KRIPTONITO

SUNAIKINIMAS

Knygoje Kriptonito sunaikinimas Džonas Bivyris kalba apie savo paties sunkumus ir gilinasi į Raštą, kad parašytų vieną stipriausių savo knygų. Jautriomis
įžvalgomis apie žmogiškas silpnybes ir asmenines pagundas Džonas meta mums
iššūkį artintis prie Dievo ir semtis stiprybės iš Jo Dvasios. Nepaisant nepatogumo, kurį pajusite pamatę savo trūkumus, ši fantastiška knyga jus padrąsins,
įkvėps ir pakylės!
Chris Hodges
Vyresnysis Highlands bažnyčios pastorius, Fresh Air („Gaivus oras“)
ir Daniel Dilemma („Danieliaus dilema“) autorius
Knygoje Kriptonito sunaikinimas Džonas kviečia mus į nepakartojamą kelionę
retai pasirenkamu keliu, kurioje meistriškai apjungia meilę ir tiesą. Mes galime
surasti gyvenimą, kurio ilgimės, bet atsakymai gali jus nustebinti. Perskaitykite
šią knygą šiandien ir suraskite atsakymus į klausimus, kurių savo lūpomis negalėjote ištarti.
Mark Batterson
New York Times bestselerio The Circle Maker ir National Community
bažnyčios vyresnysis pastorius
Džonas Bivyris — praktiškas, šiuolaikiškas šiandienos pranašas, kuris mums
parodo, kaip nugalėti nuodėmę per įgalinančią malonę. Savo naujoje knygoje
Kriptonito sunaikinimas jis atskleidžia, kad visi savo gyvenime turime kriptonitą,
kurį nugalėti galime tik Dievo meilei padedant. Ačiū Dievui, kad Jis tai apreiškė
Džonui!
Robert Morris
Gateway bažnyčios Dalase-Fortvorte, Teksasas, vyresnysis pastorius,
bestselerių The Blessed Life („Palaimintas gyvenimas“), The God
I Never Knew („Dievas, kurio niekada nepažinojau“), Truly Free
(„Išties laisvi“) ir Frequency („Dažnis“) autorius

Ši žinia — tai skubinantis maldavimas Kristaus kūnui, kad jis nenurimtų, kol
negaus visko, ką Dievas jam yra numatęs! Tikiu, kad Džono biblinės įžvalgos ir
motyvai, skirti padėti tikintiesiems iš tikrųjų gyventi Dievui, pakeis gyvenimą tų,
kurie tai priima į širdį.
Joyce Meyer
Bestselerių autorė ir Biblijos mokytoja
Kriptonito sunaikinimas demaskuoja didžiausią priešo sumanymą pavogti jūsų
jėgą ir atskirti jus nuo to, kas jums skirta. Šioje knygoje Džonas jus ragins nuolat
prisiminti, jog priešas šalia, ir apginkluos jus pasipriešinti ta pačia Dvasia, kuri
prikėlė Jėzų iš mirusiųjų. Šito jūs nenorite praleisti.
Christine Caine
A21 ir Propel Women steigėja
Knygoje Kriptonito sunaikinimas Džonas Bivyris aiškiai parodo, kokios tvirtovės pastoja mums kelią, kad įvykdytume viską, ką galime Kristuje. Ši knyga yra
galinga, tiesmuka ir suves skaitytoją į akistatą su jų pačių gyvenimo kriptonitu.
Jentezen Franklin
Free Chapel vyresnysis pastorius
New York Times bestselerių autorius
„Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save!“ (2 Kor 13, 5) Mano
artimas draugas Džonas Bivyris ragina žmones tai daryti su visa išmintimi. Pernelyg dažnai bažnyčios žmonės perkeitimą, kuris įvyksta nuoširdžiame ir artimame
santykyje su Kristumi, iškeičia į narystę. Nėra geresnio rodiklio, kad žmogus yra
gimęs iš Dvasios, nei pripažinti, kad Jėzaus Dvasia yra mumyse, ir mes negalime
išvengti šio fakto ar santykio.
James Robison
LIFE Outreach International steigėjas ir prezidentas, Fortvortas,
Teksasas

Džono Bivyrio knyga Kriptonito sunaikinimas atskleidžia, kas mums neleidžia
gyventi pagal Dievo mums skirtą pašaukimą. Ši knyga meta iššūkį ir padrąsina
mus patirti dievišką Dievo prigimtį ir galią mūsų gyvenime.
Andy Dalton
Nacionalinės futbolo lygos Cincinačio Bengals komandos puolėjas
Atvirai sakau, Džonas yra vienas iš trijų mano mėgstamiausių rašytojų. Jei reikėtų savo keturiems vaikams duoti krūvą knygų, kurias jie skaitytų, nagrinėtų ir
kuriomis vadovautųsi gyvenime, Džono knygos būtų sąrašo viršuje. Kriptonito
sunaikinimas nėra lengvas, nugludintas ar neaiškus skaitinys! Tikiu, kad knyga
gali pakeisti šiandienos ir šio amžiaus Bažnyčios kryptį. Ją laikyčiau inkaru ir
gelbėjimosi ratu dabartinei kartai, kuri susiduria su tiek daug nežinios. Tai, kaip
Džonas paaiškina meilę ir tiesą, išsaugo gyvybę!
Brian Johnson
Bethel Music and Worship universiteto (WorshipU) prezidentas
Bethel bažnyčios šlovinimo pastorius
Džono Bivyrio atverti bibliniai principai ir mokymas bei meilė žmonėms dešimtmečiais statydina tiek žmogų, tiek Karalystę. Jo knygos pasiekia visus keturis
pasaulio kraštus, ir jo įtaka žmonių gyvenimams neišmatuojama. Esu dėkingas
už jo draugystę ir tarnystę bei paklusnumą rašyti toliau.
Brian Houston
Hillsong bažnyčios steigėjas ir bažnyčių tinklo vyresnysis pastorius
Jei kada jautėte, kad negyvenate taip, kaip norėtumėte, galbūt taip yra dėl to, kad
tai tiesa. Jei žinote, kad kažkas jus stabdo, jums patiks naujoji Džono Bivyrio
knyga Kriptonito sunaikinimas. Džonas padės sąžiningai pažvelgti į tai, kas jums
svarbiau už Dievą ir Jo planą jūsų gyvenimui. Griebkite šią knygą, atverkite savo
širdį ir leiskite Dievo Dvasiai sunaikinti bet ką, kas jus stabdo.
Craig Groeschel
Life bažnyčios pastorius, New York Times bestselerių autorius

Pakaltinanti. Pripildyta Dvasios. Galinga. Kriptonito sunaikinimas sudrebina lėtai
bespaudžiančią sąmoningos nuodėmės tvirtovę su gailestingumu, kurį uždega
malonė ir tiesa. Tikiu, kad ši knyga padės vesti kartą, kurioje tiesa yra reliatyvi,
o paklusnumas nesuprantamas, į žavėjimąsi Dievu, kuris netrokšta mums nieko
kito, tik paties geriausio — kad būtume Jame laisvi ir Jam save pavestume...
Louie Giglio
Passion City bažnyčios pastorius, Passion konferencijų pradininkas,
knygos Goliath Must Fall („Galijotas turi kristi“) autorius
Kad ir kokios puikios bebūtų Džono Bivyrio knygos, ši daugelį nustebins.
Nesakau, kad jis pasuks kita kryptimi nuo savo unikalaus gebėjimo prisiliesti
prie gyvybiškai svarbių problemų. Priešingai. Jo gyvenimui suteikta malonė,
kuri yra giliai šiuolaikiška, šiame kūrinyje yra dar labiau ištobulinta. O daugelį
nustebins tai, kaip jis kalba apie dalykus, kurie praslysta mūsų nepastebėti, nors
yra mums po nosimi. Nepakanka pasakyti, kad ši knyga yra reikalinga. Kriptonito
sunaikinimas — tai knyga, kurią būtina perskaityti kiekvienam nūdienos tikinčiajam.
Bill Johnson
Bethel bažnyčia, Reddingas, CA
Knygos God is Good („Dievas yra geras“) autorius
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Skiriu šią knygą Messenger International komandai
Iš Dievo malonės su Jėzaus Kristaus Evangelija mes kartu pasiekėme milijonus žmonių. Tai nebūtų įmanoma be jūsų tikėjimo,
talentų, dosnios paramos ir sunkaus darbo.
Liza ir aš gerbiame jus, džiaugiamės su jumis darbuodamiesi
ir laukiame Dienos, kai Jėzus jums įteiks amžiną atlygį už jūsų
ištikimą tarnystę.
Kas gi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasididžiavimo vainikas prieš
mūsų Viešpatį Jėzų, kai jis ateis, jeigu ne jūs?! Taip, jūs esate mūsų
garbė ir džiaugsmas!
—1 Laiškas tesalonikiečiams 2, 19–20

Ačiū jums, Messenger komanda 2019!
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APIE ŠIĄ KNYGĄ
Knygą Kriptonito sunaikinimas nuo pradžios iki galo galite perskaityti kaip bet kurią kitą knygą. Be to, skyrius sudariau taip, kad būtų
trumpi, ir juos būtų galima perskaityti per maždaug 15 minučių.
Kiekviename skyriuje rasite „Pritaikykite praktiškai“ dalį, kuri jums
padės to skyriaus tiesas pritaikyti savo gyvenime. Prašau, nepraleiskite
praktinių žingsnių — jie gyvybiškai svarbi šios knygos patyrimo dalis.
Dėl to rekomenduoju kasdien perskaityti tik po vieną skyrių. Taip jūs
galėsite atlikti reikiamus veiksmus prieš pereidami prie kito skyriaus.
Knygos gale taip pat rasite diskusijų medžiagą tiems, kurie norės
panaudoti Kriptonito sunaikinimą mažoje grupėje. Be to, paruošiau
internetinį kursą ir studijų knygą, kurie atitinka šios knygos turinį1.
Tai puiki galimybė norintiems šį klausimą panagrinėti giliau (knygos
gale rasite daugiau informacijos apie šį kursą ir studijas).
Jei šią knygą skaitote kaip Kriptonito sunaikinimas studijų ar
kurso sudėtinę dalį, rekomenduoju su grupe peržiūrėti ar perklausyti
kiekvienai savaitei skirtą mokymą ir atsakyti į diskusijų klausimus,
kuriuos rasite knygos gale. Tegul kiekvienas grupės narys perskaito
atitinkamus skyrius prieš kitą jūsų susitikimą.
Jei turite klausimų, nesidrovėkite susisiekti su manimi arba mano
Messenger International komanda.
Malonios kelionės!
Džonas

1

Prie lietuviško vertimo pridėtas šio kurso DVD rusų kalba.

ĮŽANGA

Tai gali jus nustebinti, bet dar niekada nenorėjau tiek daug kartų nutraukti
knygos rašymo, ir apie tai papasakosiu netrukus. Bet, pirmiausia, apie tai,
kam krikščionims reikalinga knyga pavadinimu Kriptonito sunaikinimas.
Leiskite trumpai paaiškinti.
Dauguma mūsų žodį „kriptonitas“ siejame su išgalvota istorija apie
Supermeną. Tai, kas iš esmės tapo amerikiečių liaudies pasaka, sukūrė
gimnazistai bičiuliai Džeris Sygelas (Jerry Siegel) ir Džo Šasteris (Joe
Shuster); pirmą kartą spaudoje ši pasaka pasirodė komikso pavidalu
1938 m birželį. Istorija apie geradarį didvyrį, turintį antgamtinių galių,
tapo puikia atsvara nacių tironijos laikams. Supermenas populiarėjo
neįtikėtinu greičiu, ir galiausiai apie jį buvo pasakojama ne tik spaudoje, bet ir per radiją, televiziją ir populiariusiuose filmuose.
Po kurio laiko dėl to, kad Supermenas yra toks nepažeidžiamas,
žmonės prarado susidomėjimą šiomis istorijomis. Tai rašytojus paskatino 1940-ais metais pristatyti tai, kas netrukus turėjo tapti įžymiąja
medžiaga, vadinama kriptonitu — dariniu iš Supermeno gimtosios
planetos, galinčiu neutralizuoti jo antgamtines galias. Veikiamas kriptonito, Supermenas buvo ne ką galingesnis už paprastą žmogų.
Krikščionis irgi gali veikti tam tikras „kriptonitas“, kuris neutralizuoja Dievo duotą galią ir charakterį. Kas tai? Kaip jį atpažinti? Kaip jis
mus paveikia asmeniškai ir kaip bendruomenę? Kaip jis trukdo mums
būti veiksmingiems ir pasiekti pasiklydusius? Ką mes prarandame, kai
mus veikia kriptonitas? Kodėl taip lengva jį užmaskuoti? Tai keli iš tų
klausimų, kurie nagrinėjami šioje knygoje.

Tai jau dvidešimta knyga, kurią parašiau Šventajai Dvasiai padedant ir vedant. Kaip jau minėjau, rašydamas šią knygą norėjau viską
mesti kokius penkis ar šešis kartus. Priežastis viena: ją rašydamas turėjau stoti į akistatą su problemomis, kurių negalėjau ignoruoti savo
gyvenime. Turėjau pats savęs paklausti: Ar aš susitaikau su gyvenimu
žemesniame lygyje nei buvau sukurtas gyventi? Ar mes, surinkta Bažnyčia, išties patiriame Dievo artumą ir galią pakeisti savo bendruomenes?
Kelis kartus esu iš tikrųjų pabudęs ir ištaręs šiuos žodžius: „Tėve, nesu
tikras, ar man ši knyga patinka. Nebenoriu jos rašyti.“
Kaskart pajusdavau nepalenkiamą Šventosios Dvasios ištartą „ne“.
Galiausiai, per paskutinį susitikimą, Ji patikino mane, kad ši žinia suteiks gyvybiškai svarbių įžvalgų, kurios paskatins žmones, šeimas ir
bažnyčias visame pasaulyje tapti sveikesnius. Jos principai gali pakeisti ištisus miestus.
Išgirdus šį pažadą, toliau rašiau tikėjimu. Kai pasiekiau paskutinę
dalį, paskutinius septynis skyrius, paaiškėjo nauda. Aš ne tik mačiau
šios žinios išmintį, bet pamačiau ir jos aktualumą. Dabar manau, jog
tai viena iš svarbesnių per mane pasiųstų žinių.
Dabar, kai jau paminėjau atlygį knygos gale, gali kilti pagunda
iškart atsiversti paskutinę dalį. Leiskite jus perspėti — prašau, nedarykite to. Jei praleisite pirmas tris dalis, ketvirtosios poveikis stipriai
susilpnės. Tai tas pats kas eiti į kiną likus dvidešimčiai minučių iki
filmo pabaigos, kad pamatytumėte tik atomazgą. Poveikis nebus toks
stiprus, jei nematėte filmo nuo pradžios. Tie, kurie žiūri filmą nuo
pradžios, verkia, šūkauja arba džiūgauja. O jūs galite stebėtis, kuo šis
filmas išvis ypatingas.
Šią knygą sudaro dvidešimt aštuoni skyriai, sudėti į keturias dalis,
kurių kiekviena sudaryta iš septynių skyrių. Taip padariau siekdamas
padėti skaitytojams, kurių gyvenimo būdas yra aktyvus. Galite pra-

leisti 10–15 minučių skaitydami po skyrių kiekvieną dieną keturias
savaites. Arba galite skaityti po skyrių per savaitę ir užtrukti apie šešis mėnesius, kol perskaitysite visą knygą. Arba galite ją skaityti tokiu
tempu, kokiu įprastai skaitote knygas. Mūsų tikslas — pritaikyti žinią
tokiam skaitymo planui, koks jums tinka geriausiai.
Galiausiai, į šią žinią reikia žiūrėti kaip į kelionę — kelionę, kuri
apsaugo nuo kriptonito ir suteikia įžvalgų, kaip daryti įtaką savo pasauliui. Prieš pradėdami pasimelskime ir paprašykime Šventosios
Dvasios atverti mūsų akis pamatyti dangaus išmintį, kuri sustiprins
mus, kad galėtume tapti tuo, kuo turime tapti šioje žemėje.
Tėve, Jėzaus vardu atverk mano akis, ausis ir širdį, kad matyčiau,
girdėčiau ir suvokčiau Tavo valią mano gyvenimui. Šventoji Dvasia, padėk man, skaitant šią žinią, giliai ir iš tikrųjų suprasti Jėzaus Kristaus
kelius. Laikau Tave savo Mokytoju; kalbėk man per kiekvieną šios knygos sakinį. Ir tegul man gyvenimas būna amžiams pakeistas. Amen.

Vieno galia

1 DALIS
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KLAUSIMAS, KURIO
VENGIAME

Speciali žinutė nuo autoriaus:
Brangus skaitytojau, jei to dar nepadarei, labai rekomenduoju
perskaityti įžangą. Tai padės tau pasiruošti žiniai. Malonios kelionės!
Kriptonito sunaikinimas? Ar ši knyga apie Supermeną? Ne, bet tarp jo
istorijos ir mūsų tikėjimo gyvenimo yra stulbinamų panašumų. Pažvelkime į tuos panašumus.
Supermenas nėra iš šio pasaulio; Dievo vaikas nėra iš šio pasaulio.
Jis turi atntgamtinių galių, kurių neturi paprastas žmogus; mes
esame antgamtiškai įgalinami daryti tai, ko negali šio pasaulio žmonės.
Jis kovoja prieš blogį; mes kovojame prieš blogį.
Jis apsaugo ir išlaisvina tuos, kuriuos įkalina piktadariai; mes saugome silpnuosius ir išlaisviname prispaustuosius.
Jis sau stiprybės semiasi iš saulės; mes savosios — iš Sūnaus.
Tėra vienintelis dalykas, kuris gali sustabdyti Supermeną — kriptonitas: išgalvota radioaktyvi medžiaga, randama jo gimtojoje planetoje. Lygiai taip pat yra „kriptonitas“, kuris atsirado mūsų gimtojoje
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planetoje ir gali neutralizuoti Dievo vaiką. O taip, jis atsirado ne žemėje, o ten, iš kur mes atvykome. Kriptonitas ne tik neutralizuodavo
nežemiškus Supermeno gabumus, bet darydavo jį netgi silpnesnį nei
paprastas žmogus. Mūsų kriptonitas veikia taip pat...
Kas yra jūsų kriptonitas? Prieš atskleisdamas, kas jis yra, turiu papasakoti istoriją. Didžiulis kriptonito privalumas Supermeno nenaudai yra tai, kad jis nėra lengvai atpažįstamas, todėl jis gali imti veikti
dar prieš tai, kai jį pamatysime. Be to, tikinčiųjų kriptonitas silpnina
ne tik juos asmeniškai, bet ir Kristaus kūną, ir dauguma jo vis tiek neatpažįsta. Šios knygos tikslas — jį apibrėžti, o taip pat parodyti, kaip jį
sunaikinti ir pašalinti jo poveikį mums — tiek individualiai, tiek kaip
bendruomenei. Tad pradėkime nuo klausimo.
Didžiausias troškimas

Koks didžiausias mūsų troškimas? Sakau „mūsų“, nes iš tiesų mums visiems
jis yra vienas ir tas pats. Ar tas troškimas — būti sėkmingam, geriausiam
savo srityje, būti populiariam, laimingai susituokti, mėgautis gerais draugais, priklausyti gyvai bendruomenei, džiaugtis gera sveikata, turėti pakankamai išteklių, kad mėgautumėmės viskuo, kas mums patinka?
Kiekvienas iš išvardintų dalykų atrodo patraukliai, ir dauguma yra
netgi būtini, bet ar jie parodo mūsų didžiausią troškimą? Argi mes
nepažįstame žmonių, kurie visa tai turi, bet vis tiek jaučia tuštumą?
Nejaugi negirdime istorijų apie Holivudo aktorius, verslininkus, profesionalius sportininkus, politikus ir kitus žmones, kurie pasiekė tai,
ką visuomenė laiko gyvenimo sėkmės viršūne, bet vis tiek jaučiasi,
tarsi jiems kažko trūktų? Dėl to tuštumos pojūčio kai kurie įninka į
narkotikus, alkoholį, ieško egzotikos ar užmezga romanus. Kiti pasineria į religiją, naujųjų laikų dvasingumą arba okultizmą tikėdamiesi
užpildyti jų viduje nerimstančią tuštumą.

KLAUSIMAS, KURIO VENGIAME

9

Jei būsime sąžiningi, giliai širdyje visi žinome, kad yra kažkas daugiau. Tikrasis pasitenkinimas, kurio ilgisi kiekvienas vyras ir kiekviena
moteris, nesvarbu, ar tai suvokia, ar ne, gali būti patiriamas tik artimai
bendraujant su mūsų Kūrėju. Nesvarbu, ką galvojate apie Dievą, Jis
yra giliausias mūsų troškimas. Pasitenkinimas ir pilnatvė, kurių siekia
kiekvienas žmogus, randami tik atnaujinus santykius su mūsų Kūrėju.
Tikrovė tokia, kad Dievas „įdiegė amžinybę į [žmonių] širdį“
(Mok 3, 11). Jei apgaulė nepaėmė viršaus, mes instinktyviai savo širdyse trokštame „amžių Karaliaus“ (žr. 1 Tim 1, 17). Kiekvienam žmogui skirtas Dievo žodis yra šis:
<...> tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas
jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės — jo amžinoji galybė ir
dievystė <...> įžvelgiamos protu iš jo kūrinių. (Rom 1, 19–20)

Dievas nėra nežinomas nė vienam žmogui. Jei visi vyrai ir moterys būtų visiškai sąžiningi, jie pripažintų, kad kažkuriuo gyvenimo
momentu išgyveno gilų troškimą pažinti Dievą. Mes visi instinktyviai
žinome, kad Jis yra visažinis, visagalis ir visur esantis. Visi, kurie užmezgė su Juo santykį, žino, kad Jo artumas, jėga, grožis ir didybė yra
sunkiai suvokiami ir su niekuo nepalyginami. Jis toks galingas, kad kai
kurios pačios galingiausios būtybės visatoje, vadinamos serafimais,
danguje stovi nuolat išgyvendami nuostabą ir garsiai vienas kitam
kalba apie Jo nepaprastą didybę. Šios didžiulės būtybės tai daro su tokiu užsidegimu ir jėga, kad jų balsai sudrebina didžiulę areną danguje
laikančias kolonas, kurios, tikėtina, išlaiko daugiau nei milijardą būtybių. Dievas turi tiek daug išminties, supratimo, kūrybingumo, išradingumo ir žinių, kad to neįmanoma ištirti. Amžių amžiais protingiausi
mokslininkai nagrinėja ir tyrinėja Jo kūrinijos paslaptis ir nesugeba
iki gali perprasti jos sudėtingumo ir nepaprastumo.
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Joks žmogus negali iki galo suvokti ar patirti Jo ištikimosios meilės,
gailestingumo ir švelnių malonių. Jo meilė yra beribė. Mėgavęsis bendrystės su Juo privilegija beveik keturiasdešimt metų, visai neseniai aš
vėl buvau visiškai priblokštas minties apie Kūrėją, kuris išgelbėjo mus
iš pasmerkimo, kurį patys ant savęs užsitraukėme. Jis patikėjo valdžią
žemėje mums, žmonijai, o mes ją atidavėme didžiausiam Jo priešui
šėtonui ir jo tarnams. Dievas, žinodamas apie šią išdavystę iš anksto,
ne tik suplanavo, bet buvo ir pats pasiruošęs sumokėti didžiulę kainą,
kad ištrauktų mus iš vergijos ir kalėjimo. Mes patys save pasmerkėme,
bet Jis atidavė save, kad mus išlaisvintų. Jis tai padarė nesulaužydamas
savo Žodžio, o tai buvo įmanoma, tik jei Jis taps žmogumi.
Kadangi Dievas davė žemę žmogui, Jis negalėjo jos susigrąžinti kaip Dievas; kad ją atsiimtų, prireikė žmogaus Sūnaus. Tokia yra
Jėzaus gimimo iš mergelės išmintis: Jis tapo šimtu procentų žmogumi, bet, kadangi Jo Tėvas yra Dievo Dvasia, Jėzus buvo laisvas nuo
vergiškos prigimties, kuriai tapo pavaldi žmonija. Jėzus buvo Dievas,
apsireiškęs kūne. Jis žinojo apie siaubingus kankinimus, kuriuos turės
iškęsti, kad mus išgelbėtų, bet Jis taip stipriai ir visiškai mus pamilo,
kad laisva valia pasirinko sumokėti kainą už mūsų laisvę.
Visa ši knyga ir daugybė kitų galėtų būti parašyta vien apie Jo gerumą, nepaprastą meilę, galią ir didybę. Bet parašyti šią knygą paskatino kitas klausimas.
Klausimas, kurio vengiame

