojimas būti tyram, be nuodėmės ir teisiam kelia amžiną klausimą:
„Bet kaip man taip gyventi?“ Mes pabandėme ir mums siaubingai nepavyko
to padaryti savo jėgomis. Mes norėjome paklusti gyvenančio mūsų sąžinėje
Dievo įsakymui (žr. Rom 2, 14–15), bet mums nuolat nepavykdavo.
O tuomet atėjo malonė. Mes negalėjome jos užsitarnauti geru elgesiu
ir vis dar negalime to padaryti. Mes jos nebuvome ir vis dar nesame verti.
Dievo dovana mums visiškai atleidžia ir tai įvyksta kaskart, kai mes su
klystame. Mes buvome išgelbėti iš mūsų nuodėmių!
Net ir turėdami šią nuostabią žinią, mes vis dar kankinamės dėl savo
nesugebėjimo laikytis Jo nurodymų. Kodėl taip priešinamės? Mes buvome
atgimdyti ir gavome naują prigimtį, tad kodėl mums vis nesiseka?
Mes manome, kad turėtų egzistuoti pasirinkimas, kuris parodytų išeitį.
Galime mokyti, kad šventumas susijęs tik su mūsų pozicija Kristuje, ir tuo
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pačiu nepaisyti eilučių, kviečiančių mus šventai elgtis, taip panaikindami
bet kokį pakaltinimą. Mes pateisiname asmeninio pasikeitimo stoką, nes
juk galiausiai esame tik žmonės ir nuolat klystame. Mūsų dėmesys bus
sutelktas tik į sutrumpintą malonės doktriną, kalbančią apie tai, kaip ji
padengia praeities, dabartines ir ateities nuodėmes. Jei tikime ir mokome
tik to, mes ugdome klaidingą saugumą, nes nutildėme savo sąžinę. Bet jei
atidžiau paklausytume savo širdies, mes išgirstume ją šaukiant: „Turi būti
kažkas daugiau!“
Liūdna tai, kad daugelis mūsų tenkinasi šia pasirinkimo galimybe
ir taip darydami atmeta daugybę Naujojo Testamento eilučių, kuriose
mes kviečiami gyventi dievobaimingą gyvenimą. Galėčiau pateikti daug
eilučių, bet leiskite pradėti nuo vienos ištraukos:
Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. <...> Iš to
mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo įsakymų. Kas
sako: „Aš Jį pažįstu“, bet Jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir
nėra jame tiesos. O kas laikosi Jo žodžių, tame iš tiesų Dievo
meilė tapo tobula. Iš to ir pažįstame, kad Jame esame. Kas
sako esąs Jame, tas turi pats taip elgtis, kaip ir Jis elgėsi. (1 Jn
2, 1.3–6)
Jonas nerašė: „Nesijaudinkite, jei nusidedate; juk galiausiai mes visi
žmonės.“ Ne, jis tiesiai šviesiai rašo – „kad nenusidėtumėte“. Štai ko
turėtume siekti. Bet jei nepavyksta, tai mes turime Jėzaus kraują, kuris
mus apvalo. Tačiau mūsų tikslas yra gyventi būtent taip, kaip gyveno
Jėzus. Ir, anot Rašto, šį tikslą įmanoma pasiekti. Taigi pasirinkimas ignoruoti pasikartojantį nuodėmiavimą, nes tokia jau ta „žmogiška prigimtis“, neatitinka Jono žodžių ar daugybės kitų Naujojo Testamento eilučių.
Ar dar ko nors trūksta? Nejaugi Dievas nenumatė mums kilsiančios
dilemos ir nesukūrė plano? Jis tai tikrai padarė! Tai kita pasirinkimo
galimybė, apie kurią kalbama rečiau, bet kuri puikiai atitinka bendrą Nau-
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jojo Testamento patarimą. Tai daugelio nesuvoktas malonės aspektas. Tai
degalai, kurie užveda mūsų naująją prigimtį. Paprasčiau tariant, malonė
mus įgalina gyventi gerą gyvenimą.

Nežinoma tiesa apie malonę
2009 m. buvo apklausti tūkstančiai krikščionių visoje Amerikoje. Visi
apklaustieji buvo atgimę iš aukšto, Biblijos tikintieji iš įvairių bažnyčių.
Klausimas, kurį jiems uždavė, skambėjo taip: „Pateikite tris ar daugiau Die
vo malonės apibrėžimų.“ Kone absoliuti atsakymų dauguma buvo išgelbėjimas, neužtarnauta dovana ir nuodėmių atleidimas.
Gera žinoti, kad Amerikos krikščionys supranta, jog esame išgelbėti
tik per malonę. Išgelbėjimo negauname todėl, kad buvome apšlakstyti vandeniu, priklausome bažnyčiai, laikomės religinių nuostatų, darome gerus
darbus, kurie atsveria bloguosius, ir t. t. Dauguma Amerikos evangelikų yra
gerai išmokyti šių pamatinių tiesų apie Dievo malonę, nes jos pabrėžiamos
iš sakyklų, ir aš tikiu, kad Dievas tuo patenkintas.
Tačiau tragedija yra ta, kad tik 2 procentai iš tūkstančių apklaustųjų
pasakė, jog malonė yra Dievo įgalinimas.23 O būtent taip Dievas apibūdina
ir apibrėžia savo malonę. Jis sako:
„Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silp
nume.“ (2 Kor 12, 9)
Dievas savo malonę apibūdina kaip įgalinimą. Žodis silpnumas reiškia
„negebėjimą“. Dievas sako: „Mano malonė yra mano teikiamas įgalinimas
ir ji geriausiai veikia situacijose, viršijančiose tavo gebėjimus.“
Apaštalas Petras Dievo malonę apibrėžia panašiai. Jis rašo: „Malonė
ir ramybė tepadaugėja jums <...>. Jo dieviška jėga [malonė] padovanojo
Apklausa, atlikta Messenger International. Žr: John Bevere, Relentless: The Power You Need to
Never Give Up (Colorado Springs, CO: Water-Brook Press, 2011), p. 26–27
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mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui <...>“ (2 Pt 1, 2–3). Dar
kartą jo malonė vadinama „Jo dieviška jėga“. Petras teigia, kad visi dievotam, šventam gyvenimui reikalingi dalykai ir gebėjimai mums prieinami
per malonės teikiamą įgalinimą.
Bet faktas, kad apklausa parodė, jog tik 2 procentai Amerikos
krikščionių šią tiesą žino, kelią daug susirūpinimo. Leiskite paaiškinti.
Tam, kad priimtume kažką iš Dievo, mes turime tikėti. Būtent dėl to
Naujojo Testamento raštai vadinami „tikėjimo žodžiu“ (žr. Rom 10, 8).
Paprastai tariant, jei netikime, negauname.
Štai vienas labai paprastas pavyzdys. Jėzus mirė už viso pasaulio
nuodėmes. Tačiau tik tie, kurie tiki, yra išgelbėti. Taigi turime didžiulę
problemą: mes negalime tikėti tuo, ko nepažįstame. Jei 98 proc. krikščio
nių nežino, kad Dievo malonė yra Jo teikiamas įgalinimas, tuomet 98
proc. bando gyventi šventai savo pačių jėgomis. Tai veda į neviltį ir pasidavimą. Jų nauja prigimtis yra neįgalinta; kitaip tariant, jų bake nėra
degalų!
Ženkime dar vieną žingsnį į graikų kalbą. Žodis, kuris dažniausiai
vartojamas žodžiui malonė Naujajame Testamente, yra charis. Strongo
Exhaustive Concordance šis žodis apibrėžiamas kaip „dovana, nauda, paslauga, maloningumas ir dosnumas.“
Jei šiuos pirminius apibrėžimus sugretinsite su parinktomis eilutėmis
iš laiškų romiečiams, galatams ir efeziečiams, jūs tiksliai pamatysite
malonės apibrėžimą, su kuriuo dauguma amerikiečių yra susipažinę.
Tačiau Strongas keliauja toliau apibrėždamas jį taip: „dieviškas poveikis
širdžiai ir jo atspindys gyvenime“. Mes matome, kad yra išorinis atspindys to, kas yra daroma širdyje, o tai kalba apie malonės teikiamą įgalinimą.
Apaštalų darbų knygoje Barnabas, atvykęs į Antiochijos bažnyčią,
„pamatė Dievo malonę“ (žr. Apd 11, 23). Jis ne išgirdo apie malonę, bet
pamatė jos įrodymus. Žmonių išorinis elgesys patvirtino, kad malonė yra
įgalinusi jų širdis.
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Dėl to apaštalas Jokūbas rašo: „Parodyk man savo tikėjimą [malonę]
be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą [malonę]“ (Jok 2, 18).
Žodį malonė parašiau laužtiniuose skliaustuose šalia tikėjimo, nes tikėjimu
(tikėjimu Dievo žodžiu) mes prieiname prie Dievo malonės: „<...> tikėjimu pasiekiame tą malonę“ (Rom 5, 2). Be tikėjimo – be įsitikinimo – nėra
įgalinimo (malonės). Jokūbas kategoriškai sako: „Parodykite man įgalinimo
įrodymus.“ Tai tikrasis rodiklis, kad gavome malonę per tikėjimą.
Malonė yra dovana. Remdamiesi tuo, ką sužinojome, aptarkime šį supratimą plačiau. Išgelbėjimas yra malonės dovana. Atleidimas yra malonės
dovana. Išgydymas yra malonės dovana. Aprūpinimas yra malonės dovana. Dievo prigimties gavimas yra malonės dovana. Įgalinimas yra malonės dovana. Visi
šie dalykai yra Jo palankumo mums išraiška, kurių nė vieno nenusipelnėme
ir neužsitarnavome.
Kalbant apie įgalinimą, malonė mums įgalina peržengti mūsų natūralių ge
bėjimų ribas. Mes nesugebėjome išgelbėti savęs nuo pragaro – malonė galėjo.
Mes neturėtume gyventi laisvėje, bet malonė mus tam įgalina. Mes negalėjome pakeisti savo prigimties – malonė galėjo. Mes nesugebame gyventi
šventai, bet malonė mus įgalina. Nenuostabu, kad vadiname ją nuostabia!

Klausimas, provokuojantis mąstyti
Neseniai maldoje Viešpats manęs paklausė: „Sūnau, kaip Aš pristačiau
malonę savo knygoje, Naujajame Testamente?“
Kadangi esu daugiau nei tuzino knygų autorius, šis klausimas man
buvo ypač reikšmingas. Leiskite paaiškinti. Kuomet savo knygoje įvedu
kokią naują sąvoką, kurios daugelis nežino, ją pristatydamas noriu pateikti
pirminį jos apibrėžimą. Vėliau knygoje galiu pateikti antrinius jos apibrėžimus. Tad kai patyrusio rašytojo knygoje įvedama nauja sąvoka, aš darau
prielaidą, kad tai jos pirminis apibrėžimas.
Mano atsakymas į Viešpaties klausimą buvo: „Nežinau.“
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Tad nedvejodamas griebiau Biblijos konkordanciją ir sužinojau, kaip
Dievas supažindina su malone Naujajame Testamente. Štai ką radau: „Ir
iš Jo pilnatvės visi gavome malonę po malonės“ (Jn 1, 16).
Atkreipkite dėmesį, kad Jonas parašė „malonę po malonės“. Turiu
draugą, kuris gyvena Atėnuose, Graikijoje. Tai vyras, kuris ne tik ten
gimė ir kalba graikiškai kaip savo pirmąja kalba, bet taip pat studijavo
senovės graikų kalbą. Jis vienas tų žmonių, į kuriuos kreipiuosi nesuprasdamas graikiškai. Šis draugas man papasakojo, kad apaštalas iš tikrųjų
norėjo pasakyti, jog Dievas suteikė „gausiausią malonės pilnatvę“. Kitaip
sakant, apaštalas Jonas teigė, kad perteklius arba gausybė to, ką mums
daro malonė, yra būtent tai, kas suteikia Jėzaus Kristaus pilnatvę! Ar girdite tai? Paties Jėzaus Kristaus pilnatvę! Tai daug pasako, ypač apie prigimtį,
gebėjimus ir galią!
Koks svarbus šis teiginys, parodysiu panaudodamas kelis pavyzdžius.
Įsivaizduokime, kad prieinu prie gimnazijos krepšininko. Jis nėra vienas iš pagrindinių komandos žaidėjų; tiesą sakant, jis sėdi ant atsarginių
suolelio tol, kol iki rungtynių pabaigos lieka dvi minutės, o komanda arba
dvidešimčia taškų laimi, arba pralaimi.
Pasivedu jį į šalį ir sakau: „Dabar turime naujų mokslo išrastų priemonių, kurios suteiktų tau visus Lebrono Džeimso gebėjimus“. Pastarasis, be abejo, yra vienas geriausių krepšininkų.
Kaip manote, ką atsakytų tasai žaidėjas? Jis ištartų: „Taip, dabar pat!
Ką man daryti?“
Kai tai padarytume – jūs atspėjote, – jis ne tik taptų geriausiu gimnazijos komandoje, bet jo komanda laimėtų valstijos čempionatą. Jis
gautų visą stipendiją studijoms universitete ir galiausiai būtų pirmasis
šaukiamųjų į NBA sąraše.
Arba įsivaizuokite, kad prieinu prie sunkumų turinčio verslininko ir
pasakau: „Dabar turime naujų mokslo išrastų priemonių, kurios suteik-
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tų jums visus Donaldo Trumpo, Styvo Džobso ir Bilo Geitso gebėjimus
sudėjus kartu.
Kaip manote, ką jis atsakytų? „Labai šito norėčiau. Padarykime tai!“ –
sušuktų jis džiugiai. Ką jis darytų gavęs visų šių vyrų gebėjimus? Jis pradėtų
kurti investavimo būdus, apie kuriuos niekada anksčiau nepagalvojo, ir sulauktų didelės sėkmės.
Malonė, kuri buvo mums suteikta, nesuteikė mums Lebrono Džeimso, Styvo Džobso, Donaldo Trumpo, Bilo Geitso arba Alberto Einšteino,
Johano Sebastiano Bacho, Rodžerio Federerio ar bet kurio kito istorijoje garsaus vyro ar moters gebėjimų. Ne, ji suteikia mums paties Jėzaus
Kristaus pilnatvę! Ar suvokiate, kokia tai didybė?
Taigi galbūt tai yra šiokia tokia staigmena, bet Naujajame Testamente Dievas nepristatė malonės kaip nemokamos dovanos, išgelbėjimo
ar nuodėmių atleidimo! Leiskite kai ką paaiškinti. Esu amžinai dėkingas
už visus tuos nuostabius dalykus, kuriuos gaunu, bet apie juos Naujajame
Testamente kalbama vėliau. Dievas malonę pristatė kaip Jėzaus Kristaus
pilnatvės perdavimą. Tai reiškia, kad turime Jo prigimtį ir įgalinimą! Dėl to
Jonas tvirtai pareiškia: „<...> koks Jis [Jėzus] yra, tokie ir mes esame šiame
pasaulyje“ (1 Jn 4, 17).
Ar kada girdėjote tarnautoją sakant: „Iš tikrųjų mes niekuo nesiski
riame nuo nusidėjėlių, mums tiesiog atleista“ arba „mes tiesiog esame
nieko vertos kirmėlės“, arba „esame nuodėmingos prigimties žmonės,
supančioti jos“? Kaip kas nors skaitydamas Bibliją gali taip sakyti!? Net
gamtos pasaulis mus mokina geriau.
Ar kada girdėjote, kad liūtas pagimdė voverę? Ar kada girdėjote apie
grynaveislį lenktynių žirgą, pagimdžiusį kirmėlę? O Raštas mums sako, kad
mes esame kaulas iš Jo kaulų ir kūnas iš Jo kūno (žr. Ef 5, 30). Mums
pasakyta: „Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai <...>“ (1 Jn 3, 2). Ne
vėliau, kai būsime danguje, bet dabar mes esame Dievo sūnūs ir dukros.
Kaip Dievas galėjo pagimdyti nieko nevertą kirminą? Mes gimėme iš Die
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vo – mumyse pasėta Jo sėkla, mes turime Jo dievišką prigimtį. Koks Jis
yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje! Ne kitame gyvenime, bet šiame
pasaulyje!
Dar kartą pažvelkime į Petro žodžius:
Malonė <...> tepadaugėja jums Dievo <...>. Jo dieviška jėga
padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. (2
Pt 1, 2–3)
Kai kalbame apie įgalinimą, malonės dovana nėra vienkartinis reiškinys išgelbėjimo akimirką. Malonės mums reikia nuolat; mums reikia, kad
„malonės padaugėtų“. Todėl mums sakoma: „Todėl drąsiai artinkimės
prie malonės sosto, kad <...> rastume malonę pagalbai reikiamu metu“
(Hbr 4, 16). Tai degalai, kurių reikia mūsų bakui!
Dabar paklausykime, ką Jokūbas sako tikintiesiems po to, kai atidengia jų savanaudišką, palaidą gyvenimo būdą:
Jūs paleistuviai! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu padaro
jus Dievo priešais? <...> Bet Jis duoda dar didesnę malonę atsis
pirti tokiems piktiems troškimams <...>. Todėl nusižeminkite
prieš Dievą. (Jok 4, 4.6; NLT)
Dar kartą atidžiai perskaitykite šiuos žodžius: „Jis duoda dar didesnę
malonę atsispirti“ savanaudiškiems troškimams. Išplėstinis Biblijos vertimas perteikia tai šitaip: „Bet jis duoda vis daugiau malonės.“ Šis nenusipelnytas įgalinimas suteikia mums gebėjimą, kurio prieš tai neturėjome:
mes galime gyventi šventą gyvenimą.
Ši malonė, praplėsta tiems, kurie nusižemina tikėdami Jo žodžiu,
į mūsų gyvenimus įkvepia Jo dieviškos prigimties stiprybę. Išdidieji susikoncentruoja į savo gebėjimus; nuolankieji priklauso nuo Dievo
įgalinimo. Dovydo vyriausiasis brolis Eliabas buvo išdidus žmogus,
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nepriklausęs nuo Dievo įgalinimo, bet susikovęs su milžinu Galijotu savo
jėgomis (žr. 1 Sam 16–17). Dovydas buvo nuolankus žmogus, kuris išėjo
prieš milžiną Dievo jėga. Mes žinome, kaip baigėsi abi istorijos.
Jėzus parodė priklausymo nuo Dievo malonės pavyzdį. Getsemanės
sode Jis buvo didžiulės kovos įkarštyje. Jo kūnas norėjo išvengti to, ką įsakė
Tėvas, bet mokiniams miegant Jis nusižemino maldoje. Jėzus garsiai prašė
degalų, kad ištvertų savo didžiausią kovą prieš savanaudiškumą. Tai buvo
didžio suspaudimo metas ir Jis tvirtai siekė savo Tėvo įgalinančios malonės,
kad išstovėtų mūšyje. Jo mokiniams nepasisekė, nors Jėzus juos prieš tai
perspėjo: „Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“ (Mt 26, 41)!
Ankstesnėje istorijoje apie tai, kaip prieš žaisdamas turėjau nupjauti
žolę, aš nei pirkau, nei nusipelniau žoliapjovės arba degalų. Abu šie dalykai
buvo mano tėčio dovanos. Žoliapjovė galėtų būti laikoma mūsų naujutėle
prigimtimi, kurią mums svarbu gauti tik vieną kartą. Jeigu ją turime, galime
pjauti žolę. Tačiau be degalų buvau toks pats nevykėlis kaip ir tuo atveju, jei išvis neturėčiau žoliapjovės. Degalai simbolizuoja malonės teikiamą
įgalinimą. Degalai nėra vienkartinė dovana – kaskart pjaunant žolę man jų
reikėdavo ir vėl.
Malonė suteikė mums Jo prigimtį, kai buvome išgelbėti, bet mums
reikia vis daugiau malonės, kad įgalintume savo prigimtį gyventi taip, kaip
gyveno Jėzus.

„Galima“ ir „negalima“
Sugrįžkime prie Pauliaus žodžių efeziečiams. Po visko, ką aptarėme, jie
turėtų skambėti dar reikšmingiau.
Su Viešpaties valdžia štai ką sakau: nebegyvenkite kaip pagonys, nes jie beviltiškai pasimetę. Jie nejaučia gėdos. Jie gyvena dėl
gašlaus malonumo ir noriai įsitraukia į visokį netyrumą. Apsirenkite savo nauja prigimtimi, sukurta būti panašia į Dievą – iš tikrųjų
teisia ir šventa. (Ef 4, 17.19.24; NLT)
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Einantys į pražūtį ir tikintieji turėtų labai skirtis – ne tik tuo, kuo tiki,
bet ir kaip gyvena. Taip yra dėl to, kad mūsų prigimtis nauja. Bet mes
turime ja apsirengti. Kitaip tariant, turime nusižeminti tikėdami malonės
teikiamu įgalinimu ir leisti jam veikti. Pažiūrėkite į tai štai kaip. Mano tėtis
galėjo man duoti žoliapjovę, bet iš jos nebūtų jokios naudos, jei neįpilčiau
degalų, jos neužvesčiau ir nenaudočiau. Taip atrodo apsivilkimas savo
nauja prigimtimi. Mes ją naudojame!
Paulius toliau aprašo, kaip tai atrodo praktiškai:
Nustokime meluoti. Sakykime savo artimiesiems tiesą, nes mes
visi esame to paties kūno nariai. Ir „nenusidėkite leisdami savo
pykčiui jus kontroliuoti“. Neduokite saulei nusileisti, kol esate
supykęs, nes pyktis įleidžia velnią. Jei buvote vagis, nustokite
vogti. Geriau naudokite savo rankas geram, sunkiam darbui, o
tada duokite dosniai tiems, kurie stokoja. Nekalbėkite bjauriai ar
įžeidžiančiai. (Ef 4, 25–29; NLT)
Girdėjau sakant: „Senasis Testamentas pilnas įvairiausių „galima“ ir
„negalima“, o Naujasis Testamentas kalba tik apie malonę.“ Net konfe
rencijose ir bažnyčiose dabar mokinama, kad Dievo malonė mus išlaisvina iš įsakymų, ir daugelis tuo tvirtai tiki. Bet Jėzus pasakė, kad tik tie,
kurie išgirs ir vykdys Jo įsakymus, patirs Jo apreikštą artumą. Tie mokytojai galvoja, kad jie išlaisvina savo klausytojus, kai iš tikrųjų nukreipia
žmones nuo to, kas juos įveda į Dievo artumą. Tai veria širdį.
Tai faktas: Jėzus duoda įsakymus. Jis mus įgalioja: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones <...>, mokindami juos laikytis
visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mt 28, 19–20). Ne „visko, ką jums siūliau“.
Šiais laikais daugeliui patinka Jo žodžiai, kalbantys apie suverenumą,
bet žmonės paviršutiniškai vertina Jo žodžius, kurie kviečia elgtis dievobaimingai. Dievas išties yra suverenus, bet, nesuvokdami žmogaus
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laisvės rinktis, mes galime prieiti tokį tašką, kai Jo žodžius, įsakančius elgtis
dievobaimingai, pradėsime traktuoti tiesiog kaip pasiūlymus.

Įsakymai
Apaštalai perdavė Jėzaus įsakymus mums. Leiskite pakartoti Jono
žodžius: „Iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo įsakymų“ (1
Jn 2, 3). Toliau jis tęsia sakydamas: „<...> tai yra Dievo meilė – Jo įsakymus
vykdyti“ (1 Jn 5, 3).
Paulius rašo: „Jūs žinote, kokių nurodymų jums davėme Jėzaus Kristaus
vardu“ (1 Tes 4, 2). Tada jis iškart sako: „Nes tokia Dievo valia – jūsų
šventėjimas“ (1 Tes 4, 3). Iš mūsų tikimasi, kad laikysimės Jėzaus nurodymų,
jog gyventume šventai.
Petras aiškių aiškiausiai įsako gyventi šventai. Jis konstatuoja tragišką
realybę, kad žmonės paskutiniais laikais atkris nuo tikėjimo. Jis rašo, kad jie
nusigręš „nuo jiems duoto švento įsakymo“ (2 Pt 2, 21). Naujajame Testamente
mums ne tik duodami įsakymai, bet mes labai konkrečiai pažymimi „įsakymo <...> gyventi šventai“ žyme.
Jei panagrinėsime apaštalo Pauliaus žodžius Laiško efeziečiams 4, 25–
29, pamatysime tiesioginį įsakymą gyventi šventai:
Nustokite meluoti.
Nenusidėkite leisdami pykčiui jus kontroliuoti.
Nevokite.
Nekalbėkite bjauriai ar įžeidžiančiai.
Ar galime sąžiningai pasakyti, kad Naujajame Testamente nėra „negalima“? Ką tik išvardinti dalykai man tikrai skamba kaip „negalima“. O jums?
Pažvelkite į tai iš kitos pusės. Kai buvau vaikas, tėtis man pasakė:
„Sūnau, nebėk į gatvę kamuolio nepasižiūrėjęs į abi puses.“ Tai buvo
„negalima“, bet ne griežtas ar neigiamas. Jis paprasčiausiai man davė šį įsa
kymą, kad nebūčiau staiga suvažinėtas ir galėčiau ilgai gyventi.
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Dievas mums paprasčiausiai liepia nedaryti tam tikrų dalykų, kad
galėtume gyventi pilnavertį, produktyvų ir ilgą gyvenimą. O dar geriau
tai, kad mes turime dievišką prigimtį ir malonės degalų, jog tuos įsakymus įvykdytume.

Nustokite meluoti
Aptarkime tuos „negalima“ poelgius, kuriuos ką tik išvardinau.
Keliaudamas girdėjau daug širdį veriančių istorijų apie nesąžinin
gumą tarp krikščionių; aš ir pats buvau jų liudininku. Neseniai pasikvie
čiau penkiolikos verslininkų grupę į Maču Pikču keturių dienų žygiui
Inkų keliu. Tai išties buvo nuostabių vaizdų ir tarnystės laikas bei, švelniai
tariant, gana nelengva mankšta.
Žygiuojant kelias valandas, iš kiekvieno vyro išgirdau pasikartojančias istorijas apie jų patirtis su kitais krikščionimis verslininkais, kurie
meluodavo norėdami sudaryti sandėrį ar ką nors parduoti. Tušti pažadai
ir neįvykdyti įsipareigojimai atrodė esą įprastas atvejis, o ne išimtys bendraujant su tikėjimo broliu. Man pasakojo apie krikščionis, kurie naudojo
nekokybiškas medžiagas, laužė susitarimus, nesilaikė taisyklių, siūlė paslaugas, kurių nesuteikdavo, nesirūpino garantijomis ir t. t.
Vienas vyrukas perpasakojo istoriją apie kolegą statybininką. Du vyrai dirbo tame pačiame statybų projekte. Tas „brolis“ kasė atliekų duobes
kitų savininkų plote, taip pat ir tų, kurie keliavo su manimi. Vietoj to,
kad sumokėtų už atliekų tvarkymą, vyriškis jas uždengė. Šiame žygyje
girdėjau ir blogesnių istorijų, bet ši išsiskyrė labiausiai, nes „brolis“ buvo
evangelinės bažnyčios šlovinimo lyderis.
Meluojama ne tik turguose, bet ir valdžios institucijose, švietimo
sitemoje, karo tarnyboje ir medicinoje, meluojama šeimos nariams ir
draugams. Mes meluojame, kad išsaugotume įvaizdį, apsaugotume repu
taciją, kad užimtume trokštamas darbo pozicijas arba pagreitintume
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trokštamą rezultatą. Melas atrodo patraukliai; jis gali pagreitinti procesus
ten, kur turėtume pasitikėti Dievo aprūpinimu.
Kaip dažnai mes sakome žmonėms, kad meldžiamės už juos, nors iš
tikrųjų to nedarome? Mes pažadame ką nors savo vaikams, bet to neįvykdome. Mes atšaukiame pasiūlymus, nors davėme žodį. Mes perdedame, kad
parodytume esmę. Visa tai melas ir žmonės neišvengiamai yra įskaudinami.
Leiskite dar kartą pabrėžti šį svarbų punktą: Jėzaus įsakymų vykdymas
naudingas tuo, kad tai yra Jo artumo pažadas. Psalmių autorius patvirtina šią
tiesą klausdamas: „Viešpatie, kas gali pasilikti Tavo palapinėje <...>?“ (Ps
15, 1). Tuomet jis pateikia atsakymą: „Kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištęsi“ (4 eil.). The Message Biblijos vertimas išreiškia taip: „Įvykdyk
duotą žodį, net jei nuo to nukenti.“
Jei pražiūrėsime Pauliaus įsakymą nemeluoti, duotą efeziečiams, ga
lime atsiversti Jokūbo įsakymą. Jis rašo: „Neslėpkite tiesos po pagyromis
ir melu“ (Jok 3, 14; NLT). Paulius davė panašų įsakymą kolosiečiams:
„Nebemeluokite vienas kitam“ (Kol 3, 9). Įsivaizduojate! Paulius, tas, kurį
Dievas naudojo perduoti turtingiausius malonės apreiškimus, mums davė
„negalima“ įsakymą. Jei izoliuojame daugelį Naujajo Testamento teiginių –
tiek Pauliaus, tiek kitų žmonių, – galime juos apkaltinti nesiremiant malone,
kai iš tikrųjų taip nėra.
Jei visa mūsų diskusija sukoncentruota tik į mus padengiančią malonę,
nemokydami tikinčiųjų apie įgalinantį elgesį, kuris eina kartu su malone –
šiuo atveju nemeluoti, – bažnyčia neišvengiamai pateisins tokį elgesį, kad
pasiektų trokštamą tikslą. Ar nesuderintas mokymas ir įsitikinimas apie
malonę nepabrėžiant šventumo tam atveria kelią? Ar tai mokina ignoruoti
sąžinę?

Neleiskite pykčiui jūsų kontroliuoti
Kitas punktas sąraše: nenusidėkite leisdami pykčiui jus kontroliuoti. Mačiau
veidus vyrų ir moterų, kurie gyvena su piktu sutuoktiniu. Girdėjau istorijas
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apie baimę, pripildančią namus, kai šiems taip vadinamiems krikščionims
užeina pykčio priepuoliai. O vaikai, gyvenantys su tėvais, kurių pyktis
tapo smurtiniu ir žalojančiu? Nuosavybės gadinimas ir fiziniai sužalojimai atsiranda būtent dėl tokių protrūkių. Aukos gyvena su siaubu laukdamos kito proveržio. Pyktis sugriauna namų atmosferą ir jie nustoja
būti priebėga. Sekmadieniais bažnyčioje šeima atrodo įprastai, bet tai tik
kaukė. Liūdna, kad mes pasirinkome į šį įsakymą žvelgti paviršutiniškai
arba jį ignoruoti.
Šis nurodymas nėra vienintelis. Laiškuose yra daugiau įsakymų paleisti pyktį. Paulius rašo tiesiau: „Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis“ (Ef 4, 31). Jokūbas įsako: <...> kiekvienas žmogus tebūna <...> lėtas pykti. Žmogaus
rūstybė nedaro Dievo teisumo“ (Jok 1, 19–20). Paulius dar kartą įsako
kolosiečiams: „<...> nusivilkite rūstybę, nirtulį <...>“ (Kol 3, 8).
Paklauskime savęs dar kartą, ar šie dalykai skamba kaip „negalima“
iš vyrų, gavusių apreiškimą apie Dievo malonę, lūpų? Gal mes kažko
nepastebime?

Nevokite
Nebevokite. Kaip dažnai mes pasiskoliname pinigų ir jų negrąžiname? Kaip dažnai įklimpstame į didžiulę skolą? Tikime, kad Dievas ga
liausiai mus palaimins, todėl ignoruojame išmintį ir dar giliau įklimpstame
į skolas. Galiausiai paskelbiame apie bankrotą, visuotinai priimtą sąlygą,
kuri išlaisvina mus nuo pripažinimo, jog negrąžinome to, ką esame skolingi kitiems.
Kaip dažnai naudojomės kompanijos resursais asmeniniams porei
kiams? Tai vadinama grobstymu. Mes su pasitikėjimu skelbiame: „Esu
krikščionis, išgelbėtas malone.“ Bet nepaklūstame Jėzaus įsakymams,
kuriuos Jis davė per savo apaštalus.
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Vienas pastorius, su kuriuo dirbau, ateidavo į visas pamaldas, matė
vykstančius stebuklus ir girdavosi man, kaip jam būdavo lengva melstis
ilgesnio pasninko metu. Bet visą laiką jis iš bažnyčios savindavosi tūkstan
čius dolerių. Galiausiai buvo sugautas. Tai tik viena istorija apie vagiančius
ir kažkaip tai pateisinančius krikščionis.
Kiek mūsų melavome deklaruodami pajamas ir neįtraukdami dalies
jų? Šiuo atveju ignoruojamas kitas Pauliaus įsakymas: „Atiduokite <...>
mokestį“ (Rom 13, 7). Mes pateisiname savo vagystę tuo, kad mūsų visuomeniniai lyderiai „blogai atlieka savo darbą“. Bet kada mes suprasime,
kad, sudėjus du neteisingus dalykus, negauname teisingo?

Nekalbėkite bjauriai ar įžeidžiančiai
Išplėstinis Biblijos vertimas šį įsakymą pateikia taip: „Tegul jokia bjauri
ar užteršta kalba, joks piktas žodis, jokie amoralūs ar beverčiai pokalbiai
[niekada] neišeina iš jūsų burnos“ (Ef 4, 29). Labai dažnai patarnaudavau
tiems, kuriuos verbaliai įžeidė kiti tikintieji. Jie buvo parklupdyti aštrių ir
skaudinančių žodžių, kuriuos ištarė kiti. Jų sielos buvo sužeistos ir reikia
laiko, kad jos užgytų.
Daug kartų tarp krikščionių girdėjau tuščias kalbas, netgi netaktiškas
istorijas ir juokelius tarnautojų kabinetuose. Nešvanki kalba nuo sakyklų
irgi nebe naujiena.
Neseniai pietavau su jauna pora, prižiūrinčia didelę bažnyčią. Jie žavisi
ir lygiuojasi į vieną tarptautinę tarnystę ir gavo galimybę pietauti su garsiu
tos organizacijos lyderiu. Valgydamas jis kelis kartus labai nešvankiai pasisakė. Net praėjus keliems mėnesiams, pora negalėjo atsitokėti.

Mes pardavėme malonę daug pigiau
Kas nutiko? Ar tapome tokie kieti, kad išmetėme dievobaimingą elgesį
lauk? Ar paaukojome savo liudijimą, kad taptume šiuolaikiškesni? Visiškai
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pritariu, kad svarbu būti šiuolaikiškam, pažangiam ir pažangiai mąstyti,
bet tik ne darant kompromisus su Dievo žodžiu.
Turime užduoti šį klausimą: Apaštalai manė, kad reikia duoti įsakymus, vedančius mus link pamaldumo, tad kodėl mes jų neskelbiame? Ar
mes žinome daugiau nei jie? Ar žinome daugiau nei Jėzus?
O gal priešas mus suviliojo taip, kaip suviliojo Ievą? Šįkart viskas
kiek kitaip. Ieva gerai žinojo įsakymą nevalgyti nuo gėrio ir blogio paži
nimo medžio. Priešas turėjo rizikuoti būti demaskuotas, tiesiogiai paprieštaraudamas Dievo žodžiui. Tai buvo subtilumo reikalaujanti už
duotis.
Velniui mes padarėme paslaugą – nesivaržydami išėmėme kai ku
riuos Dievo žodžius. Ar prisimenate, kaip Dievas davė savo įsakymą:
„Nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo
gero ir blogo nevalgyk“? (Pr 2, 16–17) Kad pamatytumėte kontrastą,
kai kurie šiandien pasakytų: „Gali laisvai valgyti nuo kiekvieno medžio.“
Taškas. Istorijos pabaiga. Jie išmeta įsakymą „ne“ – negalima, – susijusį
su elgesiu, kuris nėra dievobaimingas.
Iš esmės mes pardavėme Dievo malonę per pigiai. Mes teisingai
paskelbėme, kad ji gelbsti, atleidžia ir yra nemokama Jo meilės dovana.
Tačiau nepaskelbėme, kad ji pakeitė mūsų prigimtį ir įgalina mus nebegyventi taip, kaip gyvenome. Mes vengėme žmonėms pasakyti, kad
dabar jie turi galią atsikratyti nedievobaimingo elgesio. Dėl šios tylos
tikintieji nežino apie dievobaimingumą ir netenka Dievo artumo.

Mūsų veiksmai svarbūs
Vieną rytą skaičiau Biblijos skaitinius ir jau buvau įpusėjęs. Tuo metu
skaičiau Psalmes ir Laišką hebrajams. Baigiau Psalmių dalį ir jau verčiau
Laišką hebrajams, kai stipriai pajutau, kaip Šventoji Dvasia sako: „Ne,
neskaityk Laiško hebrajams. Skaityk Apreiškimo knygą.“
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Jau buvau pradėjęs skaityti Apreiškimo knygą prieš kelias savaites –
taip pat Šventosios Dvasios paraginimu. Tada perskaičiau pirmus porą
skyrių ir liūdna sakyti, bet praradau susidomėjimą. Kitą dieną grįžau prie
įprasto skaitymo plano. Dabar, po dviejų savaičių, grįžau prie tos vietos,
kurioje baigiau – trečiojo skyriaus. Netrukus Jėzus turėjo mane parklupdyti
ant žemės žodžiais, ištartais Sardų bažnyčiai:
„Aš žinau tavo darbus: tave vadina gyvu, o tu esi miręs.“ (Apr 3, 1)
Pirmiausia, atkreipkite dėmesį, kad Jėzus pasako: „Aš žinau tavo darbus“, o ne „dalykus, kuriais tu tiki“. Jis nesako: „Aš žinau tavo ketinimus.“
Kitame vertime sakoma: „Aš žinau, ką tu darai.“ Akivaizdu, kad Jis nekalba
apie bažnyčios teisumą, kurį apsprendžia jos pozicija, bet jų išorinį šventumą: darbus, elgesį, gyvenimo pasirinkimus ir t. t.
Jis pažymi, kad ši bažnyčia turi gyvos bažnyčios reputaciją. Kas tokį
įspūdį galėjo sudaryti? Gal tai, kad ji augo ir populiarėjo, kad bažnyčios
susirinkimai džiaugsmingi ir atmosfera joje kaitinanti? Prisiminkite, kad ga
lime netyčia pakeisti artumą atmosfera. Jei nueinate į populiariosios muzi
kos grupės koncertą, ten irgi rasite minias, pajusite užkrečiantį džiaugsmą
ir nepakartojamo renginio laukimą, bet ar tie renginiai atitinka Dievo širdį?
Svarbus klausimas norint išsiaiškinti, ar tikinčiųjų bendruomenė yra
gyva ar mirusi, yra štai koks: Ar mes paklūstame Jėzaus žodžiams, ar ku
riame artimai tarpusavyje susisiejusių žmonių bendruomenę, kuri iš tikrųjų
tolsta nuo Jo įsakymų? Kitas klausimas, kurį turime užduoti, yra šis: ar mes
skelbiame tiesą, kuri kalba apie širdies būklę, o tai veda į pasikeitusį elgesį?
Ar visgi nešame žinią, kurį glosto emocijas ir stimuliuoja protą?
Po šio pareiškimo Jėzus tęsia sakydamas:
„Todėl prisimink, kaip priėmei ir išgirdai; laikykis to ir atgailauk!
Jeigu nebudėsi, ateisiu kaip vagis, ir nežinosi, kurią valandą tave
užklupsiu.“ (Apr 3, 3)
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Prisiminkite, kad Jėzus kreipiasi į Sardų bažnyčią, ne į Sardų miestą.
Bet jei Jo žodžiai būtų skirti tik to meto bažnyčiai, jie nebūtų įtraukti į
Raštus. Faktas, kad jie yra priemonė ir gali būti pranašiškai pritaikyti šiandienai. Ir jie taikomi tikintiesiems lygiai taip pat kaip tuomet, kai buvo
ištarti pirmą kartą. Šie žodžiai skirti mums, nes Dievo žodis yra gyvas.
Taigi Jėzaus žodžius aptarsiu šiame kontekste.
Jėzus nurodo mums grįžti prie to, kuo mes pirmąkart patikėjome.
Kitais žodžiais tariant, mes nukrypome nuo švento gyvenimo. Mes
sukūrėme malonės doktriną, kuri mums leidžia gyventi niekuo nesiskiriant nuo netikinčiųjų mūsų bendruomenėje. Atrodo, kad tai visai ne
blogas mokymas, bet ar toks Dievo žodis?
Jėzus liepia bažnyčiai atgailauti ir grįžti prie Jo žodžių. Yra modernių
mokytojų, teigiančių, kad kai tampame krikščionimis, mums nebereikia
atgailauti, nes visos mūsų nuodėmės – praeities, dabarties ir ateities – yra
automatiškai atleidžiamos. Jei taip būtų, kodėl Jėzui reikėjo mums, savo
Bažnyčiai, liepti atgailauti ir grįžti pas Jį?
Jei pažvelgtume į iškreiptos „malonės“ mokymus, kurie šiandien pritraukia minias, pamatytume, kad daugumą jų platina lyderiai, kurie užaugo
girdėdami įstatymiškus, iškreiptus pamokslus apie malonę. Taip, daugelyje bažnyčių šventumas buvo neteisingai interpretuojamas, bet tai nekeičia
fakto, kad jis užima esminę vietą krikščionybėje. Per visą bažnyčios istoriją kvietimas gyventi šventai buvo pagrindinė mūsų bendros misijos ir
individualaus paskyrimo dalis. Turime grįžti prie savo pagrindų – to, ką
„girdėjome ir kuo patikėjome pradžioje“.
Jėzus tęsia:
„Vis dėlto tu Sarduose turi keletą vardų, kurie nesutepė savo
drabužių. Jie vaikščios su manimi, apsirengę baltai, nes jie to
verti.“ (Apr 3, 4)
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Atkreipkite dėmesį į žodžius „nesutepė savo drabužių“. Prisiminkite
Pauliaus žodžius, kurie mus paruošia Dievo artumui: „<...> apsivalykime
nuo visos kūno ir dvasios nešvaros, tobulindami šventumą Dievo baimėje“ (2 Kor 7, 1). Jėzus taiso bažnyčios kelią kviesdamas grįžti prie švento
gyvenimo ir nesutepti kūno ir dvasios rūbo nedievobaimingu gyvenimo
būdu. Tai mus išlaiko pasiruošusius Jo artumui ir sugrįžimui, nes vėliau
Jis sako: „Palaimintas, kas budi ir saugo savo drabužius“ (Apr 16, 15). Jis
baigia sakydamas:
„Nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu Jo vardą Tėvo ir Jo angelų
akivaizdoje. Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia kalba bažnyčioms.“
(Apr 3, 5–6)
Tai, kad jūsų vardas ištrinamas iš Gyvenimo knygos, yra gana rimtas
reikalas. Ir šie žodžiai ateina tiesiai iš mūsų Gelbėtojo lūpų. Svarbu, kad
išgirstume ir atkreiptume dėmesį į tai, ką Dievo Dvasia kalba per užrašytą
Dievo žodį, ir neatmestume tų žodžių, kurie gali nesutapti su tuo, kuo prieš
tai tikėjome arba ko paprastai mokoma.
Dievas padarė mus teisius; mes niekada negalėtume užsitarnauti to
kios padėties Kristuje. Tačiau atitinkamas švento elgesio gyvenimo stilius
akivaizdžiai Jam labai svarbus.
Paulius rašo: „Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms
ir moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai
ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje“ (Tit 2, 11–12). Tai aiškus nurodymas. Tuomet kodėl šios tiesos negarsiname nuo sakyklos?
Niekada nenustokime mokyti, kad negalime užsitarnauti Dievo palankumo, atleidimo arba išgelbėjimo. Toliau garsiai skelbkime Gerąją Naujieną. Tačiau nustokime Jo malonę pardavinėti pigiai. Skelbkime visą tiesą!
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11
GERA AR NAUDINGA?
„Viskas valia!“ Bet ne viskas, naudinga!
- 1 Kor 10, 23; LBD
<...> Visiškas pašventinimas yra esminis ne tik kaip sąlyga įžengti į dangų,
bet <...> jis taip pat būtinas, kad mūsų krikščioniškas gyvenimas žemėje
duotų geriausių vaisių.
- Duganas Klarkas

K

aip tarnautoją, kuris dažnai pamokslauja ir duoda kitiems, mane ypač
atgaivina kitų Dievo vyrų ir moterų pamokslų klausymas. Neseniai
būtent tokia proga ir mėgavausi. Kalbėjęs pastorius yra labai gerbiamas
mūsų tautoje, prižiūri didelę bažnyčią ir yra gerai žinomas savo mokymu apie vietinės bažnyčios auginimą. Jo pamokslas buvo įdomus, padrąsinantis ir padėjo pamatyti tai, ko nemačiau. Jo atidžiai klausėsi tūks
tantinė auditorija.
Vieną akimirką jis pasakė tai, kas atrodė gera, išmintinga ir nuolanku,
bet jautėsi šiokia tokia trintis. Jis pasakė: „Tai, ką dabar pasakysiu, gali
skambėti šiek tiek negatyviai. Paprastai taip nekalbu, nes savo pamoks
luose nesmerkiu žmonių. Palieku pakaltinimo darbą Šventajai Dvasiai.“
Bandžiau nuvyti mano dvasioje kilusį neramumą, bet negalėjau.
Jau anksčiau esu girdėjęs kitus lyderius kalbant panašiai. Logika rodėsi pagrįsta, tad kodėl taip sunerimau? Tuomet pagalvojau apie apaštalo
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Pauliaus žodžius savo jaunam mokiniui vardu Timotiejus. Po tarnavimo
susiradau šią eilutę:
Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink <...>. (2
Tim 4, 2)
Norėčiau pasidalinti, koks buvo šios eilutės kontekstas. Tuo metu, kai
Paulius rašė šį laišką, Timotiejus buvo didelės bažnyčios Efeze pastorius.
Šis skyrius Naujajame Testamente pateikia paskutinius užrašytus Pauliaus
žodžius ne tik savo jaunajam mokiniui, bet ir visiems mums. Ko gero, jis
jautė, kad artėja pabaiga, ir labai kruopščiai rinko temą ir žodžius.
Nenorėjau tik paviršutiniškai pamąstyti, ką Paulius norėjo pasakyti
žodžiais: „Bark, drausk ir ragink“, tad pradėjau ieškoti. Pirmiausia, siekdamas aiškumo, atsiverčiau Išplėstinį Biblijos vertimą, bet, prieš prieinant
prie eilutės, kurią citavau anksčiau, mano dėmesį atkreipė eilutė prieš tai:
Aš ĮSAKAU [tau] Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir
mirusius. <...> (2 Tim 4, 1)
Žodis „įsakau“ yra parašytas taip, kaip parašyta laiške – didžiosiomis
raidėmis; aš nepadariau klaidos. Tai buvo padaryta norint pabrėžti. Susisiekiau su savo draugu Riku Reneriu, ilgamečiu graikų kalbos tyrinėtoju,
ir paklausiau apie tikslią šios vietos reikšmę. Jis atsakė:
Graikų kalbos žodis „ĮSAKAU“ yra diamarturomai – tai žodis, kuris
buvo vartojamas, tarnautojams duodant priesaiką valstybės tarnyboje. Asmuo, kuris priimdavo tarnybinę priesaiką, šaukdavosi visų
dievų, kad šie žiūrėtų ir klausytų – labai rimtai žvelgdami į tą, kuris
duoda priesaiką – ir tuomet tas, kuris priima tarnybos priesaiką,
„įsakydavo“ jiems dirbti atsakingai ir prisimindavo, kad dievai
stebi. Timotiejaus atveju Paulius sakė (perfrazuodamas): „Aš šau
kiuosi Dievo, kad stebėtų, kaip tu priimi tuos žodžius, kuriuos aš
tau sakau <...>.“ Tai buvo labai formalus žodis, kuris Timotiejui
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kalbėjo, kad jis verčiau labai rimtai priimtų tai, ką netrukus išgirs, nes pats Dievas stebėjo ir klausėsi ir būtent dėl to likusioje
šios eilutės dalyje kalbama apie teismą <...>. Paulius norėjo, kad
Timotiejus suprastų, kaip svarbu yra tai, ką jis netrukus pasakys
ir ką anas netrukus išgirs. Žodis „įsakau“ – tai žodis, kuris ant jo
gavėjo uždėdavo didžiulę atsakomybę.
Paulius šiam jaunajam pastoriui (ir mums) buvo labai griežtas taip
užtikrindamas, kad jo įsakymai nebūtų laikomi neprivalomais. Kaip Rikas pasakė, Paulius tai įsakė būdamas Dievo ir Kristaus Jėzaus artume.
Kitais žodžiais tariant, Dievas teistų Timotiejų, kaip ir bet kurį kitą tarnautoją, jei jis nepaisytų šio įgaliojimo. O įgaliojimas štai koks:
Garsink ir skelbk Žodį! Išlaikyk aktualumo pojūtį [būk pasi
rengęs, pasiekiamas ir pasiruošęs] nepriklausomai nuo to, ar
galimybė atrodo tinkama ar ne. [Ar yra patogu ar nepatogu,
priimama ar nepriimama, tu, būdamas Žodžio skelbėju, turi
parodyti žmonėms, kodėl jų gyvenimas yra netinkamas]. (2 Tim
4, 2; AMP)
Evangelijos tarnautojas turi „parodyti žmonėms, kodėl jų gyvenimas
yra netinkamas“. Tai akivaizdu!
Apie išgirstą pamokslą iškart pagalvojau: „Nenuostabu, kad pasto
riaus mintis sukėlė trinties pojūtį.“ Ji skambėjo gerai, bet iš tikrųjų buvo
netiesa. Tyčia ar ne jis pasirinko tai, kas atrodė gerai, o ne Dievą. Šis
lyderis permetė atsakomybę Šventajai Dvasiai, bet Paulius teigia, kad iš
tikrųjų už tai atsakome mes.
Neseniai labai populiarus pastorius ir jo žmona davė interviu tarptautinei žinių laidai. Žurnalistas iškėlė seksualinio amoralumo temą, o jų
atsakymas buvo toks: „Ne mums nurodinėti, kaip jie turi gyventi.“
Žinau, kad ši pora myli Dievą. Jie nori, kad einantieji į pražūtį išgirstų Evangeliją ir ateitų pas Jėzų. Jų vizija puiki – būtų nuostabu, jei
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visi tarnautojai turėtų tokią degančią širdį kaip jie. Tačiau ar mes pakeisime
mums tiesiogiai duodamą įsakymą iš Dievo „parodyti žmonėms, kodėl jų
gyvenimas yra netinkamas“ ir vietoj jo skelbsime gerą filosofiją, „nenurodi
nėjančią žmonėms, kaip jie turėtų gyventi“?
Ar tokia buvo apaštalų taktika? Kartą Paulius atskleidė savo strategiją
neišgelbėtam karaliui:
„Taigi, karaliau Agripa, aš paklusau tam regėjimui iš dangaus.
Pirmiausia skelbiau tiems, kurie yra Damaske, tuomet Jeruzalėje
ir visoje Judėjoje, taip pat ir pagonims, kad visi turi atgailauti dėl
savo nuodėmių ir gręžtis į Dievą bei gerais darbais įrodyti, kad jie
pasikeitė.“ (Apd 26, 19–20; NLT)
Liepti neišgelbėtam žmogui atgailauti dėl savo nuodėmių, o po atsivertimo įrodyti, kad jis pasikeitė, – tai tiesioginis kalbėjimas apie tai, kaip jie turėtų
gyventi. Labai liūdna, kad Pauliaus ir tos poros, kuri davė interviu, evangelistinės filosofijos yra absoliučiai priešingos. Viena yra Dievo, kita yra gera.
Paulius pademonstravo savo apsisprendimą laikytis Dievo strategijos,
kai atsirado galimybė prabilti žinomam, neišgelbėtam lyderiui ir jo žmonai.
Panagrinėkite jo taktiką perskaitydami, ką jis aptarė:
Po kelių dienų Feliksas ir jo žmona Druzila, kuri buvo žydė, liepė
pakviesti Paulių ir išklausė jo apie gyvenimą tikėjimu Jėzumi Kristumi. Pauliui nuolat primygtinai reikalaujant teisingų santykių su
Dievu ir jo žmonėmis, susilaikymą ir būsimą Teismą, Feliksas pajuto, kad reikalai tampa per daug nepatogūs, ir išsiuntė jį lauk.
„Šiandienai pakaks. Pasikviesiu tave vėl, kai bus patogu.“ (Apd
24, 24; MSG)
Feliksas liepė pakviesti Paulių, nes jam ir jo žmonai buvo įdomu išgirsti Pauliaus žodžius apie amžinąjį gyvenimą. Dvi pagrindinės jo paliestos
temos, kalbant su šia neišgelbėta pora, buvo susilaikymas ir būsimas teismas. Pauliaus žodžiai buvo tokie stiprūs, kad pora pasijuto labai nepato
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giai. Ką tai sako apie mūsų šiuolaikinę tarnavimo pražuvusiems taktiką?
Yra bažnyčios lyderių, kurių svarbiausias tikslas – sugrąžinti ieškančius į
kito sekmadienio pamaldas. Žinoma, pagirtina, kai mes stengiamės, kad
žmonės vėl ateitų į bažnyčią kitą sekmadienį, bet tai nėra mūsų galutinis
tikslas. Pauliaus tikslas nebuvo, kad jie trokštų kito susirinkimo – jis siekė
ištikimai skelbti tiesą.
Neseniai apsilankiau susirinkime, kurį vedė populiarus pastorius.
Jis keliavo po šalį skelbdamas žinią apie Dievo meilę. Daugiau nei tūks
tantis žmonių susirinko sausakimšoje salėje jo paklausyti. Atmosfera
buvo įkaitusi; žmonės su jauduliu laukė šio jaunojo lyderio žodžių. Prieš
jam išeinant pamokslauti, lyderio vadybininkas ir pats lyderis du kartus informavo klausytojus, kad jie išgirs tik „geras naujienas“ ir tą vakarą jie nekalbės nieko „neigiamo“. „Geroji Naujiena“ buvo pateikta
kaip priešprieša negatyvumui. Tačiau būna taip, kad Geroji Naujiena iš
pradžių atrodo bloga, ypač dėl to, kad tenka pakoreguoti savo gyvenimo trajektoriją. Bet jei pakoreguota trajektorija mus išgelbsti nuo kelio į
mirtį, kaip tuomet turime į tai žvelgti?
Užlipęs ant scenos, šis pastorius užmezgė kontaktą su klausytojais,
pirmas dvidešimt minučių sumaniai panaudodamas humorą. Tuomet jis
pasidalino apie karštą Jėzaus meilę mums. Ši žinia sušildė širdis ir padrąsino. Tada pasiūlė galimybę būti išgelbėtiems nepakviesdamas ieškančiųjų
padaryti tam tikrų trajektorijos pakeitimų – atmesti savo meilę pasau
liui arba nepaklusnumą Dievui. Nieko nebuvo pasakyta apie atgailą dėl
nuodėmių – pamatinį mokymą, kuris turi eiti kartu su išgelbėjimu (žr.
Hbr 6, 1). Daugelis tą vakarą priėmė pasiūlymą.
Ar šio pastoriaus žinia atitiko Pauliaus žinią karaliui Agripai arba Feliksui su Druzila? Ar ši žinia atitiko Petro žodžius, kai jis griežtai kalbėjo
tiems, kurie troško išgelbėjimo: „Atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės“? (Apd 3, 19) Ar ieškantieji tą vakarą iš susi
rinkimo išėjo išgelbėti?
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Kraštutinumai
Dar kartą paklauskime, kodėl taip lengva nukreipti švytuoklę į visiškai
kitą pusę – taip toli nuo mūsų niekinamo įstatymiškumo, kad dabar mes
išmetame pagrindinius Evangelijos elementus?
Daugelis šiandienos lyderių buvo auklėjami tų, kuriuos dabar laikome
griežtais bažnyčios tėvais. Dvidešimtame amžiuje šie tėvai nebijojo pasipriešinti nuodėmei ir jo paviešinti, jie kvietė mus gyventi šventai. Palyginti
su šiandiena, tais laikais buvo kur kas mažiau megabažnyčių. Tvirti, pakaltinantys pamokslai pagal Raštą dažnai atstumdavo nenuoširdžius ieškotojus.
Kažkada vėliau kai kurie lyderiai žengė strateginį atsakomąjį žingsnį –
jie nusprendė, kad gali pritraukti daugiau sekėjų skelbdami išskirtinai pozityvius, pakeliančius pamokslus. Mes sumenkinome pakaltinimą, pabarimą ir
pataisymą ir tuo pačiu Biblijoje ieškojome padrąsinančių žinučių. Mes nustojome kalbėti žmonėmis, kaip jų gyvenimas nepakluso Dievo žodžiui. Tai
tapo mūsų strategija dvidešimt pirmajame amžiuje. Bet paklausykite, kaip
Paulius toliau išsako savo įgaliojimą Timotiejui:
[<...> Tu, kaip Žodžio skelbėjas, turi parodyti žmonėms, kodėl
jų gyvenimas yra netinkamas.] Ir įtikink juos pabardamas, pataisydamas, perspėdamas, paragindamas, padrąsindamas juos ir nepavargdamas bei atkakliai rodydamas kantrumą ir mokydamas. (2
Tim 4, 2; AMP)
Štai ką reiškia trys kertiniai šios ištraukos žodžiai – elegcho, epitimao
ir parakaleo – graikų kalba. Strongas elegcho apibrėžiama kaip „pakaltinti,
įvardinti klaidą, papeikti, atitaisyti“. The Complete Word Study Dictionary
pateikia konkretesnį apibrėžimą: „Naujajame Testamente reiškia pakaltinti,
įrodyti, kad asmuo yra neteisus ir todėl jį sugėdinti“. Tai stipru!
Antrasis žodis – epitimao – apibrėžiamas kaip „(tiksliai) apkaltinti, papeikti“. Labai aišku! Trečias žodis – parakaleo – apibrėžiamas kaip „paguos
ti, padrąsinti“. Tai pakeliantis aspektas ir jis tikrai reikalingas.
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Susikoncentruodamas į pirmus du žodžius, Paulius įsakė tarnautojams skelbti žinią, kuri pakaltintų, papriekaištautų, pasakytų klaidą ir
įrodytų, kad asmuo yra neteisus. Išgirdę, kaip šie žodžiai yra apibrėžiami, mes turime sukritikuoti šių dienų Vakarų bažnyčios lyderių modelį.
Ar šiandien taikoma strategija yra Dievo išmintis ar gėrio išmintis? Per
pastaruosius dvidešimt penkerius metus nuolat keliaudamas į konfe
rencijas ir važinėdamas po bažnyčias, galiu sąžiningai pasakyti, kad mes
nuplūduriavome link gėrio. Galėčiau papasakoti nesuskaičiuojamą daugybę istorijų, bet leiskite paminėti tik vieną. Manęs paprašė pakalbėti labai
didelėje bažnyčioje JAV šiaurės vakaruose. Žaviuosi bažnyčios lyderiu ir
jo darbu ir laukiau, kada susitiksiu su juo, jo žmona, jų lyderių komanda
ir bažnyčia.
Iki renginio likus kelioms savaitėms, gavau iš pastoriaus laišką, ku
riame buvo rašoma: „Džonai, mes laukiame tavo atvykimo ir mūsų
bažnyčiai skirtų tavo žodžių. Tau ruošiantis pamokslams, būtų gerai
papasakoti apie mūsų bažnyčios kultūrą. Esame teigiamai nusiteikusi bažnyčia; mūsų žmonės nepratę girdėti neigiamų pamokslų. Tad,
kalbėdamas mūsų bendruomenei, prašau, palaikyk padrąsinantį, pozityvų toną.“
Vėl kyla klausimas, kaip ši „išmintis“ dera su tuo, ką Paulius įsakė
daryti Timotiejui? Kad galėtume palyginti, pagal originalo kalbą išvardinsiu „teigiamus“ dalykus ir tai, ką šiandien laikytume „neigiamais“ dalykais.
Teigiami: 1) parakaleo: paguosti, padrąsinti.
Neigiami: 1) elegcho: pakaltinti, įvardinti klaidą, papeikti,
atitaisyti; įrodyti, kad asmuo yra neteisus.
2) epitimao: (tiksliai) apkaltinti, papeikti.
Paulius duoda tris įsakymus. Du iš trijų laikomi „neigiamais“ ir tik
vienas yra „teigiamas“. Leiskite tai suformuluoti kitaip: 67 proc. mūsų
pamokslų yra „koreguojantys“, o 33 proc. – „užtvirtinantys“. Nenoriu
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pasakyti, kad 67 proc. turėtų būti koreguojantys. Tačiau iš tikrųjų turėtume
savęs paklausti: Ar nepraradome pusiausvyros? Jei mūsų tikslas bažnyčioje
girdėti 100 proc. padrąsinantį ir pakeliantį mokymą, tai nieko keisto, kad
esama vis daugiau teigiamai nusiteikusių žmonių, kurie tiki, kad jie eina ta
pačia linkme kaip Dievas, kai iš tikrųjų jie vis labiau tolsta nuo Jo charakterio ir artumo.

Įsakymo esmė
Laiško hebrajams autorius mums praneša:
<...> kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet
vėliau ji atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. (Hbr 12, 11)
Šioje eilutėje yra du svarbūs dalykai. Pirmiausia, disciplina yra karti!
Padrąsinimas nėra kartus; papeikimas, pataisymas ir kaltės parodymas yra
nemalonūs. Antra, disciplina, apie kurią kalbėjo Laiško hebrajams autorius,
yra auklėjimas gyventi šventai.
Klausimas, kurį dabar turime užduoti, yra šis: Kaip Dievas mus auklėja? Jei grįšime prie to, ką Paulius rašė Timotiejui, viskas sutampa:
Visas Raštas yra Dievo įkvėptas (suteiktas Jo įkvėpimu) ir naudingas mokyti, barti ir pakaltinti dėl nuodėmės, pataisyti, kai klystama, ir susivaldyti paklusnume [bei] auklėti teisumui (gyventi šventai,
atitinkant Dievo valią mintimis, ketinimais ir veiksmais), kad Die
vo žmogus taptų tobulas ir patyręs, tinkamai pasiruošęs ir pilnai
aprūpintas kiekvienam geram darbui. Aš ĮSAKAU [tau] Dievo
ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusius, artume ir Jo
sugrįžimu ir Jo karalyste (šių dalykų šviesoje): Garsink ir skelbk
Žodį! (2 Tim 3, 16–4, 2; AMP)
Ir vėl – ar pastebėjote žodžius barti, pakaltinti dėl nuodėmės, pataisyti, kai
klystama, ir susivaldyti paklusnume? Ar pastebėjote ir tai, kad Raštas auklėja
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mus gyventi šventai, o taip pat, kad Paulius po to įsakė Timotiejui ir mums
skelbti Žodį (Raštą)? Esmė štai kokia:
Timotiejau ir kiti Evangelijos tarnautojai, štai kokia tikrovė: dieviška
drausmė yra skausminga, bet ji ruošia mus šventam gyvenimui. Dievas
šią drausmę (auklėjimą) vykdo per įkvėptas ištartas eilutes, kurios taip
pat tinkamai aprūpina vyrus ir moteris, kurie kalbės Jo vardu. Todėl
skelbk Žodį – Raštą. Nes tu, Dievo pasiuntiny, turi parodyti žmonėms,
kodėl jų gyvenimai yra netinkami. Tai pasieksi tinkamai naudodamas
Raštą, kad su meile pabartum, pakaltintum dėl nuodėmės, pataisytum,
drausmintum paklusnume ir drąsintum. Toks yra klausytojų auklėjimo šventam gyvenimui procesas. (Perfrazuota)
Suprantu, kad tai taip stipriai skiriasi nuo mūsų dvidešimt pirmojo
amžiaus Bažnyčios kultūros, kad gali sukelti šoką. Bet ar mes norime
stiprios ar nuklydusios Bažnyčios? Ar norime auginti sveikus ar apgautus
žmones? Šie nurodymai mums duoti, kad mes, patys to nežinodami,
nenutoltume nuo Dievo širdies. Jei norime saugiai vaikščioti su Jėzumi,
turime tvirtai stovėti ant Rašto. Neįmanoma apjungti mūsų dabartinės
kultūros su Naujojo Testamento nurodymais. Pasikeiskime ir žiūrėkime,
kaip iškyla sveika Bažnyčia!

Trokštama ar naudinga?
Paulius, Dvasios įkvėptas, iš anksto pamatė tarnautojus ir kitus, nepaisančius šio įsakymo, ir iš anksto perspėjo apie įvyksiantį nuosmūkį:
Ateis laikas, kai [žmonės] nepakęs (neištvers) protingų ir sveikų
nurodymų, bet, jų ausims nerimstant [dėl ko nors malonaus ir
jas tenkinančio], jie kviesis pas save vieną mokytoją po kito,
kol suras pakankamai, pasirinkdami juos tam, kad tenkintų jų
įgeidžius ir skatintų klaidas, kurių jie jau laikosi. (2 Tim 4, 3;
AMP)
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Sveiki atvykę į tą laiką! Paklauskime, ko labiau trokštame: padrąsi
nančios, linksmos, teigiamos, lengvabūdiškos žinios? Ar perspėjimo, peikimo, pataisymo, klaidų parodymo ir pakaltinimo?
Visi, taip pat ir aš, mieliau priimtų žodžius, kurių turinys atspindėtų
pirmojo tipo žinią. Esu teigiamai nusiteikęs žmogus, tad natūraliai linkstu
link optimistiškos žinios. Galėdamas rinktis bet kuris normalus žmogus
padarytų tą patį.
Jei turime dvi viena šalia kitos esančias bažnyčias ir jūs žinote, kad
vienoje jų galite išgirsti žodžius, kurie pabrėžtinai spręs jūsų nuodėmingo
elgesio problemą, o kitoje jūs girdėsite tik pakeliančius ir padrąsinančius
žodžius, jūs pasirinksite pastarąją. Štai apie kokius būsimus įvykius kalbėjo
Paulius – kad žmonės rinksis gera vietoj Dievo. Teisinga klausti ne apie tai,
ko labiau trokštame, bet apie tai, kas naudingiau.
Būkime sąžiningi. Dauguma žmonių pamoksluose nenori girdėti apie
šį gyvybiškai svarbų pasirinkimą. Bet apmąstykite šį pavyzdį. Vyrui vardu
Styvas diagnozuotas vėžys. Auglys dar ankstyvoje stadijoje, tad operacija
galėtų lengvai pašalinti grėsmę. Gydytojas sako: „Mes galime jį pašalinti
atlikę paprastą procedūrą.“
Styvas nusprendžia pasikonsultuoti su kitu gydytoju. Šis nepaiso medicininių tyrimų ar nurodymų, kuriuos gavo dar studijuodamas mediciną.
Jam tiesiog patinka būti gydytoju ir padėti žmonėms savaip. Jis ragina Styvą
nesijaudinti. Viskas yra gerai ir Styvo laukia nuostabus gyvenimas. Gydytojas pakiliai sako: „Styvai, jūsų sveikata kuo geriausia.“
Styvas su palengvėjimu išeina iš gydytojo kabineto. Jis mano: „Koks
malonus gydytojas. Jis apie mane kalbėjo gerai. Mane labai padrąsino.“ O
štai pirmuoju jis šiek tiek nusivylė, nes jis buvo toks negatyvus ir liepė atlikti procedūrą, kuri būtų buvusi nepatogi, skausminga ir brangi. Daktaras
padėjo Styvui pamatyti, kad jo būklė rimta. Jis buvo tiesmukas ir beveik
visai nedrąsino.
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Dėl kito gydytojo nuomonės Styvas tiki, kad jam nereikia dėl nieko
jaudintis. Tačiau po dvejų metų Styvas labai suserga ir gyventi jam lieka
vos kelios savaitės, nes mažas auglys išaugo iki keliančio grėsmę gyvybei.
Jis išplito į daugelį svarbių jo kūno organų. Dabar Styvui nebepadės jokie
vaistai.
Prieš dvejus metus lengviau buvo klausytis pozityviai kalbančio gydytojo. Bet ko tada reikėjo labiau: tiesos ar meilikavimosi, koreguojančių
priemonių ar teigiamų kalbų? Styvui buvo pasakyta, kad jis sveikas, nors
iš tikrųjų taip nebuvo. Per vėlu ką nors pakeisti. Jis norėtų, kad būtų paklausęs tiesos.
Ar gali būti taip, kad dvasiškai Vakarų Bažnyčioje mes – tiek lyderiai,
tiek bažnyčios nariai – esame būtent tokioje situacijoje?
Izraelio istorijoje buvo laikas, kai religiniai lyderiai vykdė išskirtinai
teigiamą tarnystę. Jie vengė konfrontacijos ir kalbėjo tik pakiliai. Dievas
išsakė, ką mano apie jų nešamą žinią: „Jie gydo mano tautos žaizdas tik
paviršutiniškai, sakydami: „Taika! Taika!“ Tačiau taikos nėra“ (Jer 8, 11).
Įdomu tai, kad jų perduodama žinia iš esmės niekuo nesiskyrė nuo tos,
kurią Styvui perdavė antrasis gydytojas.