Kadangi esame tokio nuostabaus Dievo vaikai, vadovaudamiesi paprasčiausia logika, darytume išvadą, kad mūsų gyvenimas turėtų būti
nepaprastas. Ir ne tik sveika logika, bet ir Raštas patvirtina tokią mintį.
Mums pažadėti visi žemiau išvardinti dalykai:
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• Jo dieviška prigimtis,
• nesavanaudiškas būdas,
• besąlygiška meilė ir atleidimas,
• neapsakomas džiaugsmas ir ramybė,
• antgamtinė galia,
• gerovė,
• gyvybingumas,
• sveikata,
• saugumas ir stabilumas.
Ir šis sąrašas toli gražu nėra baigtinis — yra daugiau. Mums taip
pat pažadėta:
• dangiška išmintis,
• žinios,
• supratimas,
• išradingumas,
• gili įžvalga ir kūrybingumas.
Visi šie dalykai skirti padaryti mūsų darbus vaisingus ir sėkmingus. Trumpai tariant, mums pažadėtos savybės, kurios randamos danguje. Prisiminkite, Jėzus nuolat pabrėžtinai skelbė, kad Jo karalystė yra
mumyse, todėl Jo valia turėtų būti įvykdyta žemėje, kaip ji vykdoma
danguje.
Visgi šių savybių nesimato nei makrolygyje, nei asmeniniame. Sąžiningai įvertinkite: ar matote reikšmingą skirtumą tarp Dievo ir pasaulio žmonių? Ar mes, Jėzaus sekėjai, kuo nors išsiskiriame? Ar mūsų
šviesa spindi tamsios kartos apsupty? Pagalvokite apie mūsų skyrybų
statistiką: ar yra skirtumas tarp Bažnyčios ir visuomenės rodiklių? Ar
mes nekenčiame dėl pavydo, pavyduliavimo, apkalbų, neapykantos ir
skilimų, dėl kurių nutrūksta santykiai? Ar matome, jog mūsų charakteris, vidinė darna ir moralė ryškiai skiriasi nuo mūsų tautos suge-
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dimo? Ar skiriasi tikinčių ir netikinčių sveikata ir gerovė? Ar turime
neišsenkančius išteklius? Ar galime atsakyti į kitų poreikius ir skelbti
Jo Evangeliją visiems žmonėms pasaulyje?
Ar visa tai jums skamba per daug išaukštintai ir išdidžiai? Pagalvokite apie tai, kad Senosios Sandoros laikais buvo metas, kuomet sidabras buvo toks pat įprastas kaip akmuo ir buvo laikomas beverčiu
dėl to, kad jo buvo tiek daug (žr. 1 Kar 10, 21.27). Dabar, Naujosios
Sandoros laikais, yra priešingai — dažnai sutinku tarnysčių lyderius,
kurie patiria sunkumų dėl ribotų išteklių, ir pastorių, kurie trokšta padėti vietinėms bendruomenėms, bet negali dėl žmonių stygiaus, lėšų
ar kitų išteklių stokos. Ar abiem atvejais tai galime pavadinti „kaip
danguje, taip ir žemėje“?
Jėzus žada, kad, kai mes pirmiausia ieškosime Jo karalystės ir Jo
teisumo, viskas, ko mums reikia, bus mums pridėta. Nė karto išteklių
stoka nesustabdė Jėzaus nuo to, ką Jis turėjo padaryti. Deja, Bažnyčioje apie turtus ir klestėjimą buvo mokoma gana stipriai perlenkiant
lazdą. Toks nesubalansuotas mokymas paskatino žmones patikėti, kad
gausa yra blogai. Bet ką mes duosime, jei nieko neturime?
Kai leidžiamės, kad mus apimtų Dievo karalystės paieškos, Jis
mums patiki reikiamus turtus, kad įvykdytume žemėje Jo valią. Dievas nėra blogas lyderis — Jis neprašo savo pasekėjų vykdyti Jo valios
nesuteikdamas tam reikalingų įrankių. Ir, kas dar svarbiau, Dievas yra
geras Tėvas. Jis nori laiminti savo vaikus. Bet Jis nenori, kad mūsų
turtai mus pasiglemžtų. Ne pinigai, bet „meilė pinigams“ yra visų blogybių šaknis.
Senovės Izraelyje buvo laikas, kai visoje tautoje nebuvo nė vieno
vargšo. Mes skaitome: „Judas ir Izraelis nuo Dano iki Beer Šebos gyveno saugiai, kiekvienas žmogus po savo vynmedžiu ir figmedžiu“ (1
Kar 5, 5). Danas buvo šiauriausias Izraelio miestas, o Beer Šeba — pie-
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čiausias, tad Raštas mums sako, kad visoje tautoje nebuvo žmogaus,
kuriuo reikėjo rūpintis; niekam — nei asmeniui, nei kokiai žmonių
grupei — nereikėjo valstybės finansinės paramos! Kas tokio vyko, kad
vyravo tokia pilnatvė?
Tiesą sakant, toks atvejis ne vienintelis. Jei panagrinėsime Dievo
žmonių gyvenimą Senajame Testamente, rasime ne vieną kartą, kuri
nuostabiai klestėjo — buvo stiprūs ekonominėje, socialinėje ir karinio
aprūpinimo srityse. Jie visko turėjo apsčiai: išteklių, maisto ir turtų.
Kai juos užpuldavo, jie nepralaimėdavo; priešingai, viskas išsispręsdavo jų naudai. Kitos tautos žavėjosi ta gyvenimo kokybe, kuria jie
mėgavosi. Ir turėkite omenyje, kad visa tai vyko Senosios Sandoros,
kuri yra ne tokia didinga, palyginti su Naująja, laikais!
Jėzus yra tarpininkas geresnės Sandoros, kuri buvo įtvirtinta ant
geresnių pažadų (žr. Hbr 8, 6). Jei mąstome apie Jo gyvenimą, matome, kad Jis traukė valstybės lyderius, biurokratus (mokesčių rinkėjus), kilminguosius, prostitutes, vagis, turtingus, vargšus — paprastai
tariant, įvairiausius žmones. Jėzus pakeisdavo bendruomenes kur tik
benueidavo. Jam niekada netrūko nieko, ko reikėjo, kad Jis galėtų atsakyti į esamus poreikius. Jei kildavo pasipriešinimas prieš Jo komandą,
nebūdavo padaroma jokios ilgalaikės žalos, ir dažnai bloga situacija
pasibaigdavo neįtikėtina sėkme.
Ankstyvosios Bažnyčios nariai buvo vadinami tais, kurie „verčia
pasaulį aukštyn kojom“ (Apd 17, 6; KBV). Jie taip pat nieko nestokojo,
nes skaitome, „kad juos lydėjo malonės gausa. Tarp jų nebuvo vargšų“ (Apd 4, 33–34). Jie buvo tokie unikalūs, kad jiems dažnai tekdavo
įtikinėti kareivius ar bendruomenių lyderius, jog jie nėra dievai, ir jų
nereikia garbinti. Pasaulio piliečiai į juos žiūrėjo kaip į nepaprastus jų
kartos vyrus ir moteris. Jie gydė ligas ir negalavimus kenčiančius žmones. Jie švietė kaip ryškios žvaigždės tos kartos tamsumoje.
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Ir vėl noriu paklausti, ar mūsų gyvenimo būdas labai skiriasi nuo
to, kurį matome savo visuomenėje? Ar mūsų gyvenimai šviečia taip
ryškiai, kad į mus žiūrima kaip į išskirtinius Dievo žmones? O gal mes
išsisukinėjome ir pakeitėme tai, ko Raštas aiškiai moko, savo teologija,
mokančia, jog tie pažadai buvo skirti tik Naujojo Testamento laikams
ir daugiau nebegalioja? Naujojo Testamento rašytojai pateikia atsakymus, bet mes vengiame atsakyti į šiuos sudėtingus klausimus.
Kas būtų, jei mes iš tikrųjų klausytume to, ką mums liepia Raštas?
Nebadau pirštu, tik kviečiu apmąstyti tokį klausimą: „Ar tai yra „teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje taip ir žemėje“?
Mes negalime nekreipti dėmesio į Jėzaus žodžius: „Dievo karalystė jau
yra tarp jūsų“ (Lk 17, 21). Jo karalystė yra čia, Kristaus kūne. Ar mes
savo kartoje gyvename taip, kaip Jėzus gyveno savojoje? Negi mums nepasakyta: „Kas tvirtina esąs jame, tas turi pats taip vaikščioti“ (1 Jn 2, 6)?
Ar mes tokie pat veiksmingi kaip ir ankstyvoji bažnyčia, kai bandė
pasiekti savo pasaulį su Evangelija? Ar matome ištisus regionus, išgirstančius Dievo žodį vos per dvejus metus? (žr. Apd 19, 10). Prisiminkite, jie neturėjo interneto, Facebook ar kitų socialinių tinklų, televizijos
ar net radijo. Ir visgi kiekvienas žmogus, ne tik miestas ar tauta, bet
ištisi regionai, išgirdo Evangeliją.
Ar tai vyksta pas mus? Būkime sąžiningi vertindami. Mes vengėme pamatyti dramblį kambaryje sakydami: „Dievas taip daugiau nebejuda.“ Tarsi būtume įrėminę Evangeliją, kad ji atitiktų mūsų sąlygas.
Panašu, kad atsitraukiame, kartais net nusiviliame viskuo, kas skatina
galią, stiprybę, sėkmę, pilnatvę, vaisingumą ar sveikatą. Mes sakome,
kad tokia žinia per daug ekstremali, nesubalansuota ir tarnaujanti
mums patiems. Taip elgdamiesi mes iš tikrųjų saugome save nuo būtinybės atsakyti į kai kuriuos sunkius klausimus ir pasiteisiname, kad
nedarome įtakos pasauliui per Evangeliją.
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Tad klausimas, kurį užduodu apie mūsų veiksmingumo trūkumą,
yra tas, apie kurį daugelis, jei ne visi, mąstome. Bet kodėl mes jo neužduodame? Kodėl neieškome atsakymo? Ar gali būti, kad delsiame, ir
tai darome dėl to, kad klausimas gali parodyti problemas, kurių nenorime spręsti? Bet jei mes neklausiame ir neveikiame remdamiesi atsakymais, mes ir toliau gyvename daug žemesniame lygyje nei buvome
pašaukti gyventi.
Praleidęs tarnystėje beveik trisdešimt penkerius metus ir artėdamas prie gyvenimo šešiasdešimtmečio, esu pasirengęs ir noriu paliesti
šį klausimą. Tiesą sakant, jaučiu dievišką paraginimą stoti akistaton su
šia problema. Tikiu, kad, jei sąžiningai panagrinėsime šį klausimą Jo
Žodžio šviesoje, išsilaisvins gyvenimo pilnatvė, kuriai buvome pašaukti.
Jei jūs, kaip aš, ieškote atsakymų, tuomet leiskimės į šią Rašto
kelionę kartu. Nekeliausime greitai, kartais kelionė bus skausminga,
panaši į įgudusio chirurgo atliekamą sudėtingą procedūrą. Gydytojas rūpinasi savo pacientais ir imasi reikalingų veiksmų, kad išgelbėtų
savo paciento gyvybę.
Šventoji Dvasia mumis rūpinasi daug labiau nei bet kuris gydytojas — rūpinasi tiek mumis asmeniškai, tiek bendruomene. Atsiminkite
šią mintį, kai keliausime per kai kuriuos sunkesnius skyrius. Galutinis
rezultatas bus stiprybė, sveikata, gyvenimas, meilė ir gyvybingumas.
Tikiu, kad atsakymai gali pakeisti mūsų gyvenimo, bendruomenių ir
šios kartos kryptį.
Jei su manimi sutinkate, keliaukime!

Pritaikykite praktiškai
Jokūbo laiške 1, 22 Dievas mus perspėja: „Būkite žodžio vykdytojai, o
ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.“ Jis mums kalba apie
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tai, kad, jei Dievas mums prabyla (per Raštą, Šventąją Dvasią arba teisingai mokantį žmogų), o mes nesiimame veikti remdamiesi tuo žodžiu, mes iš tikrųjų apgaudinėjame save. Mes įrodome, kad kuo nors
tikime, ne sutikdami su asmeniu, kuris mus mokina, bet kai veikiame
remdamiesi tuo mokymu. Todėl praktinis pritaikymas kiekvieno skyriaus pabaigoje yra toks svarbus. Kiekvienas jų padeda jums atsistoti,
kad iškart žengtumėte žingsnį, remdamiesi ką tik jūsų perskaitytame
skyriuje atvertomis tiesomis. Žingsniai yra nedideli ir neturėtų užimti
daug laiko.
Jei skirsite laiko kiekvienam jų, iš šios knygos gausite daugiau ir
išgyvensite gilesnius pasikeitimus savo gyvenime.
III
Vengiamų klausimų uždavimas gali būti panašus į vizitą pas odotologą, kad šis užtaisytų jūsų dantį, bet mums reikia apsispręsti drąsiai to
imtis, kad rezultatai būtų ilgalaikiai.
Kuo jūsų gyvenimas skiriasi nuo pasaulio? Ar žmonės pasakytų,
kad gyvenate kaip Jėzus? Nesidrovėkite šio klausimo; prisiverskite jį
užduoti. Kuo jūsų gyvenimas būtų kitoks, jei gyventumėte kaip Jėzus? Kokių įpročių atsisakytumėte? Kaip tai pakeistų jūsų santykius
su žmonėmis, su kuriais nuolat bendraujate? Kaip pasikeistų jūsų gyvenimas su šeima?
Skirkite laiko užsirašyti savo mintims atsakydami į šiuos klausimus. Naudokite Raštą kaip savo kelrodį. Kai užrašysite atsakymus,
pasimelskite už juos. Pakvieskite Šventąją Dvasią parodyti jūsų atsakymuose vieną dalyką, kurį Ji šiuo metu jau daro jūsų gyvenime. Paprašykite Jos, kad tas dalykas atgytų jumyse taip, kad įgautumėte jėgų
pasikeisti.

2
SUSIPAŽINKIME SU
KRIPTONITU

Įvadiniame skyriuje pabandžiau aptarti Dievo didingumą. Vartoju
žodį „pabandžiau“, nes, kad ir kokius nepaprastus ir vaizdingus posakius bevartosime, prie Jo didybės vis tiek nepriartėsime. Nėra nieko
viršesnio — Jam niekas negali prilygti nė per plauką. Dievas neturi
varžovų ar sau lygių ir Jis valdys amžinai — nuo praeities iki ateities.
Jis nepakartojamas!
Kadangi esame Jo vaikai, visiškai normalu, kad mūsų gyvenimai
turėtų atspindėti Jį, ir tai labai aiškiai parodyta Biblijoje. Dievo žodis
apie Jo sūnus ir dukteris sako: „Koks jis yra, tokie ir mes esame šiame
pasaulyje“ (1 Jn 4, 17). Apaštalas Jonas nepasakė: „Koks jis yra, tokie
ir mes būsime kitame gyvenime.“ Ne, Jonas pareiškia, kad, koks Jis
yra, tokie mes jau dabar esame šiame pasaulyje! Šie žodžiai priklauso
„rauna stogą“ kategorijai! Ir dar skaitome:
<...> pašaukė mus savo šlove ir jėga. Drauge jis mums padovanojo
ir brangius ir didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios
prigimties dalininkais. (2 Pt 1, 3–4)
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Pagalvokite apie tai. Jums ir man buvo suteikta Jo dieviška prigimtis. Ne garsiausio žemėje žmogaus prigimtis. Ne, kalbame apie Dievo prigimtį, o Petras patikina, kad mes neklystame pridėdami žodį
„dieviška“. Vartojamas graikų kalbos žodis theios, kuris apibūdinamas
kaip „tai, kas yra išskirtinai Dievo ir kyla iš Jo“ (WSNTDICT2). Žodis
„prigimtis“ yra graikų kalbos žodis phusis, kuris apibūdinamas kaip
„iškelti, esmė, esminė sandara ir savybės“ (WSNTDICT). Sujunkite
šiuos žodžius ir gausite tokį apibrėžimą: „Tai yra pažadai, įgalinantys
jus tapti dalininkais to, kas išskirtinai būdinga Dievui.“
Mes iš tikrųjų gimėme iš Dievo!
Man neramu, kai tarnautojai sako tokius dalykus kaip „iš tikrųjų nėra skirtumo tarp krikščionio ir nusidėjėlio; krikščionims tiesiog
atleista“. Tai — erezija ir ji siaubingai veikia: pirma, ji sumenkina tai,
ką Dievas dėl mūsų padarė per Jėzų, o antra, ji niekais paverčia Jo
pažadus taip laikydama žmones pririštus prie šio pasaulio sugedimo,
atsiradusio dėl puolusių troškimų.
Net gamtoje nerasite tokios erezijos. Ar kada girdėjote, jog liūtas
pagimdytų voverę ar grynakraujis lenktynių žirgas — slieką? Mes gimėme iš Dievo ir esame Jo atžalos. Mums yra pasakyta: „Mylimieji,
mes dabar [ne vėliau, kai pateksime į dangų] esame Dievo vaikai“ (1
Jn 3, 2).
Būdami jo mylimieji, mes turėtume demonstruoti nesavanaudišką
charakterį, besąlygišką meilę, neapsakomą džiaugsmą, bet kokį supratimą pranokštančią ramybę, antgamtinę galią, gerovę, gyvybiškumą,
kūrybingumą, dievišką išmintį, skvarbų protą, ypatingą pažinimą,
nuovokų įžvalgumą — ir šis sąrašas dar toli gražu nebaigtas! Tokios
savybės Biblijoje žadamos daugybę kartų, tad vėlgi man kyla klausi2 Čia ir toliau taip trumpinamas Word Study New Testament Dictionary — vert.
past.
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mas: „Kodėl mes jų nematome nei asmens, nei visos bažnyčios lygmenyje?“
Prieš atsakydamas į šį ir kitus panašius klausimus, noriu paruošti
jus procesui, kuris jūsų laukia šioje knygoje. Keli kiti skyriai gali pasirodyti labai negatyvūs ir šiurkštūs, bet pažadu, kad atsakymų sulauksite, ir jie jums patiks.
Apsvarstykite tokį scenarijų: jei gydytojas anksti diagnozuoja melanomą ir pasiūlo ją išgydyti atliekant paprastą chirurginę procedūrą,
tai iš pradžių skamba nekaip. Pacientas gali sau sakyti: „Vaje! Man vėžys! Nenoriu apie tai girdėti ar gydytis, kad išsilaisvinčiau nuo ligos.
Bet padarysiu tai, kad išgelbėčiau savo gyvybę.“ Tačiau apsvarstykite
ir alternatyvą. Jei gydytojas ignoruoja ligą ir tiesiog pataria pacientui
stengtis gyventi sveikiau — tinkamai maitintis, reguliariai sportuoti,
pozityviai mąstyti ir neįsitempti, — melanoma augs, kol galiausiai jos
nebebus galima operuoti, ir pacientas mirs.
Dievas mus per stipriai myli, kad nediagnozuotų to, kas mus stabdo ar net gali nužudyti. Jis žino, kad tai, kas mus varžo, negali būti sunaikinta vien pozityviai gyvenant. Tai turi būti pripažinta ir pašalinta.
Jis yra Tėvas, giliai pasišventęs tam, kad būtume sveiki ir laimingi.
Taigi, kai skaitysite tolimesnius skyrius, turėkite omenyje, kad diagnozė turi būti nustatyta tam, jog galėtų būti pritaikytos gydymo procedūros. Galutinis rezultatas yra pilnatviška realybė, kurios paveikslą
matome Biblijoje.
Klausimas

Jei Jo karalystė yra mumyse, kodėl žemėje ji nėra tokia, kokia ji yra
danguje? Kodėl kai kurie Senojo Testamento tikintieji, kurie priklausė „žemesnei“ Sandorai, pagrystai mažesniais pažadais, gyveno daug
iškiliau nei šiandienos tikintieji? Biblijoje į šį klausimą randame ne
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vieną atsakymą! Vienas jų — Pauliaus laiške korintiečiams:
Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos
taurės. Kas valgo ir geria, to Kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria
sau pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių. Jei mes patys savęs paisytume, nebūtume teisiami. O kai
Viešpats mus teisia, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu
su pasauliu. (1 Kor 11, 28–32)

Įvardinta korintiečių nepagarba per Viešpaties vakarienę, bet iš
to kylančios pasekmės neapsiriboja tik tam tikrais specifiniais veiksmais, kaip kad manė daugelis. Tiesą sakant, tai, kad jie organizuodavo
Viešpaties vakarienę kaip didžiulę puotą, labai skiriasi nuo šiuolaikinio mūsų požiūrio į ją kaip į ceremoniją. Studijuodami pamažu pamatysime, kad esminė problema, kuri užtraukė teismą, buvo ta, jog jie
žinojo nusidedą Dievui ir vis tiek taip elgėsi.
Tekste randame išvardintas tris jų elgesio pasekmes: silpnumas, ligotumas ir fizinė mirtis. Dvi paskutinės yra aiškios, bet ką reiškia pirmoji? Kai kurie „silpnumą“ apibrėžia kaip jėgų ar tvirtumo stoką arba
kaip bejėgiškumą. Šis žodis gali reikšti daugelį gyvenimo sričių. Bendrąja prasme jis reiškia bejėgiškumą būti tuo, kuo būti esame sukurti.
Grįžkime prie Supermeno. Medžiaga, kuri buvo pavojinga tik jam,
— ji atimdavo jo jėgą, ir Supermenas likdavo bejėgis — buvo kriptonitas. Supermenas turėjo gebėjimų, kurie buvo nežemiški. Jis galėjo
atlikti angamtiškus žygdarbius ir pasižymėjo paranormaliu pažinimu,
aštriais pojūčiais, nepaprasta jėga ir nepalenkiamu charakteriu. Tačiau
paveiktas kriptonito jis susirgdavo ir nusilpdavo — tapdavo silpnesnis nei vidutinis žmogus. Jei kriptonitas būtų veikęs ilgai, Supermenas
netgi būtų galėjęs mirti.
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Iš esmės apaštalas Paulius įvardina Bažnyčios kriptonitą. Kriptonitas mus silpnina, neleidžia mums naudotis dieviškosios prigimties
jėga.
Karalius Dovydas tuomet, kai neatgailavo ir neišpažino savo nuodėmės, raudodamas pripažino: „Mano jėgos išseko lyg [vanduo] nuo
vasaros karščių“ (Ps 32, 4). The Message Biblijos vertime ši eilutė skamba taip: „Visa mano gyvenimo energija išseko.“ Kitoje eilutėje skaitome: „<...> išseko mano jėgos dėl mano kaltės ir mano kaulai sunyko“
(Ps 31, 10; KBV).
Jokūbas tai aprašo štai kaip: „Subrandinta nuodėmė gimdo mirtį.
Nesiduokite suklaidinami, mano mylimi broliai (Jok 1, 15b–16). Aišku, kad Jokūbas kalba tikintiesiems ir mus perspėja, jog nesiduotume
apgaunami nuodėmės galios. Jei nesitvarkoma su nuodėme, tikintįjį ji
gali paveikti taip, kaip kriptonitas Supermeną, netgi jį nužudyti. Lygiai
taip pat Paulius, kaip mylintis dvasinis tėvas, perspėja korintiečių bažnyčią, o taip pat ir mus, apie dvasinio kriptonito poveikį.
Stiprus perspėjimas

Pirmas pabrėžtinas dalykas, kalbant apie šias iššūkį metančias eilutes,
būtų perspėjimo žodis. Paulius nesako: „Tai yra bet kokio silpnumo,
visų ligų ar ankstyvos mirties tarp jūsų priežastis.“ Kitaip tariant, jis
nesako, kad visi sunkumai, ligos ir mirtys yra priskiriami nuodėmei.
Dažnai mes, tikintieji, kovojame sunkias kovas, nes gyvename puolusiame pasaulyje, ir egzistuoja natūralios bei demoniškos jėgos, su
kuriomis tenka susiremti.
Pavyzdžiui, kartą Jėzus su mokiniais sutiko nuo gimimo aklą žmogų. Mokiniai paklausė: „Kas nusidėjo — jis pats ar jo tėvai — kad jis
gimė aklas?“ (Jn 9, 2). Mąstydami jie darė prielaidą, kad vienintelė
priežastis, kodėl šiam žmogui taip nenuskilo, buvo nuodėmė.
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Jėzus iškart atsako: „Tai nenutiko dėl jo ar jo tėvų nuodėmės.“ Jėzus greitai ir ryžtingai nutraukia šias neteisingas ir siaubingas mintis.
Ne visos ligos, silpnumas ir ankstyva mirtis ištinka dėl nuodėmės.
Būtent tokia mąstysena paskatino Elifazą, Cofarą ir Bildadą kritikuoti Jobą. Jų kaltinimai rodė, kad Jobo kančių priežastis yra jo paties
nuodėmė (žr. Job 5, 17; 8, 4–6; 11, 13–15; 22, 1–11). Ir vėlgi, prieš pat
prasidedant Jobo sunkumams, Dievas pagyrė jį sakydamas, kad „kito
tokio kaip jis nėra žemėje! Tai žmogus be priekaištų ir doras’“ (Job 1,
8). Jobo kančios neturėjo nieko bendro su jo nuodėme ar doros stoka.
Kurį laiką Dievas tylėjo, bet galiausiai pasakė Elifazui: „Mano rūstybė
užsidegė prieš tave ir abu tavo draugus, nes jūs nekalbėjote teisingai
apie mane’“ (Job 42, 7; KBV). Kai Dievas vaizduojamas kaip disciplinuojantis ar baudžiantis žmones už nuodėmes tada, kai iš tikrųjų to
nedaro, Jis yra rimtai kaltinamas.
Seniai, kai dar buvau neseniai įtikėjęs, daugelyje bažnyčių žmonės
buvo kaltinami padarę nuodėmę, jei patirdavo sunkumų. Kai kurie vis
dar taip mąsto, bet džiugu, kad toks požiūris nebėra taip paplitęs, kaip
anksčiau. Biblinis mokymas ir puikūs vadovai beveik ištaisė šią Bažnyčioje daromą klaidą. Kai kurie dėl tokio mąstymo kalbėdavo ypač
nemaloniai, smerkiančiai ir netgi niekinančiai. Deja, dėl tokio mokymo kai kurie netgi nusigręžė nuo tikėjimo.
Kita vertus, turime taip pat prisiminti Jėzaus žodžius vyrui, kuris
buvo išgydytas nuo trisdešimt aštuonerius metus jį varginusios negalios: „Štai tu esi pasveikęs. Daugiau nuodėmių nebedaryk, kad neatsitiktų, kas blogesnio’“ (Jn 5, 14). Negalima paneigti fakto, kad Jėzus
patvirtina, jog nuodėmė atveria duris pasekmėms ir sunkumams. Jėzus taip mylėjo tą žmogų, kad atidavė už jį savo gyvenimą. Dėl to, kad
karštai jį mylėjo, Jėzus jį perspėjo. Vengdami spręsti tokias problemas
kaip ši, stokojame tikros meilės. Vengdami daryti tai, kas klaidingai
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gali būti palaikyta piktumu, kaltinimu ar smerkimu, mes dažnai nukrypstame į kitą kraštutinumą, t. y. visiškai nieko nesakome. Tačiau
tebeesame tokios būklės, kurią Paulius apibūdina taip: daugelis yra
bejėgiai, ligoti ir miršta anksčiau nei turėtų. Ar tai meilė? Ar tai tikras
rūpinimasis?
Mes turime ką atsakyti kitiems, bet to vengiame, nes nenorime
būti neteisingai suprasti. Būkime sąžiningi: į ką sutelkta mūsų meilė?
Ar mes mylime Bažnyčią taip, kaip mylėjo Jėzus ir Paulius pasakydami
jiems tiesą? Ar visgi esame labiau susikoncentravę į save, savo reputaciją, kad galbūt prarasime pasekėjus ar liksime nesuprasti?
Mano kelionė