„Man nepatinka jo pamokslai!“
Nepriimti tiesa grįsto pataisymo – tai problema, sena kaip pasaulis. Vienu metu Izraelio karalius suplanavo žygį. Jis pasikvietė šimtus
dvasinių patarėjų ir paklausė, ar jo planai pasiseks. Šiems patarėjams tai
buvo nuostabi galimybė pasakyti karaliui tiesą, bet vienas po kito jie sakė:
„Taip, tau pasiseks.“ Toliau jie spėjo, ką gero iš šio žygio karalius gaus.
Judo karalius taip pat ten dalyvavo ir jo širdis buvo palinkusi į Dievą.
Jis troško tiesos, o tai jam davė išmanymo. Jis nejautė Viešpaties balso,
nors visi dvasiniai patarėjai sakė tą patį dalyką. Karalius toliau ieškojo
žodžio, kuris rastų atgarsį jo jautrioje širdyje.
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Galiausiai Judo karalius paklausė Izraelio lyderio: „Ar nėra kito patarėjo, kuris kalbėtų tiksliau?“
Izraelio karalius atsakė: „Yra vienas <...>, bet aš jo nekenčiu, nes jis
niekada nepranašauja apie mane gerai, tik blogai“ (1 Kar 22, 8). Vis dėlto,
kad nuramintų savo kolegą valdovą, Izraelio karalius pareikalavo, kad tas
„negatyvusis“ patarėjas būtų atvestas į karališkąjį susirinkimą.
Šio pranašo vardas buvo Michėjas ir karaliaus pasiuntinys, kuris jį rado,
jam pasakė: „Štai pranašų žodžiai vienbalsiai skelbia gerą žinią karaliui.
Tebūna ir tavo žodis panašus į jų, kalbėk tai, kas gera“ (1 Kar 22, 13).
Michėjo atsakas buvo štai koks: „Kaip Viešpats gyvas, ką Viešpats
man sakys, tą kalbėsiu“ (1 Kar 22, 14). Jis taip ir padarė kalbėdamas pataisantį žodį, kuris supykdė karalių. Bet kaip paaiškėjo, visi teigiamai patarinėję patarėjai buvo neteisūs dėl pasekmių, o Michėjo žodžiai buvo teisingi.
Kur visi šie patarėjai ar tarnautojai kaip Michėjas šiandien? Kodėl
negirdime jų skelbiant savo apsaugančius pakaltinimus ir perspėjimus
reguliariau? Kodėl jų knygos, kviečiančios mus į šventumą, nėra bestseleriai? Kodėl jie nėra populiariausi konferencijų pranešėjai? Kodėl jų vaizdo
įrašai nėra žiūrimiausi YouTube kanale?
Dievas savo vadovų nurodymus labai aiškiai pateikė per apaštalą Paulių, bet mes mokome priešingai. Tiesą sakant, vienas garsus pastorius man
kartą per pietus pasakė: „Džonai, jei pažiūrėtum į daugelį mūsų šalies pastorių, vadovaujančių sėkmingai veikiančioms bažnyčioms, pamatytum, kad
jie skelbia vilties, malonės ir padrąsinimo žinią.“ Vienas jo padėjėjų pridėjo:
„Džonai, tau reikėtų iš naujo įvertinti savo mokymą malonės tema.“ Jis
nesuprato įgalinančio ir perkeičiančio malonės aspekto.
Mums reikia vilties ir padrąsinimo, bet taip pat mums reikia pataisymo,
sudrausminimo ir pakaltinimo. Būtent tai Paulius įsakė Timotiejui daryti.
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Pagrindinis ingredientas
Leiskite pateikti jums kitą pavyzdį. Suktas, nedoras panaudotų automobilių prekeivis sakys jums tai, ką jūs norite girdėti. Jis šypsosis,
juoksis su jumis, sakys, koks nuostabus žmogus esate, ir kadangi esate
toks įžvalgus, automobilis, kurį išsirinkote, yra geriausias pasirinkimas iš
visų. Galite pagalvoti: „Oho, net mano žmona taip manęs nepadrąsina!“
Esmė ta, kad jūsų žmona jus myli; šis žmogus jums meilinasi, kad išpeštų
iš jūsų pinigų. Tai mus atveda prie svarbiausio ingrediento, kuris vainikuoja mūsų pamokslus: meilės. Kristaus Kūne mūsų pamokslai turi būti
persismelkę meile ir kilti iš gailestingos širdies.
Kartą po susirinkimo prie mano literatūros staliuko prisiartino jaunuolis. Jis nusišypsojo ir pasakė: „Kaip ir jūs, esu pašauktas pranašauti,
įnešti į bažnyčią pataisymą.“
Tai, kaip jis tai pasakė, mane privertė pasijusti nepatogiai. Pajutau,
kad jis labiau nori žmones atskirti, o ne nuoširdžiai rūpinasi jų gerove.
„Ar nori sužinoti pranašavimo paslaptį?“ – paklausiau jo.
Jis nušvito laukdamas patarimo sėkmingai tarnystei.
„Kaskart, kai perduodi pataisantį žodį ar meti iššūkį, – pasakiau aš, –
turi nepaprastai mylėti tuos žmones, į kuriuos kreipiesi.“
Jis pažvelgė į mane suglumęs. Po kelių akimirkų jis atsakė: „Manau,
kad Dievas turi manyje dar šį tą nuveikti.“ Didžiavausi, kad vyras šitai
pripažino.
Pats taip pat esu dažnai patyręs vidinę kovą dėl konfrontuojančios
žinios skelbimo. Labai myliu žmones, myliu bažnyčią ir myliu Dievo lyderius. Rašant šią knygą ar išsakant pataisančius žodžius, man skauda
širdį, nes noriu padrąsinti ir užtvirtinti. Bet, kita vertus, aš žinau, kad tikra
meilė nemeilikauja – ji sako tiesą. Ji kalba tai, ko reikia, kad klausantieji
būtų sveiki. Paulius rašo, kad mes turime kalbėti tiesą meilėje ir taip darydami auginsime ir brandinsime klausytojus Kristuje (žr. Ef 4, 15).
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Buvo ir tokių tarnautojų, kurie skelbdavo pataisančius žodžius akcentuodami šventumą, nepagalvodami, kad gali ką nors sužeisti. Jie nebuvo
itin gailestingi arba visai nejautė gailestingumo tiems, į kuriuos kreipėsi.
Tai tragiška ir brangiai kainuoja. Mes visi turime būti motyvuojami, pa
liesti ir net apimti meilės žmonėms, kuriems kalbėsime, antraip geriau išvis
nekalbėti. Mes turėtume su užsidegimu siekti kitų gerovės labiau už viską.
Mes nekalbame būdami nusiteikę taip: „Ar aš tau nesakiau…“ Arba: „Aš
žinau daugiau už tave.“ Ar: „Aš geresnis už tave.“ Mes turime kalbėti aistringai, trokšdami jiems paties geriausio. Turime savo klausytojus ir tuos,
kuriuos sutinkame įvairiose kitose vietose, gerbti labiau už save. Tokia yra
Dievo, Jėzaus Kristaus ir Dvasios širdis.
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12
ŠVENTO GYVENIMO
TRENIRUOTĖ
Žaizdos nuo draugo yra geriau
nei klastingas priešo pabučiavimas.
- Pat 27, 6
Bet kas, kas sumenkina Dievo šventumą ar panaikina
jį klaidingu požiūriu į Dievo meilę, kalba netiesą apie
Dievo apreiškimą, duotą per Jėzų Kristų.
- Osvaldas Čambersas

G

yvenimo treneriu24 vadinamas žmogus, kurio darbas – pagerinti kliento gyvenimo kokybę. Tam tikra prasme apaštalas Paulius
mums nurodo būti dvasinio gyvenimo treneriais. Vaikščiodami Dievo
nurodytais keliais, mes geriname ne tik savo gyvenimo kokybę, bet ir
gyvenimą tų, kuriuos mokiname.
Negalime patys tobulėti Dievo kelyje. Adomas ir Ieva bandė ir jiems
siaubingai nepasisekė. Jie buvo pirmi iš daugelio, bandžiusių šią kvailystę.
Tad kaip treneriai turime ne tik mokinti, bet taip pat ir perspėti bei taisyti.
Nepataisydami mes leidžiame tiems, kuriuos treniruojame, toliau keliauti
sielvarto ir susinaikinimo keliu. Ir vėl būtent dėl to Paulius ragina Timo-

24

Angl. life coach (red. pastaba)
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tiejų: „Tu, būdamas skelbiančiuoju Žodžį, turi parodyti žmonėms, kodėl jų
gyvenimas yra netinkamas“ (2 Tim 4, 2).
Laiško efeziečiams pradžioje Paulius kalba apie mūsų naująją prigimtį,
sujungtą su įgalinančia malone. Šios dvi charakteristikos, sujungtos į vieną,
tikinčiajam suteikia perkeisto gyvenimo poziciją. Tai suteikia tikinčiajam
gebėjimą susitapatinti su Kristumi ir kartu nepasukti keliu, kuriame jis gali
būti sužeistas.
Paulius toliau surašo įsakymus, kurie apibrėžia tokį gyvenimą. Jie nėra
tokie apsunkinantys ar neįmanomi įvykdyti kaip buvo Senajame Testamente. Tai tiesiog elgesys, kurio tikimasi iš mūsų, nes dabar mūsų prigimtis
nauja.
Dabar perskaitykime tai, kas liko iš šio sąrašo:
Tegul tarp jūsų nebūna seksualinio ištvirkavimo, netyrumo ar
godumo. Šių dalykų neturi būti tarp Dievo žmonių. Nešvankios
istorijos, kvaila šneka ir grubūs juokai – visa tai ne jums. Vietoj to
tebūna dėkingumas Dievui <...>. Nepasigerkite vynu <...>. (Ef
5, 3–4.18)
Ir vėl tai atrodo kaip „negalima“ sąrašas. Pakartosiu: tai nėra sąrašas
įsakymų, kurių laikydamiesi būsime išgelbėti. Tai greičiau sąrašas dalykų,
kurie sulaiko mus nuo paleistuviškų santykių su pasauliu tam, kad išliktume
apsireiškiančiame Jėzaus artume. Leiskite man dar kartą surašyti visus tuos
nuodėmingus poelgius.
Ankstesniame skyriuje aptarėme šiuos:
• Nemeluok;
• Nenusidėk leisdamas pykčiui tave kontroliuoti;
• Nevok;
• Nekalbėk bjauriai arba įžeidžiančiai;
Likęs sąrašas toks:
• Nebūk seksualiai ištvirkęs;
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• Nebūk netyras;
• Nebūk godus;
• Nepasakok nešvankių istorijų;
• Nekalbėk kvailysčių;
• Nepasakok grubių juokų;
• Nepasigerk vynu.

Naujasis Testamentas – tai malonės žinia, bet kaip žiniai, kuri, kaip
daug kas sako, neturi įsakymų ar negalimų dalykų, šis sąrašas, paimtas
tik iš vienos iš dvidešimt septynių Naujojo Testamento knygų, tikrai netrumpas! Dar ironiškiau tai, kad šį sąrašą sudarė apaštalas, kuris gavo gilų
malonės apreiškimą! Ar šiuos įsakymus reiktų ignoruoti ar priimti rimtai?

Jokio seksualinio ištvirkavimo
Pirmasis dalykas mūsų naujajame sąraše – jokio seksualinio ištvirkavimo. Kaip Dievo sūnūs ir dukterys, neturime būti neištikimi, įsitraukti į
homoseksualius santykius ar dalyvauti bet kokioje seksualinėje veikloje,
nebent esame susituokę.
Labai dažnai sutikdavau kartu gyvenančius priešingos lyties žmones,
išpažįstančius krikščionišką tikėjimą. Tai nėra retas reiškinys; jei atvirai, bažnyčioje jis gana paplitęs. Dauguma šių porų lanko evangelines
bažnyčias, garsiai kalba apie savo tikėjimą ir dažnai gausiai liudija apie tai,
„ką Dievas daro“ jų gyvenime. Jie nejaučia nė kruopelytės kaltės, sąžinės
graužaties ar liūdesio. Jie tiesiog įsitikinę, kad nėra blogai gyventi kartu
nesusituokus. Kodėl? Galbūt jie negirdėjo nuo sakyklos pamokslų iš Pauliaus, Petro, Jokūbo, Jono ir Judo laiškų, kviečiančių juos į dievobaimingą,
tyrą gyvenimą. Jų pastorių sekmadieniniai pasisakymai pakelia ir padrąsina, bet neveda į akistatą su Dievo žodžiu ar nepakaltina. Jie nedrausmi
nami šventam gyvenimui.
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Mūsų visuomenėje priimta – net laikoma gera mintimi – gyventi kartu,
lytiškai santykiauti iki santuokos ir susijungti kaip homoseksualiai porai.
Gaila, kad mūsų, evangelikų, Rašto išmanymas dažnai yra paviršutiniškas.
Tikslingai nepažvelgdami į Dievo žodį, dauguma iš mūsų perėmėme savo
kultūros nuostatas. Vyraujanti mintis, kuri girdima, yra tokia: „Jei mes
mylime vienas kitą, kodėl negalime gyventi kartu?“
O kaip homoseksualumas? Jis taip pat paplitęs, bet ne tik tarp tų, kurie
niekada nevaikščiojo į bažnyčią. Neseniai man parodė moters, kuri vadovavo vienos tarnystės skyriui, Facebook profilį. Dabar ji myli kitą moterį ir jos
planuoja susituokti. Su liūdesiu žiūrėjau į jų sužadėtuvių ir kitų gyvenimo
akimirkų nuotraukas.
Anksčiau tie, kurie atkrisdavo nuo Dievo, apie tai žinojo. Tačiau ši
moteris entuziastingai kalbėjo apie Dievą ir savo pasišventimą Jam. Kaip ji
gali tuoktis su kita moterimi, kai Jėzus aiškiai sako: „Ar neskaitėte Biblijoje,
kad Kūrėjas iš pradžių sukūrė vienam kitą vyrą ir moterį, vyrą ir moterį?
Kadangi Dievas sukūrė šią organišką dviejų lyčių sąjungą, niekam nevalia
šio meno išniekinti“? (Mt 19, 4.6; MSG). Jėzus sako, kad santuoka yra vyrui
ir moteriai – dviems lytims. Kodėl ši moteris nežino, kad ji niekina Jo instituciją? Ar to nebuvo aiškiai paskelbta nuo sakyklos?
Aš suprantu, kad visuomenė juda tolyn nuo pirminio santuokos plano,
kurį sumanė Dievas. Neišgelbėtieji turi nuodėmingą prigimtį. Einantys į
pražūtį vyrai ir moterys šiame pasaulyje gyvena be Dievo ir ribotai suvo
kia, kas yra iš tikrųjų gera ir bloga. Jų elgesys neturėtų mums kelti liūdesio,
nes jie galvoja ir daro tai, ką jiems liepia jų prigimtis. Nerimą kelia tai, jog
tikintieji perima tai, ką pasaulis vadina geru, tarsi tai būtų priimtina Dievui.
Statistika rodo, kad daugėja bažnyčių, kurios skatina homoseksualų gyve
nimo būdą ir tos pačios lyties santuokas. Tačiau bažnyčios tai skatina ne
tik tuo, ką jos pasako, bet ir tuo, ko nepasako. Įsiklausykite į šiuos žodžius:
Jei teisusis, nusigręžęs nuo teisumo, darys pikta <...>, jis mirs.
Jei nebūsi įspėjęs jo, jis mirs dėl savo nuodėmės ir jo teisių darbų
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nebus atsiminta, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. (Ez
3, 20)
Čia turima omeny perspėti tikintįjį – teisųjį. Jei neperspėjame
tikinčiųjų dėl jų nuodėmių, laukia rimtos pasekmės.
Galite paprieštarauti: „Bet, Džonai, tai juk Senasis Testamentas.
Kaip gali sakyti, kad bus pareikalauta kraujo iš tarnautojo rankų Naujojo
Testamento eroje?“
Kartą kalbėjau lyderių konferencijoje, kurioje dėl šio klausimo mane
užsipuolė pastorius. Jis supyko ir pasakė: „Kaip drįsti mesti kitų kraują
ant mūsų! Tai Senojo Testamento reikalai.“
Aš jam pasakiau: „Atsiversk Bibliją, Apaštalų darbų 20 skyrių, ir pa
skaityk man dvidešimt šeštą ir dvidešimt septintą eilutes.“
Štai ką pastorius man perskaitė: „<...> esu švarus nuo visų kraujo. Aš
nevengiau jums paskelbti visų Dievo nutarimų.“
Šokiruotas pastorius pakėlė akis į mane ir pasakė: „Džonai, aš skai
čiau šią vietą, bet niekada to nepastebėjau.“ Užbaigdamas pokalbį jis pasakė: „Atleisk, kad tave apkaltinau.“ Vertinu jo sąžiningumą.
Šioje pastraipoje noriu kalbėti tiesiai bažnyčios lyderiams. Tai Pau
liaus žodžiai jo vadovaujamiems lyderiams Efeze, bet mes taip pat
būsime kalti, jei nemokysime ir neskelbsime visų Dievo nutarimų Jo
žmonėms. Jei kalbėsime tik pakylėtai, mes nepasakysime daugumos Dievo nutarimų. Galiausiai mūsų žmones patrauks tai, ką pasaulis laiko gera,
o tai niekuo nesiskiria nuo nedrausminamo vaiko, kuris klysta ir juda link
kvailystės. Išvada tokia: jų kraujas bus ant jūsų rankų.
Leiskite paminėti dar vieną pavyzdį. Stebėjau, kaip vienas pastorius
per pamaldų transliaciją bažnyčios interneto svetainėje paskelbė savo
žmonėms, kad yra gėjus. Jis pasakė, kad pavargo slėptis; jis nenorėjo, kad
kiti, propaguojantys tą patį gyvenimo būdą, toliau kentėtų pakaltinimą
(jis tai pavadino „pasmerkimu“).
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Jis sistemiškai išvardino visas Biblijos eilutes, parodančias Dievo
požiūrį į homoseksualumą, ir jas nuvertino. Tada jis tvritai pasakė savo
žiūrovams: „Apaštalas Paulius puikiai suprato Kristaus reikalus, bet nieko neišmanė apie santykius“. Taip jis nutildė Pauliaus nurodymus dėl seksualumo. Pastorius tęsė aiškindamas, kad Paulius viską sujaukė pirmame
Laiško romiečiams skyriuje leisdamas suprasti, kad jei mes nešlovinsime
Dievo, galime tapti homoseksualais (žr. Rom 1, 21–27). Pasak šio pasto
riaus, Pauliaus žodžiai negali būti tiesa, nes, anot jo, „pusė Amerikos šlovi
nimo lyderių yra homoseksualai“. (Man kilo klausimas, kokio tyrimo rezultatais jis remiasi?) Stebėdamas šį žmogų kalbant, suskaičiavau kelis žmones,
kurie atsistoję jam plojo.
Išgirdus šiuos iškreiptus pastoriaus žodžius, Dievas man prabilo ir pasakė: „Perskaityk Laiško romiečiams pirmą skyrių.“ Štai ką ten radau:
Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingus prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito,
ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atlygį. Nors jie žino teisingą Dievo nuosprendį, kad visa tai darantys
verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius.
(Rom 1, 26–27.32)
Kaip šis tarnautojas gali nepaisyti eilučių, kurios skelbia, kad homoseksualus elgesys yra gėdingas? Nereikia būti labai dvasingam, kad suprastum, jog tokie seksualiniai santykiai nėra natūralūs. Kaip galime galvoti, kad
Dievas į tai žiūri pro pirštus, pritaria tam ar tai skatina?
Pagalvokite apie visus tuos krikščionimis save išpažįstančius žmones,
kurie girdėjo pastoriaus žodžius ir kurie kovoja su vidiniu raginimu pasi
duoti šiam aistringam troškimui ir nuodėmingam gyvenimo būdui. Jų
sąžinė jiems sako: „Dievo vaikas neturėtų taip daryti.“ Bet liūdna, kad šio
pastoriaus žodžiai bus panaudoti tam vidiniam balsui nutildyti. Jis ne tik
save pasodino į teisiamojo suolą, bet taip pat ir kitus ragino daryti tą patį.
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O kaip su tomis, esančiųjų bažnyčioje, ovacijomis stovint? Išplėstinės
Biblijos vertime Rom 1, 32 rašoma, kad visų, kurie „pritaria ir ploja ki
tiems, kurie tai praktikuoja“, laukia teismas.
Ką daryti su Pauliaus žodžiais?
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės?
Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai,
nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. (1 Kor
6, 9–10)
Be abejo, yra kitų nuodėmių, kurios irgi yra žalingos. Bet mes neturime ignoruoti, ką šios eilutės sako apie užgaidų seksualinį elgesį.
Kryptis, kuria eina šis pasaulis, nuodija. Jei mes nuo sakyklų neskelbsime tiesos apie seksualinį ištvirkimą, žmonės nežinos, koks yra die
vobaimingas elgesys, ir bus apkvailinti piktojo. Jis priims tai, ką pasaulis
laiko geru, galvodami, kad Dievas tam pritaria.

Jokio netyrumo
Kitas negalimų dalykų sąrašo punktas – jokio netyrumo. Turime laikytis toliau nuo bet kokios formos pornografijos, nepadorių vaizdo įrašų
ar geidulingo mąstymo. Jėzus sako: „Kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į
moterį, jau svetimauja savo širdyje“ (Mt 5, 28). Psalmių autorius rašo: „Į
tai, kas nedora, aš nežiūrėsiu“ (Ps 101, 3).
Pornografija siūlo trumpą stimuliaciją ir pasitenkinimą, nes patenkina mūsų kūno troškimus, bet tai atims mūsų gebėjimą intymiai bendrauti
su savo vyru ar žmona ir su Dievu. Galiausiai ji priveda prie nepasitenkinimo savo sutuoktiniu (-e) ir savimi pačiu. Nors atrodo, kad pornografija
įžiebia kibirkštį, iš tikrųjų ji uždega degiklį, kuris galiausiai sukels sumišimo, kaltės, gėdos ir nesaugumo sprogimą.
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Visai neseniai pornografinės interneto svetainės buvo populiariausia
vieta naršyti internete; dabar jas pralenkė socialiniai tinklai. Viena iš dešimties internetinių svetainių yra pornografinė. Virš keturiadešimt milijonų
amerikiečių nuolat lankosi šiose svetainėse, o kiekvieną sekundę 28 258
interneto vartotojų žiūri pornogarfiją25.
Ir tai ne tik vyrų problema. Maždaug viena iš penkių moterų kiekvie
ną savaitę internete žiūri pornografiją ir daug jų teigia negalinčios nustoti
masturbuotis26. Tiek vyrai, tiek moterys maitina priklausomybes ir tikrovėje tokiais dalykais kaip žurnalai ar erotinės knygos, kurios itin populiarios
tarp moterų.27
O kaip bažnyčia? Žurnalas Christianity Today atliko apklausą, kurioje
pastorių buvo klausiama, ar per paskutinius metus jie lankėsi pornogra
finėse svetainėse. Penkiasdešimt keturi proc. atsakė teigiamai. Tai mūsų
bažnyčių lyderiai! Kitur statistika rodo, kad 50 proc. visų evangelikų vyrų
yra priklausomi nuo pornografijos28, o CNN apklausa parodė, kad 70 proc.
krikščionių vyrų dėl to patiria vidinę kovą29.
Taigi mes turime paklausti, ar vyraujantys pakilūs pamokslai nuo
sakyklų buvo vaistas nuo šios epidemijos, kuri dabar yra išplitusi labiausiai?
Aš kovojau su pornografija iki dvidešimt septynerių, taip pat ir tada,
kai tik pradėjau tarnauti. Buvau įsitikinęs, kad kai tik vesiu gražią moterį,
nuodėmė dings; bet ji nedingo ir viskas net pablogėjo. Aš pastačiau sieną
tarp savęs ir Lizos. Neišsilaisvinau iš to iki 1984 m. rudens, kai Dievo vyrui
pasakiau apie savo priklausomybę ir jis be jokių užuolankų pasakė: „Užbaik
“The Stats on Internet Pornography”, Daily Infographic, tikrinta 2014 m. sausio 24 d., http://
dailyinfographic.com/the-stats-on-internet-pornography-infographic
26
“How Many Women are Addicted to Porn? 10 Stats that May Shock You” Covenant Eyes,
tikrinta 2014 m. kovo 24 d., http://www.covenanteyes.com/2013/08/30/ women-addicted-toporn-stats
27
Trys ankstesni skyriai pritaikyti pagal Džono ir Lizoz Bivyrių knygą The Story of Marriage
(„Santuokos istorija“) (Palmer Lake, CO: Messenger International, 2014), p. 181–182
28
Covenant Eyes, Pornography Statistics: 2014 Edition, p. 20
29
Jason Rovou, “‘Porn & Pancakes’ fights X-rated addictions”, CNN, 2007 m. balandžio 6 d.,
tikrinta 2015 m. vasario 9 d., http://edition.cnn.com/2007/US/04/04/porn.addiction/index.html
25
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tai!“ Jis griežtai mane subarė. Iš jo nesulaukiau padrąsinančių žodžių!
Gavau griežtus nurodymus ir perspėjimą, kurie į mano gyvenimą įnešė
sveiką Dievo baimę.
Dėl to vyro žodžių leidausi ieškoti Dievo išlaisvinimo. Per devynis
mėnesius buvau visiškai išlaisvintas ir laisvas gyvenu iki pat šios dienos.
Supratau, kad Dievo malonė yra nepaprastai galinga! Jis gali išlaisvinti
vyrą, kuris buvo susisaistęs su pornografija nuo vienuolikos metų. Tai
dar viena priežastis, dėl ko man liūdna, kai tarnautojai nepasakoja visų
Dievo malonės teikiamų privilegijų. Jei nebūčiau radęs malonės – ne tik
kaip nieko nekainuojančios dovanos, nuodėmių atleidimo ir išgelbėjimo,
bet taip pat kaip Dievo teikiamo įgalinimo gyventi už mano įgimtų ge
bėjimų ribų – iki šiol būčiau susaistytas.

Jokio godumo
Godumas apibrėžiamas kaip „stiprus ir savanaudiškas ko nors
troškimas, ypač turtų, galios arba maisto“. Kaip dažnai tikintieji iškreipia
ir paverčia godumą Dievo pažadu padėti mums būti palaimintiems, patirti sėkmę ir klestėti. Jų dėmesio centre yra jų „aš“, o ne būti įgalintam
tarnauti ir duoti kitiems. Godumas yra geidulys, o tai yra stabmeldystė
(žr. Kol 3, 5). Kai esame godūs, mes savo troškimus, aistras, pomėgius,
šlovę, statusą, populiarumą ir finansinius geidulius statome aukščiau už
Dievą ir kitus.
Yra daug istorijų, kurias galima būtų papasakoti, apie tai, kaip godumas įslinko į tikinčių žmonių gyvenimą. Balaamas dėl jo prarado ryšį su
Dievu, taip pat ir Kainas, Korahas ir daug kitų, kurie kartą stovėjo Dievo
akivaizdoje. Daugelis nuslysta į godumą, nes jie nėra perspėjami. Perspėti mokant ar pamokslaujant – tai pasukti nuo vien teigiamų ir pakilių
pamokslų. Bet tam, kad padėtume vyrams ir moterims tapti brandiems
Kristuje, mes turime ne tik mokyti, bet ir perspėti (Kol 1, 28).
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Kai buvau vaikas, man patiko mano tėvų pamokymai, bet man mažai
rūpėjo jų perspėjimai. Bet vėliau sužinojau, kad būtent perspėjimai galėjo
išgelbėti mano gyvenimą. Jei tėvas nebūtų manęs perspėjęs nekišti atsuktuvo į elektros lizdą, galėjau tai padaryti iš smalsumo ir pats būčiau save
nutrenkęs elektros srove.
Paulius vienai savo mylimų bažnyčių pasakė: „<...> budėkite ir ne
pamirškite, kad aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas, su ašaro
mis įspėjinėjau kiekvieną“ (Apd 20, 31). Kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį
trejus metus! Ir tai jis darė su ašaromis! Ar mes perspėjame žmones? Ar tai
darome kasdien? Ar mes, kurie pamokslaujame ir mokome, paprasčiausiai
viliamės, kad mūsų padrąsinantys pamokslai sulaikys mūsų klausytojus nuo
godumo? Ar mums rūpi? Pamokslo apie tai, kad reikia vengti godumo,
negirdėjau metų metus!
Paulius yra tas, kuris skelbė malonę, bet jis taip pat yra tas, kuris užsidegęs šaukia Efezo bažnyčiai ir mums: „Nepasidarykite godūs.“
Išgirskite ir tai, ką sako apaštalas Jokūbas:
Kas tarp jūsų sukelia kivirčus ir kovas? Ar ne iš jūsų piktų troškimų,
kurie nerimsta jumyse? Geidžiate to, ko neturite, todėl kuriate planus <...> tam gauti. Pavydite to, ką turi kiti, bet ir negalite pasiekti,
tad kovojate ir kariaujate, kad iš jų tai atimtumėte. Bet neturite, nes
neprašote Dievo. Ir net jei prašote, negaunate, nes jūsų motyvai
neteisingi – norite tik to, kas suteiks jums malonumą. Jūs, paleistuviai! (Jok 4, 1–4; NLT)
Nagi, Jokūbai, nereikia taip negatyviai! Ar apaštalas buvo tiesiog niurz
ga, nelankstus ir konservatyvus? O gal jis iš tikrųjų mylėjo tuos, kuriems
rašė? Ar dėl to jis išsakė prablaivinančią tiesą vietoj to, kad pasakytų populiarų ir pakeliantį pamokslą? Gal dėl to Dievas paskyrė jį parašyti šią Naujojo Testamento dalį, o ne pasirinko labiau motyvuojantį tų laikų pranešėją?

GĖRIS AR DIEVAS?

|

205

Jokio netinkamo bendravimo
Kitas sąraše – neprisidėk prie kvailų šnekų arba grubių, nešvankių juokų ar istorijų pasakojimo. Tai apima ir panašaus pobūdžio vaizdo įrašus,
muziką ir kitus garso įrašus.
Manęs prašė padėti jauniems žmonėms tarnysčių komandose, kurie
buvo suglumę dėl fakto, kad jų lyderiai kalba grubiai, pasakoja nešvankius
juokelius arba jų bendravimas niekuo nesiskiria nuo pražuvusiųjų. Kodėl
šie lyderiai taip elgiasi? Ar gali būti, kad dėl to, jog mes Dievo lyderiams
ir žmonėms nesakome: „Tai – Karalystės piliečiui netinkamas elgesys“?
Paulius kolosiečiams rašo: „Jūsų pokalbiai visada būna maloningi ir
patrauklūs“ (Kol 4, 6; NLT). Mūsų kalba turi būti pilna malonės.

Nepasigerk
Kitas įsakymas – nepasigerk. Nei nuo alaus, nei nuo vyno ar kurio
nors kito alkoholinio gėrimo. (Šį nurodymą taip pat galime pritaikyti legaliems ir nelegaliems narkotikams ar vaistams.) Mes vėl girdime žodį
„ne“.
Alkoholis vilioja (Pat 23, 31–33). Jis gali lengvai mus sugundyti išgerti daugiau, nežinant kada sustoti. Alkoholis mažina ir galiausiai sunaikina
sveiką mąstymą. Santūrumas dingsta ir natūralios mūsų širdies ir smegenų
apsauginės funkcijos yra išjungiamos. Galima būtų tai prilyginti kompiuterio ugniasienės ištrynimui. Dingstant diskretiškumui mes atsiveriame
žalingiems minčių procesams. Iš esmės alkoholis pašalina mūsų smegenų
apsaugos sistemą. Net jei ir galime ir žinome, kada sustoti, galime patys
to nežinodami įkvėpti girtuokliauti kitus. Leiskite pasidalinti istorija.
Vadovaujantis pastorius gėrė viename iš restoranų savo mieste. Vie
nas iš bažnyčios narių, neseniai įtikėjęs, buvo tame pačiame restorane. Jis
buvo pasiturintis verslininkas, kuris prieš tai, kai buvo išgelbėtas, kovojo
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su alkoholiu. Po atsivertimo jis vengė gerti ir galėjo būti apibūdintas kaip
žmogus, kuris „vos paspruko nuo gyvenančių paklydime“ (2 Pt 2, 18).
Netrukus po to, kai pamatė savo pastorių geriantį restorane, šis vers
lininkas krito į trijų dienų išgertuves. Per šias tris dienas jis padarė kelis
labai neišmintingus verslo sprendimus ir finansiškai neteko beveik visko.
Jis nukentėjo dar labiau – jis prarado savo santuoką. Kai vėliau jo paklausė,
kodėl jis ėmė gerti, verslininkas atsakė: „Pamačiau savo pastorių geriantį,
tad pagalvojau: ‘Jei jis gali gerti, vadinasi, ir aš galiu.’“
Žinoma, šis vyras galiausiai pats atsakingas už priimtus blogus sprendimus, bet ar neturėtų šios pasekmės priversti mus susimąstyti apie mūsų
įtaką kitiems?
Pastaruoju metu vis daugiau tarnautojų jaučiasi galintys gerti viešumoje. Cituojamos Rašto eilutės, kurios patvirtina, kad jų sprendimas dėl
šito yra teisingas. Viena jų 1 Tim 3, 3, kur Paulius Timotiejui pasakė, kad
bažnyčios lyderis neturėtų būti „linkęs į vyną“. Graikų kalbos žodis, kurį
Paulius vartoja, yra paroinou. The Complete Word Study Dictionary pateikiamas
apibrėžimas yra toks: „Susijęs su vynu, pasigėręs. Žodis neapima atsakingo
ir saikingo alkoholio vartojimo, bet vartojamas kalbant apie piktnaudžiavimą alkoholiu arba nenutrūkstamą jo vartojimą. Žodis piešia paveikslą
žmogaus, kuris visada ant stalo turi butelį (ar vynmaišį) ir taip parodo savo
priklausomybę.“ The New Living Translation Biblijos vertime šia eilute sakoma, kad bažnyčios lyderis neturi būti „girtuoklis“ (1 Tim 3, 3).
Kitame laiške Paulius pataria Timotiejui vartoti „truputį dėl savo
skrandžio ir dažnų negalavimų“ (1 Tim 5, 23). Timotiejus Efeze buvo vy
riausiasis pastorius. Šiandien daugelis pastorių mąsto: „Jei bažnyčios vadovas turėtų niekada neliesti vyno, kaip nazyro įžaduose, Paulius nebūtų
pastoriui Timotiejui liepęs naudoti jo net ir gydymo tikslais.“
Dažniausiai cituojama eilutė šioje diskusijoje yra ta, kurioje pasakojama, kaip Jėzus pavertė vandenį vynu (žr. Jn 2, 1–11). Už to slypinti mintis:
Jėzus nebūtų viešoje vietoje pavertęs vandens vynu, jei gerti būtų blogai.
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Jei imtume tik šias eilutes, galima būtų tvirtinti, kad gėręs viešumoje
pastorius gali būti pateisintas dėl to, kaip elgėsi. Tačiau mes gyvename visuomenėje, kur alkoholizmas yra labai išplitęs. JAV beveik 88 000 žmonių
kasmet miršta dėl su alkoholiu susijusių priežasčių30, o alkoholizmas užima trečią vietą mirčių, kurių buvo galima išvengti, sąraše31. 2007 m. Wa
shington Post dienraštis pranešė, kad vienas iš trijų amerikiečių turėjo arba
turi keblumų su alkoholiu32. Nacionalinis piktnaudžiavimo alkoholiu ir
alkoholizmo tyrimų institutas pranešė, kad 2012 m. 25 proc. žmonių virš
18 m. teigė per pastarąjį mėnesį dalyvavę išgertuvėse. Siaubinga – vienas
iš keturių vos per vieną mėnesį! Galėčiau pateikti daugiau statistikos, bet
svarbu yra tai, kad amerikiečiai yra linkę piktnaudžiauti alkoholiu.
Piktnaudžiavimas alkoholiu išplitęs ne tik JAV. 2012 m. 6 proc.
mirčių pasaulyje (3,3 milijono) buvo siejamos su alkoholio vartojimu.
Pasaulyje netinkamas alkoholio vartojimas yra penktas pagal dažnumą
ankstyvos mirties ir neįgalumo veiksnys. O tarp žmonių nuo penkiolikos
iki keturiasdešimt devynerių metų – pirmoje!33
Dėl šio epidemijos, būdami atsakingi tikintieji, turime savo požiūriu
žengti žingsnį į priekį ir pagalvoti apie plačiau taikomas Pauliaus nurodymo dėl stabams paaukotos mėsos valgymo pasekmes. Jo žodžiais tariant,
„jei tai, ką valgau, veda kitą tikintįjį į nuodėmę, aš nevalgysiu mėsos, kol
gyvas būsiu, nes nenoriu tapti suklupimo akmeniu kitam tikinčiajam“ (1
Kor 8, 13; NLT). Paulius labai aiškiai pasakė, kad valgyti stabams paaukotą mėsą – ne nuodėmė. Tačiau jei tai veda silpnesnį brolį pasipiktinti ir
suklupti, jis pasakė, kad niekada jos nebevalgys.
“Alcohol Facts and Statistics”, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, tikrinta
2015 m. vasario 9 d., http://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics
31
Steven Reinberg, “Third of Americans Have Alcohol Problems at Some Point”, The Washington Post, 2007 m. liepos 2 d., tikrinta 2015 m. vasario 9 d., http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2007/07/02/AR2007070201237.html
32
“Alcohol Facts and Statistics”
33
Ten pat
30
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Galima rasti argumentų už krikščionių teisę gerti nedidelius kiekius
alkoholio, bet ar kaip tikintieji, ypač tie, kurie esame bažnyčios lyderiai,
norime tapti potencialiu suklupimo akmeniu ar padėti grįžti į priklausomybės glėbį tiems, kurie vos ištrūko iš alkoholizmo nuodėmės? Ypač gyvendami visuomenėje, kurioje alkoholiu taip piktnaudžiaujama? Jei vyresnysis
pastorius, kuris gėrė restorane, būtų rėmęsis šia išmintimi, galbūt verslininkas būtų išvengęs tragiškų išgertuvių.
Mes turime bėgti nuo bet kokios girtumo formos. Tai nėra Dievo vaikui tinkantis elgesys ir negalime šia tema kalbėti lengvabūdiškai. Esame
stipriai perspėjami: „Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, <...>, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės“ (1 Kor 6,
9–10).
Šioje diskusijoje yra dar vienas svarbus aspektas. Mes dalyvaujame
dvasinėse lenktynėse ir mūsų Treneris mums liepia „nusimesti visus mus
lėtinančius apsunkinimus, ypač nuodėmę, už kurios labai lengva užkliūti“
(Hbr 12, 1; NLT). Yra nuodėmės, kurios lengviau mus apraizgo nei kitus ir
anksčiau pateikta statistika rodo, kad piktnaudžiavimas alkoholiu jų sąraše
pirmauja. Tad kam žaisti su tuo, kas pražudė daugelį?
Baigdami paklauskime savęs, kodėl mes, kurie esame patyrę tikrą pripildymą Dvasia, žvelgiame į dirbtines priemones nusiraminti ir įtampai
sumažinti? Ar mes pripildyti Dvasia tik teoriškai, o ne praktiškai, ir todėl
mums reikia šių pagalbos priemonių?

Neapsigaukite
Mes pažvelgėme tik į vieną Laiško efeziečiams skyrių. Naujajame Testamente pilna kitų įsakymų. Vėlgi, prisiminkite, šis sąrašas neskirtas tam,
kad jo laikydamiesi būtume išgelbėti; tai gyvenimo būdas, kuriuo pasižymi
tiem, kurie gyvena apreikštame Dievo artume.
Paklausykite, kaip Paulius užbaigia savo „negalima“ sąrašą:
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Nesileiskite apgaunami tų, kurie bando pateisinti savo nuodėmes,
nes Dievo rūstybė kris ant tų, kurie jam nepaklūsta. Nedalyvauk
tuose dalykuose, kuriuos daro žmonės <...>. Atidžiai ištirkite,
kas patinka Viešpačiui. Neprisidėkite prie nevaisingų piktojo ir
tamsos darbų; verčiau atskleiskite juos. Nes ką jie slapčia daro,
gėda net sakyti. <...> Tad rūpestingai žiūrėkite, kaip gyvenate.
(Ef 5, 6–7.10–12.15; NLT)
Nesileiskite apgaunami tų, kurie bando pateisinti šias nuodėmes.
Pasekmės – ne pačios maloniausios. Turime rūpestingai, o ne abejingai
apibrėžti, kuo mūsų gyvenimo būdas patinka Dievui. Daugelis mūsų
elgiasi taip, tarsi būtų vaikai žaidimų aikštelėje, nors iš tikrųjų esame
karo lauke. Esame kare, į mūsų galvas nusitaikyta ir priešas nenuilstamai stengiasi mus pašalinti. Bet jei liksime šviesoje, dėl nuostabios Dievo
malonės, veikiančios mūsų gyvenime, jam nepavyks.
Drąsinu jus siekti gyvenimo aukštybėse. Būkite priklausomi nuo
malonės, kad gyventumėte dievobaimingai ir be dėmės šiame iškrypu
siame ir mirštančiame pasaulyje. Jūs turite viską, ko jums reikia, nes Dievas nemokamai suteikė savo dievišką prigimtį. Neiššvaistykite ir nepriimkite šios nuostabios Dievo malonės veltui.
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13
MŪSŲ MOTYVACIJA
Todėl aš niekada nesiliausiu jums priminti šių dalykų, nors jūs
ir žinote juos bei tvirtai stovite tiesoje, kurios buvote išmokyti.
Manau, teisinga, kol esu šioje palapinėje, žadinti jus paraginimais.
Žinau, kad greitai ateis mano palapinės nugriovimo metas, kaip ir mūsų
Viešpats Jėzus Kristus man apreiškė. Bet aš pasistengsiu, kad ir man
iškeliavus, jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti.
- 2 Pt 1, 12–15
<...> Mes laikomės nuomonės, kad atitolti nuo draugystės
su Dievu yra vienintelis baisus dalykas, ir manome, kad tapti
Dievo draugu yra vienintelis garbės ir troškimo vertas dalykas.
- Gregorijus iš Nysos

P

ašaukimas gyventi šventai nėra pasiūlymas ar rekomendacija. Tai
nėra kažkas, link ko mes veržiamės, bet ko iš esmės negalime pasiekti. Tai įsakymas ir toks, kurį įvykdyti iš mūsų tikimasi.
Apaštalas Petras labai aiškiai pasakė, kad ypač svarbių mūsų
Viešpaties išsakytų tiesų ir įsakymų kartojimas yra gyvybiškai svarbus.
Bendras supratimas apie priminimą aukščiau užrašytose keturiose eilutėse minimas tris kartus. Žmonės, skaitantys Petro laiškus, jau žino,
kas buvo parašyta, bet jis teigia, kad net ir po to, kai jis išeis į dangų, jo
skaitytojai privalo nuolat peržiūrėti šias svarbias tiesas. Ar ne puiki mintis
mums taip pat skirti daugiau dėmesio šiai svarbiai žiniai?


212

|

GĖRIS AR DIEVAS?

Savo dviejų laiškų pradžioje Petras rašo: „Privalote būti šventi visu
savo elgesiu“ (1 Pt 1, 15; NLT). Rašte dažnai randamos dvi duodamų įsakymų formuluotės: „turėtumėte būti“ ir „privalote būti“. Esame išmintingi laikydamiesi „turėtumėte būti“. Esame kvailiai nesilaikydami „privalote
būti“! Petro pareiškimas buvo „privalote būti“ tipo.
Apaštalas labai aiškiai kalbėjo apie tai, kaip turime gyventi. Neturime
gąsdintis, bijoti ar nuo to atgrasinti. Mums pažadėta, kad „Jo įsakymai nėra
sunkūs“ (1 Jn 5, 3). Tai reiškia, kad juos galima įvykdyti ir jie nėra nerealūs.
Toliau, likusioje savo pirmojo laiško dalyje ir dar labiau antrajame, Pet
ras aptaria, ką reiškia praktiškai gyventi šventai. Jis pareiškė tokius dalykus
kaip „maldauju jus, kaip svečius ir ateivius: susilaikykite nuo kūno geidulių,
kurie kovoja prieš sielą“ (1 Pt 2, 11).
Kovos laukas – tai mūsų protas. Tai mūsų mintys, emocijos ir valia,
kurie turi būti nuolat tikrinami. Visos nuodėmės prasideda čia. Kova paprastai prasideda, kai mažiausiai to tikimės, ir dažnai įvyksta tada, kai esame
su netikinčiais arba kompromisus darančiais tikinčiaisiais. Petras įvardina
išskirtinai tokią tikrovę: „Rūpinkitės, kad tinkamai gyventumėte tarp netikinčių kaimynų“ (1 Pt 2, 12; NLT).
Apaštalas kalba apie mūsų šventą elgesį, kuris susijęs su valdžia, darbu, santuoka ir kitais santykiais. Jis aptaria kiekvieną atskirai, bet pabrėžia,
kad geriausios progos aiškiai paliudyti atsiras bendraujant su netikinčiais
kaimynais, bendradarbiais ir bendramoksliais, ypač su tais, su kuriais leidome laiką dar prieš ateidami pas Kristų. Jis sako:
Be abejo, jūsų seni draugai nesupranta, kodėl nebeprisidedate prie
senosios gaujos. Bet jūs neprivalote jiems teisintis. Jie bus pakvies
ti „ant kilimėlio“; ir ne prieš ką kitą, kaip prieš patį Dievą. (1 Pt 4,
4–5; MSG)
Antrojo laiško pradžioje Petras nurodo mums „uoliai stengtis įrodyti,
kad iš tikrųjų esate tarp tų, kuriuos Dievas pašaukė ir išsirinko. Tai dary-
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dami jūs niekada neatkrisite“ (2 Pt 1, 10; NLT). Dalykai, kuriuos turime
praktikuoti, kad įrodytume savo autentiškumą, yra nepriekaištingas
moralinis elgesys, savitvarda, kantrumas, ištvermingumas, pamaldumas,
malonus elgesys ir meilė. Tai yra malonės vaisius, kurį užauginame tikėjimu. Jei taip elgiamės, „dar plačiau atsivers <...> įėjimas į amžinąją mūsų
Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę“ (11 eil.).
Toliau Petras perspėja dėl iškilsiančių mokytojų, kurie „paslapčia
įves pražūtingų erezijų“ (2 Pt 2, 1). Jie pritrauks dideles klausytojų minias:
„Daugelis paseks jų klaidingu mokymu ir gėdingu ištvirkavimu“ (2 eil.;
NLT). The Message Biblijos vertime apie šiuos netikrus lyderius sakoma: „Jie save nukreipė greitu keliu į pražūtį, bet iki tol jie pritrauks minią
sumišusių sekėjų, kurie negali atskirti gėrio nuo blogio. Dėl jų tiesos kelias bus minimas bloguoju“ (1–2 eil.)
Šie mokytojai bus „tarp mūsų“ – mūsų konferencijose, bažnyčiose
ir ląstelėse. Mus perspėja: „Jie valgo su jumis bendruomenės vaišėse
minėdami Viešpaties meilę“ (Jud 12; NLT; taip pat žr. 2 Pt 2, 13). Jų mokyme bus įmaišyta pakankamai tiesos, tad nutiks du dalykai.
Pirmiausia, žmonės nebesugebės atskirti, kas teisinga, o kas ne. El
gesys, kuris atitrauks mus nuo Dievo širdies, bus laikomas priimtinu ir
kartais netgi geru. Besilaikantys Dievo žodžio ir jį skelbiantys bus laikomi
įstatymiškais ir teisiančiais.
Be to, kad nusmukdys „krikščionišką“ gyvenimo stilių, jų mokymas
nutildys įžvalgą. Šie apgaulingi tarnautojai ir mokytojai bus apdovanoti it
puikūs oratoriai ir nuginkluos daugelį bei daug kam darys įtaką. Kadangi
tartis tik su Dievo žodžiu nebebus laikoma galutiniu standartu, tikintieji
bus nuvilioti į nepaklusnumą greičiau nei bet kada.
Kita pasekmė bus ta, jog Evangelija įgaus blogą reputaciją. Taip nutikti galės tik tuomet, jei šie mokytojai vartos pakankamai žodžių, atitin
kančių tiesą:


214

|

GĖRIS AR DIEVAS?

Palikę teisingą kelią, jie nuklydo <...>. (2 Pt 2, 15)
Šie lyderiai pradėjo kaip dievobaimingi Kristaus pasekėjai, bet jie
neišstovėjo, o tai paaiškina, kodėl jie žino krikščionybės kalbą, bet pažeidė
jos vientisumą.
Petras pažymi, kad jei mes siekiame gyventi šventai, niekada nesu
klupsime – niekada nepasiduosime netikrų mokytojų įtakai. Tai garantuoja, kad būsime saugūs. Tada jis be užuolankų kalba apie aukas, kurios bus
suviliotos klaidinančio juos veikiančių žmonių mokymo ir gyvenimo būdo:
O jei žmonės, ištrūkę iš pasaulio sugedimo Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, vėl įsipainioja ir patenka į nuodėmės
vergiją, jiems esti blogiau nei prieš tai. Jiems būtų geriau išvis
nebūti pažinus teisumo kelio nei, pažinus jį, atmesti įsakymą, kuris
jiems buvo duotas, kad gyventų šventai. (2 Pt 2, 20–21; NLT)
Tai pritrenkianti, kone neįtikėtina informacija ir ją neabejotinai būtina kartoti. Šis didis apaštalas kalba apie žmones, kurie iš tikrųjų ištrūks iš
nuodėmės suspaudimo į savo gyvenimą priimdami Jėzų Kristų. Bet dėl
nesveiko mokymo, neteisingų įsitikinimų, įžvalgos praradimo jie vėl atkris
į nedievobaimingą gyvenimą. Paulius iš tikrųjų pasako, kad dabar jų būklė
blogesnė nei prieš jiems priimant Jėzų ir verčiau jie išvis nebūtų pažinę
tiesos, nei atmetę įsakymą gyventi šventai. Tai išbudina!
Vėlgi, mes žvelgiame į tai kaip į įsakymą gyventi šventai – itin svarbų
įsakymą!

Dvi nenugalimos jėgos
Viešpaties įsakymai nėra sunkūs, nes mūsų naujoji prigimtis, sujungta
su malonės teikiama jėga, mus įgalina juos įvykdyti. Bet būkime realistai.
Mes galime turėti šį gebėjimą, bet kas mus skatina gyventi šventai kovos
įkarštyje? Atsakymas – dvi nenugalimos jėgos.

GĖRIS AR DIEVAS?

|

215

Leiskite paaiškinimą apie pirmąją jėgą pradėti nuo istorijos. Kai buvau
dar jaunas pastorius praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, ruošiau
pamokslą mūsų kassavaitinėms pamaldoms. Pajutau, jog Viešpats nori
man prabilti, tad nutilau ir savo širdyje išgirdau: „Perskaityk Jn 14, 15.“
Neturėjau nė menkiausio suvokimo, apie ką rašoma Jn 14, 15, tad
greitai atsiverčiau šią vietą ir pastebėjau, kad mano Biblijoje šia eilute
prasidėjo nauja pastraipa. Perskaičiau Jėzaus žodžius: „Jei mylite Mane,
laikykitės Mano įsakymų <...>.“
Tuomet perskaičiau eiliutes nuo penkioliktos iki dvidešimt ketvirtos.
Visos šios eilutės buvo susietos su penkioliktąja. Vyraujanti šios dalies
tema – Jėzaus žodžių laikymasis. Iš šių eilučių supratau labai paprastą dalyką: „Laikydamiesi Mano įsakymų, jūs įrodote, kad mylite Mane.“ Perskaičius paskutinę eilutę, Viešpats prabilo į širdį: „Tu nesupratai. Skaityk
dar kartą.“
Tas dešimt eilučių perskaičiau dar kartą. Ir vėl jų žinia, rodėsi, buvo:
„Laikydamasis Mano įsakymų, tu įrodai savo meilę Man.“ Ir vėl išgirdau
Dievo balsą: „Tu nesupratai esmės. Skaityk dar kartą.“
Mane pagavo smalsumas. Perskaičiau dešimt eilučių ir vėl tik tam,
kad išgirsčiau Viešpatį man sakant tą pačią žinią: „Skaityk dar kartą.“
Paprakaitavus septynis ar aštuonis kartus, jaučiausi vis beviltiškiau.
Nusprendžiau dar labiau sulėtinti tempą ir kiekvieną eilutę perskai
tyti vėžlio žingsniu. Perskaitydavau jei, tuomet sustodavau, pasakydavau
žodį garsiai ir pamąstydavau apie jį. Tuomet eidavau prie kito žodžio –
mylite – ir pakartodavau tą patį procesą. Ir taip ėjau iki galo, tad tai užtruko ilgokai. Po maždaug penkiolikos minučių aš pagaliau baigiau dešimt
eilučių vėl ir iškart išgirdau Dvasią sakant: „Tu nesupratai. Skaityk dar
kartą.“
Susierzinęs sušukau: „Viešpatie, atleisk už mano neišmanymą,
prašau! Ko gero, tiesiog esu kvailas! Atverk man akis tam, ką nori pasakyti!“
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Tuomet perskaičiau 15 eilutę dar kartą: „Jei mylite mane, *laikykitės
mano įsakymų.“ Pastebėjau nedidelę žvaigždutę prie žodžio laikykitės.
Iškart pažvelgiau į pastabą Biblijos paraštėse ir perskaičiau, kad tikslesnis
vertimas yra „jūs laikysitės“.
Pakeitus šiuo junginiu vieną žodį laikykitės, eilutė dabar skambėjo taip:
„Jei mylite mane, jūs laikysitės mano įsakymų.“ Kai perskaičiau ją taip,
manyje kažkas sprogo. Dabar aš pamačiau.
Tuomet išgirdau Dievą sakant: „Džonai, aš nesakiau, kad jei laikysies
Mano įsakymų, tu man įrodysi, jog myli Mane. Aš jau žinau, ar mane myli
ar ne! Aš norėjau pasakyti, kad jei nuo galvos iki kojų būsi mane įsimylėjęs, tu būsi paskatintas laikytis Mano įsakymų!“ Mano pirminis supratimas
buvo įstatymiškas. Naujoji įžvalga buvo apie meile paremtus santykius,
kurie yra motyvacijos raktas.

Aistringa meilė
Leiskite pateikti iliustraciją. Ar kada buvote įsimylėjęs? Kai buvau
susižadėjęs su savo žmona Liza, buvau ją įsimylėjęs nuo galvos iki kojų.
Ji nuolat sukosi mano mintyse. Dariau viską, ką galėjau, kad tik būčiau su
ja. Prisimenu, kartą drauge praleidome kelias valandas. Galiausiai pasakiau
„sudie“, bet Liza netrukus man paskambino ir sako: „Džonai, tu palikai
mano namuose striukę.“ Nepaprastai nudžiugau, kad ją pamiršau, nes tai
suteikė man progą vėl ją pamatyti.
Aš pasakiau: „Ką gi, panašu, kad man tiesiog teks grįžti jos pasiimti!“
Abu nusijuokėme. Tai suteikė dar kelias kartu praleistas valandas.
Jei Lizai ko nors prireikdavo, kad ir kaip būdavo nepatogu, aš jai tai
gaudavau, jei tik būdavo įmanoma. Jei ji man būtų paskambinusi vidury
nakties ir pasakiusi: „Brangusis, aš noriu ledų“, būčiau sakęs: „Kokio skonio? Būsiu po penkių minučių!“ Būčiau padaręs viską, kad išpildyčiau bet
kurį jos troškimą ar prašymą. Štai kokia esmė: jos noras buvo man malonus
įsakymas.
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Dėl stiprios meilės Lizai džiaugiausi vykdydamas viską, ko tik ji
trokšta. Niekas, ko ji paprašydavo, manęs niekada neslėgė. Į jos prašymus reaguodavau ne tam, kad įrodyčiau savo meilę jai; tai dariau, nes
mylėjau ją!
Tai iliustruoja Jėzaus žodžius. Kadangi stipriai Jį mylime, mums
malonu įgyvendinti Jo troškimus. Jo Žodis neapriboja ir neapsunkina,
bet yra mus valdanti ugnis!
Persikelkime mūsų santuokoje keleriais metais į priekį. Aš labai įsitraukiau į tarnystę ir, man to nesuvokiant, mano meilė Lizai pradėjo blėsti. Dabar Lizos norai man nebebuvo įsakymai. Dažnai jie būdavo nepatogūs ir kartais apsunkindavo. Mano požiūris į patarnavimą jai visiškai
pasikeitė. Nebetarnavau su džiaugsmu kaip tuomet, kai susitikinėjom.
Vietoj požiūrio „Kokios skonio? Tuoj būsiu!“ mąsčiau taip: „Tikrai?
Brangioji, manęs laukia daugybė darbų!“ Nebeieškojau progų leisti laiką
kartu. Laiką leidau dėl to, kad taip reikėjo. Mano naujoji aistra buvo mano
darbas.
Paklausykite, ką Jėzus sako bažnyčiai:
„Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo kantrybę <...>. Bet
aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk ir imkis pirmykščių darbų
<...>“. (Apr 2, 2.4–5)
Dar kartą pažvelkite į Jėzaus žodžius: „Aš žinau tavo darbus <...>.
[tu] nupuolei, atgailauk ir imkis pirmykščių darbų.“ Kalbama apie du
skirtingus darbus. Pirmykščiai darbai buvo atliekami dėl to, kad bažnyčia
aistringai mylėjo Jėzų, ir ta meilė niekuo nesiskyrė nuo mano požiūrio
„Kokios skonio norėtum? Būsiu po penkių minučių“. Dabar bažnyčia
dirba dėl to, kad reikia, o tai niekuo nesiskiria nuo motyvo „Tikrai? Brangioji, manęs laukia daugybė darbų“.
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Kalbant apie Jėzų, tai skambėtų taip: kai mes iš pradžių Jį įsimylėjome,
viską dėl Jo darydavome džiugiai. Dabar ugnis išblėso, paklusnumas tapo
pareiga.
Kaip galime ištaisyti šį trūkumą? Praleisdami daugiau laiko su Juo
Žodyje, maldoje ir šlovinime. Mes gręžiame savo mintis į Jį ne tik bažnyčioje ar mūsų ryto maldoje, bet nuolat pripažindami Jo artumą visą dieną. Taip
pat turėtume Šventosios Dvasios, mūsų nuolatinės Bendrakeleivės, prašyti
kasdien iš naujo pripildyti mūsų širdį Dievo meilės (žr. Rom 5, 5).
Aš negaliu mylėti Dievo per stipriai; tai tik įžiebs daugiau ugnies mano
gyvenime. Niekada nepamirškite: „Meilė niekada nesibaigia“ (1 Kor 13, 8).

Šventa baimė
Kita motyvuojanti jėga yra Dievo baimė. Tai dorybė, kurią Paulius
išskirtinai mini kaip išlaikančią mus šventumo kelyje:
<...> apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros, tobulindami šventumą Dievo baimėje. (2 Kor 7, 1)
Šventumas subrandinamas Dievo baimėje. Ši tiesa driekiasi per visą
Naująjį Testamentą.
Kitai bažnyčiai Paulius rašo: „<...> atbaikite savo išgelbėjimą su baime
ir drebėdami“ (Fil 2, 12). Tam, kad paklustume Dievo įsakymams, reikia
didelio nuolankumo, drebėjimo ir šventos baimės. Petras apie įsakymo
gyventi šventai laikymąsi rašo: „<...> taip turite gyventi pagarbioje jo
baimėje, kol gyvenate kaip ‘ateiviai svečioje šalyje’“ (1 Pt 1, 17; NLT).
Laiško hebrajams autorius mus ragina vytis šventumą rašydamas štai
ką: „Todėl gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės,
kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime“ (Hbr 12, 28).
Dievo baimė yra priimtinas būdas Jam tarnauti.
Daugelis nesupranta Dievo baimės. Nejaugi baimė nėra tai, iš ko esame
išlaisvinti? Kokią vietą šis žodis mūsų žodyne užima dabar?
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Dievas yra meilė. Jis mūsų Tėtis. Bet turime pakalbėti apie baimę, nes
ji dažnai minima Naujajame Testamente.
Kai kurie ją sumenkino sakydami: „Tai tiesiog reiškia šlovinti Dievą.“ Taip man pasakė visame pasaulyje garsus mokytojas, kai stovėjau
laukiamajame prieš išeidamas kalbėti nacionalinėje konferencijoje Pietų
Afrikos Respublikoje. Mano klausimas dėl tokio apibrėžimo buvo toks:
Jeigu tai vien šlovinimas, kodėl Paulius Naujajame Testamente keturis
kartus kalba apie baimę ir drebėjimą? Drebėjimas yra šiek kiek daugiau
nei šlovinimas.
Strongas pateikia vienintelį graikų kalbos žodžio tromos (drebėjimas)
apibrėžimą: „virpėjimas iš baimės“. Tad mums liepiama: „Atbaikite savo
išgelbėjimą, virpėdami iš baimės.“ Matome gilią pagarbą ir netgi didžiulę
sveiką baimę – tai šiek kiek viršija mūsų įprastą šlovinimo supratimą.
Kalbant apie baimės reikšmę, galite girdėti tokias reakcijas: „Tai Senojo Testamento mokymas. Mes neturime bijoti Dievo, nes Jis mums
davė ne baimės, o meilės dvasią.“ Tie, kurie taip sako, sumaišė baimės
dvasią su Viešpaties baime.
Kai Mozė atvedė Izraelį prie Sinajaus ir Dievas parodė savo artumą,
Izraelio tauta pabėgo ir paklaikę šaukė Mozei prašydami maldauti Dievo
jiems neparodyti savo didybės. Paklausykite Mozės atsakymo Izraeliui:
Nebijokite! Dievas atėjo tam, kad jus išmėgintų, ir kad Jo baimė
būtų prieš jus ir jūs nenusidėtumėte.” (Iš 20, 20)
Skamba taip, tarsi Mozė pats sau prieštarautų: „Nebijokite <...>
Dievas atėjo, <...> kad Jo baimė būtų prieš jus.“ Bet jis tiesiog atskyrė
buvimą išgąsdintam Dievo nuo Viešpaties baimės. Tarp šių dviejų dalykų yra
didžiulis skirtumas. Kodėl Dievas turėtų norėti mus gąsdinti? Neįmanoma artimai bendrauti su asmeniu, kuris tave gąsdina, o Dievas aistringai
trokšta būti arti mūsų.
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Žmogus, kurį Dievas gąsdina, kažką slepia ir dėl to jis bijo Dievo. Pirmas dalykas, kurį Adomas su Ieva padarė, kai nusidėjo prieš Dievą, tai pasislėpė nuo Jo artumo (žr. Pr 3, 8). Kita vertus, žmogus, kuris jaučia Dievo
baimę, neturi ko slėpti; tiesą sakant, jis ar ji bijo būti toli nuo Dievo!
Todėl pirmasis Viešpaties baimės apibrėžimas yra paprasčiausiai baiminimasis būti toli nuo Dievo. Jausti Dievo baimę – tai didžiai Jį gerbti. Mes
nepaliaujamai rodome Jam pagarbą, pagerbiame Jį, išaukštiname Jį ir parodome prieš Jį nuolankumą labiau nei prieš bet kokį kitą dalyką ar žmogų.
Šventa baimė suteikia Dievui tą šlovę, kurios Jis yra vertas; mes virpame ir drebame prieš Jį, jausdami gilią pagarbią baimę. Mes tvirtai priimame Jo širdį iškeldami Jo troškimus aukščiau virš visų kitų žmonių, taip pat
ir savųjų. Mes mylime tai, ką Jis myli, ir nekenčiame to, ko nekenčia Jis.
Tai, kas svarbu Jam, tampa svarbu mums. Todėl mums sakoma: „Pagarbiai
bijoti Viešpaties reiškia nekęsti to, kas pikta“ (Pat 8, 13; LBD).
Išėjimo knygos 20, 20 teigiama, kad pamaldi baimė sulaiko mus nuo
nuodėmės. Kartu su šiomis eilutėmis mums sakoma, kad „Viešpaties
baimė padeda išvengti pikto“ (Pat 16, 6). Paulius taip pat rašo, kad tai jėga,
kuri mus motyvuoja atsitraukti nuo nuodėmės (žr. 2 Kor 7, 1).
Šios eilutės tapo tikromis, kai aplankiau įžymų televizijos evangelistą
kalėjime. 1980-aisiais jis buvo visame pasaulyje garsiausias tarnautojas. Šis
žmogus įvykdė nusikaltimų prieš mūsų šalies valdžią ir taip pat paleistuvavo.
Įkalinimo įstaigoje šis vyras praleido beveik penkerius metus, bet pirmaisiais savo bausmės vykdymo metais savo kameroje jis susitiko su Jėzumi ir tai apvertė jo gyvenimą aukštyn kojom. Viena mano knygų giliai jį
palietė ir jis paprašė, kad jį aplankyčiau.
Niekada nepamiršiu, kaip šis vyras įėjo į kalėjimo lankytojų salę. Jis su
ašaromis laikė mane savo glėbyje daugiau nei minutę. Tuomet sugriebė už
pečių ir aistringai paklausė: „Ar tu parašei knygą, ar ją tavo vardu parašė
kas nors kitas?“
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„Ne, pone, tai buvau aš. Aš parašiau kiekvieną žodį.“
Jis džiugiai pasakė: „Mums reikia tiek daug ką aptarti, o teturime
devyniasdešimt minučių.“ Jis iškart prisėdo ir papasakojo savo istoriją.
Vienas pirmųjų jo ištartų sakinių buvo: „Džonai, tai nebuvo Dievo
teismas mane pasodinti į šį kalėjimą. Tai buvo Jo malonė, nes jei būčiau
toliau gyvenęs taip, kaip gyvenau, amžinybę būčiau praleidęs pragare.“
Jo pareiškimas mane pritrenkė. Mane pribloškė jo atvirumas ir nuolankumas.
Paklaũsęs jo maždaug dvidešimt minučių, uždaviau manyje nerims
tantį klausimą. Žinojau, kad jis stipriai mylėjo Jėzų savo tarnystės pradžioje ir degė dėl Dievo. Norėjau sužinoti, kaip jis prarado tą užsidegimą.
Galiausiai aš paprasčiausiai paklausiau: „Kada nustojai mylėti Jėzų?
Kuriuo metu?“ Ieškojau ženklų, rodančių meilės Jam netekimą, ypač
kaip tarnautojas.
„Aš nenustojau“, – atsakė jis užtikrintai.
Buvau šokiruotas ir šiek tiek pasibaisėjęs jo atsakymu. Kaip jis galėjo
taip sakyti?
Šoviau atgal: „Ką turi omeny? Tu buvai neištikimas žmonai. Tu
sukčiavai, buvai nusiųstas į kalėjimą. Kaip gali sakyti, kad nenustojai
mylėti Jėzaus?“
Jis vėl pažvelgė tiesiai man į akis ir nedvejodamas pasakė: „Džonai,
aš visą tą laiką mylėjau Jėzų.“
Aš tylėjau ir tikiu, kad matėsi mano veidą apnikęs didžiulis sumiši
mas. Tada jis pasakė: „Džonai, aš mylėjau Jėzų, bet nejaučiau Jam pagarbios baimės.“
Kelioms akimirkoms stojo tyla. Jis leido savo žodžiams nusėsti.
Manyje virė emocijos. Jis nutraukė tylą jautriai pareikšdamas: „Džonai,
milijonai amerikiečių yra lygiai tokie patys kaip aš. Jie myli Jėzų, bet neturi
pagarbios Dievo baimės.“
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Išgalvotas Jėzus
Tai buvo mano gyvenimą lemianti akimirka, nes šis susitikimas manyje
sukėlė atsakymų alkį. Kaip žmogus, kuris myli Dievą, gali nuolat gyventi
nuodėmėje ar net įpulti į didelę nuodėmę? Kaip milijonai, kurie myli Dievą,
gali negyventi šventai? Jie šlovina, yra aktyvūs savo vietinėse bažnyčiose ir
dega dėl Dievo darbų; bet yra pasileidę, priklausomi nuo pornografijos,
nuolat meluoja, be saiko geria, skiriasi ne dėl biblinių priežasčių – ir tai
labai trumpas sąrašas. Kaip ir šis vyras, jie myli Jėzų, tad kodėl nevykdo Jo
žodžių? Jėzus pasakė, kad jei Jį mylėtume, turėtume jėgų Jam paklusti. Ko
trūksta?
Ar atsakymas gali būti tai, jog jie išpažįsta meilę tam, kurio iš tikrųjų
nepažįsta? Ar šis televizijos evangelistas ir minios, apie kurias jis kalbėjo,
galėjo nupiešti Jėzaus paveikslą, kuris iš tikrųjų nėra tikras Jėzus? Ar šis
išgalvotas Jėzus gali būti tas, kuris jų kūniškai prigimčiai ir duoda tai, ko ji
nori?
Apmąstykite štai ką: daugelį mūsų tautoje masina sportininkai ir Holi
vudo įžymybės. Mūsų namuose įprasta girdėti jų vardus, o žiniasklaida
mums atveria jų asmeninius gyvenimus per daugybę interviu televizijoje,
laikraščiuose ir žurnalų straipsniuose. Girdžiu gerbėjus kalbant taip, tarsi
tos įžymybės būtų jų artimi draugai. Mačiau, kaip žmonės jautriai reaguoja
į jų santuokos iššūkius ir net gedi taip, tarsi jie būtų jų šeimos nariai, kai
užklumpa tragedijos.
Tačiau jei šie gerbėjai kada susitiktų savo įžymųjį „draugą“ gatvėje,
jie net nesulauktų draugiško galvos linktelėjimo. Jei jie būtų pakankamai
drąsūs sustabdyti savo draugą, jie suprastų, kad realus žmogus gerokai
skiriasi nuo paveikslo, kurį apie jį ar ją susikūrė. Išvada tokia: tai išgalvoti
santykiai.
Izraelis taip padarė išėjęs iš Egipto. Kai Mozė užlipo ant kalno pasitraukdamas nuo savo žmonių keturiasdešimčiai dienų ir naktų, Dievas
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nutilo – ne Mozei, o tautai. Šiuo tylos laikotarpiu Aaronas ir kiti vadovai,
kurie buvo toli nuo Dievo artumo, pradėjo kurti „Dievą“, kuris laisvai
patarnautų jų norams ir kūniškiems troškimams.
Šioje istorijoje daug metų nepastebėjau kai ko reikšmingo, nes
nemokėjau skaityti hebrajiškai. Aaronas pavadino veršį, kurį nuliejo,
Yhwh arba Jehovah, kuris yra tikras Dievo vardas (žr. Iš 32, 5). Išskyrus šį
įvykį, Yhwh niekur Biblijoje nėra vartojamas netikram dievui arba stabui
pavadinti. Vardas yra toks šventas, kad hebrajų rašytojai neįrašė balsių.
(Mes parašytume ir tartume Jahvė.)
Ne tik Aaronas dalyvavo šiuose įvykiuose. Žmonės pripažino šį veršį
pareikšdami: „Štai elohiym, kuris išvedė tave iš Egipto žemės“ (žr. Iš 32,
4.8). Šis hebrajų kalbos žodis vien Pradžios knygos 1 skyriuje vartojamas
trisdešimt du kartus. Pirmoje Biblijos eilutėje sakoma: „Pradžioje Elo
hiym sutvėrė dangų ir žemę.“
Kitaip nei Yahweh, maždaug 90 proc. kartų šis žodis yra vartojamas
apibūdinti Visagalį Dievą. Kitus 10 proc. kartų skirtas apibūdinti netikrą
dievą. Kadangi Aaronas pavadino veršį Yahweh, mes galime užtikrintai
daryti prielaidą, kad žmonės kalbėjo apie tą patį.
Štai kokia esmė: visa tauta pripažino, kad Jahvė juos išgelbėjo, išlaisvino iš vergijos ir jais rūpinosi. Tačiau jie sukūrė išgalvotą Jahvę, tokį,
kuris stipriai skyrėsi nuo To tikrojo, kuris su Moze buvo ant kalno.
Mums sakoma: „Pagarbi Viešpaties baimė – pažinimo pradžia
<...>“ (Pat 1, 7; LBD). Verta paklausti – kokio pažinimo? Tai negali būti
rašto pažinimas, nes fariziejai ir teisininkai buvo Rašto ekspertai, bet toli
nuo Dievo artumo ir Jam nepatiko. Tad kokio pažinimo mums reikia?
Mums rūpimą atsakymą rasime Pat 2, 5: „<...> suprasi Viešpaties baimę
ir rasi Dievo pažinimą.“
Leiskite man šią mintį pasakyti taip. Teisingai bijodami Dievo, mes
pažinsime Dievą artimai. Jūs pažinsite tikrąjį Dievą – tikrąjį Jėzų, o ne
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išgalvotą. Paulius peikia korintiečius sakydamas: „Jūs patenkinti priimate
viską, ką jums kas nors sako, net jei jie skelbia kitokį Jėzų nei mes“ (2 Kor
11, 4; NLT).
Tas įžymusis evangelistas kartu su miniomis kitų, kuriuos jis paminėjo, nemyli neabejotino Jėzaus, sėdinčio Dievo dešinėje. Vietoj to jie myli
išgalvotą Jėzų, tą, kuris ignoruoja ir netgi leidžia gyventi taip, kaip jie nori.
Jie arba niekada iš tikrųjų Jo nepažinojo, arba jų santykiai atšalo. Pastaruoju atveju tai niekuo nesiskiria nuo dviejų draugų, kurie nutolo, nes nuėjo
skirtingais keliais tik tam, kad, praėjus keliems metams, suprastų, jog jie
skirtingesni nei buvo. Meilė išgalvotam Jėzui nesuteikia mums galios laikytis tikrojo Jėzaus pasakytų žodžių. Iš esmės yra sunku tikrai mylėti tą, kurio
iš tikrųjų ir nepažįsti.
Neturėdami šventos Viešpaties baimės, mes negalime iš tiesų pažinti
Dievo. Mozė jį pažinojo artimai. Dievo balsas ir keliai jam buvo aiškūs.
Izraelis Dievą pažinojo tik iš Jo veiksmų – tai, kaip Jis atsakydavo į jų maldas. Izraeliui Dievo balsas buvo griaustinis. Mozei buvo leista būti arti Jo.
Izraeliui buvo pasakyta grįžti į palapines ir žaisti bažnyčią (žr. Įst 5, 29–30).