Vos tik pradėjęs tarnauti, aš nuolat visus drąsindavau ir perdėm gerai apie kiekvieną galvojau. Aš vengdavau konfrontacijos kaip maro.
Kartais, kad jos išvengčiau, aš netgi meluodavau ir verčiau pasakydavau ką nors pakilaus. Apie Džoną Bivyrį buvo sakoma: „Jis toks malonus — jis vienas labiausiai mylinčių žmonių visoje bažnyčioje.“ Aš
girdėdavau šiuos žodžius ir mėgaudavausi jais.
Vieną dieną maldoje Dievas man prabilo: „Žmonės sako, kad tu
esi vienas labiausiai mylinčių žmonių bažnyčioje, ar ne?“
Atsakiau: „Taip, jie taip kalba.“ Maniau, kad Dievas bus patenkintas, bet tai, kaip Šventoji Dvasia man uždavė šį klausimą, jau signalizavo, kad atsakymas nebus toks, kokio tikėjausi.
Kitas sakinys patvirtino mano susirūpinimą. Jis pasakė: „Sūnau, tu
nemyli šios bažnyčios žmonių.“
Pritrenktas atšoviau: „Ką? Žinoma, kad myliu, ir patys žmonės
taip teigia.“
Tuomet Jis pasakė: „Ar žinai, kodėl kalbėdamas su žmonėmis vartoji tik pozityvius, įkvepiančius ir padrąsinančius žodžius?“
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„Kodėl?“ — atsargiai paklausiau.
„Nes tu bijai būti atmestas“, — atsakė Jis. Tai mane pritrenkė. Buvau pasimetęs, man trūko žodžių.
„Jei iš tikrųjų mylėtum žmones, — toliau kalbėjo Jis, — pasakytum
jiems tiesą net ir žinodamas, jog, labai tikėtina, jie atmes ne tik tai, ką
tu jiems sakai, bet ir tave patį.“
Ši akimirka pakeitė mano gyvenimą. Aš iškart pasikeičiau, bet tuomet griebiausi kito kraštutinumo. Dabar kalbėjau tiesą, bet stokojau
takto ir švelnumo, nes man vis dar trūko paties svarbiausio dalyko —
tikrosios meilės. Keliavau ir tarnavau mažesnėse bažnyčiose ir, deja,
mušiau avis. Žvelgdamas atgal gailiuosi tų žmonių, kuriuos peikiau nė
kiek nepadrąsindamas, bei jų pastorių, kurie turėjo sutvarkyti mano
sukeltą sumaištį. 2001-aisiais patarnavau didelėje konferencijoje, surengtoje didžiulėje bažnyčioje Europoje. Praėjus keliems mėnesiams,
iš trijų šaltinių skirtinguose žemynuose išgirdau, kad tos bažnyčios
pastorius įtakingiems lyderiams pasakė, jog esu žiaurus ir mušu avis.
Jis buvo teisus.
Ši pribloškianti žinia mane parklupdė ant kelių. Kaip niekad iki tol
meldžiausi, tiksliau, maldavau, kad Dievas pripildytų mano širdį savo
meilės ir gailestingumo Jo žmonėms. Jis mano prašymą išpildė. Pirmą
kartą gyvenime aš pažinau tikrąją meilę ir supratau, kaip iš tikrųjų
mylėti žmones, kuriems patarnavau.
Ne keli, o daugelis

Turėkite tai omenyje: Paulius karštai mylėjo korintiečių bažnyčią. Tai
įrodo jo laiško žodžiai: „Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? O, Dievas
tai žino“ (2 Kor 11, 11).
Kitoje to paties laiško eilutėje jis rašo: „Aš gi jums esu rašęs iš didelio sielvarto ir didelio suspaudimo, su gausiomis ašaromis, ne tam,
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kad pastūmėčiau jus į nusiminimą, bet kad pažintumėte meilę, kurios pertekusi jums mano širdis“(2 Kor 2, 4). Ši bažnyčia jį neteisingai
suprato. Jo pataisymus ir perspėjimus jie laikė meilės stokos ženklu;
žinoma, taip gali nutikti tiek bažnyčioje, tiek kitoje aplinkoje. Yra daug
žmonių, kurie yra tokie, koks buvau aš: griežti, šiurkštūs, dogmatiški
bei stokojantys nuoširdžios meilės, rūpesčio ir gailestingumo. Jie gali
kalbėti tiesiai ir be užuolankų, bet yra vedami troškimo būti teisūs.
Daugelis tapo tokio piktnaudžiavimo valdžia aukomis. Tačiau dėl to
visi pataisymai ir perspėjimai netampa vienodi. Pauliaus žodžiai kartais būdavo stiprūs, taisantys ir pabarantys, bet visi jie buvo ištarti iš
širdies, degančios karšta meile.
Išlaikydamas tą pačią mintį, Paulius vėliau rašo: „Todėl mielai
išleisiu tai, kas mano, ir dar save pridėsiu jūsų sielų labui; nors kuo
daugiau jus myliu, tuo mažiau esu mylimas“ (2 Kor 12, 15; KBV). Jis
akivaizdžiai nepatenkintas. Jo meilę ir gilų susirūpinimą korintiečių
gerove pastarieji suprato neteisingai ir todėl laikė Paulių rūsčiu lyderiu — tokiu, kuris nori, kad korintiečiai tiesiog laikytųsi taisyklių.
Prašau, supraskite, kad Pauliaus žodžiai šiems jam brangiems
žmonėms, nors ir stipriai nusakantys jų silpnumo, kylančių negalavimų ir ankstyvų mirčių priežastis, kyla iš karštos meilės jiems.
Būtų buvę daug lengviau tai priimti, jei Paulius būtų pasakęs „kai
kurie“, bet jis sako „daugelis“. Kaip galime išvengti tiesos, kurią jis perduoda? Jei ji buvo taikoma jiems, ar ji taikoma ir mums? Ar Dievas tai
įtrauktų į Bibliją, jei tai tebūtų atsitiktinis įvykis? Ar tai neturėtų būti
taikoma ir mums šiandien? Neabejotinai atsakymas yra „taip“.
Dar viena mintis pabaigai: Paulius kalba ne tik apie bendravimą
bažnyčioje. Jo žodžiuose slypi kai kas daugiau, ir daugelis mūsų, taip
pat ir aš, labai ilgai neišgirdome visos žinios. Kitame skyriuje giliau
panirsime į jo žodžių prasmę.
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Pritaikykite praktiškai
Grįžkite ir dar kartą perskaitykite skyriaus pradžią, kad prisimintumėte, kas įmanoma. Prisiminkite, kad šiuo pareiškimu esate pašaukti:
„Koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje“ (1 Jn 4, 17). Dievas
jus pašaukė gyventi savo gyvenimą kaip Jėzus jau dabar, o ne kada
nors kitame gyvenime.
Kaip tai keičia jūsų požiūrį į savo kasdienį gyvenimą? Galbūt nelaikėte savęs silpnu, kol nesupratote savo galimybių Kristuje, bet dabar, kai jau suprantate, ar laikote save silpnu, ar stipriu? Jei silpnu,
išmintingai save įvertinote. Nes Dievas sako, kad Jo galia geriausiai
pasireiškia mūsų silpnumuose (žr. 2 Kor 12, 9).
Dievas mūsų silpnumą pavers stiprybe tik tuomet, kai prieš Jį nusižeminsime (žr. 1 Pt 5, 5). Paprašykite Dievo nurodyti jums bet kokias silpnumo priežastis jūsų gyvenime. Užrašykite jas ir paprašykite,
kad Dievas duotų raktus išsilaisvinti iš kiekvieno jų. Skirkite laiko užsirašyti Dievo nurodymus, kaip jūsų silpnumus paversti stiprybe.

3
VÍENA

Dar kartą pažvelkime į apaštalo Pauliaus žodžius bažnyčiai, kurią jis
myli:
Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos
taurės. Kas valgo ir geria, to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria sau
pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. (1 Kor
11, 28–31)

Šiame skyriuje mes susitelkisme į Pauliaus žodžius „to kūno nepaisydamas“. Pirmiausia dėmesį patraukia du dalykai, kuriuos noriu
išskirti: pirma, šie žodžiai skirti ne atskiriems asmenims, bet kiekvienam šioje bažnyčioje, kuri yra tikinčiųjų bendruomenė Korinto mieste.
Pastaruosius kelis dešimtmečius gana stipriai buvo pabrėžiamas
asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi. Be abejo, tai labai svarbus ir
tikras krikščionybės aspektas. Tačiau buvimui vienu kūnu neskirta
tiek pat dėmesio. Paprastai tariant, Kristuje mes esame viena. Svarbu,
kad dėmesio centre išlaikytume abi tiesas nė vienos jų neapleisdami.
Antra, kitas Biblijos vertimas Pauliaus žodžius pateikia kiek kitaip.
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K. Burbulio vertime skaitome, kad daugelis yra silpni, serga ir anksti
miršta dėl to, kad „Viešpaties kūno neišskiria“ (29 eil.). Nagrinėjant abi
vertimų versijas, galima aiškiau suprasti, ką norima perduoti.
Kad tinkamai suprastume, turime atsiversti ankstesnį Pirmojo
laiško korintiečiams skyrių, kuriame Paulius aptaria Izraelio išlaisvinimą iš Egipto ir laiką, kurį jie praleido dykumoje. Kalbėdamas apie
tai, jis paaiškina, kodėl jis jų dėmesį atkreipia būtent į šią istoriją: „Visa
tai jiems atsitiko kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie
gyvename amžių pabaigoje“ (1 Kor 10, 11). Paulius šioje eilutėje ne
šiaip dėsto istorijos pamoką, veikiau jis duoda šiandienai skirtą perspėjimą, kad apsaugotų mus nuo tikrojo teismo. Kalbėdamas apie
Izraelio patirtį dykumoje, apaštalas pradeda nuo Sandora paremtų
jo santykių su Dievu iliustracijos. Jis įvardina, kad visi buvo vedami
Dievo Dvasios (debesies), visi buvo išlaisvinti iš Egipto (pasaulio prototipas), visi buvo pakrikštyti (mes pakrikštijami į vieną kūną), visi
valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį vandenį (Dievo
žodis) — akivaizdžiai pabrėžiamas žodis visi. Tuomet jis apibendrina
sakydamas, kad uola, kuri keliavo su jais, buvo Kristus. Jo žinia yra
aiški: jie buvo vienas kūnas ir priklausė vienam Sandorą išlaikančiam
Dievui. Tai, be abejonės, susiję su mumis, kurie esame Kristaus kūnas.
Tuomet Paulius pasako tai, nuo ko plyšta širdis: „Vis dėlto dauguma jų nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje“ (1 Kor 10,
5). Dievas myli mus iš visos širdies, stipriau, nei mes galime suvokti.
Tiesa ta, kad negalime nieko padaryti, jog Jis mus pradėtų mylėti bent
kiek daugiau ar mažiau. Tačiau, nepaisant to, kas ką tik buvo pasakyta,
svarbu pabrėžti ir tai, kad nuo mūsų priklauso, kiek Jam patiksime.
Todėl Paulius kitoje Rašto eilutėje sako, kad „mes siekiame <...> Jam
patikti“ (2 Kor 5, 9; KBV). Toks turėtų būti aukščiausias mano, jūsų ir
kiekvieno tikinčiojo siekis.
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Kodėl tie Senojo Testamento žmonės mirė negavę pažadų, kuriuos
Dievas jiems davė? Paulius išvardina penkias nuodėmes, kurios tapo
jų žūties priežastimi: geismas (sąmoningas troškimas to, kas nėra iš
Dievo ar nėra Jo parūpinta), stabų garbinimas, seksualinis netyrumas,
Dievo gundymas ir skundimasis. Keliomis eilutėmis žemiau Paulius
rašo:
Aš kalbu kaip nuovokiesiems; apsvarstykite patys, ką sakau. Argi
laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne?
Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, nes mes visi
dalijamės viena duona. Pažiūrėkite į žemiškąjį Izraelį: argi tie, kurie
valgo aukas, nėra aukuro bendrininkai? (1 Kor 10, 15–18)

Taigi šioje ištraukoje Paulius vėl kalba apie Komuniją arba Viešpaties vakarienę, ir mums aiškiau nupiešia problemos, apie kurią jis
kalba 1 Laiško korintiečiams 11 skyriuje, — Viešpaties kūno neišskyrimo — paveikslą. Jis pripažįsta, kad mūsų yra daugelis — daug skirtingų
asmenų — ir mes asmeniškai bendraujame su Dievu per Jėzų Kristų.
Tačiau žvelgiant iš kitos perspektyvos, Dievo akyse mes esame viena.
Tai Pauliaus žodžių esmė. Mes esame vienas kūnas Kristuje, mes esame
suvienyti, kaip buvo suvienytas Izraelis.
Tad dabar turime paklausti: „Ar silpnumo, ligotumo ir ankstyvos
mirties nuosprendis buvo paskirtas kiekvienam nusidėjusiam asmeniui, ar visas Kristaus kūnas Korinte kaip vienetas kentė kelių savo narių elgesio pasekmes?“ Nesupraskite manęs neteisingai — ir tai noriu
ypač pabrėžti: egzistuoja asmeniškai patiriamos nuodėmės pasekmės,
bet mes turime likti susitelkę į tiesą, kurią atveria Paulius. Jis kalba apie
tikinčiuosius kaip Kūną, kaip Bažnyčią, kaip vieną suvienytą tautą.
Šiuo atveju tai Kristaus kūnas Korinto mieste.
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Geidulio sukeltas vieno žmogaus poelgis

Grįžkime prie izraelitų, kurie mums yra pavyzdys. Tačiau persikelkime viena karta į priekį, į tą, kurią vedė Jozuė. Šis tikinčiųjų Kūnas
užtikrintai perėjo per Jordano upę ir įžengė į jiems pažadėtą žemę.
Pirmoji jiems duota užduotis buvo sunaikinti didžiulį Jericho miestą.
Be abejonės, tai gąsdinanti užduotis, bet Dievas ir vėl parodo savo nepaprastą galią. Jozuei Dievas davė konkrečius nurodymus, kurių vienas buvo toks:
„Miestas ir visa, kas jame, bus skirta VIEŠPAČIUI sunaikinti. <...>
Nelieskite sunaikinti skirtų daiktų <...>. Visas sidabras ir auksas,
daiktai iš vario ir geležies yra šventi VIEŠPAČIUI. Jie bus padėti į
VIEŠPATIES iždą.“ (Joz 6, 17–19)

Visas Jericho paėmime gautas grobis buvo skirtas atiduoti į Viešpaties iždą. Tai buvo skirta tik Jam, o ne pasisavinti sau.
Miestas buvo užpultas, ir izraelitai buvo nenugalimi. Savo kalavijais mieste jie visiškai viską sunaikino: vyrus ir moteris, tiek jaunus,
tiek senus, galvijus, avis, ožkas ir asilus. Jie sudegino miestą ir viską,
ką jame rado, išskyrus auksą, sidabrą, varį ir geležį, kurie buvo palikti Viešpaties iždui. Nuostabiausia tai, kad nė vienas izraelitas nebuvo
nužudytas arba sužeistas.
Turime prisiminti, kad Jerichas buvo vienas iš miestų, kuriuos
ankstesnioji karta buvo išžvalgiusi ir pranešusi Mozei, jog „žmonės,
gyvenantys šiame krašte, yra stiprūs, miestai įtvirtinti ir didžiuliai“ (Sk
13, 28). O dabar suaugę tos ankstesnės kartos vaikai užpuolė šį sutvirtintą miestą ir sunaikino jį nepatirdami jokių nuostolių. Izraelis buvo
antgamtiškai įgalintas. Tačiau skaitome:
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Bet izraelitai sulaužė įsakymą dėl sunaikinti skirtų daiktų. <...>
Achanas iš Judo giminės pasiėmė kai ką iš sunaikinti skirtų daiktų.
Užtat VIEŠPATS užsidegė pykčiu ant izraelitų. (Joz 7, 1)

Atkreipkite dėmesį, kad Biblijoje nerašoma, jog „žmogus Achanas
sulaužė įsakymą“. Ne, mes skaitome: „Izraelitai sulaužė įsakymą“! Ir
įdomu tai, kad joje teigiama: „Viešpats užsidegė pykčiu ant izraelitų.“
Neparašyta, kad „Viešpats užsidegė pykčiu ant Achano“. Izraelis buvo
sujungtas į viena, ir kai vienas narys nusidėjo, sulaužydamas Dievo nurodymus dėl savo geidulio, prisiimti atsakomybę turėjo visas Izraelis.
Netrukus paaiškėjo tragiškos pasekmės. Kitas numatytas miestas
buvo Ajas. Jis buvo daug mažesnis, tad komandų lyderiai sakė: „’Nėra
reikalo visiems žmonėms keliauti į aukštumas. Tenukeliauja du ar trys
tūkstančiai vyrų ir teužpuola Ają. Priešų ten nedaug, visų žmonių nevargink kelione.’ Taigi nuėjo ten apie tris tūkstančius žmonių“ (Joz 7, 3–4).
Jericho mūšyje dalyvavo maždaug šeši tūkstančiai karių. Tai parodo, koks nereikšmingas buvo Ajas, palyginti su juo. Tačiau mes skaitome:
<...> bet Ajo vyrai privertė juos bėgti. Ajo vyrai trisdešimt šešis iš jų
užmušė, vydamiesi nuo vartų iki Bat Šebarimų ir paguldydami šlaite.
(Joz 7, 4–5)

Ar tai ta pati tauta, kuri ką tik be jokių nuostolių sunaikino daug
svarbesnį ir galingesnį Jericho miestą? O dabar kariai yra silpni, jie
bėga ir patyrė triuškinantį pralaimėjimą. Jie susidūrė su kriptonitu.
Trisdešimt šeši tragiškai žuvo, nors prie Jericho jie nebuvo silpni,
neatsitraukinėjo, ir niekas nebuvo nei nužudytas, nei sužeistas!
Pamąstykime apie štai ką: Achanas nusidėjo, bet nieko nenutiko
jam ar jo šeimai. Tačiau po mūšio prie Ajo septyniasdešimt du tėvai
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nebesulaukė grįžtančių sūnų, trisdešimt šešios žmonos nesulaukė savo
vyrų, ir daugybė vaikų nebesulaukė grįžtančių tėčių. Tai nenutiko dėl
to, ką jų sūnus, vyras ar tėvas padarė — jie nenusidėjo. Tai nutiko dėl
to, ką padarė kitas žmogus iš kitos šeimos!
Izraelį dabar suparalyžiavo baimė. Jozuė ir visi lyderiai krito veidu
prieš Dievą. Ar galite tai įsivaizduoti? Jie pasimetė, suglumo ir raudojo: „Kodėl iš viso turėjai vesti šią tautą per Jordaną? Atiduoti mus
amoritams į rankas? Sunaikinti?“ (Joz 7, 7).
Išgirskite, ką atsako Dievas: „Stokis! Ko guli žemėje kniubščias?
Izraelis nusidėjo! Sulaužė Sandorą, kurią jiems daviau!“ (Joz 7, 10–11).
Dievas nesako: „Tarp jūsų yra žmogus, kuris nusidėjo!“ Ne, Jis vėl
paskelbia: „Izraelis nusidėjo!“ Tuo metu niekas nežinojo, kad Achanas
nusidėjo. Niekas neprisidėjo prie jo slapto troškimo. Bet visas kūnas
kentėjo nuo dvasinio kriptonito. Jozuė sužinojo, kas jis buvo, ir kreipėsi į Achaną, o šis atsakė:
„Taip, nusidėjau VIEŠPAČIUI, Izraelio Dievui. Štai ką padariau. Pamatęs tarp grobio gražią skraistę iš Šinaro, du šimtus šekelių sidabro
ir penkiasdešimt šekelių sveriantį aukso luitą, užsigeidžiau juos turėti ir pasiėmiau.“ (Joz 7, 20–21)

Jozuė ir lyderiai nedelsdami išsprendė dėl Achano nusižengimo
susidariusią situaciją ir kai baigė, skaitome, kad „atsileido VIEŠPATIES pyktis“ (Joz 7, 26).
Pavyzdys

Senojo Testamento įvykis iliustruoja Pauliaus žinią Korinto bažnyčiai.
Jis rašo: „Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių.“
Kitame skyriuje pamatysime, kad nuodėmė, kurią padarė keli žmonės,
paveikė visą bažnyčią, ne tik tuos, kurie nusižengė.
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Ar kada nors pagalvojote, kodėl tiek daug tikinčiųjų šiandien bažnyčiose yra silpni, nuolat negaluoja ir serga? Šie mylimieji, atrodo,
niekaip negali išlipti iš savo ligų, o kai kurie miršta anksčiau nei turėtų. Kodėl pas mus tiek daug vienišų mamų, besimaitinančių labdaros
valgyklose ir vos suduriančių galą su galu? Kodėl tiek daug tikinčiųjų
neturi darbo ar gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo ir priklauso nuo
valstybinių pašalpų?
Sunkumų, kurie dėl mūsų silpnumo, rodos, yra neįveikiami, sąrašas yra kone begalinis.
Saliamono dienomis nebuvo nė vieno valstybės išlaikomo žmogaus ar bedarbio. Apaštalų darbų knygoje skaitome, kad žmonės nieko
nestokojo, ir jų ligos, negalavimai ir negalios buvo pagydomos. Kodėl
to nematome šiandien? Ar gali būti, kad kai kurių žmonių daroma
nuodėmė veikia daugelio gyvenimą? Ar gali būti, kad patiriame tai, ką
Izraelis patyrė Ajo mieste?
Svarbu dar kartą pabrėžti, kad daroma nuodėmė turi ir asmenines
pasekmes. Achanas galiausiai sulaukė teismo, bet Izraelis kaip vienetas dėl jo nuodėmės taip pat susidūrė su dvasiniu kriptonitu. Viliuosi,
kad, toliau nagrinėjant šį klausimą, jūsų supratimas apie priklausymą
Kūnui augs lygiai taip pat, kaip ir jūsų asmeninis santykis su Jėzumi,
ir kad jūs suprasite, jog jūsų, kaip vieno nario, veiksmai gali arba nešti
palaiminimą, arba turėti neigiamų pasekmių kitiems Kūno nariams.
Pabaigoje noriu dar kartą pabrėžti, kad, kai kalbame apie išlaisvinančias tiesas, jos dažnai skamba neigiamai, ir greitai gali imti kirbėti
mintis: Kam apskritai apie tai kalbėti? Bet galiausiai, kai tiesa atskleidžiama, ji išlaisvina, atneša laisvę ten, kur anksčiau susidurdavome su
kliūtimis.
Jėzaus žodžiais tariant, „jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).
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Pritaikykite praktiškai
Galbūt esate matę filmą Gladiatorius ir prisimenate girdėję generolą
Maksimą šaukiant: „Likite kartu! Kaip viena!“ Taip pat matėte pergales, kurias ši strategija atnešdavo. Ne paslaptis, kad veiksmingiausia
karinė strategija yra skaldyti ir nugalėti.
Jėzus taip pat tai žinojo ir mokino, kad suskilęs namas neišsilaikys
(žr. Mt 12, 25). Kai Kristaus Kūnas susiskaldęs dėl savo neištikimybės
Kristui, jis tampa silpnas kaip vienetas. Tai reiškia, kad vienas didžiausių dalykų, kuriais galite prisidėti prie pasaulinės Bažnyčios įtakos, tai
gyventi visiškai pasišventę Jėzaus tikslui. Tai reiškia pavesti visas įprastas, kasdienes veiklas Dievui, tarsi per tai Jį garbintumėte.
Dievas nori viso tavo gyvenimo, ne tik sekmadienio rytų. Jei visas
tavo gyvenimas — darbas, šeima, pomėgiai ir kt. — nėra Dievo garbinimas, atgailauk šiandien pat. Paprašyk Jėzaus padėti pamatyti, kaip
atrodo Jį garbinantis gyvenimo stilius tavo gyvenime. Užsirašyk, ką
Jis tau rodo ar sako, ir, visiškai pavesdamas Jam save, paprašyk Dievo
Dvasios naujai tave pripildyti.