Kaip gauti šventą baimę?
Svarbiausias mūsų klausimas – kaip gauti tą šventą Dievo baimę?
Mums tereikia paprašyti, bet tai turi būti daroma nuoširdžiai.
Jėzus pasakė: „Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti
gerų dalykų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems,
kurie Jį prašo“ (Lk 11, 13). Galite paklausti: „Argi Jėzus čia nekalba apie
Šventąją Dvasią, o ne apie Viešpaties baimę?“ Paklauskite, ką sako Izaijas
apie Jėzų ir Šventąją Dvasią:
Iš Jesės kelmo išdygs atžala ir iš jo šaknies išaugs šaka. Viešpaties
dvasia bus ant jo: dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir
galybės, dvasia pažinimo ir Viešpaties baimės. Bijoti Viešpaties jam
bus džiaugsmas <...>. (Iz 11, 1–3).
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Paskutinė iš čia išvardintų Dievo Dvasios savybių yra „dvasia <...>
Viešpaties baimės“. Asmeniškai aš tikiu, kad tai svarbiausias dalykas,
kurio turime prašyti. Yra dvi priežastys, dėl kurių tuo tikiu. Pirmiausia,
mums sakoma, kad Viešpaties baimė yra išminties, patarimo, supratimo
ir pažinimo pradžia (žr. Ps 111, 10; Pat 1, 7; Pat 8 ir 9). Antra, labiausiai
įtikinanti, tai, kad Viešpaties baimė yra džiaugsmas Jėzui. Argi Jo džiaugs
mas neturėtų būti mūsų džiaugsmas? Tiesą sakant, mums yra pasakyta,
kad Jėzus buvo išklausytas dėl Jo pamaldžios baimės (žr. Hbr 5, 7). Viena
yra melstis, bet visai kas kita būti išklausytam.
Tiek Viešpaties baimė, tiek meilė Dievui yra šalutiniai pripildymo Jo
Dvasia produktai, nes Paulius rašo: „<...> Dievo meilė yra išlieta mūsų
širdyse per Šventąją Dvasią <...>“ (Rom 5, 5). Raginu jus nuoširdžiai
paprašyti būti pripildytus šventos baimės dvasios ir deginančiai karštos
meilės Dievui.

Purvini indai
Tai mus atveda prie daug kur išplitusios krizės. Dvidešimt pirmojo
amžiaus bažnyčioje egzistuoja gana reikšminga stoka. Trūksta ne indų,
veikiau trūksta švarių indų, į kuriuos Dievas galėtų išlieti savo Dvasią.
Grįžkime prie paskutinių Pauliaus žodžių, išsakytų šioje žemėje. Jis drąsiai tvirtina:
Bet tvirto pamato, kurį Dievas sudėjo, niekas negali sudrebinti;
o ant jo užrašyti šie žodžiai: „Viešpats žino savuosius“ ir „Tie,
kurie sako, kad priklauso Viešpačiui, privalo nusigręžti nuo
blogų darbų“. (2 Tim 2, 19; TEV)
Paulius aptaria, kas mus tiek kaip bažnyčią, tiek kaip atskirus žmones
padaro nepajudinamus. Jis įvardina du ant pamato užrašytus teiginius.
Naujajame Karaliaus Jokūbo Biblijos vertime parašyta, kad šie žodžiai
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yra „užantspauduoti“ ant pamato; The Message Biblijos vertime sakoma, kad
jie ant jo „iškalti“.
Pirmiausia, Viešpats žino, kurie priklauso Jam. Tai guodžiantys žo
džiai. Kai mes visiškai atiduodame save Jam, Jis mūsų nepamiršta. Mes
tampame Jo akies obuoliu.
Antrasis įrašas ant pamato yra „Tie, kurie sako, kad priklauso Viešpa
čiui, privalo nusigręžti nuo blogų darbų“. Mes ir vėl matome žodį „privalo“, ne „turėtų“. Tai labai griežti žodžiai, kuriais perduodama, kaip svarbu
nusigręžti nuo nedievobaimingo gyvenimo. Kodėl? Atsakymą randame
tolimesnėse eilutėse:
Dideliuose namuose kai kurie indai yra padaryti iš aukso arba sidabro, o kiti – iš medžio ar molio. Kai kurie jų yra ypatingi, kiti –
ne. Taip ir žmonės. Tie, kurie nustoja daryti pikta ir padaro save
tyrus, taps ypatingi. Jų gyvenimas bus šventas ir patinkantis jų Šeimininkui, o jie galės daryti įvairiausius gerus darbus. (2 Tim 2,
20–21; CEV)
Graikų kalbos žodis „indai“ reiškia tiesiog „indai“ arba „tara“. Jei mes
kaip tara esame švarūs, tuomet tinkame Šeimininko darbui. Mus galima
pripildyti Jo galingo artumo.
Kiekvieną rytą valgau tuos pačius pusryčius, kad ir kuriame pasaulio
krašte bebūčiau. Iš pradžių išgeriu stiklinę šilto vandens su citrina, tada –
puodelį baltos arbatos su jazminais. Po penkiolikos minučių laukia dubuo
avižinių dribsnių su čija sėklomis, linų sėmenimis ir kanapių sėklomis;
dribsnius užpilu migdolų pienu ir grynu klevų sirupu. Tokiems pusryčiams
reikia indų: arbatos puodelio, stiklinės ir dubens. Štai koks faktas: pusryčiaudamas niekada nenaudojau purvino arbatos puodelio, stiklinės ar
dubens. Visada ieškau švarių indų. Man patinka mano pusryčių skonis, tad
nenoriu, kad jis būtų sugadintas. Tiesa ta, kad jei indas yra nešvarus, ne
svarbu, ar tai būtų dubuo, lėkštė, puodelis ar stiklinė, purvas suterš bet kokį
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gerą dalyką, kurį į jį įdėsite. Kodėl Dievas turėtų norėti išlieti savo Dvasią
į purviną indą?
Anot Pauliaus žodžių, mums duota atsakomybė apsivalyti. Jis nesakė: „Jėzaus kraujas nuplauna tave nuo visų praeities, dabarties ar atei
ties klaidų, todėl nesijaudink dėl kokios eilinės nuodėmės, kurioje gyveni,
nes viskas sumokėta.“ Ne, jis pasakė: „Tas, kas apsivalys [nuo visko, kas
niekinga ir nešvaru, kas atsiskirs nuo bet ko, kas sutepa ir kas sugadina]
taps [pats] indu, atskirtu ir naudingu“ (21 eil.; AMP).
Mes turime apvalyti save. Taškas. Paulius neaptarinėjo mūsų pozicijos Kristuje dėl Jo atlikto darbo. Jis kalbėjo apie elgesį. Dar kartą išgirs
kite jo žodžius: „Tie, kurie nustoja daryti pikta ir padaro save tyrus, taps
ypatingi.“
Mes dar kartą pamatome, kad Dievo artumas – Jo Dvasia – nebus
išlieta į purvinus indus, bet į švarius.

Pasekmės
Mus informuoja, kad įstatymo nesilaikymas (nepaklusnumas Dievui) yra paslaptis ir ji apėmusi visuomenę. Bet geroji žinia ta, kad yra ją
apribojanti jėga:
Nedorybės paslaptis jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas ją sulaiko. (2 Tes 2, 7)
Turėtume paklausti, kas yra tas, kuris sulaiko nedorybę? Gali būti
vienas iš dviejų variantų: Šventoji Dvasia arba Kristaus kūnas. Vertėjai,
akivaizdu, tikėjo, kad tai Šventoji Dvasia, todėl Tas parašytas iš didžiosios
raidės (originale). Sakykim, kad jie yra teisūs.
Dabar, kai rašau, man daugiau nei penkiasdešimt metų ir per visą
savo gyvenimą mūsų šalyje niekada nemačiau taip stipriai išplitusios nedorybės. Niekada nemačiau tokio valdžios, žiniasklaidos ir visuomenės
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pasiryžimo nedorą elgesį vadinti geru. O priežastis tokia. Sulaikanti jėga,
Šventoji Dvasia, šiandien nėra tokia išplitusi. Pirmoje dvidešimt pirmo
amžiaus pusėje Vakaruose sparčiai blėsta Dievo artumas.
Kodėl taip nutiko? Jei skelbiame Evangeliją, kuri nepabrėžia perkeitimo, mes pritrūksime švarių indų, o tai sukels Dievo apreikšto artumo stoką
žemėje. Prisiminkite, kad, Jėzui mirus ant kryžiaus, šventyklos uždanga
perplyšo nuo viršaus iki apačios. Dievo artumas iškart buvo išimtas iš
žmogaus rankų darbo indo ir netrukus turėjo būti išlietas ant indų, kurie
buvo ne rankų darbo – atgimusių vyrų ir moterų širdžių.
Dievo Dvasia, išėjusi iš šventyklos, nepersikėlė į saulėlydį, medį, gražų
kraštovaizdį, dainą, vaizdo įrašą ar dar kokią laikmeną. Ji persikėlė į kūną ir
kraują. Jei indai yra purvini, Dievo artumas visuomenėje blėsta, o galiausiai
nedorybė yra vis mažiau apribojama.
Šį greitą nuosmukį galime pakeisti ne balsuodami už gerus kandidatus
į valdžią, darydami įtaką valstybinėms institucijoms, atleisdami esamus ži
niasklaidos priemonių personalo darbuotojus, protestuodami prieš abortų
klinikų ar kokiomis kitomis akcijomis. Vienintelis būdas iš tiesų susidoroti
su nedorybe – tai užleisti vietą Dievo malonės įgalinimui ir gyventi dievobaimingą gyvenimą. Taip mūsų visuomenėje stipresnį balsą ir didesnę
įtaką mes suteikiame Šventajai Dvasiai.
Žodžio apie tikrąjį šventumą stoka mums daug kainavo asmeniškai,
bendruomenės ir valstybės lygiu. Mes galime tai pakeisti! Pastoriai, lyderiai
ir visi kiti Dievo žmonės, stovėkime tvirtai skelbdami visą Dievo žodį iš
Rašto. Sudėkime tvirtus pamatus ir pastatykime tvirtą karkasą gyvenime
tų, kuriems darome įtaką. Šventosios Dvasios sulaikančia jėga pastatykime
mūsų visuomenės nedorybę į vietą ir taip pjausime sielų derlių Dievo kara
lystei.
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14
MŪSŲ PARAMETRAI
„Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su
perteklium <...>.“
- Mt 25, 29
Svarbu ne tai, ar aš sugebu, bet kaip priimu Dievo sugebėjimą.
- Korė ten Bom

G

rįžkime prie pavyzdžio apie namo statybą. Pirmiausia aptarėme
viešpatystę kaip mūsų pamatą. Toliau apmąstėme karkasą arba
struktūrą, kuri yra pašventintas gyvenimas. Dabar judėkime prie paskutinio statybų proceso etapo. Šis etapas apibrėžia to, ką mes darome, unikalumą. Jis apima vaisingumą, svajones, planus, strategijas ir gyvenimo
sprendimus. Paulius rašo:
Mes esame Dievo šedevras. Jis mus iš naujo sukūrė Kristuje Jėzuje, kad galėtume daryti gerus darbus, kuriuos jis seniai
mums numatė. (Ef 2, 10; NLT)
Kristuje Jėzuje buvome sukurti ne tik tam, kad būtume Dievo vaikai,
bet lygiai taip pat ir produktyvūs karalystės piliečiai.
Tikrame namų statybos procese namas užbaigiamas tada, kai atlie
kama visa medžio apdaila, kai sukabinamos spintelės, patiesiami kilimai,
išklojamos plytelės, sutvarkomi stalviršiai, nudažomos sienos ir galiausiai
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sukabinami šviestuvai. Bet visos šios detalės atrodys gerai ir ilgai laikys tik
tuomet, jei pirmieji du statybų etapai yra sėkmingi.
Dažnai gyvenime susiduriame su pasirinkimais, kurie atrodo geri;
tačiau labai dažnai tai nėra Dievo mums numatyti geriausi dalykai. Neretai jaučiame, jog mūsų pasirinkimo galimybės ribotos. Abromas ir Saraja
nusprendė, kad vienintelis būdas jiems susilaukti sūnaus buvo Abromui
susituokus su Sarajos tarnaite Hagara. Dėl šio sprendimo gimė Išmaelis.
Bet Dievo žodis aiškiai kalbėjo, kad „vergės sūnus negaus palikimo kartu
su laisvosios sūnumi“ (Gal 4, 30). Toje situacijoje Dievas išsprendė Abromo ir Sarajos pasirinkimą, tačiau taip būna ne visada. Dažnai tie netinkami
sprendimai ir keliai neleis mums pasiekti didžiausio potencialo.
Vienas iš daugelio pavyzdžių Senajame Testamente yra Saulius, kuris
įtemptoje situacijoje priėmė sprendimą aukoti auką iki Samueliui atvyks
tant. Šiuo atveju pasirinkimo pasekmės nebuvo sustabdytos – Saulius neteko karalystės (žr. 1 Sam 13).
Įsivaizduokite, kad turite priimti svarbius sprendimus. Jei esate žygyje
ir pamatote išvaikščiotą takelį, natūralu, kad juo pasuksite. Tačiau jei keliaujate su patyrusiu gidu, jis gali žinoti kitą maršrutą, kuris vaizdingesnis
ir kuriuo savo tikslą pasieksite greičiau. Gidas jums padės priimti geresnį
sprendimą.
Mums sakoma: „Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano
takui“ (Ps 119, 105). Įsitvirtinimas Dievo žodyje apšviečia mūsų taką, o
tai nepaprastai svarbu, kad gyvenime priimtume išmintingus sprendimus.
Abromas ir Saraja apribojo Dievą, kas gana dažnai nutinka, kai renkamės gyventi savaip. Tad panagrinėkime Dievo žodį, kad Jis mums padėtų
priimant sprendimus.

„Jūsų namams neturime“
Kelis pirmuosius mūsų santuokos metus su Liza gyvenome dviejuose
miestuose: Dalase, o po to Orlande. Neišgalėjome nusipirkti pirmų dvie-
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jų namų. Iš pradžių kelerius metus nuomojomės butą, nes neturėjome
pakankamai pinigų nuosavam būstui įsigyti. Vis apsilankydavome pavyzdiniuose namuose, bet tik tam, kad pasvajotume.
Kai jau turėjome pakankamai pinigų namui pirkti, svarbiausias veiksnys buvo kaina. Daugumos namų negalėjome įpirkti, nes mano atlygini
mas tesiekė 18 000 JAV dolerių per metus Dalase ir 27 000 JAV dolerių
Orlande. Likti bute negalėjome, nes tuo metu jau turėjome du vaikus ir
norėjome turėti kiemą, kuriame jie galėtų žaisti. Savaičių savaites abie
juose miestuose apžiūrinėjome parduodamus namus ieškodami rajonų,
kur namų kaina būtų priimtina, o atstumas iki darbo ir bažnyčios –
kiek įmanoma trumpesnis. Apžiūrėję abu miestus supratome, kad
ekonomiškiausias variantas būtų namas nebrangių kotedžų rajone. Abi
statybos kompanijos turėjo apie pustuzinį projektų, iš kurių galėjome
rinktis, ir abiem atvejais pasirinkome pigiausius variantus.
Vienas namas mus nepaprastai sujaudino, kai iššaušo diena rinktis vidaus apdailą. Mūsų agentas įsivedė mus į bendrą ekpozicijos salę, kurioje
apžiūrėti buvo išdėliota daugybė gražių medžiagų. Ten buvo įvairiausių
marmuro ir travertino plytelių, medinių grindų lentelių, gražių spintelių ir
daugybė prabangių kilimų. Matėme rafinuotas lubų apdailas ir unikalius
židinio akmenis.
Tuomet mūsų agentas mus nukreipė į tą ekspozicijos dalį, kurioje
galėjome išsirinkti medžiagas sau. Čia negalėjome pasirinkti marmuro
ar travertino; tiesą sakant, iš viso nebuvo jokių plytelių. Nebuvo taip pat
ir spintelių iš klevo, ąžuolo ar pušies. Nebuvo lubų apdailos, židinio akmens ar medžio. Galėjome rinktis tik iš žemos kokybės kilimų, grindų
linoleumo ir pigių medžio plaušo plokščių spintelių.
Mes nuolat teiravomės geresnių medžiagų, bet išgirsdavome vie
ną iš dviejų atsakymų: „Jūsų namams neturime“ arba „Už papildomą
mokestį“. Kai užklausdavome apie to papildomo mokesčio dydį, būda-
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vo įvardijamos didžiulės sumos, kurių mes, be abejo, neturėjome. Iš eks
pozicijos su Liza išėjome stengdamiesi padrąsinti vienas kitą, bet iš tikrųjų
jautėmės praradę pasitikėjimą savimi.

Jis gali
Gyvename pasaulyje, kuriame atsispindi ši mūsų patirtis statybos kompanijos ekspozicijoje. Žmonėms dažnai sakoma: „Jūs negalite“; „Per daug
nesitikėkite“, „Na ir prisisvajojai“; „Būk toks kaip visi“ arba „Tai ne tau“.
Šių apribojančių komentarų sąrašas begalinis. Už jų slypinti logika atrodo
pagrįstas ir geras patarimas, bet kokia tikroji tiesa?
O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame <...>. (Ef 3, 20)
Ši Rašto eilutė perduoda visai kitokią žinią nei mūsų patirtis ekspozicijos salėje. Dievas mums neuždeda apribojančių parametrų. Jo ribos siekia
toliau, nei galime matyti, svajoti, įsivaizduoti, viltis ar prašyti.
Raktinis šios eilutės žodis yra „gali“. Leiskite iliustruoti tai kita istorija.
Multimilijardierius prieina prie trijų jaunų verslininkų ir pasiūlo jiems:
„Noriu finansuoti jūsų svajonių verslą. Nesitikiu jokios grąžos; tiesiog noriu, kad jums pasisektų. Galiu jums duoti tiek pinigų, kiek reikia pirminiam
kapitalui verslui pradėti.“
Pirmoji yra jauna moteris, kuri nusprendžia pastatyti kepyklą. Jai reikia
prekystalio, poros orkaičių, kepimo skardų, virtuvės priemonių, kasos
aparato, produktų ir dar kelių dalykų. Ji atneša savo planus milijardieriui
ir prašo 100 000 JAV dolerių. Nieko nelaukdamas jis perveda pinigus į jos
sąskaitą.
Kitas – jaunas vyrukas. Jis nusprendžia pastatyti kelis namus. Jam
reikia įsigyti kelis žemės sklypus, žaliavos, įrankių ir pikapą bei išsinuomoti
nedideles patalpas biurui. Jis surašo savo verslo planą ir paprašo 250 000
JAV dolerių. Ir vėl milijardierius iškart perveda pinigus į jo sąskaitą.
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Trečioji verslininkė – jauna moteris, norinti pastatyti verslo centrą su
prekybos centru ir teminiu parku. Ji randa parduodamą tūkstančio akrų
žemės plotą miesto ribose. Tai išskirtinė vieta, ilgą laiką šmėžavusi nuosa
vybės skelbimuose, nes nedaug kas išgalėjo ją įsigyti. Moteris kreipiasi
norėdama įsigyti ir pasirašo sutartį.
Ji pasamdo grupę architektų savo svajonei suprojektuoti. Ji apibūdina du unikalius, šalia esančius dvylikos aukštų verslo pastatus su kiemu.
Kitoje dalyje ji suplanuoja gražų pramogų ir prekybos centrą su pra
bangiomis parduotuvėmis ir aukštos klasės restoranais. Virš parduotuvių
įrengti prabangūs apartamentai. Moteris prašo, kad viduryje būtų pastatytas prabangus penkių žvaigždučių viešbutis. Paskutinę dalį ji palieka
savo nepaprastam teminiam parkui. Visas gatves apsodina egzotiškais
medžiais, nutiesia dviračių takus ir viską užbaigia pritrenkiančiu medžių
ir gėlių parku šalia prekybos centro.
Jos vizija – į savo parką pritraukti sėkmingus verslininkus, gyventojus ir viešbučio svečius. Čia žmonės ras aukštos klasės apsipirkimo
galimybes, ramią aplinką ir unikalias patirtis teminiame parke bei pui
kius restoranus. Nuostabiai įrengtuose viešbučio kambariuose galės apsigyventi verslo partnerių svečiai. Ji taip pat nori, kad jos kompleksas būtų
traukos centras. Moteris tikisi pritraukti žmones iš visos šalies atskristi ir
pailsėti, apsipirkti, pasimėgauti teminiu parku ir būti palepintus puikaus
viešbučio aptarnavimo.
Ji smulkiai aptaria savo projektą su architektais, kol šis tampa nepriekaištingas ir tikras meno šedevras. Tuomet ateina pas milijardierių,
parodo jam savo planus ir paprašo 245 milijonų JAV dolerių. Kaip ir
kitiems dviems verslininkams, jis iškart perveda pinigus į jos sąskaitą.
Po trejų metų, milijardierius pakviečia visus tris susitikti. Jis norėtų
sužinoti, kaip jiems sekasi. Vienas po kito trijulė pristato savo veiklą.
Kepykla duoda poros tūkstančių JAV dolerių grynojo pelno per mėnesį.
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Statybininkas pastatė keturis namus ir uždirbo šiek tiek daugiau nei du šimtus tūkstančių dolerių per trejus metus.
Trečioji verslininkė atsistoja ir pateikia ataskaitą apie savo kompleksą.
Dabar jos viešbučio užimtumas yra 90 proc., išnuomota 87 proc. aukštai
iškilusio verslo centro patalpų. Visi jos gyvenamieji apartamentai yra parduoti. 98 proc. prekybos centro užima prabangios parduotuvės ir restoranai. Jos grynasis pelnas siekia milijonus dolerių per mėnesį. Ji praneša,
kad miesto taryba nusprendė įvertinti jos kompleksą pilietiškumo apdovanojimu, nes jis pasitarnavo miesto bendruomenei keliose srityse: ji vertingas estetiškai, sukurtos naujos darbo vietos, gauta naujų turizmo pajamų ir
sumokėti mokesčiai valstybei. Be to, dalį pajamų ji skyrė sriubų valgykloms
skurdesniuose miesto rajonuose atidaryti.
Ir tai dar ne pabaiga. Ji praneša, kad didelė dalis milijoninių pajamų
investuojama į atidaryti panašius kompleksus kituose trijuose miestuose,
kurie savo veiklą pradės kas šešis mėnesius per ateinančius pusantrų metų.
Moteris paruošė tris vadovų komandas, kurios prižiūrės šiuos naujus kompleksus. Per ateinančius penkerius metus ji tikisi sukaupti pelną, kurio pakaktų investiciniam kapitalui į dar penkiems kompleksams kitose svarbiose
vietovėse.
Išgirdę jos pristatymą, kiti du verslininkai nutilo ir jų veidai paniuro.
Milijardierius, tai pastebėjęs, paklausė, kodėl jie nusiminė.
Jaunoji kepyklos savininkė prabilo pirmoji: „Na, pone, žinoma, kad jai
sekasi geriau nei mums, nes ji paprašė jūsų daugiau pinigų nei mes. Ji galėjo
daugiau padaryti, nes jūs jai davėte daugiau.“
Milijardierius pažvelgia į jaunąjį statybininką: „Ar sutinki su ja?“
Jaunuolis atsako: „Jei atvirai, pone, taip. Ji turėjo daugiau galimybių.“
Milijardierius paprašo savo asmeninės asistentės paduoti jam jų pirmo
susitikimo užrašus. Po kelių minučių ji grįžta nešina aprašymais.
Geradarys paprašo savo asistentės: „Perskaityk, parašau, šiems verslininkams mano prieš trejus metus pateiktą pasiūlymą.“
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Asistentė skaito: „Noriu finansuoti jūsų svajonių verslą. Galiu jums
duoti tiek pinigų, kiek reikia pirminiam kapitalui verslui pradėti.“
Milijardierius pažvelgia į tuos du, kurių veidai paniurę, ir klausia:
„Kodėl pavydite jai to, kiek ji gavo? Kodėl tikite, kad ji yra pranašesnė
už jus? Kiekvienam jūsų pasakiau, kad galiu duoti tiek, kiek reikia jūsų
vizijai įgyvendinti. Nenustačiau jokių apribojimų tam, kiek duosiu, ir tikrai daviau tiksliai tiek, kiek paprašėte. Kodėl nesvajojote ir neplanavote
daugiau?“
Tuomet milijardierius pasisuka į jaunąją kepyklos savininkę ir pa
klausia: „Kodėl nesuplanavai didesnės kepyklos? Kapitalą iš manęs būtum gavusi. Kodėl neprašei pinigų efektyviam marketingui? Žmonėms
patinka tavo prekė, tau būtų pasisekę. Tačiau didžiausias klausimas, kurį
turiu: Kodėl nesuplanavai daugiau kepyklų mieste, o toliau nepagalvojai
apie frančizę visoje šalyje, kad tavo verslas augtų?“
Tuomet jis pasisuka į jaunuolį ir užduoda panašius klausimus. „Kodėl neapmokei kelių meistrų ir nenusamdei kelių rangovų, kad pastatytum dvidešimt namų per metus, o ne vidutiniškai šiek tiek daugiau nei
vieną? Galėjau sukurti tiek daug darbo vietų. Kodėl neįsigijai daugiau
žemės? Kodėl neįsteigei filialų visoje valstijoje, kad keletą miestų pa
puoštum gražiais namais? Būčiau finansavęs tavo viziją, nes tu padėjai
šio miesto šeimoms ir galiausiai valstijai. Tavo veikla buvo ribota, nes
tavo kapitalas buvo ribotas; o šį apibojo tavo vizija.“

Gausa
Kaip krikščionys, mes dažnai nesąmoningai mąstome, kad negalime
turėti per daug. Bet ar toks mąstymas atitinka Dievo žodžio mokymą?
Jėzus sako:
„Tiems, kurie gerai naudoja tai, kas jiems buvo duota, bus duota
daugiau, ir jie turės su pertekliumi.“ (Mt 25, 29, NLT)
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Dievui perteklius – ne kliūtis. Jis priešinasi tam, kad perteklius mus
valdytų. Koks skirtumas? Valdomas pertekliaus žmogus siekia palaimi
nimų, daiktų, pinigų, gebėjimų arba galios tik tam, kad nuramintų savo
troškimus. Arba jis kaupia atsargas iš baimės.
Daugelis, kurie klausėsi klestėjimo mokytojų dvidešimto amžiaus
pabaigoje, pasidavė būtent tokiam geiduliui. Dėl godumo daugelis lyderių
ir tikinčiųjų nustojo kalbėti Dievo tiesą apie gausą. Daugelis pradėjo nie
kinti žodį klestėjimas. Bet tiesa ta, kad mums reikia gausos, jog galėtume
darbuotis plačiau ir efektyviau, statydindami gyvenimus Karalystei. Ar gali
būti, kad būtent dėl to Dievas pasakė: „Mylimasis, aš meldžiu, kad tau vi
same kame gerai sektųsi, kas būtum sveikas, – taip, kaip gerai sekasi tavo
sielai“? (3 Jn 2)
Mūsų pavyzdyje milijardierius nedavė kiekvienam verslininkui po 245
milijonų JAV dolerių, kaip kad paskutinei moteriai. Kiekvienam davė pagal
jų viziją. Jei panagrinėtumėte palyginimą, kuriame Jėzus kalba apie perteklių, pamatytumėte, kad tarnai nepradėjo turėdami tą patį pinigų kiekį. Jiems
buvo patikėtos skirtingos sumos: „Jis vienam davė penkis maišus sidabro,
kitam – du maišus sidabro ir vieną maišą paskutiniam – paskirstydamas
kiekvienam pagal jo gabumus“ (Mt 25, 15; NLT). Jų gebėjimai derėjo su
tuo, ką jie galėjo numatyti.
Mano pavyzdyje pirmoji mergina galėjo pamatyti tik nedidelę kepyklą.
Jaunuolis sugebėjo pamatyti tik 4 namus per metus. O trečiosios merginos
gebėjimas – tai, ką ji galėjo numatyti, – reikalavo kur kas daugiau.
Tinkamas įgalinimo panaudojimas – tai jo panaudojimas padėti ki
tiems, statyti Karalystę. Jei atidžiai pažvelgsime į šį palyginimą, pamatysime
įdomų faktą. Du tarnai buvo ištikimi savo šeimininkui. Jie padaugino tai,
kas jiems buvo duota. (Istorijoje apie tris jaunus verslininkus padaugino tik
viena.) Šeimininkas iš Jėzaus palyginimo jų padauginimą pavadino geru (Mt
25, 21.23).
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Tarnas, išsaugojęs tai, kas jam buvo patikėta, buvo pavadintas tingi
niu. Šeimininkas paėmė iš jo duotą vieną maišą sidabrinių ir atidavė jį
tam, kuris turėjo su perteklium. Šio vyro dešimtį maišų sidabrinių šeimininkas pavertė vienuolika. Tai tikrai ne socialisto reakcija; jei sąžiningai
vertintume, iš prigimties ji labai panaši į kapitalistinę.
Mes manome, kad geras krikščionis tiesiog prižiūrės namus. Kitais
žodžiais tariant, jis džiaugiasi turėdamas pakankamai pinigų pragyventi,
nors iš tikrųjų jis tingi. Pirmas Dievo įsakymas žmonijai buvo „būkite
vaisingi ir dauginkitės“ (Pr 1, 22). Jis nekalbėjo tik apie vaikus. Jis skelbė:
„Aš tikiuosi, kad viską, ką jums duodu, jūs padauginsite ir pristatysite
man.“
Man Dievas patikėjo gebėjimą mokyti. Dėl Jo malonės (jėga, kuri
darbuojasi mūsų komandoje, mūsų partneriuose, mano žmonoje ir ma
nyje) ta dovana buvo padauginta ir sugrąžinta Jam per mokymus visame
pasaulyje, knygų rašymą, žinutes internete, daugybės resursų išdalijimą
pastoriams ir lyderiams visame pasaulyje, interneto dienoraštį, kitų mokytojų ugdymą – sąrašas tuo nesibaigia. Kol kas Jis viršijo visas mano, dar
jauno vyruko, svajones. Tačiau į visa tai reaguoju dvejopai. Pirmiausia, aš
jaudinuosi, ar aš Jo kaip nors neapribojau? Antra, aš džiaugiuosi – oho,
ką Jis sugebėjo padaryti! Abi šios mintys padeda man išlikti ir nuolankiu,
ir degančiu tuo pačiu metu.

Mūsų indas
Yra tiek daug, ką Jis galėtų per kiekvieną mūsų nuveikti. Ar mes
suprantame tai, ar ne, visi nustatome ribas. Pasak Ef 3, 20, šios ribos yra
nubrėžiamos pagal tai, ko mes galime „prašyti“ ar ką galime „suprasti“,
kad padėtume kitiems. Dievo žinia mums yra aiški: „Mano malonė tavyje
gali padaryti daug daugiau nei ribos, kurias tu nustatai.“ Jėzus tai išsakė
taip: „<...> viskas įmanoma tikinčiam“ (Mk 9, 23).
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Mūsų ribos, tai, ką galime sutalpinti, apsprendžia, kokia bus mūsų dalis
iš neribotų resursų. Mano istorijoje apie milijardierių ir verslininkus pirmojo indas buvo vizija, kuriai reikėjo 100 000 JAV dolerių, antrajam prireikė
250 000 JAV dolerių, o trečiajam – 245 milijonų.
Jei atvirai, tik mūsų indų dydis riboja Dievą. Ar gali būti, kad Dievas
klausia mūsų: „Kodėl mąstai tik apie tai, kaip išgyventi? Kodėl galvoji tik
apie save ir savo šeimą? Kodėl nesibeldi į potencialą, kurį į tave įdėjau?
Toks mąstymas nėra geras. Tai tinginystė.“
Štai kodėl Paulius taip stipriai meldžiasi, kad mes pažintume ir supras
tume:
<...> kokia neišmatuojama ir beribė, ir viską pranokstanti Jo galios
didybė yra mumyse ir už mus, kurie tikime <...> (Ef 1, 19; AMP
Biblijos vertimi)
Atidžiai pažvelkite į paryškintus žodžius šioje eilutėje. Sustokite ir
kiekvieną jų apmąstykite. Neišmatuojama. Negali jos išmatuoti. Beribė. Jai
nėra ribų. Viską pranokstanti didybė. Visoje visatoje nėra didingesnės galios.
Atkreipkite dėmesį, kad visa ši galia yra mumyse. Tai nėra galia, kurios galime kartkartėmis gauti apsilankę prie sosto. Tai galia, kuri jau yra
mumyse.
Ji taip pat yra už mus. Ji įgalina mus daugintis. Ji padeda mums būti
vaisingiems. Ji padeda mums efektyviai padėti kitiems. Ji padeda mums
ryšiai šviesti.
Ši galia yra ne kas kita kaip Dievo malonė!

Viešpatauk gyvenime34
Dievo malonė pribloškia. Tai nepelnyta išgelbėjimo dovana, atleidimas, nauja prigimtis ir įgalinimas gyventi šventai. Ji taip pat mums padeda
Toliau einančios medžiagos apie malonę versija buvo įtraukta į mano knygą Relentless: The
Power You Need to Never Give Up (WaterBrook Press, 2011). Ji paremta mano pamokslu, kuriuo
dažnai dalinuosi tarnaudamas žodžiu ir čia perfrazavau to mokymo esmę.