4
UŽKREČIANTIS
KRIPTONITAS
Tai, kaip Dievas sukūrė mūsų kūnus, padeda mums suprasti, kaip
gyvename kartu kaip bažnyčia. (1 Kor 12, 25; MSG)

Pagalvokite apie savo kūną, ir kaip visos jo dalys yra tarpusavyje susijusios, nors ir nėra šalia viena kitos. Jūsų mažasis kojos pirštas yra
susietas su nosimi, jūsų kepenys yra susietos su keliais, jūsų burna yra
susieta su stuburu ir taip toliau. Nėra nei vienos dalies, kuri galėtų
išgyventi atskirta nuo kitų. Kitaip tariant, ji nebūtų jūsų kūno dalimi.
Jei skauda kurią nors kūno vietą, ar ne visas kūnas dėl to kenčia?
Jei kas nors suserga gripu ar užsikrečia kitu virusu, liga galiausiai išplinta į visą žmogaus kūną, prarandamas apetitas, jaučiamas silpnumas, apsunksta mintys, ima skaudėti bei mausti. Kita vertus, jei viena dalis pagerbiama, visos kitos džiūgauja. Jei žmogus gauna kūno ar
galvos masažą, visas kūnas atsipalaiduoja ir jaučia malonumą. Visam
kūnui patinka, kas vyksta.
Mes, kaip Bažnyčia, esam viena. Izraelis, kuris yra mums pavyzdys, buvo viena, ir sąmoninga Achano nuodėmė paveikė ne tik jį, bet
visą bendruomenę. Izraelis buvo neįveikiamas kovodamas prieš Jerichą, bet vos po kelių dienų tos pačios tautos kariuomenė nusilpo, buvo
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lengvai įveikta, bėgo nuo savo priešų ir patyrė siaubingas netektis.
Vaizdžiai kalbant, tauta pateko į dvasinio kriptonito įtakos zoną. Ar tai
patyrė Korinto bažnyčia? Atsakymą rasime panagrinėję kruopščiau.
Kaip jau buvo trumpai paminėta anksčiau, Viešpaties vakarienė
ankstyvojoje Bažnyčioje atrodė kitaip nei šiuolaikinėje. Jiems tai reiškė kartu valgyti, o mums tai panašiau į ceremonija. Tad, žvelgiant į
kontekstą, tam tikras jų elgesys, apie kurį kalba Paulius, skiriasi nuo
šiandieninio. Tačiau svarbiausia tokių poelgių šaknis.
Tuometinėje situacijoje kai kurie Korinto bažnyčios žmonės nelaukdavo, kol susirinks visi bažnyčios nariai. Tie, kurie atvykdavo
anksčiau, valgydavo ir gerdavo, tikėtina, geriausius patiekalus ir vyną,
o atvykę vėliau gaudavo tik likučius. Daugelis Biblijos aiškintojų ir istorikų mano, kad apleisti būdavo vargingesni arba žemesnio luomo
žmonės. O dabar perskaitykite Pauliaus žodžius:
Nes kai kurie jūsų skuba valgyti savo maistą, nesidalindami juo su
kitais. Todėl kai kurie lieka alkani, o kiti nusigeria <...>. Nes jei valgote duoną ar geriate taurę, negerbdami Kristaus kūno, jūs valgote
ir geriate Dievo pasmerkimą jums. Dėl to daugelis jūsų yra silpni ir
ligoti, o kai kurie net ir mirę. (1 Kor 11, 21.29–30; NLT)

Pažvelkite į dvi mano paryškintas frazes — kai kurie ir daugelis.
Paaiškėja, kad Paulius kalba apie kai kurių nuodėmę (21 eil.), tačiau
atsiradusi pasekmė yra ta, kad daugelis tapo silpni, ligoti ir anksti mirė
(30 eil.). Tai niekuo nesiskiria nuo Achano: keli, kurie sąmoningai nepažeidė dieviškųjų įsakymų, patyrė vieno asmens aiškaus nepaklusnumo pasekmes.
Pillar Naujojo Testamento komentaruose teigiama:

UŽKREČIANTIS KRIPTONITAS

37

Neturėtume manyti, kad sergantieji ar mirštantieji buvo kalti dėl kokios nors nuodėmės, bet, kaip daugeliu dieviško teismo atvejų Senajame Testamente, nelaimės galėjo ištikti bet ką toje bendruomenėje.
Panašus atvejis

Kiek anksčiau savo laiške Paulius kalba apie kitokią nuodėmę, kuri
irgi paveikė visą bendruomenę. Jis pradeda sakydamas: „Apskritai
tenka girdėti apie ištvirkavimą tarp jūsų“ (1 Kor 5, 1). Situacija buvo
tokia, kad žmogus, išpažįstantis esąs Jėzaus Kristaus pasekėjas, Dievo
vaikas, brolis Kristuje ir Kristaus kūno narys, savo noru gyveno seksualiai nuodėmiaudamas.
Pauliaus pataisymas buvo skirtas ne tik vyrui, kuris darė nuodėmę. Bažnyčios bendruomenė laikė jį broliu ir bažnyčios nariu, bet vadovybė ne sprendė jo nuodėmės klausimą, o užmerkė akis.
Kodėl jie ignoravo jo elgesį? Greičiausiai nenorėjo žmogaus papiktinti suvesdami jį akistaton su jo nuodėme. Galbūt jis buvo įtakingas
žmogus, bendruomenės lyderis, populiarus sportininkas arba dosnus
aukotojas. Korintas buvo didelis, įtakingas miestas ir menų centras.
Labai tikėtina, kad žmogus buvo mėgstamas tuometinio Holivudo
aktorius arba populiarus atlikėjas, karaliaujantis topų viršūnėse, ar
svarbus šlovinimo komandos narys. Tekste nerandame informacijos,
bet galime daryti prielaidą, kad, jei šis žmogus išeitų iš bažnyčios, tai
sutrukdytų jiems plėstis.
Galbūt priežastys ir kitos. Galbūt jie galvojo, kad, jei žmogus išeis, jis nebegirdės Dievo žodžio. Žmonės galėjo svarstyti taip: „Geriau,
kad jis liktų bendruomenėje ir girdėtų Evangeliją, nei būtų pasaulyje
ir negirdėtų.“ Tikėtina, kad pagrindinis jų, kaip bažnyčios, tikslas —
skatinti lankytojus sugrįžti kitą sekmadienį, o konfrontuoti reikštų
šito tikslo nepasiekti. Kita galimybė galėtų būti tokia mintis: „Jis dar
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jaunas krikščionis — duokime jam laiko.“ Esu įsitikinęs, kad jie vylėsi,
jog anksčiau ar vėliau jis „susipras“ ir atsisakys nuodėmingo gyvenimo būdo.
Paulius pasako Korinto bažnyčios vadovybei, ką žingsnis po žingsnio jie turėtų padaryti, kad pašalintų šį žmogų. Žemiau išvardinsiu
šiuos teiginius:
• Turėtumėte pašalinti šį žmogų iš savo tarpo (1 Kor 5, 2).
• Atiduokite tokį žmogų šėtonui (1 Kor 5, 5).
• Išmeskite senąjį „raugą“ pašalinant nedorėlį iš savo tarpo (1 Kor 5, 7).
• „Pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo“ (1 Kor 5, 13).
Paulius keturis kartus viename trumpame skyrelyje neleidžia nuodėmei plisti toliau! Pamąstykite apie tai: vos trylikoje eilučių apaštalas
šiai grupei keturis kartus įsako pašalinti šį žmogų iš bažnyčios ir kartą
be jokių užuolankų pasako: „Išmeskite šį žmogų.“ Tai stipru! Prisiminkite, Paulius myli šią bažnyčią ir taip pat myli šį žmogų.
Jūs galite prieštarauti: „Ar tikrai jis myli šį žmogų? Visai nepanašu!“ Bet, tiesą sakant, mes žinome, kad jis jį myli, nes Biblijoje nėra užrašyta nieko, kas nebūtų paskatinta meilės. Dievas įkvėpė visą Raštą, o
Dievas yra meilė (žr. 2 Tim 3, 6 ir 1 Jn 4, 8).
Prašau prisiminti, kad tai sakome ne tik Korinto lyderiams, bet
visai Bažnyčiai. Paulius visada nurodydavo, kad jo laiškai būtų perskaityti visoms bažnyčioms. Kodėl Paulius buvo toks nepajudinamas
ir tiesmukas šiuo klausimu? Atsakymą randame jo žodžiuose: „Argi
nežinote, kad truputis raugo suraugina visą maišymą?“ (1 Kor 5, 6). Ir
vėl matome, kad šioje situacijoje būtų paveikta visa bendruomenė, ne
tik atskiras žmogus. Paskaitykite toliau:
Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauju maišymu. Jūs juk esate
nerauginti, nes jau paskerstas mūsų Paschos Avinėlis, Kristus. Tad
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švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimų
raugu, bet su nerauginta tyrumo ir tiesos duona. (1 Kor 5, 7–8)

Paulius sugrįžta prie pagrindinės temos apie Viešpatie vakarienę.
Izraelio Paschos šventė sukosi apie aukai skirtą avinėlį. O Jėzus yra
mūsų aukojamas avinėlis be dėmės. Kaip pirmoji Pascha žymėjo Izraelio išlaisvinimą iš Egipto vergovės, taip Kristaus pasiaukojanti mirtis,
kuri yra Viešpaties vakarienės centre, žymi mūsų išlaisvinimą iš nuodėmės vergystės.
Buvo ir kitos šventės: Pirmųjų vaisių, Sekminių, Trimitų, Išpirkimo ir Palapinių. Tačiau šios šventės žymi brandesnius mūsų krikščioniško gyvenimo aspektus. Paprastai tariant, Pascha yra išgelbėjimo
šventė. Todėl Paulius tai rašydamas kalba apie mūsų įėjimą į Karalystę. Jis nurodo, kad Pascha negali būti švenčiama su „senu blogybės ir
nusikaltimų raugu“. Tad požiūris, kad „jis yra jaunas krikščionis“, yra
klaidingas paaiškinimas tiek jam, tiek ir mums. Dažnai toks požiūris naudojamas pražiūrint „pasidavusį nuodėmei“; jis apgaulingas ir
klaidinantis, nes bažnyčioje nėra vietos sąmoningai ir praktikuojamai
nuodėmei. (Skirtumą tarp „žinomos ir praktikuojamos nuodėmės“ ir
„įkritimo į nuodėmę“ aptarsiu vėlesniame skyriuje.)
Antra, atkreipkite dėmesį, kad Paulius sako, jog ši žmogaus praktikuojama nuodėmė yra kaip raugas (arba mielės). Raugas — tai medžiaga, kuri pasklinda po tešlą ir ją iškildina. Izraelis buvo stipriai
perspėtas dėl Paschos šventės: „Jau pirmą dieną pašalinsite raugą iš
savo namų, nes kas valgys raugintą duoną nuo pirmos iki septintos
dienos, bus atkirstas nuo Izraelio“ (Iš 12, 15). Žodis „atkirstas“ yra ir
nuosprendžio pobūdžio, niekuo nesiskiriantis nuo Pauliaus nurodymų. Dievas tai padarė, kad parodytų tiek Izraeliui, tiek mums, jog, kai
kalbame apie Sandorą su Juo, bendruomenėje negali būti nė vieno as-
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mens, kuris „pasiduoda nuodėmei“. Visi turi atgailauti dėl sąmoningo
ir praktikuojamo nepaklusnumo Jo Žodžiui, nes kitaip į bendruomenę prineš nuodėmės raugo ir jo pasekmių.
Pillar Naujojo Testamento komentaruose paaiškinama:
Paulius pabrėžia (ryškia graikų kalbai būdinga žodžių išdėstymo
tvarka), kad net dėl „mažos“ bažnyčios dalelės, tiesą sakant, vieno
žmogaus, blogis neišvengiamai, lėtai, bet užtikrintai išplis po visą
bendruomenę, jei jis nebus pastebėtas. Sąmoningos nuodėmės bažnyčioje pavyzdys gali turėti labai rimtų pasekmių. Kaip mielės duonoje nepastebėta nuodėmė išplinta po visą bažnyčią ir ją negrįžtamai
pakeičia.

Nesutikčiau su viena šio komentaro dalimi. Pasidomėjęs mielių
veikimu, sužinojau, kad jos plinta ne lėtai, o greitai. Tačiau neabejotinai teisinga šiame komentare tai, kad jos užtikrintai išplinta po visą
bendruomenę.
Taigi, ar tai reiškia, kad turime į savo susirinkimus neįsileisti nė
vieno, kuris daro nuodėmę? Be abejo, ne! Mūsų susirinkimuose turėtų
būti daugybė netikinčių, bet jie neturėtų būti bažnyčios nariai; ir nereikėtų jiems sudaryti įspūdžio, kad jie yra nariai, nebent jie atgailavo
dėl sąmoningai daromos nuodėmės ir visą savo gyvenimą pavedė Jėzui Kristui. Paulius aiškiai tai išsako:
Aš jau rašiau savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkėliais. Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. (1 Kor 5, 9–10)

Mums, kurie sekame Kristumi, įsakoma eiti į pasaulį, pasiekti tuos,
kurie ten yra, ir pakviesti ateiti į mūsų pamaldas, kad išgirstų Dievo
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žodį, bet ne sugadintą ar ribotą tiesos versiją apie jų dvasinę būseną.
Mes turime nuolat liudyti, valgyti, draugauti, mylėti ir tarnauti netikintiems, kaip kad darė Jėzus.
Tačiau Paulius sako visai ką kitą apie tuos, kurie skelbiasi esą tikintieji:
Bet aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu nesėskite už vieno stalo! (1 Kor 5, 11)

Aišku, kad Paulius nekalba apie tikintįjį, kuris „įkrenta į nuodėmę“, o apie tą, kuris laiko save tikinčiu, bet „pasiduoda nuodėmei“.
Kodėl šios bažnyčios tėvas taip stipriai apie tai kalba? Paprastai tariant,
tai tikros meilės bažnyčiai įrodymas. Jis nenori matyti visos bažnyčios
kenčiančios, tariamai gindamas „tikintįjį“, kuris ir toliau daro nuodėmę.
Pamąstykite apie štai ką: jei kas nors serga labai užkrečiama liga,
tokia, kuria užsikrečiama oru nuo bet kurio šalia esančio asmens, ką
daro bendruomenė? Jie paskelbia sergančiajam karantiną. Tai apsaugo
bendruomenę nuo užkrato. Jei to nepadarys, užkratas išplis kaip gaisras miškuose, ir visa bendruomenė kentės nuo ligos ir jos pasekmių.
Kokios gali būti tos išplintančios pasekmės? Tuščios vietos, sumažėjęs
produktyvumas, sutrikęs patarnavimas bendruomenei ir ekonominiai
sunkumai — tai tik kelios jų.
Tuomet Paulius kalba apie žmogų, kuris pasiduoda nuodėmei:
<...> atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta Viešpaties teismo dienai. (1 Kor 5, 5)
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Šiam broliui kyla didelis pavojus tapti amžinai prarastam, jei jis
nesikeis. Todėl aš anksčiau pavartojau žodžius „tariamai gindamas“.
Tiesa yra ta, kad sąmoningai nusidedančiam asmeniui kyla didesnis
pavojus, jei jam bus leista pasilikti bendruomenėje, nes žmogus darys
prielaidą, kad jo situacija Dievo akyse yra gera, o teismo dieną, kai jau
bus per vėlu, jis supras, kad yra pražuvęs.
Sunkumai, su kuriais šis žmogus susidurs neturėdamas Dievo apsaugos, tikėtina, paskatins jį susiprasti ir grįžti pas Jėzų visa širdimi ir
siela, kas būtent ir nutiko šiam vyrui (kuris aprašytas Pauliaus Antrame laiške korintiečiams). Sunkumai mus priverčia pabusti, kaip kad
nutiko sūnui palaidūnui. Jis grįžo namo, kai pamatė savo nuodėmingų
kelių pasekmes. Jei jo tėvas būtų jį pateisinęs ir siuntęs pinigų, tas sūnus nebūtų suvokęs, kur nuvedė jo maištas.
Kaip danguje...

Grįžkime prie pagrindinės minties. Pastaruosiuose dviejuose skyriuose labai aiškiai pamatėme, kad esame vienas kūnas Kristuje ir kaip kūnas galime gauti naudos iš kiekvieno mūsų asmeninio indėlio arba
kentėti dėl narių, kurie atvirai nusideda.
Čia slypi tiesa, kurios negalime ignoruoti. Deja, Kristaus kūne per
ilgai taikstytasi su vengimo apie tai kalbėti pasekmėmis. Šios pasekmės neišnyks, jei ir toliau šias problemas ignoruosime.
Būkime drąsūs ir pažvelkime joms į akis. Visas dangus mus palaiko! Mes esame vadinama pergalinga Bažnyčia, Kristaus kūnu, kuris,
kaip ir Kristus, yra nesustabdomas. Ligos, negalavimai, neturtas, išteklių stoka ir kiti priešo darbai turi nusilenkti Viešpaties Bažnyčiai.
Mes esame pašaukti valdyti su valdžia ir būti pripildyti antgamtinės jėgos, kad sutryptume dangaus priešus po savo kojomis. Ir mes
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tai darysime, jei nebijosime spręsti sunkių problemų, kurios mus užpuolė.
Mes turime išdrįsti patikėti, kad tai, kaip yra danguje, gali būti ir
čia, žemėje!

Pritaikykite praktiškai
Šis klausimas yra toks svarbus ir, deja, sunkiai rasime šiuolaikinę bažnyčią, kurioje šios tiesos tinkamai pabrėžiamos. Apsvarstykite štai ką:
pirmiausia Dievas kviečia jus gyventi laisvėje nuo nuodėmės, kurią
suteikia tik Jis. Antra, kai tikintieji to nedaro, tai paveikia ne tik jų, bet
ir viso Kristaus kūno gyvenimą.
Skirkite laiko visa tai apmąstyti. Neleiskite šioms tiesoms likti tik
gražiomis idėjomis, kurias pamirštame. Apgalvokite jas. Giliai apmąstykite. Melskitės remdamiesi šiomis tiesomis ir patys prašykite Dievo jums jas paaiškinti. Leiskite joms iš tikrųjų nusėsti ir tapti tiek pat
svarbiomis jums, kokios jos buvo Pauliui.

5
BŪK POKYČIU
Aš esu vienas iš daugelio savo kartos žmonių, kurie buvo mokomi
labiau rūpintis savo asmeniniu gyvenimu su Jėzumi, o ne tuo, kaip
mums, visiems tikintiesiems, būti vienu kūnu. Ši tiesa apie Bažnyčią
man nušvito visai neseniai. Nenoriu jūsų klaidinti — iš dalies tai supratau ir anksčiau, bet ne taip aiškiai kaip dabar.
Po to, kai Šventoji Dvasia man leido suvokti šią situaciją, dažnai
pagalvodavau apie Specialiųjų jūros karinių pajėgų komandas, dar žinomas kaip „Jūros ruoniai“3.
Turiu draugą, kuris tarnauja šiose išskirtinių karių gretose. Su
„ruonių“ komandomis jis dirbo penkiolika metų ir šiuo metu dirba
mokymų vadovu. Kurį laiką mąstęs apie Kristaus kūną, nusprendžiau
su šiuo draugu susisiekti. Žinojau, kad „ruoniai“ yra artimų brolių
kompanija, tad norėjau patyrinėti giliau. Paskambinau jam ir uždaviau pirmuosius klausimus: „Kaip „ruoniai“ žiūri vienas į kitą ir kaip
vienas su kitu bendrauja? Kaip jiems pavyksta suformuoti tokią glaudžią bendruomenę? Ir kas įeina į jų mokymus?“
Pirmas jo atsakymas skambėjo taip: „Apie save „ruonis“ galvoja
mažiausiai.“ Man patiko toks aiškus ir sąžiningas jo požiūris, išreikštas nuo pat pradžių. Žinojau, kad šis skambutis daug duos, tad tylėjau
3

angl. Naval Sea, Air and Land teams, arba Navy SEALs — vert. past.
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ir leidau jam kalbėti toliau. „Mes vertiname šalia esantį brolį labiau nei
save. Mums niekada nereikia saugoti savo užnugario, nes žinome, kad
mūsų brolis „ruonis“ tuo pasirūpins.“
Tą akimirką jis pradėjo man „pamokslauti“: „Jei pažvelgsi į Laiško
efeziečiams šeštą skyrių, pamatysi, kad visa Dievo ginkluotė dengia
priekį, užnugaris lieka neuždengtas. Taip yra dėl to, kad Dievas numatė
visiems mums daryti tai, ką daro „ruoniai“ — dengti vienas kito užnugarį, t. y. mąstyti vieningai, kaip vienas kūnas. Jei nesivadovaujame
tokia nuostata savo darbe, man belieka vienas žmogus, kuris dengtų
mane iš už nugaros — aš. Tačiau jei mes visi veikiame kaip komanda,
turiu visą būrį vyrukų, kurie mane pridengs.“ Jis kalbėjo toliau: „Kaip
jūrų „ruoniui“ viskas, ką darau, susiję su šalia esančio mano brolio
saugumu. Mes tikime, kad tai — mūsų egzistavimo esmė. Mes mokomi
apie save mąstyti ne kaip apie atskirus asmenis, o kaip apie vienetą.
Nors esame apmokomi būti ekspertais įvairiose srityse: sprogmenų,
komunikacijos, snaiperių, gydymo, jungtinės karinės aviacijos valdyme, ginkluotės, prasiveržimo ir taip toliau, mes funkcionuojame kaip
vienetas. Į misiją niekada nesileidžiame galvodami: Kai kurie iš mūsų
gali nebegrįžti arba mūsų grįš tik keturiadešimt procentų. Ne, mes
galvojame: Visi išeiname, visi ir grįšime.“ Mane sužavėjo tai, ką jis
pasakojo. Galiausiai paklausiau: „Kaip jūs išmokinate savo šauktinius
taip mąstyti?“ — „Tai neįmanoma! — atsakė jis. — Baziniai „ruonių“
mokymai laikomi daugiausia jėgų reikalaujančiais ir sunkiausiais
mokymais visoje karyboje, ir todėl maždaug devyniasdešimt procentų
visų užsirašiusių į „ruonių“ programą arba patys išeina, arba atkrenta.
Likusieji yra stipriai apmokytų ir gerai parengtų asmenų komanda.
Kiekvienas vertina šalia jo esantį žmogų labiau nei save ir yra pasirengęs
mirti už aukštesnį tikslą nei jis pats.“ Tada jis pasakė: „Džonai, o kad
Bažnyčia taip elgtųsi! Kas tada nutiktų?“
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Deja, aš pritariamai klausiau to paties. Tačiau tiesa yra ta, kad mumyse slypi potencialas. Tai labai reali dieviškosios prigimties mumyse dalis, kurią gauname atgimdami iš aukšto. Pamokslai ir mokymas,
kuriuos girdime ir kurie yra mūsų mokymas, turėtų suformuoti tokį
mąstymą ir jį išplėsti. Bet jei mes girdime tik vartotojui skirtą Evangelijos versiją, suformuosime netinkamą dalyką — mūsų neatpirktą
kūniškumą. Tai geriausiai paaiškina, kodėl šiuolaikinė Bažnyčia yra
tokia, kokia yra. Daugelis iš mūsų tenorime būti padrąsinti ir įkvėpti,
o ne pakviesti priimti iššūkį. Mes tiek daug netenkame.
Mano draugas yra karys, bet jis pamatė šiuolaikinės Bažnyčios silpnąją pusę. Jis žinojo, kad, jei vienas „ruonių“ būrio narys būtų silpnas,
susitepęs arba paliktų savo vietą, visi komandos nariai nukentėtų kaip
grupė arba mirtų dėl vieno asmens tinginystės arba nekompetencijos.
Mums reikia, kad tai, kas jame iškalta kaip akmenyje, būtų įsodinta į
mūsų, kaip Kristaus kūno, sielą.
Būk pokyčiu

Ar tai, apie ką kalbėjome, turi kokią nors teigiamą pusę? Be abejo —
kai Dievas šalia, tokia visada yra!
Suprantu, kad į ankstesniuose skyriuose pateiktas tiesas galite
žvelgti iš neigiamos pusės ir išsigąsti bei nusivilti. Jei žvelgsite tik į tai,
kaip kitų veiksmai gali paveikti jūsų gyvenimą, tikrai neteksite drąsos.
Tačiau šią tiesą iškėliau į dienos šviesą dėl to, kad pamatytume, kaip
galime kartu siekti pažangos ir pamatyti tokį Jo didybės ir galios mastą, kokio savo laikais nematėme. Niekas nesikeis, jei mes netikėsime
ar nieko nedarysime kitaip. Išvada tokia: jūs galite būti tas pokytis. Jei
jis neprasidės nuo jūsų ar manęs, nuo ko kito tuomet prasidės? Dievas
pašaukė mus būti varomąja pokyčio jėga!
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Ar kada stebėjote, kas nutinka, kai žmogus, turintis švelnią sąžinę, bet truputį nesusivaldantis išoriškai, netikėtai prisiima atsakomybę už kitų žmonių gyvenimus? Dažnai tai žmoguje atskleidžia pačius
geriausius dalykus! Pavyzdžiui, pagalvokite apie jauną motiną. Kai ji
buvo viena, kartais būdavo laukinė, išprotėjusi ir net kvaila. Jos elgesys turėjo pasekmių tik jai ir niekam kitam. Bet tuomet ji įsimyli,
susituokia ir susilaukia vaiko. Dabar ta kažkada sunkiai susitvardanti
mergina susiima. Ji žino, kad, jei ir toliau elgtųsi kvailai, šėliotų ir gyventų pavojingai, tai paveiktų ne tik jos, bet ir jos mylimo vyro ir vaiko
gyvenimą.
Taip nutinka kiekvienam iš mūsų bažnyčios kontekste. Mes turime
vienas kitą stipriai mylėti. Turime suprasti, kad labai tikėtina, jog, nepaklusdami Dievo žodžiui, esame paveikiami ne tik mes. Mes priklausome kūnui! Galbūt todėl Paulius, aprašydamas Viešpaties vakarienę
Korinto bažnyčiai, įterpia šį įsakymą:
„Viskas valia!“ Bet ne viskas naudinga! „Viskas valia!“ Bet ne viskas
ugdo! Niekas teneieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. (1 Kor 10,

23–24)

O Filipų bažnyčiai Paulius vėl sako:
Laikykite kitus geresniais ir aukštesniais už save (mąstydami apie
kitą geriau nei apie save) <...>. Būkite tokio nusistatymo ir ketinimų,
ir [nuolankaus] mąstymo kaip kad buvo Kristus Jėzus. (Fil 2, 3.5;
AMPC)

Toks buvo Jėzaus nusistatymas, tokia buvo Jo motyvacijos ateiti ir
atiduoti savo gyvybę už mus šerdis. Jis galėjo išgelbėti save. Jis galėjo
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sukviesti angelų legioną, kad išgelbėtų Jį iš Jo budelių rankų, bet Jis
galvojo apie mus. Jėzui labiau rūpėjo mūsų nei Jo paties gerovė.
O štai ir geroji žinia: kai mes, kaip atskiri asmenys, vaikščiosime
paklusdami Dievo žodžiui, galų gale būsime palaiminti. Mes galime
patirti nepatogumų ir net sunkumų dėl kai kurių kūno narių nepaklusnumo, bet galiausiai klestėsime. Elijas — vienas tokių, kenčiančių
nuo kitų žmonių poelgių. Dėl nuolatinių Ahabo ir Jezabelės nuodėmių bei Izraelio tautos abejingumo nuodėmei žemė negavo lietaus
metų metus. Elijas nesimaitino taip gerai, kaip kad žmonės maitinosi
karaliaus Dovydo ir karaliaus Saliamono valdymo metais. Jam reikėjo
metų metus valgyti duoną ir mėsą, kurias jam atnešdavo varnai — tai
nebuvo labai malonu! Tai nuobodi dieta be daržovių, medaus, sulčių
ar kitų skanėstų, kurių galima gauti gausos laikais. Elijas patyrė šį sunkumą dėl kitų žmonių veiksmų. Bet Elijas buvo vienos šalies, vienos
tautos ir vieno kūno dalis. Jo paklusnumas galiausiai atnešė pokyčius
ir… lietų. Tai palaimino tautą, ir galiausiai palaimintas buvo ir jis pats.
Taikos sandora

Jei pažiūrėsime į kitą atvejį, nutikusį prieš Elijo laikus, vėlgi pamatysime, kaip daugelis kentėjo dėl keleto asmenų poelgių. Izraelis klajojo
dykumoje ir buvo pasistatęs stovyklą prie Šitimų. Skaitome:
Kai kurie vyrai pradėjo paleistuvauti su moabietėmis. Jos pasikvietė vyrų prie savo dievo pjaunamų aukų, o vyrai valgė ir kniūbščiomis garbino jų dievą. Taip Izraelis atsidavė Peoro Baalui. Tada
užsidegė VIEŠPATIES rūstybė prieš Izraelį. (Sk 25, 1–3; NLT)

Ir vėl atkreipkite dėmesį į žodį „kai kurie“. Dievas liepė savo tautai negarbinti kitų dievų, neatsiduoti svetimtautėms, kad netinkamai

50

Kriptonito sunaikinimas

seksualiai nesielgtų. Bet kelių asmenų nepaklusnumas užtraukė teismą
visam susirinkimui (tautai), ir mes vėl matome, kad šis teismas paveikė ne kelis, o daugelį.
VIEŠPATS tarė Mozei: „Paimk visus tautos vadus ir viešai pasmeik
juos ant baslio VIEŠPATIES akivaizdoje, kad VIEŠPATIES pykčio
įniršis būtų nugręžtas nuo Izraelio.“ (Sk 25, 4)

Ir vėl regime, kad tautos vadai (keli) sukėlė pavydulingą Viešpaties
pyktį Izraeliui. Jie buvo viena tauta ir vienas kūnas.
Panašiu metu, kai Mozė paskelbė įsakymą nužudyti tautos vadus,
vienas izraelitas vardu Simeonas nusivedė midjanietę vardu Kozbi į
savo palapinę Mozei ir visai tautai matant. Tai buvo sąmoningas ir nepriimtinas nepaklusnumas Viešpaties žodžiui. Eleazaro sūnus ir Aarono anūkas Finehas iškart pagriebė ietį ir, įbėgęs į Simeono palapinę,
pervėre ja ne tik Simeoną, bet ir Kozbi, vienu dūriu juos nužudydamas. Tuomet skaitome: „Tad maras tarp izraelitų buvo sutramdytas. O
vis dėlto maru mirė dvidešimt keturi tūkstančiai“ (Sk 25, 8–9). Ir vėl
daug žmonių žuvo, daug žmonių kentėjo, daug žmonių buvo paveikti
kelių žmonių veiksmų. Tauta Dievo akyse buvo vienas vienetas.
Dievas tuomet pareiškė: „Kunigo Eleazaro sūnus Finehas nukreipė mano pyktį nuo izraelitų, parodydamas tokį atsidavimą man, kad
aš savo įšėlimu nebesunaikinau izraelitų“ (Sk 25, 10–11). Fineho atsidavimas reiškė Dievo atsidavimą — gėrį visai tautai. Finehas buvo
tas, kuris pakeitė situaciją į gerąją pusę. Neprireikė visų, užteko vieno
žmogaus.
Paulius buvo vienas žmogus, kuris degė Dievo atsidavimu Korinto
bažnyčiai. Jis buvo tas, kuris įnešė pokyčius drąsiai pastatydamas bažnyčią prieš tiesą. Jis paėmė Dievo žodį, Dvasios kalaviją, ir pervėrė juo
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vieno asmens, propagavusio seksualinį netyrumą, veiksmus. Senajame Testamente tai buvo materiali ietis; Naujajame Testamente ir šiandien „ietis“ yra paleidžiama, kai mes drąsiai atsistojame ir išsakome
tiesą, net kai kiti užsikemša ausis arba nusisuka nuo matomos kurio
nors bendruomenės nario ar kelių nuodėmės.
Paulius mažiausiai galvojo apie save. Jis elgėsi labai panašiai kaip
mano draugas iš „Jūros ruonių“. Kitų gerovė jam buvo svarbesnė nei
savo paties patogumas ir populiarumas. Jis netgi rizikavo, kad Korinto
bažnyčia jį visiškai atstums. Paulius buvo jiems atsidavęs, net kai paaiškėjo, kad, kuo stipriau jis juos mylėjo, tuo mažiau jie mylėjo jį.
Finehas nemąstė apie save; jis žinojo, kad galėjo būti apkaltintas
esąs per griežtas, per žiaurus, neužjaučiantis, pasipūtęs, kraštutinių
įsitikinimų arba senamadiškas. Jis buvo vienas, niekas kitas nesiruošė
imtis veiksmų. Ką žmonės pamanys, padarys ar pasakys? Tai nebuvo
svarbu. Psalmistas sako: „Finehasas pakilęs teismą įvykdė“ (Ps 106, 30;
KBV). Jis buvo atsidavęs Dievui ir tam, kas rūpėjo Dievui — Jo tautai.
Jis mylėjo bendruomenę, Jis buvo varomoji pokyčio jėga!
Dabar pažvelkime, ką Dievas apie jį sako:
„Todėl sakyk jam, kad Aš sudarau su juo taikos sandorą: jam ir jo
palikuonims priklausys amžina sandora, nes jis buvo uolus dėl Dievo
ir sutaikino izraelitus.“ (Sk 25, 12–13; KBV)

Visą laiką, kiek tik studijuoju Bibliją, šis Dievo pareiškimas man
atrodo išskirtinis. Apie tai rašė ne tik Mozė, bet ir psalmistas po daugelio metų pabrėžia jo atlygį:
Tada Finehasas pakilęs užstojo ir maras liovėsi. Tas pripažinta jam
kaip teisus darbas amžinai per kartų kartas. (Ps 106, 30–31)
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Pamenu tą kvapą gniaužiantį susižavėjimą, kurį pajutau pirmą
kartą pamatęs tą didį atlygį šiam jaunuoliui, surizikavusiam užstoti
tai, kas patiko Dievui. Tai ne tik laikinas atlygis, bet ir amžinas, kuris
buvo užantspauduotas sandora. Prisiminkite, Dievas niekada nelaužo
savo sandorų. Šis atlygis toks didžiulis, kad paveikia ne tik Finehasą,
bet ir jo vaikus bei vaikų vaikus per visas kartas, įskaitant ir mūsiškę!
Visos po to gyvenusios kartos bus apdovanotos dėl jo pasiruošimo
kovoti už tai, kas buvo teisinga Dievo akyse.
Kai pamačiau Finehaso pavyzdį, užsibrėžiau tikslą visada sakyti
tiesą, net jei dėl to netekčiau kitų meilės, kaip kad atsitiko Pauliui. Galėjau matyti didį atlygį, skirtą ne tik man, bet ir Lizai bei mūsų vaikams ir jų vaikams per visas ateinačias kartas. Tai buvo taikos sandora,
kuri negalėjo būti sulaužyta; palaiminimas, kuris išsilaikys per kartų
kartas.
Buvo įstabu matyti, kaip užsidegę mano sūnūs tarnauja Dievui.
Kai jie augo, kasmet dėl Evangelijos tarnystės nebūdavau namuose
mažiausiai pusę metų. Bet panašu, kad taikos sandora, kurią Dievas
žada tiems, kurie bus varomoji pokyčių jėga, buvo išsaugota ir apsaugota mūsų vaikams. Tikiuosi to paties palaiminimo ir savo anūkams.
Ar gausime palaiminimą, jeigu laikysimės iki šiol atrastų tiesų?
Taip, tai taikos sandora, kuri yra pažadėta ne tik jums, bet ir jūsų palikuonims tol, kol būsime pokyčio trimitas — tol, kol būsime atsidavę
Dievo keliams, net jei kiti to nedarys.
Ar visi matome, kad geriau prabilti panaudojant Dvasios kalaviją
su meile nei tylėti ir stebėti, kaip nuodėmė išlieka ir išplinta mūsų tikinčiųjų bendruomenėje?
Man atsakymas akivaizdus, bet dėl jūsiškio paliksiu apsispręsti
jums.
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Pritaikykite praktiškai
Štai geroji žinia, kurios jūs laukėte: tvirtai stovėdami už tiesą, kai ji
vykdoma su meile Dievui ir Jo žmonėms, mes priklausome tiems, kurie gauna amžinus, Sandora pagrįstus Dievo palaiminimo pažadus,
kurie nulėmė ateitį ne tik jiems, bet ir jų palikuonims.
Ar įsivaizduojate, ką galingesnio galite padaryti savo palikuonims?
Ne pasaulietinis, materialus palikimas neša tą pažadą — pinigai gali
būti išeikvoti per vieną ar dvi kartas. Net sudėjus visas žinias ir išmintį, to nebūtų galima perduoti tokiam kiekiui kartų̃. Tik Dievo ištikimybės pažadu pagrįstas palikimas gali turėti tokį ilgalaikį poveikį.
Ką jūs norite palikti ateities kartoms? Kaip norite, kad jus prisimintų žemėje, ir ką norite, kad apie jus žinotų danguje? Pats geriausias
raktas, kad šie troškimai išsipildytų, yra tai, kaip tvirtai jūs kovosite už
meilę ir tiesą savo trumpoje gyvenimo kelionėje žemėje.
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Neseniai man kilo sunkumų, kai siunčiau žinutes iš savo iPhone telefono. Norėdamas išspręsti problemą, išbandžiau viską, pradedant nuo
to, kad uždariau programėles, išjungiau ir perkroviau telefoną, kol galiausiai pasinaudojau „avariniu išjungimu“ — veiksmu, kurio imiesi
tada, kai niekas kitas, rodos, nepadeda. Tada perėjau prie sudėtingesnių žingsnių, bet šio nemalonaus keblumo taip ir neišsprendžiau.
Ši situacija man patvirtino, kaip labai mes pasikliaujame išmaniaisiais telefonais ir kokie jie svarbūs kasdieniame gyvenime. Taip jau
nutiko, kad mūsų jauniausias sūnus skaitė pranešimą konferencijoje
Indijoje ir platino knygas pastoriams ir lyderiams. Jam kilo tam tikrų
nesklandumų ir jis rašė man žinutes, bet negalėjau atsakyti valandų
valandas, nes mano paties telefonas tinkamai neveikė. Prireikdavo kokių penkiolikos minučių, kad parašyčiau vieną du sakinius, tuomet
žinučių programėlė imdavo ir išsijungdavo, ir dingdavo viskas, ką parašiau, todėl viską turėdavau pradėti iš naujo. Per keturias valandas
išsiunčiau jam vieną trumpą žinutę. Norėjau parašyti daugiau, bet negalėjau. Nereikia nė sakyti, kaip labai susierzinau.
Galiausiai, savo telefoną nunešiau ekspertams, technikams, kurie
daug geriau išmanė, kaip jis veikia. Aš sutaisyti gedimą bandžiau dienų
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dienas, o jie prie esmės prisikasė per mažiau nei penkiolika minučių.
Po poros valandų vėl be jokio vargo galėjau siųsti žinutes. Pasirodo, aš
netyčia padariau kažką, dėl ko užstrigo visa telefono operacinė sistema.
Kas būtų nutikę, jei nebūčiau ieškojęs sprendimo? Kas būtų buvę,
jei nebūčiau skyręs laiko pasikonsultuoti su ekspertais? Aš ir toliau
naudočiau savo telefoną mažesniu pajėgumu, nei jis buvo sukurtas
funkcionuoti ir, kas būtų labai apmaudu, iššvaistyčiau labai daug laiko.
Tai būtų man trukdę palaikyti ryšį su savo šeima, komanda ir draugais.
Pažvelkime iš kitos pusės. Įsivaizduokime, kad niekada nesu rašęs
trumpųjų žinučių. Prieš trisdešimt metų net nežinojau, kas ta žinutė
yra, jau nekalbant apie išmanųjį telefoną. Vos prieš šimtą metų nebuvo
net galimybės paskambinti į kitą žemyną. Tuomet mane džiugintų ir
keturių valandų darbas, kad tik išsiųsčiau greitąją žinutę savo sūnui į
Indiją. Bet koks bendravimas būtų buvęs geriau nei jokio.
Jei nežinočiau telefono galimybių, niekada tiek daug nesistengčiau
išspręsti kilusių keblumų ar įveikti kelyje atsiradusių sunkumų. Bet
naudodamas iPhone iš patirties žinojau jo teikiamą naudą ir būtent tai
privertė mane gerokai susierzinti.
Nežinodami savo potencialo, mes menkai ko nors trokšime ir
stengsimės tai pasiekti. Dauguma mūsų nežino, kiek gali jungtinių pajėgų padalinys, kaip kad žino mano draugas iš „Jūrų ruonių“. Ar galite
įsivaizduoti, kas būtų, jei jo būryje kiltų nesklandumų, dėl kurių jie
patirtų nesėkmę? Jis ne tik susierzintų… Labai tikėtina, kad jis mirtų.
Prisiminkite Senojo Testamento istoriją — ar galite įsivaizduoti,
kaip Izraelis turėjo pasipiktinti Achanu? Jericho mūšyje jiems taip puikiai sekėsi, o po Ajo miesto puolimo jie dalyvavo trisdešimt šešiose
artimų draugų laidotuvėse ir guodė mirusių karių šeimos narius.
Ar galite įsivaizduoti Pauliaus susierzinimą, pamačius, kaip jo mylimi korintiečiai siaubingai kentėjo dėl dvasinio kriptonito poveikio:
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buvo silpni, nuolat sirgo ir mirdavo anksčiau laiko? Jis gerai suvokė jų
potencialą, o jie to nematė. Jų asmeniniai prioritetai nusvėrė bendruomenės gerovę.
O jūs? Kas vyksta jūsų krikščionių bendruomenėje, kuriai priklausote? Numanau, kad šią nelengvai priimamą žinią skaitote todėl, jog
giliai širdyje jaučiate, kad krikščionio gyvenime turi būti kažkas daugiau. Dievas šį troškimą įdėjo į jūsų širdį. Jums labiau norisi gyventi
apstų gyvenimą Jo artume ir matyti dinamišką savo bendruomenės
dvasinį pasikeitimą nei išvengti laikinų tiesos keliamų nepatogumų.
Jūsų šviesa atėjo

Studijuodami tai, kas pateikta šioje knygoje, gausime dvejopos naudos. Viena vertus, jūsų bendruomenė taps kur kas vaisingesnė ir, kita
vertus, jūs patobulėsite asmeniškai, imdami nešti didesnį vaisių, gyvendami visapusiškesnį gyvenimą ir artimiau bendraudami su Dievu.
(Iki šiol dėmesį sutelkėme tik į bendruomenę, bet galiausiai jį skirsime
tau kaip asmeniui). Kokią viziją turėtume turėti savo bendruomenei?
Kaip ir pavyzdyje apie iPhone telefoną, atsakymas į šį klausimą paskatins trokšti ir motyvuos toliau ieškoti ir taisyti tai, kas trukdo panaudoti visą mūsų potencialą.
Izaijas pranašauja:
Kelkis, nušvisk! Tavo šviesa atėjo!
VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito!
Nors žemę gaubia sutemos ir tautas dengia tamsybės, virš tavęs šviečia VIEŠPATS, virš tavęs apsireiškia jo šlovė. (Iz 60, 1–2)

Pirmiausia norėčiau išskirti tai, kad Izaijas nekalba apie dangų. Jis
taip pat nekalba apie tūkstantmetį truksiantį Kristaus karaliavimą —
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laikotarpį, kai Jėzus žemėje valdys tūkstantį metų, kaip aprašyta Apreiškimo knygoje. Pranašas nekalba ir apie naująjį dangų ir naująją
žemę, kuriuos mini Petras ir kiti autoriai. Ne, jis aprašo laikotarpį, kai
tamsa dengs žemę. Tad ši pranašystė išties gali kalbėti apie mūsų laikus, ir tikiu, kad taip ir yra.
Pasak pranašo, tamsa dengs tautas ne tik tam tikrose geografinėse
vietose, bet visoje žemėje. Mes gyvename laikais, kai tamsa tirštėja.
Mes vis labiau tolstame nuo savo Kūrėjo širdies. Aš nekalbu tik apie
ateistus, agnostikus ir įvairių kultų narius, bet ir apie daugelį tų, kurie išpažįsta krikščionišką tikėjimą. Tai laikas, apie kurį Paulius labai
konkrečiai pasako: „Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko
mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų, kad
jie pataikautų jų ausims“ (2 Tim 4, 3). Tuomet jis rauda: „Jie nukreips
ausis nuo tiesos“ (4 eil.).
Izaijas teigia, kad tuo laikotarpiu tikri tikintieji švies, t. y. išsiskirs.
Mąstykite taip: kai įeinate į tamsų kambarį ir paspaudžiate lempos
jungtuką, tamsa iškart pasitraukia. Tamsa šviesos negali nugalėti. Ar
esate kada nors girdėję apie tamsą skleidžiantį žibintuvėlį? Ne, tik apie
šviesą skleidžiantį, nes, kad ir kaip bebūtų tamsu, šviesa nugali ir išsklaido tamsą.
Jėzus sako, kad mes esame pasaulio šviesa. Mes turime šviesti, turime būti stipresni nei tamsa, bet kaip tai atrodo ir ką tai reiškia? Pasak
Izaijo, turime šviesti taip, kad netikintieji pamatytų Jo šlovę.
Hebrajų kalbos žodis, apibūdinantis „šlovę“, yra kabod, reiškiantis prabangą, didybę, turtus, galią, pilnatvę, garbę, didingumą ir sunkumą. Akimirką pagalvokite, kas tuo pasakyta. Kai Biblijoje kalbama
apie Dievo šlovę, tai kalbama apie Dievo prabangą, Dievo didybę, Dievo turtus, Dievo galią, Dievo pilnatvę, Dievo garbę ir Dievo didingumą. Pats paskutinis žodis yra „sunkumas“ arba „svoris“ ir jis nurodo,
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kad šios savybės nėra ribotos, jos pasireiškia pilna savo jėga. Paprastai
tariant, tai Jo didybės svoris.
Paulius rašo, jog Dievas apreiškė šią žinią „mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę“ (2 Kor 4, 6). Toliau jis rašo:
Šį lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta
galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. (2 Kor 4, 7)

Atkreipkite dėmesį į jo žodžius „mūsų galybės gausa“. Dievo prabanga, didybė, turtai, pilnatvė, garbė ir didingumas šviečia mūsų širdyse pilnu pajėgumu. Todėl jis pareiškia, kad „ta galybės gausa plaukia
ne iš mūsų, bet iš Dievo“. Turime omeny galią prasiveržti pro bet kokią
tamsą, kuri bandys stoti mūsų misijos kelyje.
Kai „Jūros ruonių“ būrys leidžiasi į misiją, jie neplanuoja grįžti
sutriuškinti ir dažniausiai tokie negrįžta. Mes turime tvirtesnį pažadą nei „Jūros ruoniai“! Ir mūsų užnugarį saugo daug didesnė sėkmės
galia! Kad šis apibrėžimas liktų nuoseklus ir aiškus per visą knygą, aš
dažnai „Jo šlovę“ vadinsiu „Jo didybe“ (bet turėkite omenyje ir kitus
apibrėžimo žodžius, kuriuos išvardinau ankstesnėse pastraipose).
Izaijas sako, kad Jo didybės tikrumas nušvinta virš mūsų, o ne nusileidžia ant mūsų. Nušvinta iš kur? Iš mūsų širdžių! Prisiminkite, „šį
lobį mes nešiojamės moliniuose induose“ (7 eil.).
Tad aš užduodu klausimą: „Kodėl Jo didinga didybė neapreiškiama per mus mūsų visuomenėje? Kodėl tiek daug silpnų, ligotų ir net
mirštančių per anksti? Gal tai susiję su tuo, kad mes toleruojame dvasinį kriptonitą?“
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Bendruomenės potencialas

Koks gi šiandien galėtų būti teigiamas bendruomenės potencialas?
Pagalvokite apie Bažnyčios pradžią. Sekminių dieną mokiniai, kurių
buvo 120, slėpėsi kambaryje. Mums pasakojama, kad jie buvo „vieningi“. Kas padėjo tai vienybei atsirasti? Kai Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, Jis mažiausiai penkiems šimtams tikinčiųjų pasakė eiti į aukštutinį
kambarį ir laukti Tėvo pažado (žr. 1 Kor 15, 6 ir Lk 24, 33–53). Kodėl,
praėjus dešimčiai dienų, jų tebuvo 120? Kodėl ne visi laukė, ir kas nutiko kitiems 380? Apie juos nebeužsimenama, tik tiek, kad kai kurie
buvo vis dar gyvi 56 m. po Kr., kai Paulius rašė laišką korintiečiams.
Ką mes tikrai žinome, kad nė vienas iš jų nelaukė Tėvo pažado Jeruzalėje, ką buvo įsakęs Jėzus (žr. Apd 1, 1–15).
Ar gali būti taip, kad tie 380 Jo nurodymą laikė neprivalomą, tiesiog gerą patarimą? O gal jie pamanė, kad šį įsakymą buvo per sunku įvykdyti? Galbūt jie buvo įsitikinę, kad gali Jam tarnauti taip, kaip
jiems atrodė teisinga. Neabejoju, kad kai kurie net skelbė prisikėlimą.
Tačiau Dievo Dvasia, kuri taip pat vadinama šlovės Dvasia (žr. 1
Pt 4, 14; KBV), jų nepripildė. Tik tie 120 mokinių, kurie buvo viena, buvo pakrikštyti Dievo Dvasios didybe. Kas padarė juos viena?
Ne savo nuomonės laikymasis, kas, tikėtina, nutiko kitiems 380. Esu
įsitikinęs, kad jie susivienijo apsisprendę paklusti Dievo žodžiui, kurį
laikė privalomą.
Dievo šlovė (kuri apima ir Jo galią) pripildė juos, ir tą pačią dieną
daugiau nei trys tūkstančiai atgimė iš aukšto! Jie nedalino skrajučių,
nesireklamavo žydų žurnaluose, netaikė socialinės reklamos strategijų
ir nekūrė reklaminių šaukinių radijo stotyse. Jei atvirai, net neplanavo
susitikti. Bet Dievo didybė buvo apreikšta visam miestui.
Netrukus dar penki tūkstančiai vyrų, be moterų ir vaikų, atgimė
iš aukšto po to, kai vyras, kuris gimė neįgalus, pašoko ir įlėkė į šventy-

MOTYVACIJA

61

klą. Labiausiai šios minios atsivertime stulbina tai, kad Petras ir Jonas
net neturėjo laiko pakviesti žmonių atgailauti — jie buvo suimti net
nepriėję prie šios dalies!
Dėl visų šių įvykių sujudo visa Jeruzalė. Jie visi girdėjo vėjo gausmą. Miesto gyventojai girdėjo mokinius, kalbančius apie nuostabias
Dievo didybės apraiškas įvairiomis kalbomis ir dialektais, kurių jie
niekada nesimokė. Visi matė realius stebuklus, daromus Jėzaus vardu.
Po kelių dienų jie visi kaip bendruomenė meldėsi, ir visas pastatas,
kuriame jie buvo susirinkę, sudrebėjo. Biblija neperdeda. Jei joje parašyta, kad pastatas sudrebėjo, galite neabejoti, kad jis sujudėjo. Tai buvo
didi galia, pilnatvė ir išgydymas, tekantis iš šių tikinčiųjų.
Buvo pranešta: „Tarp jų nebuvo vargšų“ (Apd 4, 34). Mes matome Petrą, vaikštantį gatvėmis; ne viena gatve, bet gatvėmis, ir visus
ligonius bei negaluojančius, kurie buvo suguldyti tose gatvėse, kad tik
patektų į jo šešėlį, ir Biblijoje pranešama: „Visi jie būdavo išgydomi“
(Apd 5, 16). Tai Dievo didybė! Tai būtų tas pats, jei tikintysis eitų ligoninės koridoriais ir išgydytų visus sergančiuosius.
Biblijoje mums taip pat pasakojama apie vyrą ir jo žmoną, kurie
viename iš susirinkimų nepagarbiai melavo pastoriui ir krito negyvi. Garsas apie jų mirtį pasklido po miestą ir sukėlė „didelę baimę“
visiems, kurie apie tai išgirdo, bet žmonės laikė mokinius didelėje
pagarboje (žr. Apd 5, 1–13). Ši sveika baimė neatgrasė žmonių — jų
skaičius, tiesą sakant, augo: „Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų, įtikėjusių Viešpatį“ (Apd 5, 14).
Ir tai neapsiribojo Jeruzale. Jėzaus pasekėjai drąsiai liudijo, ir ištisi
miestai būdavo išgelbstimi ir išgydomi. Pilypas, kuris patarnavo našlėms prie stalų, nuėjo į miestą Samarijoje. Mums pasakojama: „Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, išeidavo netyrosios dvasios. Buvo
išgydyta daug paralyžuotųjų ir luošių. Taigi didelis džiaugsmas paskli-
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do po tą miestą“ (Apd 8, 7–8). Įžymus burtininkas „buvo apstulbintas,
matydamas nepaprastus ženklus ir didžiulius stebuklus“, kuriuos matė
darant Pilypą (13 eil.). Visas miestas apie tai arba sužinojo, arba priėmė Jėzų, kad būtų išgelbėti.
Mes skaitome ir apie kitą atvejį, kuomet Petras iškart pagydė paralyžuotą žmogų, lovoje pragulėjusį aštuonerius metus. Biblijoje aprašoma, kad po to „visi Lydos miesto ir Šarono lygumos gyventojai pamatė
jį ir gręžėsi į Viešpatį“ (Apd 9, 35). Ne vienas, o du miestai, ir skaitome,
kad „visi gyventojai“ buvo išgelbėti.
Jopėje moteris vardu Tabita buvo prikelta iš numirusių, ir ši žinia
pasklido po visą miestą — dar vieną vietovę, kurią visą apėmė ši žinia.
Galiausiai Petras yra suimamas, bet angelas įeina į sustiprinto režimo
kalėjimą ir vidury nakties jį išlaisvina.
Valdytoją naktį ištinka mirtis, ir suėda kirminai dėl to, kad jis neatidavė Dievui šlovės. Dievo didybė atskleidžia tamsą visoje tautoje.
Šviesos išvengti neįmanoma!
Stebuklai, didi galia ir išgelbėti žmonės pradeda judėti į pagonių
bendruomenes ir miestus. Tiesą sakant, ateina laikas, kai mes išgirstame, kad „visi Azijos gyventojai, tiek žydai, tiek graikai, išgirdo Viešpaties žodį“ (Apd 19, 10). Ir čia nekalbama tik apie keletą miestelių ar
miestų, bet apie visą regioną. Ir visi išgirdo! Jie neturėjo savo profilių
tokiuose socialiniuose tinkluose kaip Facebook, Instagram ar Twitter.
Tada nebuvo internetinių svetainių, satelitų, televizijos ar radijo. Nebuvo nė automobilių ir netgi dviračių, kad žmonės galėtų lengvai pasiekti susitikimo vietas! Bet visi šiame regione išgirdo Viešpaties žodį!
Štai kas nutinka, kai bažnyčia tampa viena, kai Dievo žodis mūsų
krikščioniškose bendruomenėse nugali.
Tai dieviška didybė, pasireiškianti ankstyvojoje Bažnyčioje. Tačiau
kitame skyriuje mes pamatysime, kad Dievo planas mūsų kartai yra
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dar didesnis. Tai, ką patyrė ankstyvoji Bažnyčia, nė per nago juodymą
neprilygsta tai dieviškai didybei ir galiai, kuri ateina su mūsų Viešpaties ir Karaliaus, Jėzaus Kristaus, sugrįžimu!