34
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daugintis, būti vaisingiems ir karaliauti gyvenime. Malonė išties yra nuostabi! Atidžiai pasiklausykite Pauliaus žodžių:
Visi, kurie priima gausiai išlietą Dievo malonę ir dovanai ats
tatomi į Jo teisumą, viešpataus gyvenime per Kristų. (Rom 5,
17; TEV)
Atrodo, kad šie žodžiai kalba apie tolimus, vargu ar realius dalykus,
nes pasekmės yra neįtikėtinos. Galbūt dėl to daugelis tai pražiūri. Iš Die
vo malonės mes gyvenime valdysime. Mes esame įgalinami nugalėti bet
kokias kliūtis, kurias šis pasaulis mums gali statyti. Gyventi šioje žemėje –
tai ne tapti kiek galima geresniais; mums skirta valdyti viską. Esame paskirti savo įtakos zonose palikti kažką reikšmingo. Tokia mūsų paskirtis.
Kaip tai atrodo praktiškai? Mes turime sugriauti status quo, pranokti
normas. Esame pašaukti būti įtakingi – būti galva, o ne uodega, būti viršuje, o ne apačioje (žr. Įst 28, 13). Mes ne tik turime pakilti virš nepalankių
gyvenimo situacijų, bet turime šviesti stipriau už tuos, kurie nėra sudarę
sandoros su Dievu. Mums skirta būti lyderiais neapšviestame pasaulyje.
Galva nustato kryptį, kelią ir būdus, o uodega seka. Turime vesti visose
mūsų visuomenės srityse, o ne sekti. Ar taip yra iš tikrųjų? Ar mes nepasiekiame to, ką Dievas vadina geru? Leiskite tai paaiškinti smulkiau. Jei
esate medicinos srities atstovas, dėl Dievo malonės turite gebėjimą atrasti
naujus ir naujoviškus negalavimų ir ligų gydymo būdus. Jūsų potencialas
neišmatuojamas ir beribis, Jūsų kolegos turėtų žavėtis jūsų atradimais, o
jūsų darbas turėtų juos įkvėpti. Jūsų naujovės ir išmintis vers juos kasytis
galvas ir sakyti: „Ir iš kur jis (ji) traukia šias idėjas?“ Jūs galite ne tik šviesti,
bet taip pat tapti efektyvesni savo srityje. Kiti trokš sekti jūsų pėdomis ir
norės žinoti, iš kur gavote tokius gebėjimus.
Jei jūs interneto svetainių kūrėjas, jūsų kūriniai turėtų būti nematyti ir
tokie naujoviški, kad kiti jūsų darbus mėgdžiotų. Jūs ir kiti tikintieji jūsų
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srityje turėtų nustatyti vyraujančias madas, kuriomis sektų visuomenė. Jūsų
ieško dėl jūsų darbo ir jūs žinomas dėl savo inovacijų. Jūs esate geriausias
savo srityje, ir kiti krapštosi galvas ir sako vienas kitam: „Iš kur jis (ji) semiasi visų šitų kūrybinių idėjų?“ Jūs dauginsite perduodami savo žinias kitiems
ir plėsdami savo veiklą bei dosniai duodami, jog statytumėtę Karalystę.
Jei jūs valstybinės mokyklos mokytojas, dėl jumyse esančios įgalinančios malonės kurkite nematytus, kūrybingus ir naujoviškus žinių, supratimo ir išminties perdavimo savo mokiniams būdus, apie kuriuos joks
kitas mokytojas jūsų mokyklų švietimo sistemoje nepagalvojo. Jūs nustatote kartelę ir taip įkvepiate savo mokinius, kad kiti tuo žavisi. Tarpusavyje jūsų kolegos mokytojai kalbėsis: „Iš kur jis (ji) traukia tas idėjas?“ Jūs
dauginsite perkeldami savo gebėjimus į savo mokinius ir ugdydami kitus
mokytojus.
Kaip verslininkas ar verslininkė jūs sugalvojate tokius naujus produktus ar pardavimų technikas, kurios yra geresnės už kitus. Jūs naudosite drąsias, pažangias marketingo strategijas. Jūs greit pastebite, kas pelninga ir kas
ne. Jūs žinote, kada pirkti ir kada parduoti; kada atidaryti ir kada uždaryti.
Kiti verslininkai krapštysis pakaušį bandydami suprasti, kodėl jums taip
sekasi. Jūs dauginsite augindami jaunus verslininkus ir dosniai aukodami
Karalystės statybai.
Tie patys principai galioja, jei esate muzikantas, tyrėjas, sportininkas,
mokslininkas, policininkas, stiuardesė, auginate vaikus namuose ir jei dirbate žiniasklaidoje, kariuomenėje ar bet kurioje kitoje gyvenimo sferoje.
Visi šie pavyzdžiai, dideli ar maži, yra mūsų įgaliojimų modeliai.
Kiekvienas mūsų esame pašauktas į skirtingus visuomenės sektorius.
Kad ir kur būtume, turime parodyti, kad esame galvos ir lyderiai. Mūsų
verslas turi klestėti, net kai kiti savuosiuose patiria sunkumų. Mūsų bendruomenės turi būti saugios, mielesnės ir klestinčios. Mūsų sukuriamų
darbo vietų turi būti daug. Mūsų muzika turi būti nauja ir originali, kad pa
saulio muzikantai į ją lygiuotųsi. Tą patį galima pasakyti apie grafiką, vaizdo
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įrašus ir architektūros sprendimus. Mūsų kūrybingumas turėtų įkvėpti ir
į jį lygiuojamasi visais lygiais.
Mūsų pasirodymai bet kurioje srityje, ar tai būtų sportas, pramogos, menai ar žiniasklaida, turėtų būti išskirtiniai. Kai valdo teisieji, mūsų
miestai, valstijos ir tautos turėtų klestėti. Mūsų mokyklos turėtų būti
geriausios, kai mokome ir vadovaujame. Ten, kur įsitraukia tikintieji,
turėtų matytis daug kūrybingumo, inovacijų, produktyvumo, jautrumo ir
vientisumo. Mes, Jėzaus Kristaus mokiniai, turime būti šviesa tamsiame
pasaulyje. Tad iš esmės dėl Dievo malonės turėtume išsiskirti tamsioje
visuomenėje.

Virš normų
Perskaitykite liudijimą apie Danielių:
Danielius pasižymėjo tarp valdininkų ir satrapų savo išskirtinė
mis savybėmis, kad karalius ruošėsi jį paskirti valdyti visą karalystę. (Dan 6, 3; NIV)
Tai stulbina. Pirmiausia atkreipkite dėmesį, kad Danielius pasižy
mėjo. Neparašyta, kad „Dievas išskyrė Danielių“. Visuose svarbiausiuose
Biblijos vertimuose nurodoma, kad Danielius „pasižymėjo“. The Message
Biblijos vertime rašoma, kad jis „visiškai pralenkė kitus“ vadovus.
Kaip Danieliui tai pavyko? Jis turėjo išskirtines savybes, nes buvo
žmogus, turintis ryšį su Dievu. Lygiai tas pats turėtų būti visiems, ku
riuose gyvena Dievo Dvasia.
The New American Standard Biblijos vertime sakoma: „Danielius
pradėjo išsiskirti <...>, nes turėjo nepaprastą dvasią.“ Žodis nepaprastas
reiškia „viršyti normas, sugriauti nusistovėjusią tvarką, viršyti įprastus
rodiklius“. Kartais geriau suprantame žodį panagrinėdami tai, ko jis nereiškia, t. y. jo antonimus. Žodžio „nepaprastas“ antonimai yra „įprastas“,
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„eilinis“ arba „normalus“. Tad normalus gyvenimo būdas rodytų priešingą
gyvenimo būdą nei žmogaus, kuris turi nepaprastą dvasią.
Danielio dvasia buvo nepaprasta. Jei mūsų dvasia yra nepaprasta,
tuomet mūsų mintys ir kūnai turėtų derėti prie jos. Jei mūsų dvasia mus
veda, mūsų kūrybingumas, išradingumas, išmintis, žinios ir visi kiti gyveni
mo aspektai turėtų būti formuojami kitaip nei mums gyvenant tik savo
pačių jėgomis. Jei iš tikrųjų suprantame, kad malonė yra mumyse ir už mus,
žinome, kad mums nėra apribojimų.
Nepamirškime Dievo galią mumyse apibūdinančių žodžių: nepama
tuojama, beribė ir viską viršijanti didybė. Danielius įkėlė koją į tai, kas buvo
įmanoma jo santykyje su Dievu. Jis žinojo, kokią sandorą sudarė su Visa
galiu – kad jam buvo skirta būti galva, o ne uodega. O mes turime dar
galingesnę sandorą su Dievu nei Danielius.
Panagrinėkime Danieliaus situaciją išsamiau. Jis ir trys jo draugai kaip
belaisviai buvo išvesti iš mažytės Izraelio šalies ir nuvesti į galingiausią pasaulio valstybę. Jei esate amerikietis ir manote, kad mūsų šalis praeitame
amžiuje buvo didinga, tiesa yra ta, kad, palyginus ją su Babilonu, mūsų šalis
nė iš tolo neprilygsta jo galybei. Babilonas valdė pasaulį – jį visą! Jis pirmavo ekonomikoje, politikoje, karyboje, socialinėje srityse, moksle, švietime
ir mene.
Babiloniečiai buvo moderniausi visame pasaulyje kone visose srityse.
Bet mes skaitome, kad Danieliaus istorijoje „visur, kur reikėjo išminties
ir supratimo, karalius, paklausęs juos, matydavo, kad jie dešimt kartų pranašesni <...>“ už kitus karalystės vadovus (Dan 1, 20). Kituose vertimuose
teigiama, kad jie buvo dešimt kartų geresni, dešimt kartų išmintingesni ir
suprato dešimt kartų daugiau. Jie įgyvendino idėjas, apie kurias šios pirmaujančios šalies išminčiai niekada nebuvo pagalvoję, ir tos idėjos veikdavo. Tiesą sakant, jų kūrybiškumas, inovatyvumas ir įžvalga buvo dešimt
kartų galingesni nei bet kurio lyderio, neturinčio Dievo Dvasios.
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Didesnis už Danielių
Turėdami tai omenyje, perskaitykime Jėzaus žodžius: “<...> nebuvo didesnio už <...> Joną Krikštytoją” (Lk 7, 28). Tai reiškia, kad Jonas
Krikštytojas buvo didesnis už Danielių. Nesistenkite palyginti šių dviejų vyrų remdamiesi jų darbais. Jonas tarnavo; Danielius dirbo valstybės
tarnyboje. Tačiau Jėzus aiškiai pasako, kad Jonas buvo aukščiau. Toliau
Jis sako:
“<...> mažiausias Dievo karalystėje didesnis už jį.“ (Lk 7, 28)
Kodėl mažiausias Dievo karalystėje yra didesnis už Joną? Jėzus dar
nebuvo miręs ant kryžiaus už žmonijos išlaisvinimą, tad Jono dvasia
nebuvo atgimusi. Apie Joną negalime pasakyti: „Koks Jis [Jėzus] yra,
toks yra ir Jonas Krikštytojas šiame pasaulyje“ (žr. 1 Jn 4, 17). Bet taip
pasakyta apie mus! Jonas nebuvo iškeltas ir pasodintas kartu su Kristumi
dangaus aukštybėse (žr. Ef 2, 6). Bet tai pasakyta apie mus! Būtent dėl to
mažiausias karalystėje dabar yra didesnis už Joną. Ar mes suprantame tai?
Kai kurie mokslininkai tiki, kad nuo Kristaus prisikėlimo iki šios die
nos pasaulyje gyveno maždaug du milijardai krikščionių. Tikimybė nedidelė, bet jei taip nutiktų, kad esate mažiausias iš visų tų dviejų milijardų
tikinčiųjų, vis tiek esate didesnis už Joną Krikštytoją, o tai reiškia, kad
esate didesnis ir už Danielių.
Klausimas, kuris dabar kyla, yra toks: Ar mes žinome, kas esame?
Ar išsiskiriate? Ar esate dešimtkart protingesnis, geresnis, išmintingesnis,
kūrybingesnis, inovatyvesnis nei tie, su kuriais dirbate ir kurie neturi sandora paremtų santykių su Dievu per Jėzų Kristų? Jei ne, kodėl? Ar gali
būti, kad taip yra dėl to, jog mes netikime didesniu Dievo malonės veikimu?
Apmąstykime tai plačiau. Jėzus pasakė, kad mes turime būti „pa
saulio šviesa“ (žr. Mt 5, 14). Mūsų, kaip šviesos tamsoje, apibūdinamas
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nėra paminėtas Naujajame Testamente tik vieną kartą. (Žr. Mt 5, 14–16; Jn
8, 12; Apd 13, 47; Rom 13, 12; Ef 5, 8.14; Kol 1, 12; Fil 2, 15; 1 Tes 5, 5 ir
1 Jn 1, 7; 2, 9–10). Ši tiesa turi būti motyvas, persmelkiantis mūsų gyvenimą
Kristuje.
Ką reiškia būti pasaulio šviesa? Daugelis tai taiko tik mūsų elgesiu –
būti mielam, maloniam, gražiai elgtis kartu su tuo faktu, kad galime cituoti
Jn 3, 16. Kas būtų, jei Danielius būtų suvokęs buvimą šviesa būtent taip?
Kas būtų, jei jo tikslas kasdien įžengus į valdininko kabinetą būtų buvęs elg
tis su žmonėmis maloniau ir savo kolegoms sakyti: „Ei, Babilono lyderiai,
23 psalmė sako: ‘Viešpats mano Ganytojas, aš nieko nestokosiu <...>’.“
Ką valdininkai ir vadovai būtų vienas su kitu kalbėję Danieliui per pie
tų pertrauką išėjus iš kabineto melstis? (Jis tai darė kasdien). Tikiu, kad
būtų kažkas panašaus į „Pagaliau šis fanatikas išėjo. Tikiuosi, jis melsis visą
popietę. Jis toks keistas!“
Kodėl jie išleido įsakymą, kad nebeleistų Danieliui melstis? (žr. Dan 6,
6–8) Gal dėl to, kad jis buvo dešimtkart protingesnis, išmintingesnis, inovatyvesnis ir kūrybiškesnis nei jie? Kadangi jis vis būdavo paaukštinamas ir
užimdavo geresnes pozicijas nei jie, kol galiausiai tapo visų vadovų vadovas, galbūt jie šiek tiek pavydėjo.
Šiems lyderiams buvo kliudoma ir galbūt jie vienas su kitu tarėsi sakydami: „Nieko nesuprantu! Mokėmės iš viso pasaulio geriausių, talentingiausių
ir išmintingiausių mokytojų, mokslininkų ir lyderių. Jis – iš kažkokios nie
kingos šalies, tad iš kur jis traukia visas tas idėjas? Kaip čia yra, kad jis taip
mus lenkia? Ko gero, dėl to, kad meldžiasi triskart per dieną. Išleiskime
įstatymą, draudžiantį melstis, kad jis nebegalėtų mūsų užgožti.“ (Be abejo,
tai taip pat pasitarnavo ir jų norui, kad jis būtų suimtas.)
Danielius buvo ryški šviesa dėl to, kad turėjo stulbinančią asmenybę.
Jo išskirtinės savybės leido jam stipriai šviesti savo amžininkų akyse. Jiems
tai nepatiko, nes jie pavydėjo. Tačiau tegaliu įsivaizduoti, kiek daug kitų,
taip pat ir karalius, matė Danieliaus gebėjimuose gyvojo Dievo egzistavimo
įrodymus ir jiems tai patiko bei skatino juos gerbti Danieliaus Dievą.
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Ne Danieliaus Rašto išmanymas ir ne tai, kad jis buvo malonus bei
meldėsi triskart per dieną, darė jį pastebimą kitų akyse. Tai buvo ir faktas,
kad Danielius geriau nei kiti dirbo ir pasižymėjo dievobaimingu charakteriu. Jo asmeninis pamatas, karkasas ir apdaila buvo išskirtiniai.

Įrodymai mano gyvenime
Aš asmeniškai mačiau Dievo malonės galią savo gyvenime. Vienas
labiausiai man nesisekusių dalykų gimnazijoje buvo Anglų kalba ir kūryba. Kankindavausi kaskart, kai reikėdavo parašyti trijų puslapių rašto
darbą. Praeidavo valandų valandos, kol ką nors parašydavau, bet prieš
tai nelikdavo pusės bloknoto. Vieną po kito išplėšdavau ir išmesdavau
siaubingo teksto prirašytus puslapius. SAT testo Anglų kalbos dalyje surinkau 370 balų iš 800. Kad įsivaizduotumėte, kaip prastai tai atrodė,
pasakysiu, kad per visas savo keliones sutikau tik vieną žmogų, kuris surinko mažiau balų!
Kai 1991 m. maldoje Dievas man parodė, kad Jis nori, jog parašy
čiau knygą, pagalvojau, kad Jis mane su kažkuo supainiojo. Panašiai kaip
Sara Senajame Testamente, aš gerai pasijuokiau. Kaip man parašyti skyrių, ką jau kalbėti apie knygą? Ko pradžioje neįvertinau, tai neišmatuojamos, beribės ir viską pranokstančios manyje gyvenančios Dievo malonės
didybės.
Praėjus dešimčiai mėnesių nuo tos dienos, kai iš Dievo gavau nurodymą „parašyti knygą“, prie manęs per dvi savaites priėjo dvi moterys iš
skirtingų valstijų ir pasakė šiuos žodžius: „Džonai, Dievas nori, kad tu
rašytum. Tiesą sakant, jei to nedarysi, Jis savo norimą perduoti žinią duos
kam nors kitam.“ Po to pasirašiau su Dievu sutartį ir pripažinau savo
visišką priklausomybę nuo Jo malonės. Likusią istorijos dalį papasakosiu
kitame skyriuje, o čia pasakysiu tik tiek, kad dabar esu parašęs devyniolika
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knygų ir milijonai jų yra išplatinta visame pasaulyje ir išverstos į daugiau nei
devyniasdešimt kalbų.
Malonė mane įgalino ne tik rašyti, bet ir kalbėti. Kai Liza mums susi
tuokus pirmą kartą išgirdo mane viešai pasisakant, užmigo pirmoje eilėje.
Tai buvo taip blogai. Viena geriausių jos draugių sėdėjo šalia jos ir taip giliai
įmigo, kad mačiau iš plačiai atsivėrusios jos burnos tekant seiles. Labai padrąsinantis vaizdelis! Dabar žmonės nebeužmiega per mano viešus pasisakymus. Prieš tai dariau tai savo jėgomis; dabar išmokau tikėti, priklausyti
nuo Jo malonės ir jai pasiduoti.
Mano gebėjimai šiose dviejose srityse buvo nekoki. Tačiau būtent per
jas Dievas man davė privilegiją patarnauti milijonams žmonių.

Išties geras gyvenimas
Apibendrinkime mūsų gero gyvenimo parametrus. Jei galite patikėti,
jums nėra nieko neįmanomo. Nes Jis gali padaryti per jus žymiai, nepapras
tai daugiau, nei jūs galite prašyti ar įsivaizduoti. Turima vidinė galia, kuria
Jis užbaigs jūsų gyvenimo darbus, yra neišmatuojama, beribė ir pranoks
tanti visas kitas. Jūsų gyvenimas neturi būti kaip mano ir Lizos patirtis eks
pozicijos salėje renkantis apdailos prekes savo naujiems namams. Nėra
jokių apribojimų, nes tai, kas esate, ir tai, ką darote, – visa tai yra iš Dievo
malonės! Tad leiskite Šventajai Dvasiai išplėsti jūsų viziją. Svajokite plačiai,
tikėkite ir judėkite į priekį imdamiesi atitinkamų veiksmų.
Yra vienas dalykas, kuris ypač svarbus, kad tai, apie ką buvo kalbame
šiame skyriuje, būtų pasiekta. Tinkamai nesupratus šio bruožo, tikėtina,
kad jausime įtampą ir net nuklysime į šoną stengdamiesi būti efektyvesni.
Kitame skyriuje aptarsime šią savybę, kuri vadinasi įžvalgumas.
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15
ĮŽVALGA
Tik subrendusiems dera stiprus maistas – tiems,
kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų
gera nuo blogo.
- Hbr 5, 14
Šventumas nėra keletui skirta prabanga – tai paprasta
tavo ir mano pareiga.
- Motina Teresė

T

ie, kurie yra subrendę, yra subrendę ne fiziškai, o dvasiškai. Fiziškai
mes gimstame kūdikiais ir vėliau augame, bręstame. Lygiai taip pat
mes dvasiškai irgi gimstame kūdikiais ir iš mūsų tikimasi, kad subręsime
pasiekdami Kristaus saiką.
Šie du dalykai kai kuo labai skiriasi vienas nuo kito. Fizinė branda vyksta laike. Ar kada nors girdėjote apie dvejų metų metro aštuoniasdešimt centimetrų ūgio vaiką? Reikia nuo penkiolikos iki dvidešimties metų tiek užaugti. Tačiau dvasinis augimas neribojamas laiko. Ar
kada esate sutikę tikintįjį, kuris įtikėjo Kristų vos prieš metus, bet yra
brandesnis nei tie, kurie išgelbėti jau dvidešimt metų?
Anot Hbr 5, 14, brandos požymis – tai gebėjimas vidiniais pojūčiais
tiksliai atskirti tai, kas iš tikrųjų yra gera ir kas bloga.
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Svarbu paminėti, kad jūsų širdis, kaip ir kūnas, turi penkis pojūčius.
Įrodymų galime rasti visame Rašte. „Ragaukite ir matykite, kad geras yra
Viešpats“ (Ps 34, 8). Du pojūčiai minimi vien šioje eilutėje. Kartą Jėzus
minioms pasakė: „Kas turi ausis klausyti – teklauso“ (Mt 11, 15)! Dauguma
ten buvusiųjų galėjo girdėti fiziškai; Jis kalbėjo apie jų vidines ausis.
Paulius citavo Dievo paliepimą Izraeliui: „<...> nelieskite to, kas netyra,
ir Aš jus priimsiu“ (2 Kor 6, 17). Tas pats apaštalas parašė, kad Dievas „per
mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą Jo pažinimo kvapą“ (2 Kor 2, 14).
Visi penki pojūčiai aptarti panaudojant vos penkias eilutes!

Įžvalga
Kaip nesupainioti gėrio ir blogio, ypač dienomis, kai apgavystė tyko už
kiekvieno kampo? Kaip nepatekti į tuos pačius spąstus, į kuriuos pakliuvo Ieva patikėdama, kad blogis yra geras, malonus ir išmintingas? Atsakymas štai koks: turint įžvalgą. Kaip mes ją išugdome? Per autentišką Dievo
baimę.
Pranašas Malachijas išpranašavo, kad paskutinėmis dienomis bus dvi
tikinčiųjų grupės: turintys Dievo baimę ir neturintys. Tie, kurie stokoja
Dievo baimės, susidūrę su sunkumais, skundžiasi, lygina save su kitais ir
murma. Jiems nepatinka tai, kad turi tarnauti Dievui ir dar kęsti priešiškumą, suspaudimą ir sunkumus, kai nedorėliai ir su Dievu nebendraujantys
žmonės klesti.
Turintieji Dievo baimę patiria tuos pačius sunkumus, bet kai ką daro
kitaip. Jie kalba apie Dievo gerumą. Jie ištveria nelaimes tikėdami tuo, ką
Jis sako apie jų sudėtingas aplinkybes. Jiems labiau rūpi Dievo troškimai,
planai ir Karalystė nei laikini nepatogumai. Jie pažįsta Jo ištikimybę ir yra
joje įsitvirtinę. Jie į viską žiūri taip:
Nors vyšnios nežydėtų ir braškės neprisirptų, nors obuolius
kirminai sugraužtų ir kviečiai laukuose nesudygtų, nors avidėse
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nebūtų avių, o galvijų aptvarai būtų tušti, aš džiugiai giedosiu
gyrių Dievui. Suku džiaugsmo ratus dėl savo Gelbėtojo Dievo. Pasitikėdamas, kad Dievas valdys amžinai, aš pasistiprinu ir
atgaunu jėgas. Bėgu kaip stirna. Jaučiuosi kaip kalnų karalius!
(Hab 3, 17–19; )
Per pranašą Malachiją Dievas pasakė, kad Jis juos padarys savo
ypatinga nuosavybe. (Prisiminkite, kaip Paulius 2 Tim 2, 21 kalba apie
„ypatingus indus“.) Malachijas nuspėjo, kad vienas maloniausių laimėjimų tiems, kurie turi Dievo baimę, bus šis: „Tada matysite skirtumą tarp
teisiojo ir nedorėlio“ (Mal 3, 18). Kitais žodžiais tariant, šie tikintieji
nepalaikys to, kas nėra gera, geru.
Ankstesniame skyriuje nustatėme Dievo gerumo parametrus: gau
sybė, pranokstanti tai, ko galime prašyti ar sugalvoti. Vienam žmogui
perteklius gali tapti jo nuosmukio priežastimi, o kitam tai bus didžiulė
galimybė. Jei jūsų tikslas – turėti su pertekliumi, jūs tikrai pateksite į tuos
pačius spąstus kaip Ieva, Kainas, Balaamas, Korahas, Saulius, Gehazis,
Judas, Aleksandras, Laodikėjos bažnyčia ir daugybė kitų. Tačiau jei jūsų
pirminis tikslas – patikti Dievui, jūs gebėsite atskirti, kas gera ir kas bloga;
gebėsite tinkamai tvarkytis su savo pertekliumi.
Įžvalga yra tai, ko mums reikia, o šio gebėjimo laipsnis yra propor
cingas mūsų Dievo baimei. Leiskite pakartoti: kuo dievobaimingesni
esame, tuo išmintingiau naudojamės įžvalga. Savo karaliavimo pradžioje Saliamonas maldavo: „<...> suteik savo tarnui imlią širdį, kad <...>
suprastų, kas gera ir kas pikta“ (1 Kar 3, 9).
Išmintis, kuria Saliamonas valdė, buvo neįtikėtina. Savo karaliavimo metu, sekdamas Viešpatį, jis parašė: „Jei iš tikrųjų šauksiesi įžvalgumo
<...> kaip žmonės ieško sidabro, ir ieškosi jo tarsi paslėptų lobių, tai suprasi pagarbią Viešpaties baimę“ (Pat 2, 3–5; LBD).


250

|

GĖRIS AR DIEVAS?

Tačiau Saliamonas prarado Dievo baimę, pasimetė ir nebegalėjo atskirti, kas gera ir kas bloga. Jam viskas tapo „tuštybe“ ir „vėjo vaikymusi“. Visa Mokytojo knyga atspindi suglumusį ir sumišusį vyrą, kuris neteko
Dievo baimės, o galiausiai ir įžvalgos. Jo vidinė būklė buvo labai liūdna.
Per metų metus mano širdis ne kartą dužo matydama, kiek daug lyderių ir
tikinčiųjų lygiai taip pat netekę įžvalgos praranda Dievo baimę ir pasiduoda
apgaulei.
Kaip jau sakiau anksčiau, Dievo baimė mus motyvuoja bendradarbiauti
su Dievo malone apsivalant nuo netyrumo. Įdomu tai, kad mūsų įžvalga
išsilaiko tik tuomet, jei gyvename dievobaimingai. Tad ir vėl matome, kad
šventumas yra kaip karkasas – struktūra, į kurią remiasi mūsų sprendimai
tiek karjeros, tiek santykių, tiek finansų, tiek socialinių galimybių ar bet
kurioje kitoje mūsų gyvenimo srityje.
Pirmiausiai ir labiausiai turime aistringai siekti Dievo baimės. Jei tai
mūsų svarbiausias prioritetas, tuomet perteklius mūsų neapgaus. Mums sakoma: „Kas pasitiki savo turtais, tas kris <...>“ (Pat 11, 28). Bet toje pačioje
knygoje skaitome: „<...> turiu supratimo <...>. Aš turiu turtų ir garbę“
(Pat 8, 14.16; LBD). Ir dar: „Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą“ (Pat 22, 4). Tikrieji turtai – tai ištekliai, kurie įgalina
jus įvykdyti tai, ką Dievas paskyrė šioje žemėje nuveikti; o ši veikla visada
reikš daryti įtaką kitiems – statyti Karalystę.
Kiekvieną rytą turėtumėte sąžiningai savęs paklausti, ar šiandien mane
skatina Dievo baimė ar turtų kaupimas? Jei siekiate Dievo baimės, tai jus
apsaugos nuo apgaulingų piktų darbų ir padės siekti to, kas gera.
Leiskite paaiškinti: ištekliai, turtai, gerbūvis ir perteklius yra gerai. Bet
jei visa tai yra jūsų tikslas, pritrūksite įžvalgos suprasti, ar jam naudojamos
priemonės blogos ar ne. Viena Biblijos istorija atskleis, kaip tai veikia.
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Ar dabar metas paimti?
Izraelyje buvo paprotys pranašui atnešti auką arba dovaną. Jaunuolis
Saulius – būsimasis karalius – su tarnais ieškojo pasiklydusių tėvo asilų.
Po ilgų paieškų tarnai pasiūlė nukeliauti į netoli esantį miestą sužinoti, gal
pranašas vardu Samuelis, kuris ten gyveno, galėtų jiems padėti nustatyti,
kur yra asilai. Saulius iškart sureagavo klausdamas: „Ką mes nunešime
tam vyrui eidami? Duona pasibaigė mūsų maišuose ir mes neturime jo
kios dovanos, kurią galėtume nunešti Dievo vyrui“ (1 Sam 9, 7). Buvo
įprasta taip manyti einant pas pranašą.
Persikelkime į kitą Izraelio laikotarpį. Sirijos armijos vadas vardu
Naamanas atėjo į pranašo Eliziejaus namus. Naamanui buvo duoti nurodymai, kuriuos įvykdęs jis galų gale visiškai pasveiko nuo raupsų. Jis grįžo
pas Eliziejų su padėka ir dovana. Pranašas atsakė: „Kaip gyvas Viešpats,
kuriam tarnauju, nieko neimsiu“ (2 Kar 5, 16). Naamanas ragino jį priimti dovaną, bet Eliziejus ir vėl atsisakė.
Eliziejaus asistentas Gehazis viską matė. Šokiruotas jis stebėjo,
kaip Naamanas išvyksta išsiveždamas pagal tradiciją atneštą dovaną.
Kai Eliziejus nuo jo atsitraukė, Gehazis pasivijo Naamano kompaniją.
Naamanas pamatė jį ir sustabdė savo karavaną pasiteiraudamas Gehazio,
kas nutiko.
Gehazis jį patikino, kad viskas gerai, bet pamelavo Naamanui sakydamas, jog Eliziejui kai ko labai prireikė. Jo žodžiai buvo: „Ką tik atėjo
du pranašų sūnūs iš Efraimo kalnų. Prašau, duok jiems talentą sidabro ir
du išeiginius drabužius“ (2 Kar 5, 22).
Naamanas sureagavo duodamas dvigubai daugiau nei „reikėjo“. Jie
išsiskyrė, o Gehazis grįžo ir suslėpė dovanas tarp savo daiktų.
Gehazis grįžo pas Eliziejų ir atsistojo prieš jį. Eliziejus paklausė, kur
šis buvo. Gehazas melavo įtikinėdamas, kad niekur nebuvo išėjęs. Tada
Eliziejus pasakė:
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Argi mano širdis nebuvo su tavimi, kai vyras iššoko iš vežimo
tavęs pasitikti? Ar dabar metas paimti pinigus ir drabužius, alyvų sodus ir vynuogynus, avis ir galvijus, tarnus ir tarnaites? Todėl
ir Naamano raupsai prilips tau ir tavo palikuonims per amžius.
(2 Kar 5, 26–27)
Gehazio dievobaimingumo stoka (ir todėl ir įžvalgos) atvedė jį prie
apgaulės. Jis manė, kad buvo laikas priimti, kai taip nebuvo. Jis tikėjo, kad
dovaną buvo verta priimti, gal net galvojo, kad ją galėjo gauti jis, jei jau
viršininkas atsisakė. Juk, galų gale, kaip ir Eliziejus, jis taip pat aukojo Dievui
ir atidavė savo gyvenimą Jo darbams. Argi Dievas nenori, kad jie klestėtų?
Ir štai atsirado šis turtingas pagonis, kuris garbino svetimus dievus. Argi
nusidėjėlių turtai neturi būti kaupiami teisiesiems? Jis padarė išvadą, kad
Eliziejus pasielgė neišmintingai, nepriimdamas teisingo atlygio už tarnystę.
Racionalūs Gehazio svarstymai pateisino priemones, kurias jis naudojo gauti tam, ką jis laikė teisėtai priklausant jiems. Jam trūko įžvalgos
atskiriant gėrį nuo blogio. Ir už savo nepaklusnumą Gehazis sumokėjo
siaubingą kainą.

Tikslas pateisina priemones
Yra daugybė istorijų, kuriomis dalindamasis galėčiau iliustruoti, kaip
žemiškų turtų, o ne Dievo baimės siekis suklaidino lyderius ir tikinčiuosius.
Mačiau, kaip daugelis ilgainiui brangiai sumokėjo. Iš pažiūros galimybė
gauti atrodė patraukli, praktiška ir gera. Iš pradžių atrodė, kad jų pastangos
laiminamos ir sėkmė jau laukia už kampo. Tuomet viskas pakrypo į bloga
ir ilgalaikės pasekmės brangiai atsiėjo. Mačiau, kaip žlugo santuokos, buvo
prarandamos tarnystės, nesisekė verslas, užklupo finansiniai sunkumai,
sveikatos sutrikimai, sunaikinami santykiai – o kartu žmonės prarado ir
dorumą bei mylimųjų pasitikėjimą.
Verslininkai ir verslininkės dalinosi ne viena nemalonia darbo rinkos
patirtimi kartu su krikščionimis. Jie patyrė savanaudiškumą, melą, vagystes,
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pavydą, iššvaistymą ir pinigų grobstymą. Kodėl taip nutiko? Paaiškinimas
labai paprastas: tikslas, kuris atrodo geras, pateisina netinkamas priemones, kurių imamasi jam pasiekti. Mintis tokia: Tai Dievo valia, kad man
sektųsi, turėčiau išteklių ir mėgaučiausi turima įtaka. Bet jie nenaudojo Dievo
žodžio kaip filtro, kad kruopščiai apmąstytų kelionę. Dažnai kompromisas atrodo kaip vienintelis kelias. Mūsų laivas išplauks, jei nieko nedarysime.
Mes prarasime nuostabią galimybę ar palaiminimą. Reikia brandaus charakterio, kad išlauktume Dievo aprūpinimo.
Šėtonas Jėzui pasiūlė padaryti kompromisą Jo tarnystės pradžioje.
Šėtonas gundė Jį pasiūlydamas neskausmingai atgauti šio pasaulio karalystę, – tai, dėl ko Jėzus ir atėjo, – jei tik pagarbintų jį. Žmogiškajai Jėzaus
pusei, ko gero, tai atrodė patrauklus pasiūlymas. Jei Jis būtų priėmęs Šėtono pasiūlymą, būtų greitai iškilęs tarnystėje ir išvengęs didžiulių sunkumų
ir kančių. Jam tereikėjo pagarbinti Šėtoną.
Kaip dažnai Šėtonas pasiūlo išpildyti tai, ką Dievas įdeda į mūsų širdis,
bet kad tai gautume, turime daryti kompromisus su savo sąžine, charakteriu ir paklusnumu? Garbinimas – tai ne lėta giesmė su pamokančiais
žodžiais. Garbinimą parodo tai, kam mes paklūstame. Mes galime giedoti
garbinimo giesmes bažnyčioje, bet mūsų gyvenimo būdas, kuris kalba
garsiau nei mūsų giesmės, iš tikrųjų garbina tamsa.
Anksčiau dalinausi, kad dauguma rašytojų pateikia svarbiausią
nepažįstamo žodžio reikšmę, kai jis pirmą kartą pasirodo knygoje. Jei
pažvelgtume, kada pirmą kartą Biblijoje buvo pavartotas žodis „garbinti“, suprastume, ką jis iš tikrųjų reiškia. Pirmą kartą jis pasirodo tada, kai
Dievas pasako Abraomui paaukoti jam brangiausią asmenį arba daiktą ir
nepaaiškina kodėl.
Po trijų dienų kelionės su savo sūnumi Izaoku iki Morijos kalno papėdės Abraomas pasakė savo tarnams: „Pasilikite čia su asilu, o mes su
sūnumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįšime pas jus“ (Pr 22, 5). Abrao-
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mas lipo į kalną ne sugiedoti lėtos, melodingos giesmės Dievui. Jis lipo
paklusdamas Dievui, kad nužudytų brangiausią „nuosavybę“. Jo garbinimą
apibrėžė paklusnumas.
Ar gali būti, kad dėl to Dievas kartą pasakė savo žmonėms: „Šalin nuo
manęs su savo giesmių triukšmu, nenoriu klausyti jūsų arfų skambinimo.
Teisingumas tegul teka kaip vandenys, o teisumas – kaip galinga srovė!“ (Am
5, 23–24). Man patinka posakis „teisumas – kaip galinga srovė“. Aš tai
vadinu nesibaigiančiu paklusnumu.
Amoso dienomis žmonių gyvenimo būdas neatitiko Dievo žodžio,
bet jie vis dar kūrė, rinkosi ir giedojo garbinimo giesmes. Tikrasis garbinimas
atsiskleidžia per tai, kam mes paklūstame, o ne kam giedame.