Pritaikykite praktiškai
Kai matome tuos nepaprastus Naujojo Testamento stebuklus, lengva
galvoti: Na, jiems buvo lengva, bet toks kaip aš niekada negalėtų padaryti tokių dalykų. Štai kodėl šio skyriaus žinia yra tokia svarbi — ženklai ir stebuklai vyko ne dėl to, kad žmonės buvo kažkuo ypatingi. Jie
įvyko, nes tie paprasti žmonės tiesiog tikėjo ir pakluso, ir iš to sekęs
rezultatas — juose apsireiškianti Dievo didybė. Jei Dievo didybė gali
apsireikšti juose — triukšmaujančiuose, neišsilavinusiuose, jaunuose,
nepatyrusiuose, užsispyrusiuose žmonėse, kurie dirbo paprastus, kasdienius darbus, tuomet aišku, kad nėra pasaulietinio standarto, kuriuo
galėtų būti vertinama mūsų kvalifikacija nešti dangišką didybę. Lieka vienintelis klausimas: Kiek ištikimai tikėsime ir vykdysime Dievo
žodį?
Ar tikite, kad įmanoma, jog vėl išvysime šiuos stebuklus ir dar
daugiau? Jei jūsų bažnyčia pradėtų juos matyti, ar pašoktumėte ant
kojų? Ar norite gauti viską, ką Dievas nori jums duoti? Aptarkite savo
atsakymus maldoje su Dievu. Tuomet atgailaukite, jei kada nors ar
kaip nors palaikėte save netinkamą ar išvis negalintį to priimti. Paveskite savo rūpesčius Dievui, o save atiduokite Jam, kad gautumėte
viską, ką Jis yra jums paruošęs.
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Prieš nukryžiuojamas Jėzus turėjo galimybę paskutinį kartą pasimelsti
ne tik už savo komandą, bet ir už mus visus. Savo prašymą Jis pradeda
žodžiais: „Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį
mane įtikės“ (Jn 17, 20). Neabejotinai Jis kalbėjo taip pat apie jus ir
mane. Mes pažinome Jėzų per jų žodį: arba tiesiogiai, patys jį skaitydami, arba netiesiogiai, kai kas nors papasakojo, ką tie apaštalai rašė.
Jėzus yra Žmogaus Sūnus, todėl Jis turi valdžią prašyti, kad Tėvo
valia būtų žemėje, kaip ji yra danguje. Paklausykite, ko Jis meldžia:
Tegul jie būna viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie
bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą
šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena,
kaip mes esame viena. (Jn 17, 21–22)

Jis meldžiasi, kad mes būtume viena, tam, jog pasaulis patikėtų, kad
Jėzus Kristus yra visos žmonijos Gelbėtojas. Kas atneš šią žinią mūsų pasauliui? Nėra kito atsakymo tik Jo šlovė. Ji nepaprastai svarbi mūsų misijai. Jis išsaugojo savo šlovę (savo matomą didybę) tiems, kurie yra viena,
bet štai kur esmė: reikia būti viena su Juo, kaip Jis yra viena su Tėvu.
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Kaip Jis buvo viena su Tėvu? Jis nuolat kartodavo sakydamas: „Aš
ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė (Jn 5, 30); „aš
nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane
siuntė“ (Jn 6, 38) ir „aš ateinu, kaip knygos ritinyje apie mane parašyta,
vykdyti tavo, o Dieve, valios!“ (Hbr 10, 7). Jis buvo viena su Tėvu, nes siekė ir darė tai, ko troško Jo Tėvas, net jei tai ir nebuvo populiaru ar patogu.
Taip pat elgėsi ir pirmieji mokiniai. Jie visi buvo vieningi tą dieną,
kai Dievas per juos pasauliui apreiškė savo didybę. Tik 120 pasekėjų,
ne dešimtys tūkstančių, klausėsi Jėzaus trejus Jo tarnystės metus. Tai
ne 380, kurie matė Jį prisikėlusį savo kūne, bet Jo žodžius laikė rekomendacinio pobūdžio. Tai pasekėjai, kurie buvo susivieniję tikėjime.
Paulius mūsų visų prašo, netgi maldauja: „Uoliai sergėkite Dvasios
vienybę taikos ryšiu“ (Ef 4, 3). Tuomet jis kalba apie dovanas, kurias
Jėzus asmeniškai padovanojo Bažnyčiai: apaštalus, pranašus, evangelistus, pastorius ir mokytojus. Jų atsakomybė — statydinti Bažnyčią,
turinčią konkrečią misiją:
Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. (Ef 4, 13)

Mūsų misija arba tikslas nė kiek nesiskiria nuo ankstyvosios Bažnyčios misijos: būti viena ir galiausiai tapti tais, kurie apreiškia Dievo
didybę (šlovę). Kitaip būti ir negali! Mūsų karta turi tapti vieninga —
suvienyta tikėjime ir pažinime. Vienintelis kelias į tikrąją vienybę nesiskiria nuo to, kuriuo ėjo Jėzus ar mokiniai — paklusnumas Dievo
žodžiui.
Pagalvokite: kai Izraelis buvo viena, jie be kliūčių nugalėjo Jerichą.
Kai Izraelis buvo viena, valdant Saliamonui jie buvo nenugalimi, nes
tiek tautai, tiek kiekvienam asmeniui sekėsi ir jie buvo taip patenkinti
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savo gyvenimu, kaip teko nedaugeliui kartų̃. Yra ir kitų pavyzdžių, bet
esmė aiški.
Kita vertus, pažvelkite į priešingą situaciją. Kai Paulius prabyla
apie dvasinį kriptonitą Korinte, jis savo mintis pradeda sakydamas:
„Pirmiausia, man teko girdėti, kad jums susirinkus kaip Bažnyčiai,
esama skilimų“ (1 Kor 11, 18). Akivaizdu, kad jie nėra viena! Kyla
klausimas: kas jiems trukdė būti viena? Tai jų flirtas su kriptonitu —
jų nepaklusnumas Dievo žodžiui. Tai niekuo nesiskyrė nuo pasekmių,
kurių Izraeliui turėjo Achano nepaklusnumas Dievo žodžiui: Izraelis
nebebuvo nenugalimas ir vieningas, kai puolė Ają.
Tuomet Paulius savo mintis apverčia taip, kad jos ima skambėti
kaip prieštaravimas:
<...> ir aš iš dalies tuo tikiu. Juk turi pas jus būti atskalų, kad išeitų

aikštėn, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. (1 Kor 11, 18–19)

Kodėl svarbu, kad paaiškėtų, kurie yra išmėginti? Atsakymas reikalingas kuriant tikėjimo ir pažinimo vienybę. Lygiai taip pat, kaip
reikėjo atskleisti daugumos paklusnumą ir Achano nepaklusnumą,
kad būtų išsaugota visa Izraelio bendruomenė ir jų misija. Kaip reikėjo 120 nesvyruojančių paklusnių mokinių atsiskirti nuo 380, kurie
viską darė pagal savo supratimą, taip reikėjo ir Korinto bažnyčioje.
Paklusniųjų dauguma ir keli nepaklusnieji turi skirtis; jei to nebūtų
buvę, kelias į vienybę būtų užkirstas, ir Dievo šlovė (didybė) nebūtų
apsireiškusi Korinte. Be to, reikėjo išgydyti nekaltus liudytojus, kurie
paisė Viešpaties vakarienės, tačiau dėl keleto kaltės kentėjo asmeniškai
(buvo silpni, ligoti ir anksti mirdavo).
Paulius gerai suprato, kaip svarbu vienybę laikyti prioritetu. Jis žinojo, kas nutiko Jeruzalėje, Samarijoje, Antiochijoje ir kituose mies-
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tuose, kuriuos visiškai paveikė Dievo didybė. Būtent todėl Korinto
bažnyčioje jis ne tik maldavo vienybės, bet tą patį ragino daryti Efezą,
Filipus, Kolosą ir kitus miestus, o taip pat ir mus šiandien — būti viena. Dėl Jėzaus pavyzdžio mes žinome, kad nėra kito kelio į tą vienybę
kaip tik paklūstant Dievo žodžiui.
Didingiau

O kaip gi šiandien? Ar tikėjimo vienybė vis dar yra mūsų tikslas? Leiskite pradėti nuo maldos patirties, kurios niekada nepamiršiu. Aš taip
aiškiai išgirdau: „Sūnau, Apaštalų darbų knyga yra menkniekis, palyginti su tuo, ką netrukus darysiu Bažnyčioje ir per ją iki mano Sūnaus
sugrįžimo.“
Aš buvau šokiruotas. Tiesą sakant, nepatikėjau tuo, ką išgirdau.
Paprieštaravau sakydamas: „Tėve, man reikia trijų skirtingų Biblijos
eilučių, kad tuo patikėčiau.“ Įdomu tai, kad nepajutau jokio nepasitenkinimo to prašydamas. Mes turime ištirti viską (žr. 1 Tes 5, 21), ir
mums pasakyta, kad „dviejų ar trijų liudytojų lūpomis bus patvirtintas
kiekvienas žodis“ (2 Kor 13, 1; KBV).
Viena eilučių, į kurią Jis mane nukreipė, buvo ši:
„Nes taip sako kareivijų Viešpats: ‘Netrukus Aš dar kartą sudrebinsiu
dangus ir žemę, jūrą ir sausumą. Aš supurtysiu visas tautas ir visų
tautų laukiamasis ateis. Ir Aš pripildysiu šiuos namus šlove,’ — sako
kareivijų Viešpats. ‘Šių paskutiniųjų namų šlovė bus didesnė už pirmųjų <...>’ — sako kareivijų Viešpats.“ (Ag 2, 6–7. 9; KBV)

Šiek tiek istorijos: Izraelis daug metų buvo okupuotas, pirmiausia
Babilono, o tada persų. Dievas į persų karaliaus Kyro širdį įdėjo mintį
išlaisvinti žydus, norėjusius grįžti į savo šalį ir atstatyti šventyklą, kurią
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sugriovė Nebukadnezaras ir jo babiloniečių armija. Daugelis žydų grįžo į savo gimtąją šalį ir energingai ėmėsi atstatymo darbų, bet galiausiai jų užsidegimas išblėso, mat vietiniai gyventojai turėjo asmeninių
užmojų ir priešinosi izraelitų sumanymui. Prireikė Agėjo, Zacharijo
ir kitų lyderių pranašysčių, kad iš naujo užsidegtų izraelitų troškimas
susivienyti ir atstatyti Dievo namus.
Tačiau esminis klausimas yra toks: ar pranašas kalbėjo apie šventyklą, kurią jie galiausiai atstatė, ar apie kitą šventyklą? Vėliau Jėzus
pasakė: „Sugriaukite šią šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“
(Jn 2, 19). Nors ir stovėjo fizinės šventyklos viduje, Jėzus apie ją nekalbėjo; Jis turėjo omeny savo kūno šventyklą. Ar apie šią šventyklą
kalbama ir anksčiau cituotose ištraukose?
Biblijos komentarai ir istorikai teigia, kad fizinė šventykla, kuri
buvo atstatyta po septyniasdešimties Izraelio nelaisvės metų, nepranoko Saliamono šventyklos didybės tiek išoriškai, tiek Dievo apsireiškiančiu artumu. Kalbant apie išorę, net praėjus šimtui metų po to, kai
Erodas išgražino pastatą, jis nebuvo laikomas šlovingesniu nei Saliamono originalas. Kalbant apie artumą, kai Saliamonas pašventė fizinę
šventyklą, Dievo šlovė buvo tokia didelė, kad pastatą pripildė tirštas
debesis, o kunigai negalėjo toliau aukoti. Istorijoje neminimas kitas
toks dramatiškas įvykis kaip šis atstatytoje šventykloje.
Fariziejai neteisingai suprato Jėzaus pasakymą apie šventyklos sugriovimą ir jos atstatymą per tris dienas, nes jie manė, kad kalbama
apie fizinę šventyklą. Lygiai taip pat, jei Agėjo žodžius priskiriame tik
fizinei šventyklai, mes irgi netinkamai suprantame jų prasmę.
Apie kokią šventyklą jis kalba ir apie kokį laikotarpį? Paulius sako:
„Ar nesuprantate, kad jūs visi kartu esate Dievo šventykla, ir kad Dievo Dvasia gyvena jumyse?“ (1 Kor 3, 16; NLT). Ta pati Dvasia, kuri
pripildė Saliamono šventyklą, gyvena mumyse visoje savo pilnatvė-
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je — mūsų bendruomenėje. Aš tikiu, kad būtent apie šią šventyklą
kalba Agėjas, ir Bažnyčia yra paskutinioji šventykla, jos šlovė (Dievo
artumo ir galios didybė) yra didesnė nei ankstesnės fizinės šventyklos.
Paulius rašo: „Ir jeigu laikinas dalykas spindėjo garbe, tai kur kas garbingesnis nelaikinas“ (2 Kor 3, 11). Pamąstykime apie šlovę (didybę
ir galią), atskleistą Senajame Testamente: Mozės veidas taip spindėjo
didžiu Dievo spindesiu, kad turėjo būti pridengtas, jog tas spindesys
priblėstų. Kai buvo pastatyta palapinė, Dievo artumas apsireiškė taip
galingai, kad niekas negalėjo prisiartinti. Kai Saliamonas pastatė ir pašventė šventyklą, pasirodęs Dievo artumas ir vėl buvo toks nuostabus,
kad kunigai negalėjo toliau aukoti. Jo šlovingas artumas buvo kažkas
nuostabaus — išties nuostabaus — ir visgi, anot Pauliaus, „tai, kas yra
buvę padaryta šlovinga <...>, nėra buvę padaryta šlovinga, lyginant su
[Naujosios Sandoros] pranokstančia šlove“ (2 Kor 3, 10; AJV).
O kaipgi laikotarpis — ar Agėjas kalba apie Bažnyčią nuo pradžios
iki pabaigos? Kitaip tariant, ar jis kalba apie laiką nuo Jėzaus pakilimo
į dangų iki Jo antrojo atėjimo?
Dar kartą pažvelkime į Dievo žodžius, kuriuos užrašė Agėjas:
„Netrukus Aš dar kartą sudrebinsiu dangus ir žemę, jūrą ir sausu-

mą. Aš supurtysiu visas tautas ir visų tautų laukiamasis ateis. Ir Aš
pripildysiu šiuos namus šlove.“ (Ag 2, 6–7; KBV)

Šlovė, apie kurią Jis kalba, pasirodo sudrebinimo laikotarpiu. Laiško hebrajams autorius tai patvirtina. „Dabar jis žada: ‘Aš dar kartą
sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų.’ Žodžiai dar kartą rodo, kad
sudrebintieji dalykai kaip sutvertieji bus permainytti, kad pasiliktų tai,
kas nesudrebinama“ (Hbr 12, 26–27).
Laiškas hebrajams buvo parašytas 68 m. po Kr., praėjus daug lai-
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ko po įvykių, apie kuriuos rašiau ankstesniame skyriuje, t. y. Jeruzalės
gatvėse guldomus ligonius, miestus, atsigręžiančius į Viešpatį, ištisus
regionus, išgirstančius Dievo žodį ir taip toliau. Todėl pažadas Laiške
hebrajams kalba ne apie laikotarpį Apaštalų darbų knygoje, o veikiau
apie ateitį, pabaigos laikotarpį, kai visa kūrinija bus sudrebinta. Tai
turi sietis su paskutiniąja karta, kuri pamatys Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimą.
Skaitant Bibliją, matome gerai įtvirtintą modelį: Dievas visada geriausius dalykus palieka pabaigai. Mums pasakyta, kad „pabaiga geriau negu pradžia“ (Mok 7, 8; KBV). Jėzus šį modelį pademonstruoja
palikdamas geriausią vyną Kanos vestuvių pabaigai. Vėliau Jis pareiškia, kad „kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos
didesnių“ (Jn 14, 12). Kodėl „didesni“ turi ateiti po to, kai Jėzus pakils
į dangų? Nes Jis visada geriausius dalykus palieka pabaigai.
Tai taip pat tinka ir Bažnyčiai; jos pabaiga bus geresnė nei jos pradžia. Apaštalų darbų knygoje matome, kokia nepaprasta buvo pradžia,
tad galbūt jūs tikite, kad Bažnyčios gyvavimo žemėje pabaiga nebus
tokia šlovinga, galinga ir įtakinga kaip pradžioje? Prisiminkite, Paulius
ypač pabrėžia, „kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet
Dievo galybe“, ir kad „Dievo karalystė yra ne kalboje, bet galybėje“ (1
Kor 2, 5.4, 20). Galia yra labai svarbus Dievo karalystės apsireiškimo
žemėje aspektas.
Atstatymas

Yra daugiau Rašto eilučių, kurias tą dieną man parodė Šventoji Dvasia, bet iš tų kelių, kuriomis pasidalinau, yra aišku, kad mūsų, kaip
tikinčiųjų, vizija turi prasiplėsti; tiesą sakant, net viršyti tai, ką skaitome Apaštalų darbų knygoje. Įdomu pastebėti, kad apaštalas Petras
Šventosios Dvasios pagavoje skelbia:
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„<...> ir Jis atsiųstų jums iš anksto paskelbtąjį Jėzų Kristų. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių
paskelbė visų savo šventųjų pranašų lūpomis“. (Apd 3, 20–21; KBV)

Panagrinėkime šiuos žodžius detaliau. Pirmiausia, Jėzus turi likti
danguje, kol neįvyks tam tikri dalykai. Tai reiškia, kad Jis negali grįžti,
kol neįvyks tai, ką pažadėjo mūsų Tėvas. Kas tai per pažadas, apie kurį
kalbėjo ir pranašai? Tai šventyklos atstatymas. Kitaip tariant, spindesys, didybė, turtai, pilnatvė, garbė ir Dievo didingumas žemėje nebebus riboti, o pilnai apreikšti Jo šventykloje ir per ją.
Ar tai vyksta dabar? Ar Bažnyčia yra tokia galinga, kad matytume
ištisus miestus ar regionus priimant išgelbėjimą? Ar matome ištuštėjusias ligonines? Ar matome, kaip aklieji praregi, luošieji nuo gimimo
pašoka girdami Dievą? Ar pastatai dreba nuo mūsų maldų jėgos? Ar
mes matome tokią pilnatvę, kad tarnystėms ir bažnyčioms netrūktų
išteklių pasiekti einančius į pražūtį bet kurioje tautoje? Ar Bažnyčios
žmonėms nieko netrūksta? Ar gali būti, kad dėl to pranašas Agėjas
klausia:
„Kas tarp jūsų <...> matė šių namų pirmykštę šlovę? Argi jie ne niekas jūsų akyse?“ (Ag 2, 3)

Agėjas pateikia šį klausimą prieš jį stovintiems žmonėms, bet lygiai taip pat Dievas jį užduoda mums šiandien. Būkime sąžiningi:
palyginti su Apaštalų darbų knyga, Jo pasireiškiantis artumas, kurį
išgyvename šiandien, atrodo kaip niekas! Jei aiškiai to nematome, nesistengsime užsidegę, kad Jo didi galia ir vėl apimtų Bažnyčią.
Ar galime sau leisti toleruoti vienybės stoką, kurią sukelia mus apėmęs kriptonitas? Prašau, maldauju mane išgirsti: mes turime judėti
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į priekį link tikslo tapti viena Jame, o tai gali įvykti tik tuomet, kai
tikime ir paklūstame Jo žodžiui.
Dabar, kai vizija, link ko turime judėti, yra aiški, išsiaiškinkime,
kas yra tas kriptonitas, kuris stabdo tiek asmeninę, tiek mūsų, kaip
tikinčiųjų bendruomenės, pažangą.

Pritaikykite praktiškai
Kol nežinosime, kas yra įmanoma, tol tenkinsimės tuo mažu, kurį priėmėme kaip normą. Bet dabar, kai perskaitėte šį skyrių, jūs žinote, kas
yra įmanoma, tad aiškiai žinote, tarp ko renkatės: arba sutikti gyventi
kaip silpniems, nieko negalintiems žmonėms, darantiems ribotą įtaką,
kas daugeliui Bažnyčioje pažįstama; arba leistis į visą gyvenimą trunkančias galingo gyvenimo paieškas; gyvenimo, kuriuo atveriama pilna
ir nenugludinta Jėzaus Kristaus didybė.
Kol nepatikėsime šia galimybe, nesiimsime veiksmų. Nesiimdami
veiksmų, savaime būsite bejėgiai. Tai reiškia, kad pirmas žingsnis link
veiksmo yra pasirinkti pasitikėti Dievo žodžiu ir Jo vizija jūsų gyvenimui.
Laiške efeziečiams mums pasakyta, kad Jėzus apvalo mus savo žodžiais, ir mes galime naudoti savo žodžius norėdami bendradarbiauti
su Juo šiame procese. Paskelbkite tą galingą gyvenimą, kuriam esate
pašaukti, užrašydami tokius žodžius kaip „Jėzus pripildė mane savo
galybės Dvasia, kad pakeistų mano pasaulį“, „Dievas pakelia savo didybę manyje, kad pasiekčiau einančius į pražūtį“ arba „Aš esu pateptas, kad liudyčiau savo bendraamžiams ir perkeisčiau savo darbovietę“. Pradėkite šias tiesas sau skelbti kasdien. Tuomet stebėkite, kaip
jūsų pasiryžimas veikti diena iš dienos nuolat stiprėja.
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Gali pasirodyti, kad keliuose kituose skyriuose mes kalbėsime visai
kita tema, bet patikinu jus, jog, įtvirtinę kelias svarbias tiesas, mes toliau kalbėsime apie Bažnyčią apėmusį dvasinį kriptonitą.
Tipiška santuoka?

Apmąstykite šią istoriją, kuri, tikiu, iliustruoja šventą mūsų santykio
su Dievu išskirtinumą geriau nei bet kokia kita.
Jaunas vyrukas vardu Justinas metus laiko susitikinėja su Andželika. Jo manymu, ji graži ir nuostabaus charakterio mergina. Justinas
stipriai myli Andželiką ir žino, kad ji yra ta vienintelė, su kuria jis nori
praleisti likusį savo gyvenimą.
Justinas suplanuoja ypatingą vakarą. Atsiradus puikiai akimirkai,
jis priklaupia ant kelio ir atidaro mažytę dėžutę, kurioje puikuojasi
didžiulis sužadėtuvių žiedas su deimantu.
Andželiką apima daugybė emocijų. Nustebinta ji užsidengia veidą
ir apsipila džiaugsmo ašaromis. Apimta emocijų ji tyliai, bet emocin-
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gai linkteli galvą. Šiek tiek susitvardžiusi, Andželika džiaugsmingai
ištaria: „Taip, taip, taip, aš tekėsiu už tavęs!“
Santuokos istorijoje praeina keli mėnesiai. Medaus mėnuo — pilnas meilės, juoko, nuotykių ir kartu kuriamų ateities planų. Viskas
vyksta taip, kaip jaunieji norėjo, ir dar geriau.
Laikas bėga, ir Justinas nudžiunga supratęs, kad Andželika yra dar
nuostabesnė, nei jis galvojo. Jai patinka nuotykiai, ji mėgsta smagiai
leisti laiką, turi puikų humoro jausmą. Andželika taip pat geba puikiai
bendrauti su jo šeima ir sutaria beveik su visais. Ji sumani, šmaikšti
ir, rodos, visada suplanuoja žingsniu į priekį. Ji kūrybinga, artistiška
ir turi lakią vaizduotę. Justinas žavisi, kaip puikiai ji kuria ir prižiūri
namus. Maistą ji gamina geriau nei jis, o be to, ji tvarkinga ir pasižymi
puikiais organizaciniais gebėjimais. Nereikia nė sakyti, kad Justinas
mėgaujasi tuo Andželikos įnašu į jų naują sąjungą. Jų ateitis atrodo
labai šviesi.
Praėjus keliems santuokos mėnesiams, kai jų gyvenimas nusistovėjo, Justinas vieną vakarą grįžta po darbo namo. Jis tikisi, kad Andželika, kaip jau įprasta, jį apkabins ir pabučiuos. Jis ieško jos pirmiausia
svetainėje, tada virtuvėje, vidiniame kieme, galiausiai miegamajame,
kuriame ją ir randa.
Panašu, kad ji ruošiasi išeiti. Kambaryje skamba romantiška muzika, ore tvyro jos kvepalai. Justino nuostabai, ji pasidažiusi ir rengiasi
puošnią suknelę — tą, kurią vilkėjo anksčiau, kai Justinas vesdavosi ją
į mėgstamą restoraną.
Andželika stovi atsukusi nugarą, tad dar nemato, kad jos vyras įėjo
į kambarį. Justinas supanikuoja: O ne, ar pamiršau, kad buvom suplanavę eiti šįvakar vakarieniauti? Reikėjo užsukti į gėlių parduotuvę ir
nupirkti jai puokštę rožių! Jis nutraukia tylą džiaugsmingu, bet nerimastingu pasisveikinimu:
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– Sveika, brangioji!
Šiek tiek išgąsdinta, ji džiugiai atsiliepia:
– O, labas, mažuti.
Jis pradeda nuo prisipažinimo:
– Ko gero, aš kažką pamiršau. Ar planavome šį vakarą kur nors eiti?
Ji iškart atsako:
– O ne, mažuti.
Kiek sutrikęs ir greitai įvertinęs situaciją, Justinas padaro išvadą,
kad ji nori jį nustebinti. Jis mąto: Ko gero, praleisime ypatingą vakarą
namuose arba laukia staigmena mieste. Dabar ji jau visiškai apsirengusi ir baigia ruoštis vakarui. Jis pasako jai komplimentą:
– Oho, šiandien nuostabiai atrodai!
– Ačiū, brangusis, — atsako ji.
Justinas, vis dar nenumanydamas, kurlink viskas pasisuks, paklausia:
– Ar man irgi išsipuošti?
Andželika, kiek sutrikusi, atsako:
– Jei nori, gali.
Justinas, vis dar bandydamas suprasti, kas vyksta, paprieštauja:
– Na, turiu atrodyti taip pat gerai kaip tu. Nenoriu vilkėti savo
darbo rūbais, kai tu visa tokia išsipuošusi.
Pagaliau Andželika, supratusi, dėl ko šis pokalbis toks keistas, sako:
– O, brangusis, aš šįvakar einu papramogauti.
– Žinau, todėl ir siūlau pasipuošti dėl tavęs.
Dabar Justinas išties sutrikęs.
Stengdamasi viską paaiškinti, Andželika pasako:
– Ne, mažuti, aš einu su Toniu. Mes pavakarieniausime, nueisime į
kiną ir pernakvosime Fermonto viešbutyje. Turėčiau grįžti ryte.
– Kas tas Tonis?! — sušunka Justinas.
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Ji nerūpestingai atsako:
– Mano vaikinas iš mokyklos laikų.
– Ką?! Tu negali su juo niekur eiti!
– Kodėl negaliu?
– Nes mes susituokę, įsipareigoję vienas kitam. Mes nesusitikinėjam su kitais!
– Tu rimtai? — atkerta ji. — Yra daug vyrukų, kurie man vis dar
artimi. Negi manai, kad nutrauksiu santykius su jais tik todėl, kad
esam susituokę?
– Taip, taip elgiasi susituokę žmonės! Jie visiškai save atiduoda tik
tam, su kuo yra susituokę, — atsako Justinas, jo balse girdėti įsiskaudinimas ir pyktis.
– Palauk, brangusis! — Andželika bando paaiškinti ir nuraminti
pirmąjį nesutarimą. — Tu mano mylimiausias. Daugiausia laiko praleidžiu su tavimi. Myliu tave labiau nei kurį nors iš savo senų vaikinų.
Bet juk negali tikėtis, kad daugiau niekada su jais nesimatysiu. Likau
su jais artima metų metus, aš vis dar juos myliu ir noriu pasimėgauti
laiku su jais. Kas čia blogo?“
Ko gero, numanote, kad tai nesibaigė gerai.
Palyginimas

Žinau, kad ši istorija skamba absurdiškai, bet, palaikydamas Andželikos pusę, noriu jums užduoti kelis klausimus: Argi Justinas ne jos
mylimiausias? Argi ji nemyli jo labiau nei kitų savo vaikinų? Negi ji
abejinga jųdviejų santykiams? Argi ji nepraleidžia su juo daugiausia
laiko? Argi ji nėra nuostabi žmona?
Pagalvokite apie tai iš tokios pusės: Justinas galėjo vesti kokią netikšą, tokią, kuri nesirūpintų namais ir nemokėtų gaminti. Moterį,
kuriai trūktų motyvacijos ir kuri pernelyg neprisidėtų prie jų bendro
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gerbūvio. Negi jis tikisi, kad Andželika bus visais atžvilgiais tobula?
Viskas, ką jam reikia padaryti, tai kartais pasidalinti ja su keliais kitais
vyrais. Jis juk su ja praleidžia devyniasdešimt procentų viso laiko. Kodėl jis taip nusiminė?
Be abejo, daugumai žmonių šie klausimai pasirodys kvaili.
Panašu, kad Andželika niekada negirdėjo apie santuokos pagrindus. Jai niekas nepasakė, kad tai sandora tarp vyro ir moters, jog jie
būtų visiškai atsidavę tik vienas kitam. Ji santuokos įžadus davė turėdama omenyje vienus dalykus, Justinas — kitus. Andželikai jos požiūris pasirodė linksmas, naudingas ir praktiškas. Ji puikiai gyvens namuose ir kartu mėgausis kitų santykių teikiamais privalumais. Tačiau
toks požiūris pažeidžia šventos santuokos sandorą.
Noriu pabrėžti šią tiesą labai paprastai. Kai moteris apsivelka gražią baltą suknelę ir eina link altoriaus bažnyčioje ar kitoje santuokos
ceremonijos vietoje, ji siunčia labai svarbią žinutę. Ji atsisako artimų
santykių su visais vyrais šioje žemėje. Ji nutraukia visus santykius su
ankstesniais vaikinais ir pareiškia, kad nuo šios dienos nebeturės jokių naujų mylimųjų. Ir vyras, kuris jos laukia prie altoriaus, sako tuos
pačius dalykus.
Šiek tiek pritaikykime praktiškai. Kaip reaguotumėte, jei patektumėte į tokią situaciją kaip Justinas? Arba kas būtų, jei asmuo, su kuriuo planuojate susituokti, iš anksto — jums susižadėjus — pasakytų,
kad elgsis būtent taip, kai susituoksite? Ar vis dar planuotumėte vestuvių ceremoniją?
Nemanau. Jūs pratrūktumėte: „Jokiu būdu!“
Kodėl jūs taip aršiai sureaguotumėte? Atsakymas paprastas: jūs
nenorėtumėte sudaryti sandoros jokiomis kitomis sąlygomis. Jūs nenorėtumėte visam gyvenimui įsipareigoti santykiams, kuriems jūsų
sutuoktinis nebūtų įsipareigojęs.
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Jūs niekada tokiomis sąlygomis nesituoktumėte, o susituokę nežiūrėtumėte pro pirštus į netinkamą elgesį. Būkime sąžiningi ir paklauskime: Ar galime iš tikrųjų tikėti, kad Jėzus grįš nuotakos, kuri
elgiasi kaip Andželika? Akimirkai sustokite ir apie tai pamąstykite.
Mūsų santykiai su Juo prilyginami vyro ir žmonos satykiams. Paulius
sako:
Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos,
ir du taps vienu kūnu. Tai didis slėpinys, — aš tai sakau apie Kristų ir Bažnyčią. (Ef 5, 31–2)

Nuo pat pradžių Dievas įtvirtino santuokos sandorą taip, kad ji parodytų mūsų santykį su Juo. Naujajame Testamente Jėzus vaizuojamas
kaip jaunikis, o Bažnyčia — kaip Kristaus nuotaka. Kodėl mes ne tik
pateisiname, bet kartais netgi skatiname Andželikos pobūdžio elgesį su
savo Jaunikiu? Apaštalas Jokūbas, paliesdamas šį klausimą, kalba be užuolankų. Šiose eilutėse jis kalba tik tiems, kurie laiko save krikščionimis:
<...> jūs negerai prašote — tik savo įnoriam patenkinti. Jūs svetimautojos! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi jei kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa
Dievo priešininku. Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumyse“? <...> Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas,
nusidėjėliai, nusivalykite širdis, besiblaškantieji! Pažinkite savo
skurdą, liūdėkite ir raudokite. (Jok 4, 3–5.8–9)

Tai stiprūs žodžiai. Tiesą sakant, laikais, kai neištikimybė santykiuose yra gana įprasta, jie skamba per stipriai, net perdėtai. Jaunystėje
turėjau įprotį išsakyti per stiprius pareiškimus. Pažadėdavau kraštutines pasekmes, padidindavau skaičius ir net jausmai, kuriuos išreikš-
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davau, būdavo nerealistiški. Siaubingiausia buvo tai, kad galiausiai
mano šeima ir draugai pradėjo neberimtai į mane žiūrėti.
Manau, kad mes visi kažkada vienaip ar kitaip darėme šią klaidą.
Jauni tėvai dažnai sako savo vaikui: „Tik padaryk tai dar kartą ir būsi
nubaustas.“ Greičiausiai tai suveikia vieną ar du kartus, bet galiausiai
vaikas šį grasinimą išbando dar kartą ir supranta, kad nieko nenutinka. Tą akimirką jis pradeda į tėvų žodžius nebežiūrėti rimtai. Tas pats
nutinka mokyklose, versle, spaudoje, santykiuose su draugais ir šeimos nariais. Labai dažnai mes rimtai nepriimame perspėjimų, kurie
skirti mus apsaugoti.
Labai gaila, kad taip pat mąstome ir apie Biblijoje pateikiamus perspėjimus. Turime prisiminti, kad Dievas sako tai, ką Jis turi omenyje,
ir Jis rimtai žiūri į tai, ką sako. Svarbu prisiminti, kad visas Raštas yra
Dievo įkvėptas (žr. 2 Tim 3, 16). Tad, kai skaitome tai, ką rašo Jokūbas,
kalba pats Dievas.
Jei išties priimtume į širdį tai, ką čia parašiau, sudrebėtume iš baimės; tai būtų sveikas drebulys. Krikščionis, kurio ištikimybė padalinta Dievui ir pasauliui, yra svetimautojas. Tai stiprus žodis. Yra daug
nuodėmių, kurias sutuoktinis gali padaryti prieš savo žmoną ar vyrą:
apkalbėti, meluoti, vogti, rėkti, grubiai elgtis ir taip toliau. Kiekviena
jų kenkia santykiams, ir nereikėtų į jas žiūrėti pro pirštus, bet nė viena
nėra tokia sunki kaip svetimavimas. Štai kodėl Justiną taip šokiravo
ir nuliūdino Andželikos elgesys. Jis jautėsi išduotas pačiu blogiausiu
būdu, o ji neištikimybėje neįžvelgė nieko blogo.
Apaštalas Jokūbas toliau kalba sakydamas, kad, būdami dvasiniai
svetimautojai, mes tampame Dievo priešais. Tai nepaprastai rimta, ir
tokią situaciją sukuriame mes. Dievas nenori, kad būtume Jo priešais,
nes Jis mus labai myli. Bet kai mes mylime ir gėrimės pasaulio dalykais
bei gyvenimo būdu, patenkame į Dievo priešų sąrašą.
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Ar galime į tai nekreipti dėmesio? Ar galime apsimesti, kad šio
Jokūbo teiginio Naujajame Testamente nėra, ir jį ignoruoti? Jokūbas
nebuvo vienintelis, kuris apie tai rašė. Mes pamatysime, kad Paulius,
kuris iš visų Naujojo Testamento autorių gavo didžiausią Dievo malonės apreiškimą, taip pat rašė ta pačia tema kaip ir meilės apaštalas
Jonas. Petras ir Judas irgi. Bet svarbiausia, kad po prisikėlimo Jėzus
sakė tuos pačius dalykus Azijos bažnyčioms.
Tolimesniuose skyriuose mes plačiai panagrinėsime, kaip dvasinis
svetimavimas padaro mus Dievo priešais. Mes sužinosime, kad tokia
nuostata ir elgesys išties ir yra tas kriptonitas, apie kurį kalbame.

Pritaikykite praktiškai
Dievas yra pavydulingas Dievas. Dauguma mūsų seniai žino, kad Biblija mus to moko, bet daug krikščionių neskiria laiko tai permąstyti
arba yra kažkaip įsitikinę, kad tai taikoma tik Senajam Testamentui.
Toli gražu. Mažų mažiausiai Jėzaus auka parodo, kad Jo meilė mums
yra ištikimiausia jaunikio meilė.
Taigi matote, kad mes turėtume norėti, jog Dievas būtų pavydulingas mus mylėdamas, o ne atsainus, ir turime prašyti Jo malonės mylėti
Jį su tokiu pačiu užsidegimu ir atsidavimu. Tai vienintelis būdas, kaip
artumas tampa įmanomas.
Ištirkite šiandien savo širdį. Kiek išskirtinė yra jūsų meilė Jėzui?
Paprašykite Šventosios Dvasios parodyti, ar jūsų gyvenime yra kita
meilė, kuri kėsinasi padaryti jus neištikimus Dievui. Jei Ji ką nors jums
parodo, pakeiskite, ką reikia pakeisti. Šiandien iš naujo apmąstykite
savo santykių su Dievu išskirtinumą ir atnaujinkite savo pasišventimą
Jam, tarsi atnaujintumėte santuokos su Juo įžadus.

9
SVETIMAVIMAS
PRIEŠ DIEVĄ

Apaštalo Jokūbo žodžiai („Jūs, svetimautojos! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu?“) yra stiprūs; tokie
stiprūs, kad juos retai girdime minimus, kai Evangelija skelbiama bažnyčiose, konferencijose ar asmeninėse diskusijose. Visgi kaip galime
nekreipti į juos dėmesio? Juk jo žodžiai nėra vieninteliai tokie visoje
Biblijoje, nes ši tema aptinkama dažnai.
Jei panagrinėsime Jokūbo žodžius ir paisysime jų perspėjimo, išsklaidysime bet kokį pasimetimą ar baimę, kurie juos supa. Dar kartą
perskaitykime, ką jis sako:
Jūs, svetimautojos! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas
tampa Dievo priešu. (Jok 4, 4)

Pirmiausia, Dievas nepadaro savęs mūsų priešu. Veikiau mes patys susipriešiname su Dievu. Abi galimybės neramina, bet tarp jų yra
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skirtumas. Visi esame matę tarp žmonių kylančius konfliktus, kuriuos
pradeda kuri nors viena pusė. Kitaip tariant, viena pusė paskelbia
karą, o kita pusė, nors ir įtraukiama į kovą, to mieliau išvengtų. Pavyzdžiui, 1941 m. japonai nusprendė bombarduoti Perl Harborą ir taip
tapo Jungtinių Amerikos Valstijų priešais. Amerika nebūtų pradėjusi
šio konflikto nei jo norėjusi, bet dėl įvykusios provokacijos Japonija
patyrė galingesnės tautos rūstybę.
Būtent apie tai kalba Jokūbas. Dievas visai netrokšta būti žmonių,
savo paties vaikų, priešininku, bet Jis nesidrovės pradėti konflikto, jei
mes primygtinai lygiuosimės į pasaulį. Graikų kalbos žodžiai, reiškiantys „priešą“, yra echthra ir echthros. Jie reiškia lygiai tą patį; vienintelis skirtumas yra tas, kad pirmasis yra daiktavardis, o antrasis —
būdvardis.
Ar vertėjai į anglų kalbą pavartojo per stiprų žodį? Ar žodžio „priešas“ reikšmė originalo kalba švelnesnė? Ne, tikrai ne. Viename graikų
kalbos žodyne vartojami šie žodžiai: priešas, nesantaika, priešiškumas
(CWSB4). Kitame priešas apibrėžiamas kaip „gyventi su kuo nors nesantaikoje“ (BDAG5), o dar kitame „nesantaikos su kuo nors būsena“
(LOUW-NIDA6). Pateikiu reikšmes iš trijų labiausiai pripažintų žodynų, kad pabrėžčiau faktą, jog nėra priežasties, dėl kurios šioje eilutėje
reiktų parinkti kitą žodį vietoj žodžio „priešas“. Labai svarbu suprasti,
kaip rimta tai, kas sakoma.
Bet yra ir dar vienas svarbos rodiklis. Faktas, kad Jokūbas užrašo
4 Zodhiates, Spiros, and Warre Baker, eds. Complete Word Study Bible (KJV).
Chattanooga, TN: AMG, 2000. Logos.
5 Bauer, Walter and Frederick W. Danker. A Greek English lexicon of the New
Testatament and other early Christian literature. 3rd ed. Chicago, IL: Univ. of
Chicago Press, 2000. Logos.
6 Low, Johannes P. and Eugene A. Nida. Greek English lexicon of the New
Testament, based on semantic domains. 2nd ed. Vol 1. New York, NY: United Bible
Societies, 1989. Logos.
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šį perspėjimą, o tuomet parašo „taigi“7, reiškia, kad tai, ką jis sako, yra
nepaprastai svarbu. Dvigubas to paties pareiškimo pakartojimas yra
įtvirtinta senovės žydų tradicija, praktikuojama literatūrinėje kalboje.
Nors daugelis Naujojo Testamento rankraščių užrašyti graikų kalba,
šias knygas parašė žydų kilmės apaštalai.
Anglų kalbos kultūroje, kai norime pabrėžti kokio nors žodžio ar
frazės svarbą, naudojame kelis metodus. Ką nors pabrėždami, mes galime tai paryškinti, pabraukti, užrašyti pasvirusiu šriftu, didžiosiosmis
raidėmis arba gale pridėti šauktuką. Visais šiais būdais galima atkreipti dėmesį į žodį ar teiginį, kuris yra labai svarbus. Tačiau žydų rašytojai, pabrėždami žodį ar frazę, užrašydavo jį dukart ir visada žodžius
parinkdavo atsargiai, kad neperdėtų.
Tad Jokūbo perspėjimas yra ne tik rimtas ir stiprus — jis yra pabrėžtas kaip būtinas. Paprastai tariant, mes negalime į jį žiūrėti pro pirštus.
Svetimautojos

Ką konkrečiai Jokūbas sako, kai vartoja žodį „svetimautojos“? Pirma,
reikia pasakyti, kad šioje ištraukoje jis nekalba visai žmonijai, o tik tikintiesiems. Mes tai žinome, nes jis visame savo laiške kartoja žodžius:
„Mano mylimi broliai“. Antra, netikintis asmuo negali būti neištikimas Dievui, nes jo ir Dievo nesaisto Sandora paremti santykiai.
Pažvelkite į tai iš tokio taško: aš vedžiau Lizą, tad negaliu būti neištikimas Džeinei Smit kaip sutuoktinis, nes jai nesu davęs santuokos
įžadų.
Vieninteliai žmonės, kurie gali būti neištikimi Dievui, yra tie, kurie priėmė Jėzų Kristų kaip Viešpatį ir Gelbėtoją. Visi kiti yra nutolę
7 Anglų kalboje vartojamas posakis „I say it again“, kurio tiesioginis vertimas
būtų „ir dar kartą sakau“, tačiau lietuviškame vertime išverstas „taigi“ — vert.
past.
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nuo Dievo — toli nuo Jo — ir jų su Dievu nesieja Sandora paremti
santykiai.
Graikų kalbos žodis, apibūdinantis „svetimautojus“, yra moichos.
Graikų kalboje jis yra moteriškos giminės, o anglų kalboje vartojama
vyriška giminė. Žodžio esmę geriau atspindi „svetimautojos“. Karaliaus Jokūbo ir Naujajame Karaliaus Jokūbo Biblijos vertimuose buvo
bandyta šį neatitikimą ištaisyti verčiant šį žodį „svetimautojai ir
svetimautojos“. Panašu, kad New Living Translation ir kitų populiarių
Biblijos vertimų vertėjams moteriškos giminės žodis sukėlė nepatogumų. Galbūt jie nenorėjo, kad skaitytojai manytų, jog Jokūbas kalba tik
moterims. Bet, skaitant visą jo laiško kontekstą, paaiškėja, kad Jokūbas
kreipiasi į visus tikinčiuosius. Biblijos komentaruose sutartinai teigiama, kad Jokūbas kreipiasi ne tik į moteris, bet kodėl šis žodis nebuvo
išverstas kaip svetimautojos, lieka paslaptis ne tik man, bet ir Biblijos
komentatoriams.
Dar labiau viską paslaptimi apgaubia tai, kad žodis svetimautojos
geriau dera su bendru Biblijos vientisumu. Dievas santykius su savo
tauta dažnai vaizduoja kaip santuoką, kurioje Jis yra vyras, o mes — Jo
žmona.
Senojo Testamento pranašai dažnai taip darydavo. Izaijas rašo:
„Nes tavo vyras — tavo Kūrėjas, Galybių VIEŠPATS — jo vardas“ (Iz
54, 5). Tad, kai Izraelio tauta dėl stabmeldystės liovėsi būti ištikima
Viešpačiui, ji buvo apkaltinta svetimavimu. Ezekielis rašo: „Teisiu tave
kaip teisiamos svetimavusios“ (Ez 16, 38). Dievas per Jeremiją kalba:
„’Tačiau kaip moteris dėl meilužio darosi neištikima, taip tu buvai
man neištikima, Izraelio tauta’ — tai VIEŠPATIES žodis“ (Jer 3, 20).
Visa pranašo Ozėjo tarnystė vaizduoja žmonos neištikimybę vyrui.
Dievas nurodė Ozėjui vesti prostitutę. Šiame tikra gyvenimo istorija
iliustruotame pamoksle Ozėjas yra Viešpats, o jo žmona Gomera —
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Dievo tauta. Taip įvyko tam, kad Izraelis aiškiai pamatytų, jog jų
stabmeldystė niekuo nesiskiria nuo moters, kuri yra neištikima savo
vyrui ne su vienu, bet su keliais meilužiais. Izraelis buvo svetimautoja.
Jonas Krikštytojas toliau naudoja šį santuokos paveikslą sakydamas: „Kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis, sužadėtinio bičiulis, kuris
šalia stovi ir girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu“ (Jn 3, 29). Ir vėl
Jėzus yra Sužadėtinis, o Dievo tauta laikoma nuotaka.
Jėzus daro tą patį, kai Jis vadina Dievo tautą „pikta ir neištikima
karta“ (žr. Mt 12, 39 ir 16, 4). Žodis, kurį Jis pavartoja, vėlgi yra ne
vyriškos, o moteriškos giminės daiktavardis.
Apaštalas Paulius toliau naudoja šį vaizdinį sakydamas, kad mes
esame nuotaka, o Jėzus — jaunikis (Ef 5, 31–32). Taigi Biblijoje, tiek
Senajame, tiek Naujajame Testemente, dažnai matome Dievo tautą
vaizduojamą kaip žmoną santykiuose su Dievu. Todėl Jokūbo vartojamas moteriškos giminės daiktavardis „svetimautojos“ atitinka įtvirtintą biblinį modelį.
Stabmeldystė yra svetimavimas

Senajame Testamente teiginiai apie Judo ar Izraelio svetimavimą prieš
Dievą visada buvo susiję su stabmeldyste. Paprastai tariant, žmonės
buvo neištikimi Dievui. Kai mes galvojame apie stabmeldystę, mąstome apie statulų, aukurų arba švantyklų dievams statymą. Tačiau kai
Jėzus kalba apie svetimaujančią tautą, Jis kalba ne tik apie tai, kad ji
garbino išdrožtą kito dievo atvaizdą. Juk jie prašė, kad Jis įrodytų esąs
Mesijas parodydamas jiems ženklą.
Kai skaitome apie Jokūbo teiginį, jog Dievo tauta yra svetimautoja, jis irgi nekalba apie statulų, aukurų ar šventyklų statymą. Įdomu
tai, kad Jokūbas turi omeny labai panašų elgesį, apie kurį Paulius turėjo prabilti Korinto bažnyčioje — brolių ir seserų skirstymą (Jok 2,