Pasirinkti gėrį vietoj Dievo
Leiskite pasidalinti, kaip kartą patekau į gundančius spąstus, kurie
paveikė mano paklusnumą. Mūsų tarnystė buvo dar kūdikystės etape,
neturėjome nė dvejų metukų. Ji apėmė tik mano keliones į nedideles
bažnyčias, kuriose lankydavosi ne daugiau šimto žmonių. Dažnai važiuodavome Honda Civic gale susodinę du savo kūdikius. Vietos vos pakako
lagaminui ir dviems dėžėms kasečių, kuriomis prekiaudavome susirinki
muose.
Kaip jau anksčiau minėjau, vieną rytą Dievas prabilo į mano širdį ir
liepė rašyti. Paklusti jam delsiau dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, kaip jau
sakiau anksčiau, kūrybinis rašymas buvo vienas iš mokykloje labiausiai nesisekusių dalykų, o antra – kas norės išleisti niekam nežinomo rašytojo
knygą? Galiausiai, aš visgi paklusau ir pradėjau rašyti.
Prireikė vienerių metų, kad užbaigčiau knygą po sunkaus valandų valandas trukusio darbo. Tada susisiekiau su dviem leidyklom ir pateikiau
joms savo knygą, pavadintą „Pergalė dykumoje“ (Victory in the Wilderness). Viena leidykla pranešė, kad knyga yra per daug „pamokslaujanti“.
O kita išvis neatsakė. Visai netekau drąsos. Su Liza nusprendėme, kad vie
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nintelė likusi galimybė – išleisti knygą patys. Mes surinkome pinigų, kad
išleistume kelis tūkstančius egzempliorių, ir pardavėme juos nedidelėse
bažnyčiose, kuriose lankėmės. Žmonėms, kurie perskaitė šią knygą, ji
labai patiko, tad kitais metais išleidau antrą. Ir vėl turėjome vienintelę
galimybę – išleisti knygą patys.
Praėjus keliems mėnesiams po antrosios knygos išleidimo, vienos
šalies leidyklos vadybininkas-redaktorius paskambino į mūsų biurą.
Prisistatęs jis energingai pasidalino, dėl ko skambina. „Džonai, kažkas
mums davė jūsų knygą „Pergalė dykumoje“. Mūsų leidykla tiki jos perduodama žinia ir norime padėti jums ją perduoti didesniam skaitytojų
ratui.“ Kelias minutes pasikalbėjome. Jis papasakojo, kaip jie pardavinėtų
knygą, gyrėsi savo viešųjų ryšių ir platinimo komanda. Viskas skambėjo
neįtikėtinai gerai; pagaliau knyga pasieks visą šalį.
Tačiau padėjęs ragelį ėmiau nerimauti. Mano dvasia niekaip nepritarė šiam pokalbiui. Kitą rytą meldžiausi ir pajutau, kad Dievas sako:
„Nepriimk jų pasiūlymo.“
Pasikalbėjau apie tai su Liza. Po aptarimo ji sutiko, kad, nors pasiūlymas atrodė geras, ji irgi abejojo.
Vėliau tą dieną Liza pasakė: „Brangusis, kai meldžiausi, manęs
neapleido bloga nuojauta.“ Įsitikinau, kad neturėčiau priimti pasiūlymo.
Kitą dieną redaktorius man vėl paskambino. Ir nors dabar žinojau,
kokia Dievo valia šiuo klausimu, norėjau išgirsti, ką dar pasakys redaktorius. Nors tuo metu ir nesupratau, mano troškimas pratęsti šią diskusiją
buvo vienas iš problemos požymių. Kodėl negalėjau tiesiog paklusti?
Kodėl klausiausi jo pateikiamų kitų priežasčių bendradarbiauti su jų leidykla? Ar galėjo būti, kad taip savo širdyje maitinau netinkamą troškimą?
Gal glosčiau savo ego?
Redaktorius užsidegęs pasakojo, kaip džiaugiasi leidykla galėdama
išplatinti mano žinią. Jis tvirtino, kad mano perduodama žinia yra reika-
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linga ir kad tai buvo Dievo žodis mūsų šaliai. Jų leidykla bendradarbiavo su
geriausiais platintojais ir galėjo mūsų knygą pristatyti į kiekvieną krikščio
nišką ir daugelį sekuliarių šalies knygynų. Jis pasakojo kitų nežinomų autorių, leidusių knygas jų leidykloje, istorijas ir kaip jų žinia dabar pasklidusi
po visą Ameriką. Jie tapo populiarūs konferencijų pranešėjai. Jis teigė, kad
visai tai nutiko dėl jų leidyklos įtakos.
Šis vyras kelias savaites man kiekvieną dieną skambindavo, nes aš nepasakiau „ne“. Kuo ilgiau klausiaũ, tuo daugiau prasmės įgijo sprendimas
leisti knygą jų leidykloje. Atėjo laikas, kai savo širdyje nebejutau perspėjimo būti atsargiam. Vidinis Šventosios Dvasios liudijimas buvo nutildytas.
Aš leidau, kad meilikavimas ir žmogiškas samprotavimas nutildytų Dievo
nurodymą šiuo klausimu. Paprastai tariant, mano įžvalga buvo nutildyta.
Iš 23, 8 teigiama: „<...> kyšiai apakina net išmintinguosius.“ Meilikavimas yra kyšininkavimo forma ir tai mane apakino. Aš rinkausi galimybę
ir perteklių vietoj Viešpaties baimės.
Nors mano žmona rimtai mane perspėjo to nedaryti, mes pasirašėme
sutartį ir iškart pradėjo lįsti visokie nesklandumai. Tuo metu su Liza buvome susituokę vienuolika metų. Retkarčiais ji mesdavo man tokį komentarą: „Atrodo, lyg tu niekada nesergi!“ Tai buvo tiesa; retai pasigaudavau
kokį virusą, o jei taip ir nutikdavo, jis dingdavo per dvidešimt keturias valandas. Bet nuo tos dienos, kai pasirašiau tą sutartį, kovojau su ligomis ir
negalėjau jų atsikratyti. Viskas prasidėjo nuo gripo, kai vėmiau gal antrą
kartą savo, suaugusiojo, gyvenime. Pasibaigus gripui pasigavau virusą. Su
Liza išvykome iš miesto atšvęsti savo sukaktuvių, o aš visą laiką aukšta
temperatūra pragulėjau lovoje. Karštis nepaleido ir kitą savaitę. Pakalbėjęs
bažnyčioje išskubėjau atgal į savo viešbučio kambarį, kur toliau drebėjau
po antklode.
Karštis tęsėsi ir trečią savaitę, kuo negalėjau patikėti. Niekada nebuvau
taip sirgęs. Stiprūs antibiotikai jį galiausiai numalšino, bet praėjus savaitei
po vaistų kurso, stipriai peršalau. Jaučiausi siaubingai, skaudėjo gerklę, gal-
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va buvo apsunkusi ir kankino visokie kiti varginantys simptomai. Negalavimai niekaip nesibaigė.
Kai pasveikau nuo peršalimo, nepraėjus nė dviems savaitėms,
susižeidžiau kelį. Trauma buvo tokia rimta, kad nešiojau langetę ir
šlubčiojau ant ramentų kelias savaites. Ir to nepakako, nes iškart po to
mane vėl užpuolė kitas virusas. Šis negalavimų ir traumų ratas sukosi
daugiau nei tris mėnesius. Liza visą tą laiką išliko sveika.
Mano negaluojant taip pat kilo didžiulių keblumų su leidykla. Atrodė, kad dėl nieko negalėjome sutarti. Jautėme itin stiprų spaudimą, o pats
projektas visai nepasistūmėjo į priekį.
Be viso to, atsirado įvairiausių kitų nesklandumų, kurie atrodė neiš
sprendžiami. Gyvenimas tuos tris mėnesius buvo nepaprastai sunkus.
Galbūt dėl to Dovydas rašė: „Prieš nubaudžiamas, nuklysdavau, bet
dabar klausausi tavo žodžio“? (Ps 119, 67)
Dievas šioje situacijoje buvo gana gailestingas ir leido man pamatyti
savo kvailystę. Aš iškėliau tarnystės sėkmę aukščiau už paklusnumą Jam.
Pripažinau savo klaidą Jam ir žmonai. Man buvo atleista, aš buvau apvalytas. Jo gailestingumas toks nuostabus!
Tačiau aš vis tiek buvau spąstuose. Mums reikėjo stebuklo, kad nutrauktume sutartį su leidykla. Susikibau rankomis Su Liza ir meldėme
Dievo įsikišti.
Po kelių savaičių leidykla mums parašė ir pasakė, kad jie nutraukia
sutartį. Man palengvėjo, nors tai ir kainavo – šio išbandymo metu išleidome daugiau nei 4000 JAV dolerių. Tai didžiulė suma jaunai tarnystei –
tiesą sakant, tai prilygo pusei mūsų vieno mėnesio biudžeto.

Dievo galimybė
Po kelių mėnesių mano draugas Skotas pasikvietė mane pietų. „Džonai, noriu, kad susipažintum su mano draugu.“ Sutarėm susitikti.
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Restorane Skotas supažindino mane su savo draugu, kurio vardas taip
pat buvo Džonas. Pasirodo, jis buvo gerai žinomos leidyklos vadovas. Per
tokiam susitikimui įprastą pažintinį pokalbį Džonas paklausė, apie ką dabar
kalbu. Nemanau, kad po šio klausimo prarijau bent kąsnį.
Pradėjau jam kalbėti apie įžeidimų temą. Užsidegęs Skotui ir Džonui
kalbėjau kokias penkiolika minučių.
Vienu metu Džonas mane pertraukė pasakydamas: „Tik noriu, kad
žinotum, jog šia tema negalėsim išleisti knygos, nes per metus išleidžiam
maždaug dvidešimt keturias knygas. Ir jas rašo žymūs rašytojai ir pastoriai.“
„Aš neprašau leisti knygos, – atsakiau. – Aš tiesiog atsakinėju į jūsų
klausimą, apie ką sukasi mano pranešimai pastaruoju metu.“
„Taip, žinoma, – pasakė jis. – Tęskite.“
Dar kokias penkias ar dešimt minučių kalbėjau apie įžeidimo spąstus.
Man baigus Džonas paprašė: „Ar galite man duoti rankraštį?“
Suglumęs mestelėjau: „Maniau, sakėte, kad negalite jos išleisti?“
„Ši žinia turi pasiekti žmones. Noriu parodyti ją mūsų savininkui.“
Leidykla priėmė šią žinią ir knyga buvo pavadinta „Šėtono masalas“
(The Bait of Satan). Laikui bėgant ji tapo tarptautiniu bestseleriu. Dabar, kai
rašau šią knygą, parduota daugiau nei milijonas egzempliorių ir ji išversta į
daugiau nei šešiasdešimt kalbų.
Niekada nepamiršiu dienos, kai man paskambino iš antrosios leidyklos ir pasakė, kad jie tikrai nori rankraščio ir netrukus atsiųs man sutartį.
Padėjau ragelį, nuėjau melstis ir aiškiai išgirdau Dievą sakant širdyje: „Ana
leidykla buvo tavo mintis. Ši leidykla yra mano sumanymas.“
Ši patirtis aiškiai man parodė skirtumą tarp gėrio ir Dievo. Ir taip dažnai nutinka, kad gėris pasirodė pirmiausia. Dievo galimybė pasirodė vėliau.
Tas pats nutiko Abramui ir Sarajai: pirmas buvo Išmaelis, o Izaokas gimė
vėliau.
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Dievo baimės įrodymas
Kodėl priėmiau bloga sprendimą pirmuoju atveju? Sąžiningas atsakymas būtų toks: nes buvau susikoncentravęs į gausą – žinios išplatinimą
minioms, o ne į Viešpaties baimę. Todėl logika ir regima sėkmė nugalėjo
ir nutildė tai, ką Dievas aiškino man širdyje.
Paklusnumas – tai išorinis tikrosios Viešpaties baimės įrodymas. Kai
mes turime Dievo baimę, mes…
• paklusime Jam iškart;
• paklusime Jam, net jei to nesuprantame;
• paklusime Jam, net jei tai skaudina;
• paklusime Jam, net jei nematome gausią iš to naudos;
• paklusime Jam iki pat pabaigos.
Ištyrę Abraomo veiksmus, matome, kad jis įvykdė kiekvieną šių kri
terijų. Prisiminkime šį didį išbandymą darkart.
Vieną naktį Dievas jam nurodo paaukoti savo sūnų Izaoką. Ar jis
teisingai išgirdo? Gal tai košmaras? „Negali būti, – mąsto jis. – Tai neįmanoma. Aš myliu savo sūnų. Negaliu nužudyti Izaoko. Pažadėta, kad per jį gims
karaliai ir tautos. Kaip šis pažadas gali būti įvykdytas, jei aš jį nužudysiu?“
Abraomas sušunka: „Ką?! Kaip gali man liepti taip pasielgti? Tu man
pažadėjai, kad per jį atsiras tautos!“ Jokio atsakymo iš Dievo, tik tyla.
Abraomo širdyje verda emocijos. Esu įsitikinęs, kad tą naktį jam
buvo sunku užmigti. Kiek mūsų kelias savaites, mėnesius ar net metus
mąstytų apie šį įsakymą ir galiausiai įtikintų save, kad jis neprotingas?
Abraomas buvo kitoks. Mes skaitome: „Abraomas atsikėlė anksti
rytą, pasibalnojo asilą“ (Pr 22, 3). Jis pakluso iškart.
Ar kada esate sutikęs žmogų, kuris lengvabūdiškai sakytų: „Dievas
jau kelis mėnesius šiuo klausimu su manimi galynėjasi“ – ir pasijuoktų iš
to? Tragedija, kai pagalvoji, bet jie giriasi, jog neturi Dievo baimės.
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Dievas nurodo Abraomui paaukoti didžiausią pažadą jo gyvenime –
tai, ko jis laukė dvidešimt penkerius metus, ir nepaaiškina, kodėl to prašo.
Abraomui nesuprantama, kodėl jis turi atsisakyti Izaoko, bet jis vis tiek paklūsta.
Mintis apie jauno sūnaus paaukojimą kelia gilų skausmą. Vidinis
skausmas kankina Abraomą visas tris kelionės dienas. Pradžioje, išgirdus
Dievo žodį, buvo kiek lengviau, bet kiekvieną kitą Dievo tylėjimo dieną
skausmas stiprėjo. Vidinė kova pasiekia kulminaciją, kai Abraomas ir jo
mylimasis sūnus stato altorių. Bet Abraomas vis tiek paklūsta.
Visagalis nepasako Abraomui, kad, jei jis paklus, jo sūnui pakeisti
bus paruošta kita auka. Kitaip nei jūs ir aš, Abraomas negali pasiskaityti
Pradžios knygos, tad jis nežino istorijos pabaigos. Šiame įsakyme Jis nemato jokios naudos sau, bet vis tiek paklūsta.
Kaip tai skiriasi nuo šiandienos. Dauguma nori iš anksto pamatyti, ką
gaus, jei paklus Dievui. Mokydami mes dažnai parengiame savo žinią taip,
kad parodytume, ką žmogus išloš asmeniškai, jei paklus Dievui. Jei rašydami knygą jos pavadinime arba prieraše mes nepaminime, kuo ji pravers
žmogui asmeniškai, knygos nepirks.
Galiausiai Abraomas pasiekia tikslą: užlipa į kalną, pastato altorių, suriša Izaoką ir yra pasirengęs peiliu perverti savo mylimo sūnaus širdį. Jis
paklūsta iki galo.
Peiliui leidžiantis link Izoako, staiga pasirodo angelas ir sušunka:
„Nekelk rankos prieš savo vaiką ir nieko jam nedaryk! Dabar žinau, kad
bijai Dievo <...>“ (Pr 22, 12)
Kaip angelas žino, kad Abroamas bijo Dievo? Nes jis iškart pakluso, nors nesuprato, nors jam skaudėjo, nors jam nebuvo pažadėta jokios
naudos, ir ėjo iki galo. Jis labai turtingas žmogus, kuriam pats brangiausias
dalykas yra jo sūnus. Bet ne turtai rūpi Abraomui. Jo prioritetas – paklusnumas Dievui.
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Dievo baimė mus įgalina tinkamai valdyti gausą, resursus ir turtus.
Štai ką reiškia šie Rašto žodžiai: „Viešpaties palaiminimas daro turtingą ir
sielvarto neatneša“ (Pat 10, 22).

Kvailio požiūris
Jei palygintume Jėzaus mokinį Judą su Abraomu, pamatytume di
džiulį skirtumą. Judas lengvai pamynė tiesą, jei tai tarnavo jo tikslams.
Jis grobstė pinigus iš tarnystės kasos, apgaudinėjo, išdavė savo Lyderį,
nesirūpino vargšais ir buvo veidmainis (žr. Mt 26, 25.49 ir Jn 12, 6; 13,
2). Jo sprendimai buvo aptemdyti. Kadangi Judui trūko Dievo baimės, jis
negalėjo atskirti, kas teisinga ir kas ne, kas gera, o kas bloga.
Vieną dieną turtinga moteris ant Jėzaus išpylė visą butelį brangių
kvepalų. Judas garsiai pasipiktino jos „kvailu“ elgesiu. „Kodėl to tepalo
neparduoda už tris šimtus denarų ir neatiduoda vargšams?“ (Jn 12, 5) Jo
komentaras buvo logiškas ir įtikinamas ir pakurstė kitus mokinius. Jie taip
pat ėmė smerkti jos veiksmus.
Jėzus Judo kurstymą pataisė tardamas: „Palikite ją ramybėje! Kam ją
skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. <...> bus pasakojama <...> apie
tai, ką ji padarė“ (Mk 14, 6.9). Moters veiksmus Jėzus įvardino kaip gerus
ir ilgai išliekančius. Judas nusprendė, kad jos elgesys netinkamas ir neturi
išliekamosios vertės. Jam trūko įžvalgos, todėl jis buvo trumparegis. Judas
žodžiai nederėjo su Dievo širdimi.
Pažvelkite į kitą eilutę:
Judas Iskarijotas, vienas iš dvylikos, nuėjo pas aukštuosius kunigus išduoti Jėzų. (Mk 14, 10)
Tai buvo paskutinis taurės lašas. Judui buvo gana; jam jau iki kaulų
smegenų buvo įgrisusi Jėzaus vadovavimo strategija. Jis nusekė paskui
vyrą iš Galilėjos tikėdamasis, kad Jis atstatys Dovydo sostą. Pasak pra-
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našo Izaijo, Mesijas turi valdyti per amžius. Praėjo jau treji metai – ko Jėzus
vis dar laukė? Jei Jėzus būtų tiesiog įsteigęs savo karalystę, tuomet Judas,
vienas iš Jo pagrindinių lyderių ir iždininkas, galėtų užimti garbingą vietą,
turėti turtų ir valdžią.
Judas galvojo: „Pagreitinsiu procesą. Daugiau nebelauksiu. Noriu gauti
savo valdžią, įtaką ir turtus. Nusibodo būti pajuokų ir lyderių persekiojimo
objektu. Nebenoriu, kad į mane žiūrėtų kaip į vieną iš puspročių kompanijos. Jei išduosiu Jį lyderiams, Jis pagaliau parodys savo galią ir įtvirtins savo
karalystę, o aš užimsiu man priklausančią garbingą vietą.“
Galite nesutikti su mano pateikta Judo motyvų interpretacija; tačiau
aš manau, kad ji pagrįsta. Judas nuolat matė Jėzaus galią, kai šis gydė ligonius, nuramino audras, prikėlė numirusius, prakeikė figmedį, atvėrė akis
akliesiems ir ausis kurtiesiems ir per daugybę kitų stebuklų. Jis girdėjo Petrą
ir kitus išpažįstant Jėzų ir sveikinant Jį kaip Mesiją. Jėzaus didingumas kasdien buvo tiesiog akivaizdus.
Tačiau kai Jėzus buvo nuteistas mirti, Judas suvokė klydęs, apgailestavo dėl savo veiksmų ir pasikorė. Jo veiksmų planas nenuvedė jo ten, kur
jis geidė.
Šie du vyrai, Abraomas ir Judas, aiškiai parodo skirtumą tarp tų, kurie
turi Dievo baimę, ir tų, kurie jos neturi. Vienas turėjo įžvalgą, kitas gyveno
apgaulėje. Jų asmeniniai sprendimai tik atspindėjo tai, kas yra jų širdyje.
Abiejų istorijų rezultatai skiriasi kaip diena ir naktis. Juos abu prisimena,
bet dėl skirtingų priežasčių.
Mus visus prisimins; dėl to nėra abejonių, nes mes esam amžinos
būtybės. Klausimas, kurį turime sau užduoti, yra toks: kaip norime, kad
mus prisimintų? Klausimas priklausys nuo jūsų dievobaimingumo.

Štai ir visa istorija
Mums reikia tyros širdies, kad mūsų vertinimas būtų pagrįstas, ne aptemdytas. Tuomet, kai ateina metas nuspręsti, ar pastangos yra įkvėptos
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ar tik prisidengusios greitai praeinančio gėrio išvaizda, mes nesuklysime.
Išmintingai nuspręsime dėl sutuoktinio, dėl žmonių, su kuriais leidžiame
laiką, dėl mūsų artimų draugų, karjeros, galimybių, investicijų, vaikų
auklėjimo, bažnyčios, kurioje tarnaujame, mokslų, kurių siekiame ir dėl
daugybės kitų dalykų, su kuriais susiduriame savo gyvenime.
Artėdamas prie gyvenimo pabaigos, Saliamonas, išgyvenęs didžiulę
šlovę ir dar didesnę kvailystę, sušuko: „Štai ir visa istorija. O mano galutinė išvada tokia: bijok Dievo ir laikykis Jo įsakymų, nes tai kiekvieno
žmogaus pareiga. Dievas teis mus už viską, ką darome, net ir slaptus
darbus – tiek gerus, tiek blogus“ (Mok 12, 13–14; NLT).
Saliamonas išprotėjo, prarado įžvalgą ir nebegalėjo atskirti, kas iš
tiesų buvo gera, o kas ne. Dievas leidžia žvilgtelėti į jo beprotybę per
Mokytojo knygą. Bet džiugi žinia ta, kad mes galime pamatyti, kaip Saliamonas sugrįžta prie sveiko vertinimo. Jis suvokė, kad gyvenime nėra nieko svarbiau kaip tik išlaikyti dievobaimingumą. Jo žodžiais tariant, „štai
ir visa istorija“.
Taigi, mano draugai, jei trokštate pamatyti viską taip, kaip mato
Dievas, suvokti ir pažinti aukščiausiąją išmintį, tuomet pasirinkite bijoti
Viešpaties. Niekada nesigailėsite šio sprendimo.
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16
DIDELIS PAVEIKSLAS
„Kaip tu mane siuntei, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį.“
- Jn 17, 18
Galutinis žmogaus tikslas nėra nei būti laimingam, nei sveikam,
bet būti šventam.
- Osvaldas Čambersas

Šiek tiek atsitraukime ir pažvelkime į bendrą paveikslą.
Dievas jus labai myli ir brangina. Jis nori jums paties geriausio.
Viskas, kas ateina iš Dievo, yra gera, bet ne viskas, kas gera, yra iš Dievo.
Todėl yra gėris, kuris gali mus atitolinti nuo geriausio. Mes visi trokštame
geriausio, bet kelias, vedantis ten, ne visada akivaizdus; prireiks įžvalgos,
kad jį pamatytume.
Mūsų žemiškoje kelionėje be Dievo yra dar kai kas, su kuo turime
susidoroti – mūsų priešas Šėtonas. Jis trokšta mus įskaudinti pirmiausia
dėl to, kad sudaužytų širdį To, kuris mus myli. Rašte teigiama, kad mūsų
Priešas „apsimeta šviesos angelu“. Tuomet mes skaitome, kad „jo tarnai
apsimeta teisumo tarnais“ (2 Kor 11, 14–15).
Galiausiai mes priimame daugybę sprendimų ir pasirenkame kelią,
kuris atrodo geras, bet galiausiai nuveda į sielvartą, vargą, netektis ir mirtį
(žr. Pat 14, 12). Pagalvokite apie tai: mūsų Priešas, jo tarnai ir jo keliai –
visa, kas galiausiai siekia mūsų sunaikinimo – yra užmaskuota kaip geri
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dalykai. Rašte nesakoma, kad jie gali būti užmaskuoti, bet kad jie yra užmas
kuoti. Tad nesuklyskite: paprastai tai, kas jums pavojingiausia, neatrodys
kaip akivaizdus blogis. Tai greičiau bus užmaskuota kaip gėris.
Ankstyvaisiais krikščionybės metais mūsų Priešas susiruošė sunaikinti
Bažnyčią. Tikintieji buvo persekiojami, kankinami, žudomi. Bet juo stip
riau Priešas stengėsi sunaikinti Dievo žmones, tuo stipresnė tapo Bažnyčia.
Kadangi Šėtonas nėra kvailas, bet iš tikrųjų gana protingas, jis padarė išvadą,
kad jis sunaikins Dievo žmones pasiūlydamas jiems gerą gyvenimą be Dievo išminties. Iš esmės tai buvo ta pati strategija, kurią jis taikė Edeno sode.
Dabar, praėjus ne vienam subtilaus taktinio manevravimo amžiui, gal
mes galime geriau suprasti, kodėl Šėtonui pavyko, nes pamatėme save pa
čius – kad mes priėmėme pakeistą tiesą, kuri atrodo gera ir patogi, vietoj
tikrosios tiesos. Mes garsiai kalbame apie Jėzaus gerumą ir Jo, kaip Gelbėtojo, vaidmenį (ir tai yra teisingos kategorijos), bet sumenkinome Jo, kaip
Viešpaties, vertę, galią ir dydį bei tos viešpatystės poveikį mūsų gyvenimui.
Mes priėmėme Dievo suverenumą ir mūsų teisę stovėti su Juo, bet vydamiesi šventumą nuvertinome savo atsakomybę tikėti ir paklusti Jo įsakymams. Dėl mūsų sukurtų „gerų“ doktrinų mūsų elgesio ir gyvenimo būdo
tyrumas tapo kone atgyvena.
Daug tikinčiųjų savo krikščioniško tikėjimo kelyje pradėjo tikėti išlaikymu, o ne padauginimu – kad svarbu tik pragyventi, o ne gyventi su
pertekliumi. Iš esmės nepriimdami visos Dievo žodžio išminties kaip mūsų
aukščiausio autoriteto, apsprendžiančio, kas mums skirta, mes suformulavome mūsų pačių mąstymu paremtą ir atrinktomis eilutėmis patvirtintą
teologiją.
Ši tendencija gali ir turi būti nutraukta. Mums vėl atėjo laikas gilintis
į Raštus ir sąžiningai prašyti Šventosios Dvasios vesti į tiesos pažinimą.
Mums reikia nustoti įskaityti Raštuose tai, kuo mes jau tikime, bet vietoj to
ateiti prie jų sąžiningai, atvira širdimi ir atviru protu ir tikėti tuo, ką skaitome,
prašydami Dievo Dvasios atverti ir patraukti išankstines prielaidas.
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Bažnyčios vadovui. Raginu jus mokyti apie visą Dievo išmintį. Įsitikinkite, kad jūsų pagrindinis motyvas yra maitinti avis tiesa ir nuošir
džiai kreiptis į pražūstančiąsias skelbiant visą biblinę išgelbėjimo žinią, o
ne turėti didelį pasekėjų būrį. Jei jūsų pagrindinis tikslas – siekti, kad tie,
kurie atėjo į bažnyčią, sugrįžtų čia ir kitą sekmadienį, prašykite Šventosios
Dvasios atleisti ir padėti perorientuoti jūsų pagrindinę strategiją į Dievo
kaimenės ganymą tiesa. Ir toliau naudokite šiuolaikiškus, įdomius ir inovatyvius metodus, bet būkite nepavaldus laikui savo perduodama žinia.
Tikinčiajam. Kad ir kur bebūtų jūsų įtakos zona – klasėje, laboratorijoje, biure, laukuose, namie ar turguje, – būdamas pripildytas meilės,
gyvenkite tiesa ir kalbėkite tiesą vos tik susitinkate su kitais. Leiskite jiems
nustebti ir sakyti, kad matydami jus jie mato Jėzų. Leiskite jiems patirti
Jo artumą jūsų gyvenime. Jei sieksite tikrojo šventumo, iš jūsų trykš Jo
didybė.
Jei negyvename pagal Kristaus įsakymus, mes prarandame Jo artumą, Jis nebėra apreiškiamas pasauliui per savo Bažnyčią. Jei atvirai,
mes kenčiame. Ir dar labiau nei mes kenčia tie, kurie yra mūsų bend
ruomenėse. Pirma, taip sulaikomas Jėzaus Kristaus apreiškimas, todėl
žūstantieji nebegali atrasti ryšio su Vieninteliu, kuris gali juos pripildyti.
Antra, mūsų broliai ir seserys tikintieji patenka į pavojų užsikrėsti liga, vadinama kompromisu, kuri gali juos atitraukti nuo Dievo širdies ir artumo.
Jėzus tai išreiškė taip: „Dėl jų Aš pašventinu save“ (Jn 17, 19). Tai
buvo padaryta dėl tų, kurie buvo Jo bendruomenėje, dėl kurių Jis save
atskyrė, kad paklustų Tėvui. Pagrindinis Jo motyvas, kodėl Jis tai darė,
atskleistas likusioje šio sakinio dalyje: „<...> kad jie būtų pašventinti tiesa“.
Kol Jis sugrįš, jūs ir aš esame vienintelis Jėzus, kurį matys pasaulis.
Parodykime jiems tikrąjį Jėzų – ne išgalvotą, neturintį galios Jėzų. Nepasitenkinkime niekuo mažiau, išlaukime geriausio. Priimkime tiesą ir
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pamatykime tikrai gerus vaisius, išaugančius iš mūsų nepajudinamo, meile
paremto paklusnumo.

Gyvenkite ilgai, siekite šventumo ir sėkmingai įvykdykite savo suma
nymus. Tai darydami jūs pakeisite kitų gyvenimus.
Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius,
ir savo šlovės akivaizdon pastatyti
nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu,
vieninteliam išmintingajam
Dievui, mūsų Gelbėtojui,
per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų
tebūna šlovė, didybė,
galybė ir valdžia
dabar ir per amžius!
Amen. (Jd 24–25)
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Brangus drauge,
„Gėris ar Dievas?“ yra daugiau nei tik knyga. Tai – žinia, kuri gali
įkvėpti žmones prisidėti prie šventumo judėjimo. Dabar žinai apie
gyvenimą pertekliuje viešpataujant Jėzui ir gyvenant Jo malone. Norėčiau
jus paruošti atnešti šį apreiškimą į tą pasaulį, kuriame darote įtaką kitiems.
Prie šio judėjimo galite prisidėti supažindindami savo draugus, šeimą
ir bendruomenę su tuo, ką sužinojote. Pakako, kad vienas žmogus, Paulius, nedidelėje mokykloje apmokytų grupę žmonių, jog galiausiai pasiektų visus, gyvenančius Azijoje, vos per dvejus metus! Jie tapo Dievo
artumo nešėjais (žr. Apd 19, 1–10). Ką Dievas galėtų per mus padaryti,
jei mes visi, karštai Jo trokšdami, susivienytume?
Galimybių dalintis šia žinia galima rasti kasdieniame gyvenime.
Galite ją panaudoti:
• mažos grupės Biblijos studijose;
• visos bažnyčios Biblijos studijose;
• biuro knygų klube;
• tarnystės mokyklos klasėje;
• ir daugiau!
Nesvarbu, ar pasinaudosite viena šių idėjų, ar sugalvosite savo, mano
komanda įsipareigoja jums padėti. Parengsime jums pritaikytą pasiūlymą
suteikdami nuolaidą įvairiems resursams, suteikdami nemokamos
medžiagos ir dar daugiau. Be šios knygos parengėme ir šešių užsiėmimų
„Gėris ar Dievas?“ programą su garso ir vaizdo įrašais – visa tai dėl to,
kad padėtume jums perduoti šią žinią į širdis ir gyvenimus tų, kurie gyvena aplink jus.
Ačiū, kad bendradarbiaujate su mumis dalindamiesi Dievo žodžiu su
visur gyvenančiais žmonėmis!
Nuoširdžiai
Džonas Bivyris
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1 SAVAITĖ

Perskaitykite 1–3 skyrius
Ši savaitė atitinka 1-ą vaizdo įrašą

KL A U S IMA I D IS K U S IJAI
1. Ieva nusprendė suvalgyti uždrausto medžio vaisių, nes jis atrodė tinkamas, žavus ir žadėjo tam tikrų dalykų. Paaiškinkite šias savybes. Ką
reiškia, kai kažkas atrodo tinkamas? Atrodo žavus? Žadantis? Kokiais
išskirtiniais būdais kiekvienas šių trijų dalykų atitraukia mus nuo paklusnumo Dievui?
2. Visa Edeno istorija nurodo tik į vieną dalyką, kurį Dievas uždraudė. Ką
tai mums parodo apie pasitikėjimą ir žmogišką prigimtį? Kaip galime pasipriešinti tendencijai vaikytis to, nuo ko Dievas kviečia laikytis atokiai?
3. Knygos, tinklalaidės (angl. podcast – vert. pataba), internetiniai die
noraščiai ir kitos priemonės, naudojamos mus mokyti apie Dievą, yra
vertingi ištekliai. Bet ar supratimas, kad apreikštos ir perduotos žinios
skiriasi, kaip nors keičia jūsų požiūrį į juos? Jei taip, kaip?
4. Iš istorijos apie jaunąjį valdytoją sužinome, kad žinojimas, jog Dievas yra
susi-jęs su geru, skiriasi nuo Dievo, kaip gėrio šaltinio, pripažinimo. Kaip
galime įsi-tikinti, kad Dievas yra mūsų gėrio supratimo šaltinis?
5. Ką tikite apie Biblijos tikslumą ir autoritetą? Dar kartą perskaitykite 2
Tim 3, 16. Ar tai, kuo tikite, kuo nors skiriasi nuo šios eilutės mokymo?
Aptarkite prisi-mindami viską, ką išmokoti šią savaitę.
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A P MĄ S T Y MA S
Viešpats yra geras <...> visiems savo kūriniams.
- Ps 145, 9

Istorija apie Šėtono planą apgauti Ievą Edene prablaivina. Kai Ieva
buvo apgaule suviliota patikėti, kad Dievas neduoda jai kažko gero, ji nebandė įveikti nusivylimo. Ji negedėjo dėl netekties nei bandė atsigauti po
neteisingo elgesio su ja. Ji gyveno tobuloje aplinkoje, kurioje mėgavosi
visišku aprūpinimu ir kasdiene bendryste su Dievu.
Dievą, kaip gėrio šaltinį, imame priimti tuomet, kai susiformuojame
nesvyruojantį įsitikinimą, kad pats Dievas yra geras. Tai buvo nemenkas iššūkis Edene. Šiandien atsiranda kur kas daugiau veiksnių, dėl kurių
susvyruoja mūsų tikėjimas Dievo gerumu.
Priešingai nei Ieva, jūs tikrai patyrėte nusivylimą, netektį, neteisingą
elgesį, sumišimą, nepriteklių ar skausmą. Šių dalykų poveikis gali likti nepastebėtas, kol nėra konflikto tarp to, ko norime mes, ir į ką mus kreipia
Dievas. Bet kai iškyla pagunda, bet kokia neišspręsta abejonių priežastis
ima šnabždėti mūsų mintyse. Mes pradeda klausti, gal Dievas kažką nuo
mūsų slepia, ir pradedame įtarinėti, kad galbūt mums visai nenaudinga
daryti viską, kaip nori Jis. Bet prisiminkime Pat 14, 12: „Kartais kelias,
kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.“ Niekas, kas išeina už Die
vo valios mums ribų, nenuves mūsų į ilgą gyvenimą, nesuteiks ilgalaikio
džiaugsmo, pasitenkinimo ar palaiminimo, kad ir kaip gerai atrodytų.
Per ateinančią savaitę drąsinu jus sąžiningai įvertinti savo tikėjimą
Dievo gerumu. Paprašykite Šventosios Dvasios atverti, ar nėra kokio
atsiminimo ar supratimo, kurio nepaleidžiate ir kuris galėtų kelti nepa
sitikėjimą Dievu ar nepaklusnumą Jam. Tuomet paieškokite ir garsiai
ištarkite eilutes, kurios atveria Dievo tiesą apie jūsų specifinę situaciją.
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Nuolankiai pakvieskite Dievo Dvasią atnaujinti jūsų mąstymą Jo Žodžiu.
Jo tiesa jums suteiks laisvę!
Apmąstykite
„Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jo ištikimoji meilė amžina.“ (Ps 107, 1)
Pritaikykite
Kai Jozuė ir Izraelio tauta įžengė į Pažadėtąją žemę, jiems reikėjo per
eiti Jordano upę. Tai buvo derliaus metas ir patvinusi upė liejosi per kraštus. Bet Dievas įsikišo ir sustabdė vandens tėkmę, kad visas Izraelis galėtų
pereiti sausa žeme. Po to Dievas pasakė Jozuei, kad žmonės ten pastatytų
atminimo akmenį priminti apie tai, ką Jis dėl jų padarė.
Dažnai lengviau prisiminti dalykus, kurie nepavyksta, nei atsiminti, ką
gero Dievas padarė jūsų gyvenime. Tad šią savaitę pradėkite statyti akmenis
Dievo gerumui jūsų gyvenime atminti. Nusipirkite dienoraštį, pradėkite
įrašus savo telefone, įrašykite prisiminimus balsu arba raskite kitokį būdą
akimirkoms pagauti (didelėms ar mažoms), kuriose matėte Dievo ištikimybę. Šie prisiminimai taps liudijimu, kuris padrąsins jūsų širdį ir išjudins tikėjimą, kai sunkumai ar abejonės ims ardyti jūsų įsitikinimą, kad Dievas yra
geras.
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2 SAVAITĖ

Perskaitykite 4–5 skyrius
Ši savaitė atitinka 2-ą vaizdo įrašą

K L A U S IMA I D IS K U SIJAI
1. Aptarkite, kuo skiriasi Jėzaus, kaip Viešpaties, pozicija nuo Jo, kaip
Gelbėtojo, darbo. Palyginkite tą skirtumą su tuo, ką girdėjote ar kuo
tikite. Kaip turėtų pasikeisti jūsų mąstymas ar elgesys, kad atitiktų Biblijos mokymą apie viešpatystę?
2. Jei šiandien visiems tektų persikelti į kitą šalį, mūsų atvykimas į ją
mūsų pareikalautų sutikti gyventi pagal jos įstatymus ir standartus. Ar
taip manote apie savo santykius su Dievu? Kodėl?
3. Įsivaizduokite, kad kalbatės su žmogumi, kuris nori tapti krikščioniu.
Remdamiesi tuo, ką šią savaitę supratote, ką jam pasakytumėte?
4. Perskaitykite Mk 8, 34–35. Kaip matome, troškimas išsižadėti savęs
nėra iš tikrųjų tikras savęs išsižadėjimas. Paaiškinkite, kas gali paskatinti žmogų apsistoti prie troškimo užuot ėmusis daryti tai, ką sakė
Jėzus?
5. Sugrįžkime į Mt 7, 21. Jėzus įvardina keturias geras savybes, kuriomis
pasižymės netgi kai kurie iš tų, kurie neseka Juo iš tikrųjų: tikėjimas Jo
mokymu, emocinis įsitraukimas, dalinimasis Evangelija ir dalyvavimas
tarnystėje. Mes žinome, kad Dievas nekviečia mūsų veikti, jei esame
vedami pasmerkimo ar baimės. Tad kaip, jūsų manymu, turėtume tinkamai reaguoti į tokį apreiškimą?


276

|

APMĄSTYMAI
IR KLAUSIMAI DISKUSIJOMS
GĖRIS
AR DIEVAS?

A P MĄ S T Y MA S
Bet mes esame dangaus piliečiai, kur Viešpats Jėzus Kristus gyvena.
- Fil 3, 20 (NLT)

Iš Naujojo Testamento perspektyvos teiginys „Jėzus yra Viešpats“ iš
esmės yra mokymo apie krikščionybę santrauka. Pagal Rom 10, 9, Jėzaus
viešpatystės pripažinimas – tai krikščioniško gyvenimo pradžia. Bet daugeliui iš mūsų „Jėzus yra Viešpats“ nelabai ką reiškia. Tai gali būti frazė, kurią
sakome, giedame ar kurią naudojame maldoje; bet mes esame linkę jos
nesusieti su faktu, kad Jėzaus vadinimas Viešpačiu reiškia pripažinimą, jog
Jis yra aukščiausia valdžia mūsų gyvenime.
Prieš pradėdami tikėjimo gyvenimą, mes buvome pasaulio piliečiai.
Nebuvo nė vienos priežasties, dėl ko turėtume pažinti ar ieškoti Dievo
valios. Bet mes nebe pasaulio piliečiai. Mes esame Dievo Karalystės –
Dangaus Karalystės – piliečiai. Viskas mūsų gyvenime turėtų atitikti šios
Karalystės standartus ir atspindėti jos vadovo, Viešpaties Jėzaus Kristaus,
prigimtį.
Kokia Jo prigimtis? Kad tą sužinotumėte, pastudijuokite istoriją apie
Jėzų Getsemanės sode, kurią randame Mk 14, 32–42. Veiksmas vyksta
prieš pat Jėzaus išdavimą ir perdavimą romėnams nukryžiuoti. Atkreipkite
dėmesį į 36 eilutę, kur Jėzus savo Tėvui pasako: „Tačiau tebūnie ne kaip aš
noriu, bet kaip Tu.“
Eiti ant kryžiaus yra nepaprastas nuolankumo gestas, bet tiesa yra ta,
kad paklusnumas reikalingas visur. Kai pagerbiame Jėzų kaip Viešpatį, mes
pavedame save Jo valiai net kai kompromisas atrodo nereikšmingas ir kai
paklusnumas yra nepatogus ar nepopuliarus. Mes sakome: „Aš noriu Tavo
valios“ visame kame.
Ar priėmėte Jėzų šiomis sąlygomis? Ar jūsų gyvenime dar yra kas nors,
tebūnie tai įpročiai ar savanaudiški siekiai, kuriuos nuolat iškeliate aukščiau
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to, ką jums nurodo daryti Dievas? Nesijauskite pasmerkti ar sugėdinti.
Bet dabar yra metas imtis naujo gyvenimo būdo. Eikite pas Dievą maldoje ir prašykite Šventosios Dvasios padėti jums iš tikrųjų pagerbti Jėzų
kaip savo Viešpatį. Leidžiant laiką Jo artume ir Jo Žodyje, Jis jus mokins,
kaip gyventi kaip Dangaus piliečiams.

Apmąstykite
„Visa širdimi ir visiškai nerkite <...> viską daryti pagal Dievo vedi
mą.“ (Rom 6, 13; pažodis vertimas iš MSG)
Pritaikykite
Toliau pamokose aptarsime, kaip Dievas įgalina mus gyventi paklūs
tant, nepasiduodant įstatymiškumui ar gėdai. Bet šią savaitę drąsinu jus
leisti savęs iš tiesų paklausti: „Ar aš tikrai visiškai save pavedžiau Jėzui
kaip Viešpačiui?“
Visų mūsų gyvenime yra sričių, kuriose klystame. Tad štai ką jums
siūlau: raskite žmogų, kurį mylite ir kuriuo pasitikite – sutuoktinį, artimą
draugą ar vadovą, kuris jumis tiki ir nori jums paties geriausio. Pasidalin
kite, ką sužinojote šią savaitę apie viešpatystės principą, ir savo draugo
paklauskite, ką apie tai mano. Ar jis mato kokias nors sritis jūsų gyveni
me, kuriose padarėte kompromisą ir kurio dar nebandėte atsikratyti?
Jei jie turi ką pasakyti, išklausykite atidžiai ir su atvira širdimi. Tuo
met tą grįžtamąjį ryšį atneškite Dievui maldoje. Prašykite Jo parodyti, kas
išsakytuose žodžiuose yra tiesa. Nuolankumas yra galingas ginklas prieš
apgaulę; ši paprasta užduotis gali vesti į nepaprastą pasikeitimą!
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3 SAVAITĖ

Perskaitykite 6–7 skyrius
Ši savaitė atitinka 3-ią vaizdo įrašą

KL A U S IMA I D IS K U S IJAI
1. Bet kuris geras tikslas tampa pavojingas, kai juo pakeičiamas mūsų
troškimas pažinti ir pagerbti Dievą. Aptarkite žemiau išvardintus tikslus.
Kuo jie yra geri? Ir priešingai, kaip jie gali mus išvesti iš kelio, jei padarysime juos mūsų pagrindiniu tikslu?
- Finansinis saugumas;
- Populiarumas;
- Įtaka;
- Dosnumas;
- Mokslo ir kultūros pasiekimai;
- Efektyvi tarnystė.
2. Įsivaizduokite, kad jūs buvote su Moze, kai Dievas pasiūlė išsiųsti Izraelį
į Pažadėtąją žemę be savo artumo. Kas tą akimirką, jūsų manymu, jums
padėtų priimti sprendimą, kurį priėmė Mozė?
3. Išvardinkite kelis požymius, rodančius, kad žmogaus santykiai su Dievu
daugiau ėmė suktis apie tai, ką Jis jam gali duoti, nei apie tai, kas Jis yra?
Jei jūsų santykiuose su Dievu atsirastų šie požymiai, kaip galėtumėte pataisyti savo kelią?
4. Kaip manote, ką reiškia vaisingai veikti pasaulyje netampant pasaulio
draugu?
5. Įstatymiškumas yra ne kas kita kaip kita pasaulietiškumo forma. Tad
kaip, jūsų manymu, galime apsaugoti mūsų draugystę su Dievu nuo religingo mąstymo pavojaus?
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A P MĄ S T Y MA S
<...> Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė <...>.
- Ps 16, 11 (LBD)

Vienas didžiausių tikėjimo išbandymų yra tai, kas atrodo gana
nekaltai – kelio trumpinimas.
Mozei atsirado galimybė sutrumpinti kelią, kai buvo dykumoje. Su
besiskundžiančia ir maištinga tauta jis atkeliavo nuo Egipto iki Sinajaus
kalno ir perspektyva įeiti į Pažadėtąją žemę turėjo skambėti labai patraukliai. Bet ar Mozė pasakė „taip“ pažadui taip prarasdamas Dievo artumą?
Praėjus tūkstantmečiams, Jėzui taip pat dykumoje atsirado galimybė
nukirsti kampą. Kai Jėzus buvo bepradedąs savo viešą tarnystę, Šėtonas
suteikė Jam galimybę išvengti laukiančių sunkumų ir iškart paskelbti valdžią tautoms. Viskas, ką Jėzus turėjo padaryti, – tai pagarbinti jį.
Ar Jėzus padarė kompromisą, kad lengvai gautų tai, ką Dievas norėjo
įgyvendinti per kančią?
Faktas, kad Šėtonas išbandė savo taktiką ir su Dievo Sūnumi, daug
ką pasako apie tai, jog jis žinojo, kokia efektyvi ji gali būti. Prie šios istorijos sugrįšime vėliau kitose pamokose; dabar svarbu tik tai, kad Jėzus
nebuvo vienintelis, kuris sėkmingai išstovėjo prieš Šėtono planą. Mozė
pasvėrė pasirinkimo galimybes: likti dykumoje su Dievu arba įeiti į žemę
be Jo ir pasirinko dykumą. Kodėl? Jis žinojo, ko netektų. Noriu, kad jūs
galėtumėte visa širdimi atsakyti „taip“ į klausimą: „Ar Dievo artumas yra
jūsų galutinis tikslas?“ Bet kad jūsų atsakymas būtų ne tik proto mankšta,
pirmiausia turite sugebėti atsakyti į kitą klausimą: „Ar žinote, ką reiškia
būti Dievo artume?“
Bičiuli, noriu, kad įsimylėtumėte Dievo artumą kaip Mozė. Noriu,
kad taip ilgėtumėtės artumo su Juo, kad joks kelio sutrumpinimas neatro-
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dytų vertingesnis. Taip užsidegti galime tik jei prieš tai išgyvenome Dievo
artumą.
Jokūbas mums liepia: „Artinkitės prie Dievo ir Jis artinsis prie jūsų“
(Jok 4, 8). Artinimasis reiškia, kad skiriate laiko maldai, šlovinimui ir Dievo
žodžio skaitymui ne kaip užduotims, kurias turite atlikti, o kaip būdams
palaikyti santykius su Asmeniu. Dievo ieškojimas dabar paruoš jus priimti
teisingus sprendimus jūsų dar laukiančiose kryžkelėse.

Apmąstykite
„Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite.“ (Jer 29, 13)
Pritaikykite
Visuose santykiuose abi pusės turi ką pasiūlyti viena kitai – tokius dalykus kaip padrąsinimas, patarimas ir praktinis palaikymas. Bet sveikuose
santykiuose svarbu ne tai, ką gauname iš žmonių; juose svarbu žmonės.
Kartais mes tai pamirštame savo santykiuose su Dievu. Kadangi Dievas
yra visko, ko mums reikia, šaltinis, mes galime taip susikoncentruoti į savo
prašymus Jam, kad pamirštame Jį iš tikrųjų pažinti.
Dievas nori, kad mes Jam atneštume savo prašymus! Bet jei jūs rimtai
nusiteikę Jo artumą padaryti savo pagrindiniu tikslu, pabandykite šią savaitę
laiką, leidžiamą su Dievu, sutelkti į Jį. Pamąstykite apie Jo charakterį. Sužinokite, kas Jam teikia džiaugsmą. Pasirinkite Rašto istoriją ir apmąstykite,
ką ji atskleidžia apie tai, kas Dievas yra. Meldžiuosi, kad per tą laiką jūs
sužinotumėte apie tai, dėl ko dar stipriau pamiltumėte savo Kūrėją.
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4 SAVAITĖ

Perskaitykite 8–9 skyrius
Ši savaitė atitinka 4-ą vaizdo įrašą

K L A U S IMA I D IS K U SIJAI
1. Nebūtų keista, jei žmogus manytų, kad jo mintys yra nukreiptos į
Dievo pažinimą, bet tik tam, kad pamatytų, jog jo dėmesį patraukė
kas nors kita. Kaip žmogus galėtų pradėti matyti, į ką iš tikrųjų
nukreiptos jo mintys?
2. Daugelyje modernių kultūrų žmonės linkę į kraštutinumus kopijuodami įžymybių ar garsių žmonių, su kuriais jie gali niekada nesusitikti,
išvaizdą, elgesį arba bandydami prie jų priartėti. Dievas, kita vertus,
pažada, kad tie, kurie Jo ieškos, Jį ras. Kaip manote, kodėl žmonės
dažnai nenori keisti gyvenimo būdo, kas padėtų jiems pažinti Dievą,
bet yra pasirengę drastiškai keistis tik tam, kad pažintų kitą žmogų?
3. Ar galite sugalvoti, ką daryti, kad siektumėte Dievo artumo, o ne tik
bandytumėte sukurti gerą atmosferą? Pasiūlykite idėjas tiek asmeni
niam laikui, tiek susirinkimui.
4. Svarbu šventumo klausimą aptarti per santykių prizmę, nes
šventumas labiausiai siejamas su Dievo pažinimu. Jūsų užduotis šiam
principui įsisavinti: pabandykite į žinomus Dešimt įsakymų, kuriuos
randame Iš 20, 1–17, pažvelgti iš santykių pusės. Ką kiekvienas šių
įsakymų mums sako apie Dievą?
5. O štai neįmanomas iššūkis: pabandykite pagalvoti apie šventumą iš
Dievo perspektyvos. (Taip, tai neįmanoma, bet pasistenkite kiek tik
galite!) Remdamiesi turimomis žiniomis apie tai, kas yra Dievas ir ko
Jis mums trokšta, atsakykite, kodėl svarbu Jo žmonėms būti
šventiems tiek savo pozicija, tiek elgesiu?
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A P MĄ S T Y MA S
O dabar <...> turite viską, kas veda į šventumą <...>.
- Rom 6, 22 (NLT)

Aš iki šios mūsų studijų akimirkos laukiau, kad panagrinėtume šven
tumo temą, nes norėjau neabejoti, kad suprantate, jog jis nesusijęs su kont
role, kalte ar žmogaus sukurtų standartų laikymusi. Jis susijęs su santykiu.
Įsivaizduokite, kad vienas iš jūsų šeimos narių, kurį labai mylite, visada yra nepagarbus, netinkamai elgiai ir yra nepatikimas. Nors ir mylite šį
žmogų, spėju, jums sunku mėgautis jo draugija. Jei jis nenori keistis, ben
dravime jūs turite nustatyti kai kurias sveikas ribas. Viena jų, ko gero, tai
sprendimas bendrauti tik tam tikromis progomis.
Kaip aptarėme praėjusią savaitę, Dievas yra Asmuo, kurio artumo mes
siekiame. Bet Dievas taip pat yra ir visiškai šventas. Mums gali būti sunku
arba net kenksminga bendrauti su netinkamai besielgiančiais žmonėmis,
bet kas iš tikrųjų neįmanoma, tai gyventi Dievo artume ir nebūti šventam.
Būtent todėl gyventi šventai yra taip svarbu!
Dar kartą perskaitykite Hbr 12, 14: „Siekite <...> šventumo, be kurio
niekas neregės Viešpaties.“ Žodis, kuris išverstas „siekite“, reiškia „daryti
kažką įdedant daug pastangų ir turint konkretų ketinimą ar tikslą“35. Atkreipkite dėmesį į du siekimo elementus: daug pastangų ir konkretus tiks
las. Tikslas, kaip jau įtvirtinome, turi būti Dievo artume. Tad dabar savo
dėmesį sutelkime į pastangas, dedamas siekiant švento gyvenimo.
Šventumas neturi nieko bendro su įstatymiškumu arba negyvomis religinėmis taisyklėmis. Tad šventumo siekimas pareikalaus iš mūsų tapti:
1. Dievo žodžio mokiniai. Yra daug dalykų, kuriuos žmogiška logika
ar visuomenė pavadintų geru, o Dievas ne. Lygiai taip pat kai kurių apribo35
Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament:
Based on Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996), p. 662
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jimų, kurie skamba kaip dvasiniai, nerandame Biblijoje ir jie yra primesti
kultūros arba visuomenės. Raštas yra mūsų standartas. Mes privalome
pasinerti į jį, kad suprastume, ką Dievas laiko šventu gyvenimu.
2. Dėmesingi Dievo Dvasiai. Dievas niekada jums nelieps daryti
ko nors, kas prieštarautų Jo Žodžiui. Bet Jis pažįsta jus geriau nei bet kas
kitas. Jis žino sritis, kuriose esate ypač lengvai sugundomas, tad Jis gali
duoti jums specifinius nurodymus, ką Jis nori, kad padarytumėte arba ko
nedarytumėte.
Pagalba, kurią gausite iš šių dviejų šaltinių, padės jums nenuklysti!

Apmąstykite
„<...> nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią
nuodėmę ir ištvermingai bėgime mums paskirtose lenktynėse.“
(Hbr 12, 1)
Pritaikykite
Paulius Korinto bažnyčiai pasakė: „Sekite manimi, kaip ir aš seku
Kristumi“ (1 Kor 11, 10). Ar jūsų gyvenime yra žmogus, kuris akivaiz
džiai žino Dievo žodį ir klauso Jo Dvasios? Pakvieskite susitikti pokalbiui
kitą savaitę. Paklauskite apie jo santykius su Dievu ir kaip jis išmoko suprasti Bibliją bei atpažinti Dievo balsą. Jų supratimas greičiausiai susiformavo per daugelį metų, tad klausykitės ausis įtempę!
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5 SAVAITĖ

Perskaitykite 10–12 skyrius
Ši savaitė atitinka 5-ą vaizdo įrašą

K L A U S IMA I D IS K U S IJAI
1. Anot Biblijos, centrinė tiek Dievo, tiek Jo bažnyčios charakteristika yra
šventumas. Kaip manote, kokia savybė geriausiai apibūdina Dievą?
Bažnyčią? Ar tai, ką šią savaitę sužinojote, skatina pergalvoti turimas
prielaidas? O gal įkvepia naujų minčių?
2. Nepilna žinios apie malonę versija ją sumenkina iki tiesiog mūsų klaidas
padengiančio veiksmo. Anot Naujojo Testamento, malonė atleidžia
mūsų nuodėmes ir įgalina vaikščioti šventume. Kai kuriems pirmoji ži
nia gali skambėti lengviau. Paaiškinkite, kodėl Naujojo Testamento
žinia apie malonę yra geresnė žinia.
3. Perskaitykite Pat 27, 6. Aptarkite šią eilutę susiedami ją su mintimi, kad
mums geriau nepamokslauti ir nedėstyti nieko, kas skamba neigiamai.
4. Tik todėl, kad žinia yra naudinga, ji nebūtinai yra trokštama. Tiesą
sakant, akistata su tiesa iš pradžių gali kelti skausmą ir nepatogumą, bet
ji išlaisvina ir perkeičia. Duokite pavyzdį patirties, kuri yra naudinga,
nors nepageidaujama. Ką jūsų pavyzdys parodo apie tai, kaip turėtume
elgtis su Dievo Žodžiu?
5. Kai žmonės kalba apie pasaulio pakeitimą, dažnai jie galvoja apie tokius
dalykus kaip įstatymai ir socialiniai judėjimai. Kas asmeninį šventumą
padaro galinga jėga, įkvepiančia pokyčius visuomenėje?
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A P MĄ S T Y MA S
<...> būk stiprus per malonę, kurią Dievas tau duoda Kristuje Jėzuje.
- 2 Tim 2, 1 (NLT)

Tarp dviejų labiausiai paplitusių mokymų, kuriuos šiandien girdime
apie malonę, yra aiškus skirtumas. Juos apibendrinti galėtume paprastu
klausimu: jūs norite gerai jaustis ar norite būti geras? (Sakydamas būti
geras, turiu omeny būti Dievo.)
Tai nereiškia, kad, priimdami Naujojo Testamento mokymą apie
malonę, mes pasirenkame būti vargšai. Kaip tik atvirkščiai: Jėzus savo
misiją žmonijoje apibūdino taip: „Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, –
kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10). Ilgalaikis džiaugsmas visada bus randamas Kristuje. Bet tai greičiau yra savo prioritetų suderinimo su Dangaus prioritetais klausimas. Dievas niekada neiškels mūsų patogumo virš
mums skirto gėrio. O mes?
Tiesa ta, kad mes galime nuspręsti, kuriuo mokymu apie malonę
norime tikėti. Mes galime skaityti Bibliją ir nuspręsti paisyti tik tų dalykų,
kurie atitinka mūsų mąstymą. Galime nusigręžti nuo sunkaus mokymo ir
klausytis tik tų žmonių, kurie kalba tai, ką mes norime girdėti. Kaip ir tas
vyrukas, ėjęs pas du gydytojus, mes galime rinktis gyventi pagal diagnozę,
kuri mums malonesnė.
Jei pasirinksime šį kelią, jausimės gerai! Bet atkreipkime dėmesį į
gerai mums žinomus Jėzus žodžius: „Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis
laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai“ (Mk 8, 36). Tad grįžkime prie
mūsų klausimo: Ar norite jaustis gerai, ar būti geras?
Tikiuosi, kad pradedate suprasti, jog mokymas apie malonę kaip
įgalinimą yra nepaprastai nuostabi žinia. Jei tikime, kad malonė tik
padengia mūsų klaidas, esame pasmerkti klupčioti visą gyvenimą suluo
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šinti kasdienių nuodėmių ir varginami baimės bei melo. Bet kai priimame
įgalinančią malonę, mes gebame gyventi panašiau į tai, kaip gyveno Jėzus:
laisvi, užtikrinti, gailestingi, galingi ir palaiminti. Dievo malonė nėra sunkumai, kurie mums neleidžia pakilti. Kaip apaštalas Jonas sako:
Nes tai Dievo meilė – Jo įsakymus vykdyti, o Jo įsakymai nėra sunkūs. Juk,
kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį; ir štai pergalė nugalinti pasaulį –
mūsų tikėjimas! (1 Jn 5, 3–4)
Jei Dievas tikrai geras ir jei Jis tikrai nori mums paties geriausio, mums
neturi kilti klausimų, ar tai, ką Jis įsako, yra geriausias kelias mums! Dėl Jo
malonės galios, kuri darbuojasi mumyse, mes sužinome, kad Jo įsakymai
nėra našta. Tai nuostabu!
Apmąstykite
„Pakanka tau mano malonės. Mano stiprybė tampa tobula
silpnume.“ (2 Kor 12, 9)
Pritaikykite
Ar esate pasirengęs palikti tai, kas gali atrodyti lengviau ir patogiau,
kad mėgautumėtės gyvenimu taip, kaip patinka Dievui? Jei taip, išsakykite
tai Dievui maldoje:
Tėve, dėkoju Tau už Tavo įgalinančią malonę. Noriu ją priimti ne tik kaip
atleidimą nuo nuodėmių, bet ir kaip Tavo jėgą, kuri įgalina mane daryti tai, ko
savo jėgomis niekada negalėčiau įvykdyti. Tikiu, kad esi geras. Todėl žinau,
kad viskas, ką liepi, geriausiai atitinka mano interesus. Noriu pagarbinti Tave,
Dieve! Perkeisk mane, kad tapčiau vis panašesnis į Tave. Jėzaus vardu, amen.
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6 SAVAITĖ

Perskaitykite 13–16 skyrius
Ši savaitė atitinka 6-ą vaizdo įrašą

K L A U S IMA I D IS K U SIJAI
1. Kas skatina žmones tikėtis iš Dievo mažiau, nei Jis gali padaryti? Jei
esate susidūręs su kažkuriais iš veiksnių, kaip su jais susidorojote?
2. Apmąstykite iliustraciją apie milijardierių ir tris verslininkus. Dėl ko,
jūsų manymu, trečiosios verslininkės vizija buvo kur kas didesnė nei
jos kolegų? Įsivaizduokite jos požiūrį į praeitį ir ateitį. Įsivaizduokite,
kaip ji ruošėsi susitikimams su investuotojais. Ką ji padarė tokio, ką ir
jūs galėtumėte padaryti, jog daugiau tikėtumėtės iš Dievo?
3. Remdamiesi tuo, ką sužinojote iš šių pamokų, paaiškinkite, kaip žemiš
kai mąstančio žmogaus požiūris į įžvalgą skirsis nuo brandaus Dievo
vaiko požiūrio? Kokie unikalūs įrankiai ir modeliai padeda krikščioniui
gerai matyti skirtumą?
4. Kaip Dievo baimė keičia mūsų sunkumų išgyvenimą? Ką žmonės,
turintys Dievo baimę, sako ir daro, kai patiria įtampą? Kokio elgesio
jie šalinasi?
5. Bebaigdami šias studijas, įvardinkite, ką išmokote asmeniškai ir kaip
grupė. Kokius praktinius veiksmus, principus ir vertybes nuo šiol
taikysite savo kasdieniame gyvenime? Kaip tai atrodys? Tegul jūsų
žingsniai būna praktiški ir konkretūs, kad galėtumėte judėti į priekį su
jėga!
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A P MĄ S T Y MA S
Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.
- Pat 22, 4

Per šias studijas aptarėme kelias nelengvas temas, tarp kurių būtų
viešpatystė, šventumas ir tikroji malonės prigimtis. Jūs atsakėte į iššūkius
metančius klausimus apie jūsų požiūrį ir gyvenimą, kurį gyvenate dabar.
Dabar noriu nukreipti jūsų žvilgsnį į tai, kokį gyvenimą galite gyventi.
Paskaitytkite Ef 3, 20, kaip tai užrašyta The Message Biblijos vertime:
Žinote, Dievas gali padaryti viską – daug daugiau nei galėjote įsi
vaizduoti ar nuspėti, ar paprašyti savo drąsiausiose svajonėse! Jis
tai daro ne stumdydamas mus kaip figūras šachmatų lentoje, bet
giliai ir švelniai darbuodamasis mumyse per savo Dvasią.
Dievas nieko nepagailėjo darydamas mus savais. Jis atidavė už mus pačią
didžiausią kainą, kokią tik įmanoma, sumokėdamas išpirką savo Sūnaus
gyvybe. Nėra jokio pagrindo manyti, kad Jis dabar staiga taps šykštus.
Dievas mums suteikė viską, ko reikia, kad mėgautumėmės Jo teikiamu
gėriu: savo Žodžio tiesą, savo Dvasios vedimą ir savo malonės galią. Bet
kaip teigiama eilutėje iš Laiško efeziečiams, Dievas mūsų nestumia tvirta
ranka bendradarbiauti su Juo įgyvendinant Jo ketinimus. Jis kviečia mus
naudoti tikėjimą, įžvalgą ir nuolankumą, kad atrastume gyvenimą, viršijantį
mūsų drąsiausias svajones.
Tad kas mus sulaiko? Kas apriboja mūsų vaizduotę? Kas skatina jus
prašyti nedidelių sumų, kai galite pasinaudoti jums prieinamais neribotais
resursais?
Atėjo laikas jums svajoti su Dievu. Kokiose srityse tikitės per mažai
ir kur jūsų tikėjimas mažas? Kokius pažadus bijote priimti? Kodėl? Tegul
Dievo gerumas jus įkvepia. Pradėkite prašyti dalykų, kuriuos ne itin įsi
vaizduojate išsipildysiant. Jis pažadėjo padaryti dar geriau!
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Apmąstykite
„Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo – tai
paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli.“ (1 Kor 2, 9)
Pritaikykite
Kalbėjome apie svajones ir apribojimus; dabar viską sukonkretin
kime. Šią savaitę skirkite šiek tiek laiko giliai pasvajoti. Pradžiai pasiimkite popieriaus ir pieštuką ar skaitmeninius jų atitikmenis ir surašykite
pagrindines savo gyvenimo sritis. Sąraše greičiausiai įrašysite:
- santykius su Dievu;
- kitus santykius;
- santuoką ir šeimą (dabartinę ar būsimą);
- finansus;
- karjerą;
- vietinę bažnyčią arba tarnystę;
- konkrečias dovanas ar sritis, kurios jums rūpi.
Prie kiekvieno punkto parašykite, ko toje srityje tikitės. Čia turėtumėte
aprašyti savo gyvenimą taip, kaip apie jį galvojate savo minčių ir širdies
slaptumoje. Ko iš tikrųjų tikitės iš savo santykių su Dievu? Kokią ge
riausią savo finansinę situaciją įsivaizduojate? O savo šeimos?
Dabar maldoje pereikite per visą sąrašą. Prašykite Šventosios Dvasios parodyti Jos požiūrį ir pažadus. Kur slypi baimė, susiaurinanti jūsų
požiūrį? Kaip jūsų praeities žaizdos arba nusivylimai apribojo jūsų
vaizduotę? Kaip manote, kas Dievui nesvarbu ir ką Jis apie tai sako?
Prisiminkite, jūsų vizija apsprendžia jūsų pajėgumą. Dievas nuėmė jūsų
gyvenimo apribojimus. Laikas ir jums padaryti tą patį!
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GĖRIS AR DIEVAS?
Knyga, kurią dabar laikote rankose, yra knygos „Gėris ar Dievas?“ mokymo programos, kurią sukūrė Džonas Bivyris, dalis. Skaitydami šią knygą
ir naudodami ją papildančią mokymo medžiagą, kurią rasite pridedamame
kompaktiniame diske bei atsisiunčiamuose dokumentuose iš CloudLibrary.
org, jūs galėsite studijuoti kiekvieną šių gyvenimą keičiančių ir energingų
mokymų serijos dalį. Jei tinkamai juos naudosite, mokymai pakeis ir page
rins jūsų krikščionišką gyvenimą įgalindami jus daugiau daryti dėl Dievo.
Visą „Gėris ar Dievas?“ mokymo programą sudaro:
– „Gėris ar Dievas?“ vadovėlis.
Vienintelė spausdinta mokymo programos dalis.
Šią knygą PDF formatu taip pat rasite ir kompaktiniame diske.
– „Gėris ar Dievas?“ kompaktinis diskas
Pridėtame kompaktiniame diske rasite visą mokymo programos
medžiagą skaitmeniniu formatu. Šio kompaktinio disko negalėsite žiūrėti vaizdo grotuvu, bet visus dokumentus galite atsisiųsti ir skaityti savo
planšetėse ir kompiuteriuose arba išmaniuosiuose telefonuose.
– Įgarsinta „Gėris ar Dievas?“ knyga
Visa 16 skyrių apimanti knyga „Gėris ar Dievas?“ įgarinta jūsų kalba
mp3 formatu.
– „Gėris ar Dievas?“ vaizdo mokymai
Visos 6 vaizdo pamokos mp4 formatu.
– „Gėris ar Dievas?“ įgarsintos pamokos
Visos 6 įgarsintos pamokos mp3 formatu.
– Dovanos
Kompaktiniame diske taip pat rasite papildomas knygas ir medžiagą,
įskaitant ir Džono ir Lizos Bivyrių parašytas „Nepalenkiamasis“ ir „San
tuokos istorija“.
Visą šią medžiagą ir daugiau rasite CloudLibrary.org
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VISA ŠI MOKYMŲ PROGRAMOS MEDŽIAGA
YRA DOVANA JUMS!

Galite laisvai kopijuoti kompaktinį diską, medžiagą, siųsti ją draugams,
kopijuoti tekstą į Word dokumentus, siųsti mokymus savo bažnyčiai ir atsiųsti
iš interneto, kad jomis galėtų pasinaudoti kiti.
Platinkite šią medžiagą bet kur, kur žmonės alksta gero Dievo žodžio
mokymo ir galingo gyvenimo Kristuje.
Kita informacija apie „Gėris ar Dievas?“ mokymų programos paketą:
– Failai, esantys kompaktiniame diske, neatsidarys paprastame
vaizdo grotuve. Kadangi jie yra skirtingų formatų, t. y. vaizdo, garso ir tekstiniai failai, juos peržiūrėti ir atsidaryti galima tik kompiuteryje ar kitame skaitmeniniame įrenginyje.
– MP4 video failai gali būti rodomi jūsų planšetėje ar kompiuteryje.
– MP3 garso failai gali būti grojami jūsų garso įrenginyje, išmaniajame
telefone arba kompiuteryje.
– PDF skaitmeniniai failai gali būti rodomi jūsų planšetėje ar kompiuteryje. Juos galima lengvai skaityti, spausdinti ar kopijuoti.

Lietuvišką el. knygą "Gėris ar Dievas?" taip pat rasite minėtame
diske.
Papildomos medžiagos daugeliu kalbų rasite: CloudLibrary.org