90

Kriptonito sunaikinimas

1–13); liežuvavimą arba neigiamą atsiliepimą apie kitus (Jok 3, 1–12);
pavydą, pavyduliavimą ir savanaudiškus siekius (Jok 3, 13–18) ir savo
įnorių patenkinimo troškimą (Jok 4, 1–3). Visi šie poelgiai parodo
svetimavimą.
Ar šiose ištraukose sulaužomas Rašto vientisumo principas? Ar
Dievo tauta yra kaltinama svetimavimu ne dėl stabmeldystės? Paprastas atsakymas būtų: „Tikrai ne.“ Viskas yra susiję.
Panašu, kad būtent šiuo aspektu šiuolaikinė Bažnyčia ignoruoja
Jėzaus, Pauliaus, Jokūbo ir kitų Naujojo Testamento autorių perspėjimus. Paprastai tariant, mes stabmeldystę susiauriname ją siedami tik
su statulomis, aukurais ir šventyklomis svetimiems dievams. Tiesa ta,
kad stabmeldystė yra labai būdinga šiuolaikinei Vakarų krikščionybei.
Jei atvirai, tarp mūsų stabmeldystė yra labiau paplitusi nei šalyse, kuriose statomos šventyklos, statulos ir aukurai.
Aš noriu parodyti, kad stabmeldystė yra ne tik išplitusi mūsų šiandieninėje kultūroje, bet kad tai yra tas pats kriptonitas, kuris trukdė
Judo ir Izraelio gerovei; tas pats, apie kurį Paulius kalbėjo Korinto bažnyčiai; ir tas pats, apie kurį perspėjo Jokūbas bei kiti Naujojo Testamento rašytojai. Tai lygiai tas pats kriptonitas, kuris šiandien neleidžia
žmonėms ir bažnyčių bendruomenėms sėkmingai apreikšti Dievo didybę mūsų pasimetusiam ir žūstančiam pasauliui.
Pasaulio motyvacija

Prieš imdamiesi iš esmės nagrinėti stabmeldystę, giliau patyrinėkime
drąsų Jokūbo teiginį. Jis pabrėžtinai sako: „Jūs norite tik savo įnorius
patenkinti“ ir tuomet susieja šią motyvaciją su bičiuliavimusi su „pasauliu“. Taip, nubrėžiama skiriamoji linija tarp dviejų pasaulių, kuri
tiesiasi per visą Naująjį Testamentą. Paprastai tariant, pasaulį motyvuoja įnoriai. Apaštalas Jonas tai aprašo taip:
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Nes visa, kas pasaulyje, yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo
puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. (1 Jn 2, 16)

Šioje ištraukoje Jono žodžiai apima viską, kitaip tariant, jais apibrėžiama viskas, kas yra pasaulyje. Stabų yra daug, bet juos visus galima suskirstyti į tris šioje eilutėje išvardintas kategorijas. Svetimauti su
pasauliu reiškia būti skatinamam stipraus troškimo to, kas patenkins
penkis fizinius pojūčius arba pamaitins savivertę nepriklausomai nuo
Dievo. Kitaip sakant, jūsų puikybę.
The Message Biblijos vertimo perfrazavimas nusako, jog tai yra
„noras, kad viskas vyktų pagal tave, troškimas sau, troškimas atrodyti
svarbiam“. Tai varomoji pasaulio jėga. Viską galima apibendrinti požiūriu: „Aš žinau, kas man geriausia, ir aš to noriu.“
Juokingiausia tai, kad Dievas nori, trokšta ir siekia to, kas geriausia
jums. Šią tiesą kiekvienas mūsų turi aiškiai įsirašyti į širdį. Tai gyvybiškai svarbu, nes pasaulis yra kaip nepaprastai viliojantis meilužis,
traukiantis mus tolyn nuo Dievo. Jis gundo priversdamas manyti, kad
jis turi jums kai ką geresnio nei Dievas. Būtent todėl Jokūbas pabrėžtinai sako:
„Nesiduokite suklaidinami, mano mylimi broliai! Kiekvienas geras
davinys ir gera dovana ateina <...> nuo šviesybių Tėvo. (Jok 1, 16–17)

Jokūbas pradeda liepdamas mums neapsigauti, nesileisti pasaulio vilionių suklaidinamiems ar atitraukiamiems. Jo žinia paprasta:
be Dievo neturėsime nieko gero. Šios žinios įtvirtinimas širdyje padės
mums neatitolti. Kad ir kaip gera, naudinga kas nors beatrodytų, kad
ir kokiu laimingu jus padarytų, kad ir kiek linksma, smagu ar priimtina tai bebūtų mūsų visuomenėje, kad ir kaip logiška, populiaru tai
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beatrodytų ar kad ir kokiu turtingu tai jus bepadarytų — jei tai prieštarauja parašytam Dievo žodžiui, tai jums nenaudinga. Galiausiai tai
nuvestų jus ten, kur nenorite patekti, o tai yra mirties kelias. „Žmogui
jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį“ (Pat
14, 12).
Kiekvieno žmogaus kelias yra skirtingas, ir yra daug būdų, kaip
galima pasiduoti svetimavimui su pasauliu, bet visi tie būdai turi vieną
bendrą bruožą: jie atrodo teisingi: geri, naudingi, pelningi, priimtini,
išmintingi. Bet jei jie prieštarauja bendram apreiškimui Biblijoje, visi
jie nuveda į mirtį.
Aš tvirtai tikiu, kad dėl to Dievas mus įspėja šiais žodžiais:
„Tad, vaikai, klausykitės manęs ir dėkitės į širdį mano žodžius. Neleiskite savo širdžiai sukti pasaulio keliais, nenuklyskite į pasaulio
takus, nes pasaulis pražudė daugelį, pasaulio aukos gausios. Pasaulio
namai — kelias į Šeolą, vedantis žemyn į mirties kambarius“ (Pat 7,
24–27; žodis „pasaulis“ įrašytas vietoj žodžių „jos“ ir „ji“).

Saliamonas rašo tai norėdamas perspėti dėl seksualinio amoralumo, bet tai yra daug gilesnė pranašystė. Saugokitės pasaulio vilionės
metodų — jų jėga stipri ir maloni. Kodėl tiek daug tautų, įskaitant ir
Izraelį bei Judą, taip greit papuolė į mirtinus pasaulio vilionių spąstus?
Ar esame tokie naivūs, kad manome, jog jie nebeegzistuoja? Jau nuo
kito skyriaus mes sužinosime, kokie jie tikri ir kaip yra išplitę.
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PRITAIKYKITE praktiškai
Niekas nesituokia planuodamas svetimauti. Nors įžadai ir gali atrodyti gąsdinantys, nuotakos ir jaunikiai sandoros pažadus ištaria iš visos
širdies. Kodėl tuomet tiek daug santuokų subyra ir kai kurios — dėl
neištikimybės? Atsakymas nėra paprastas, bet jo šerdyje slypi nepastebėjimas jėgų, kurios sugriauna santuokos ryšį.
Jūsų santykis su Dievu yra tiesiogine šių žodžių prasme jūsų gyvenimas. Nėra gyvenimo be Dievo. Bet pasaulis bando mus suvilioti,
kad taptume Jam neištikimi. Geriausias būdas išlikti budriam — tai
visame kame ieškoti Dievo.
Ką galite padaryti, kad užtikrintumėte, jog Dievui atiduodate viską?
Kokia jūsų dienotvarkė? Ar apsaugote laiką su Dievu, laiką skaityti Jo žodį, melstis, pasninkauti? Ar ieškote galimybių tarnauti Dievui
savo bažnyčioje, darbe arba bendruomenėje? Ar savo darbą atliekate
kaip Dievo garbinimą? Apsibrėžkite vieną dalyką, kuris reikštų augti
santykiuose su Dievu nesvetimaujant. Nusistatykite sau planą, užsirašykite jį ir pradėkite jį vykdyti.

10
KAS SLYPI UŽ
STABMELDYSTĖS?

Mes turime nutraukti stabmeldystės paslapties šydą. Nepavyks to padaryti greitai ar lengvai, bet jei išnarpliosime šią temą, tai mums atvers
daug dalykų ir bus įvairiapusiškai naudinga. O labiausiai naudingos
mums yra žinios, kurių reikia, kad aptiktume stabmeldystę savo gyvenime. Suvokdami, kas yra mūsų dvasinis kriptonitas, mes įgauname
pranašumą. Tad pradėkime nagrinėti jo šaknis.
Prisiminkite, kaip šios knygos pirmame skyriuje skaitėme, kad
Dievas „įdiegė amžinybę į žmogaus širdį“ (Mok 3, 11). Kiekvienas pasaulio žmogus gimsta turėdamas šią įgimtą savybę. Paulius tai patvirtina rašydamas: „Kai jokio įstatymo neturintys pagonys (netikintieji)
iš prigimties vykdo Įstatymo reikalavimus, tada jie, neturintys Įstatymo, patys sau yra įstatymas. Jie parodo, kad Įstatymo reikalavimai
įrašyti jų širdyse, ir tai liudija jų sąžinė bei mintys, kurios tai kaltina,
tai teisina viena kitą“ (Rom 2, 14–15).
Tiesa štai kokia: visi intuityviai pažįstame Dievo kelius, nes jie yra
įrašyti mūsų sąžinėje nuo pat gimimo. Lizai ir man tai tapo akivaizdu
auginant mūsų keturis berniukus. Dar būdami kūdikiais, prieš tai, kai
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buvo išmokyti, jog „taip negalima“, jie susigėsdavo trenkę savo broliui,
numetę maistą, iškėlę sceną tėvams ar padarę kažką panašaus — tai
galėjai pamatyti iš jų veidų.
Dievo pažinimas įdėtas ne tik į kiekvieno žmogaus širdį, jis matomas visame, kas buvo sukurta:
Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems
tai atskleidė. Jo neregimosios savybės — jo amžinoji galybė ir dievystė <...> — įžvelgiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami.
(Rom 1, 19–20)

Pamąstykite apie šiose dviejose eilutėse paryškintus žodžius „atskleidė“ ir „įžvelgiamos protu“, kurie veda prie „nepateisinami“. Štai
kas yra tikra: žmogus nepateisinamas, jei jis ignoruoja Dievą. Jis pats
save atskleidė visiems, kurie yra sąžiningi ir trokšta tiesos.
Ar kada girdėjote ką nors klausiant: „O ką daryti žmogui kokioje
atokioje Afrikos vietovėje, niekada negirdėjusiam apie Dievą? Kaip jis
gali būti išgelbėtas? Kaip Dievas gali jį pasmerkti ir nuteisti?“
Šie klausimai, dažniausiai skambantys kaip protestas, reiškia norą
vengti to, ką jie jau žino arba ko nenori išmokti. Jų sąžinė jiems sako,
kad Dievas yra tikras, bet jie šią tiesą atmeta. O žinoti jie nenori to,
kad Jo pažinimas yra prieinamas visiems, kurie ieško tiesos. Jei jau visai atvirai, klausinėtojai turėtų pripažinti, kad Jį neigia. Psalmių autorius patvirtina, kad kūrinija nepaliaujamai garsiai skelbia apie Dievą:
Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbus. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai be
jokio kalbesio ir be jokių žodžių. Negirdėti jų balso, bet žinia skamba
visoje žemėje, jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių. (Ps 19, 2–5)
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Žinia apie neišmatuojamą Dievo didybę nuolat skelbiama visame
pasaulyje kiekvieną kiekvienos minutės sekundę, kiekvienos valandos
minutę, dvidešimt keturias valandas per parą ir 365 dienas per metus.
Kaip manote, ar ji skelbiama ir „neišmanančiam“ žmogui tolimojoje Afrikoje? Žmogus gali apsimesti ir gyventi taip, tarsi Dievas neegzistuotų, bet tiesa ne tik įrašyta jų širdyse nuo gimimo, tačiau nuolat
jiems kalba kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Ir jei žmogus neatmetė
to logiškai ar kitaip save įtikindamas ir galiausiai nenutildė vidinio
sąžinės balso tapdamas kvailiu, Jo realumo jis negalės išvengti.
Lemtingas posūkis

Lemtingas posūkis įvyksta, kai žmogus pasirenka arba ieškoti gyvojo
Dievo, arba „patenkinti“ savo troškimą nusigręždamas į dievą ar dievus, taip nuramindamas sąžinę. Galite galvoti: Gyvenu Vakaruose, dievai mūsų kultūroje neegzistuoja. Mes neturime statulų, ikonų, šventyklų
ar kažko panašaus. Prašau, būkite man kantrūs, aš parodysiu, kad Vakarai turi pačių įvairiausių dievų ir niekuo nesiskiria nuo kitų kultūrų.
Iš kur atsirado šie dievai? Mes turime turėti omenyje, kad dievus
arba stabus sukūrė žmonės. Žmogus yra priverstas patenkinti tą įgimtą Dievo suvokimą bei poreikį išlaikyti su Juo gerus santykius. Jei sukuriama alternatyvi dievybės versija, tas, kas ją sukūrė, nustato, ko reikia, kad tam dievui įtiktume, ir kad ta dievybė suteiktų ar leistų viską,
ko nori jo kūrėjas — ir visa tai tik dėl mūsų įgimto poreikio garbinti.
Dabar paklausykite, ką Paulius sako toliau:
Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi
esą išmintingi, jie tapo kvaili ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlo-
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vę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus.
(Rom 1, 21–23)

Šioje ištraukoje susitelkiama ne į atvaizdų (stabų) kūrimą, o tik į
daug gilesnės problemos pasekmes — Jo, kaip Dievo, negarbinimą. Dabar nepaprastai svarbu įtvirtinti, kas yra tikrasis „garbinimas“. Jei galvojame apie bažnyčios šlovinimo komandą, giedančią „lėtą giesmę“,
mes visiškai nesuvokiame šios žinutės esmės. Teisingiausias tikrojo
garbinimo apibrėžimas yra ne muzika ir giesmės, o paklusnumas.
Kaip kelių knygų autorius, aš supratau, kad, pradėdamas knygoje
kalbėti apie nelabai žinomą terminą, turiu pateikti jo pirminį apibrėžimą arba apibūdindamas jį tiesiogiai, arba pavartodamas tekste taip,
jog geriausiai pavaizduočiau to žodžio reikšmę. Tą patį daro ir bet kuris kitas rašytojas, o Dievas šiuo atžvilgiu irgi niekuo nesiskiria.
Jei ieškote, kur pirmą kartą Biblijoje paminėtas žodis „garbinimas“, ta eilutė yra Pr 22, 5. Abraomas kalbasi su savo tarnais informuodamas juos, ką ruošiasi daryti su sūnumi Izaoku ant kalno. Abraomas sako: „Berniukas ir aš kopsime į ten. Pagarbinsime ir sugrįšime
pas jus.“ Ką jis ruošėsi ten daryti? Ar pagiedoti lėtą giesmę Dievui, o
gal surinkti kelis giedotojus ir muzikantus, kad pravestų garbinimo
pamaldas bažnyčioje? Visiškai ne. Jis ruošėsi paklusti tam, ką Dievas
jam prieš tris dienas liepė padaryti — paaukoti savo vienintelį sūnų.
New Living Translation Biblijos vertime Rom 1, 21 vartojamas
žodis „garbinti“, o keli kiti vertimai vartoja žodžius „šlovinti“ arba
„pagerbti“. Visi šie žodžiai susiję. Mes šloviname ir pagerbiame Dievą arba bet kurią kitą valdžią, kuriai paklūstame. Galime būti nenuoširdūs, pataikauti ir girti, rašyti giesmes apie jį ir taip toliau, bet jei
nedarysime to, ko trokšta Dievas, mes Jį įžeisime, o tai yra garbinimo
(arba pagerbimo) antonimas, arba priešingybė.
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Vieną dieną Dievas pasakė savo tautai: „Nekenčiu, niekinu jūsų
šventes <...>. Pasitraukite šalin su savo giesmių triukšmu; aš neklausau jūsų arfų skambesio! Tevilnija teisingumas lyg upės srovė, o teisumas — lyg nuolat tekanti upė.“ (Am 5, 21.23–24). Gyvenimas teisume — tai paklusimas Jo valdžiai, o ne tai, ką mes apibrėžiame esant
pamaldžiu gyvenimu.
Senosios Sandoros pagrindu Dievas nurodė Mozei, kokios aukos
Jam yra priimtinos. Aukos, kurias Jo tauta galėjo atnešti kaip Jo pagarbinimą, buvo labai įvairios: avinėlis (žr. Iš 29, 39–41), jautis (žr. Iš
29, 10–14), miltai (žr. Iš 29, 41) ir daug kitų. Garbindami jie taip pat
galėjo palapinėje ir šventykloje deginti šventus kvepalus, vadinamus
smilkalais (žr. Kun 2, 2). Tuomet vieną dieną Dievas pasakė:
„Aš rūpinuosi žmogumi, suvargusiu ir besisielojančiu, drebančiu
nuo mano žodžio. Aukoti jautį ar užmušti žmogų, skersti aviną ar
nusukti sprandą šuniui, aukoti grūdus ar lieti kiaulės kraują, deginti
smilkalus kaip priminimo auką stabui — tai keliai, labai mėgstami
žmonių, kuriems malonios jų bjaurios apeigos. Bet aš jiems parinksiu sunkius bandymus, <...> dėl to, kad jie darė, kas bloga mano akyse, ir rinkosi priešinga mano norui.“ (Iz 66, 3–4)

Jis pradeda nuo apibrėžimo, kas yra tie, kuriems skirtas Jo palaiminimas, tie, kurie dreba nuo Jo balso. Tai apibūdina žmogų, kuris paklusnumą laiko didžiausios svarbos klausimu. Jie yra tie, kuriems Jis
skiria savo dėmesį.
Tuomet Jis atsigręžia į tuos, kurie pasirenka Jį garbinti (paklusti) savaip. Jų garbinimo būdai yra ne tik nepriimami, bet taip pat prilyginami
žmonių aukojimui (šaltakraujiškai žmogžudystei), šunų aukojimui, kiaulių kraujui ir stabo laiminimui. Šie veiksmai buvo pasibjaurėtini Dievo
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akyse. Jei kas nors iš tikrųjų aukodavo šiuos pasibjaurėtinus dalykus arba
ką nors nužudydavo, jie būdavo atskiriami nuo Izraelio bendruomenės
arba baudžiami mirtimi. Tai stipru ir ryžtinga! Tad akivaizdu, kad jų garbinimas iš tikrųjų nebuvo garbinimas, nors ir atitiko garbinimo nurodymus, surašytus Išėjimo ir Kunigų knygose. The Message Biblijos vertime
tai perfrazuojama taip: „Jūsų garbinimas yra nuodėmė.“
Prisiminkite, kad tai Jo Sandoros tauta, tie, kurie gavo Jo pažadus.
Kodėl jie girdėjo tokius nemalonius žodžius? Nes garbino savaip ir nepakluso Jam. Tas pats galioja ir mums: mes galime giedoti Dievui giesmes, lankyti pamaldas ar išpažinti savo atsidavimą Dievui, net jei tai ir
atitiktų aprašytus Naujojo Testamento būdus. Bet jei neturime pamato paklusnume, mūsų garbinimas iš tikrųjų nėra tikrasis garbinimas.
Argi mums nepasakyta: „Kaip klusnūs vaikai, daugiau nepasiduokite
ankstesnėms savo neišmaningumo laikų aistroms“ (1 Pt 1, 14)?
Problemos esmė, kaip mini Paulius, ta, kad Dievui neatiduodama
padėka, kitaip tariant, tai nedėkingumas. Jei esame įsitikinę, jog mums
priklauso tam tikras gyvenimo būdas, jog nusipelnėme tam tikrų materialinių gėrybių arba tikimės kokio nors statuso, esame susitelkę į
save ir dėl to nedėkingi. Galų gale, juk mes sunkiai dirbome, planavome, išsikėlėme tikslus, svajojome apie tai, ką pasiekėme ar sukūrėme,
tad jaučiame pasididžiavimą savo pačių darbu.
Elgesys, turintis pasekmes

Šios giluminės nuostatos nukreipti savo vidinį troškimą paklusti, pagerbti ir dėkoti į kažką kitą, o ne patį Dievą, ir sukuria terpę stabmeldystei žmoguje, bendruomenėje ar tautoje. Paulius toliau pareiškia:
Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui,
kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir len-
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kėsi bei tarnavo kūriniams, o ne Kūrėjui, kuriam šlovė per amžius.
Amen! (Rom 1, 24–25)

Prisiminkite, kad viso to šaknis — paklusnumo ir dėkingumo
Dievui stoka. Tada mes garbiname (paklūstame) savo puolusios prigimties troškimus. Mes atsiduodame tam, kas buvo sukurta, o dabar
yra netobula ir prakeikta. Mūsų moralinis kompasas sugedo, ir tiesa
pakeičiama melu. Dabar tai, ką manome esant išmintimi, iš tikrųjų
yra kvailumas. Tai, ką pasaulis laiko normaliu dalyku, iš tikrųjų nėra
normalu. Taip elgiantis toliau, tai, kas buvo išties gera, dabar vadinama blogu, o tai, kas iš tikrųjų yra bloga, apibūdinama kaip gera. Toliau
skaitome:
Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai.
(Rom 1, 26)

Tai pasakęs Paulius keliose tolimesnėse eilutėse, kurias The New
Living Translation Biblijos vertime sudaro 137 žodžiai, išvardina
dvidešimt du nusižengimus prieš Dievą. Tarp jų įtraukiami tokie
nusižengimai kaip žmogžudystė, šmeižtas, neapykanta, godumas, nepaklusnumas tėvams ir homoseksualumas. Daug pasako tai, kad iš tų
137 žodžių penkiasdešimt devynis (maždaug keturiadešimt procentų)
Paulius pavartoja homoseksualumo klausimui, o likusiam dvidešimt
vienam daug nekomentuodamas skiria tik po porą žodžių. Kodėl?
Ar Dievas išskiria homoseksualumą ir suteikia mums teisę laikyti
homoseksualus didesniais nusidėjėliais nei tie, kurie įvykdė kitas
nuodėmes? Tikrai ne! Greičiau Jis aiškiai pasako, kad homoseksuali
trauka yra vienas geriausių rodiklių, jog visuomenė stačia galva krenta
į stabmeldystę. Grįžkime prie Pauliaus žodžių:
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Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė į priešingus prigimčiai. Panašiai ir vyrai,
pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir už iškrypimą jiems patiems
būdavo vertai atlyginama. (Rom 1, 26–27)

Visuomenė, kuri nebepripažįsta Dievo, Jam nebedėkoja ir nebepaklūsta, ims seksualinį iškrypimą, ypač homoseksualumą, pripažinti,
tuomet jam pritarti (įteisinti) ir galiausiai jį skatins. Paulius šį elgesį
įvardina kaip gėdingą ir nenatūralų.
Tiesa yra pakeičima melu, kuris galiausiai priveda prie sąmyšio
dėl lyties.
2017-ųjų sausio mėnesio National Geographic žurnalas buvo skirtas temai, pavadintai „Lyties revoliucija“. Redaktoriai surinko žmones,
atstovaujančius įvairioms seksualinėms arba lytinėms orientacijoms,
kurias sukūrė mirtingas žmogus. Žurnalas konsultavosi su žymiausiais žmogaus lytiškumo ekspertais iš universitetų ir koledžų. Kai kurie
terminai, pavartoti seksualiniam arba lyties pasirinkimui, buvo tokie:
aseksualumas, lytinis binariškumas, androginiškumas, transseksualumas, cislytiškumas, interseksualumas, biseksualumas, heteroseksualumas, transvyriškumas, transmoteriškumas ir taip toliau. Tai skamba
labai įmantriai, bet visa tai patenka į kvailumo ir apgaulės kategoriją.
Žmonės, kurie sugalvoja šiuos terminus, laikomi labai protingi,
išsilavinę ir ekspertai. Kas laukia mūsų visuomenės, jei leisimės vedami tokio mąstymo? Tyrimai rodo, kad Jungtinių Amerikos Valstijų
valdžia išleido du šimtus milijardų dolerių spręsdama lyčių tapatybės
ir homoseksualumo klausimą8. Ar galite įsivaizduoti, kiek daug gali8 Mat Staver: Homosexuality Costs The Government Tens Of Billions Of Dollars
Brian Tashman, 2015 m. balandžio 16, 12.40 val. Prieiga internete: https://tinyurl.com/
yxcutqlb
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mybių buvo galima sukurti turint tokius išteklius? Šios lėšos galėjo
būti panaudotos pagerinti valstybinių mokyklų mokymosi aplinką,
sustiprinti policijos pajėgas, atnaujinti oro uostus ir kitas valstybines
įstaigas, o svarbiausia — padėti benamiams, vienišoms motinoms ir
neįgaliesiems. Bet ši didžiulė pinigų suma buvo išleista vien lyties pasirinkimo klausimui, prieštaraujančiam Dievo sukurtai tvarkai žmonijoje. Nuo pat pradžių Biblijoje skelbiama: „Vyrą ir moterį sukūrė
juos“ (Pr 1, 27). Jis apsprendžia lytį; Jis žino, kas mums geriausia, nes
Jis mus myli.
Bet viskas daroma prisidengiant išmintimi, kai iš tikrųjų taip
švaistyti išteklius yra kvaila. O blogiausia yra tai, kad žmonės yra skatinami netinkamai elgtis ir tampa gyvenimo stiliaus, kuriam nebuvo
sukurti, belaisviai.
Kaip visuomenė, mes pasidavėme melui, kad tai yra „žmogaus teisių“ klausimas, taip leisdami labai nedidelei žmonių grupei susieti jį
su rasine arba lytine diskriminacija. Tai yra teisės, dėl kurių turėtume
kovoti, bet tą darome ne taip, kaip tie, kurie laiko save kitokius nei
buvo sukurti.
Paulius pranašauja, kad būtent toks absurdiškas elgesys pasireikš,
kai nustosime iš visos širdies garbinti Dievą (paklusti) ir Jam dėkoti.
Tad kodėl lyderiai neprabyla ir neparodo, kokie klaidingi yra šie įsitikinimai ir pastangos? Mes pradėjome bijoti tiesos ir sutikome su melu
ir apgaule. Mes leidomės nunešami į stabmeldystę, ir ji mumyse, kaip
tautoje, pasistatė tvirtovę
Visuomenė tai gali vadinti pažanga, bet iš tikrųjų tai yra grįžimas į
kvailumą. Pauliaus žodžiai, užrašyti labai seniai, parodo, kaip visi seksualiniai ir lytiniai iškryptimai kyla iš stabmeldystės. Jis vardina tolimesnes pasekmes:
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Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis
netinkamu išmanymu ir daryti, kas nedera. Todėl jie pilni visokio
neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių,
nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie — šmeižikai, Dievo nekentėjai, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai,
neklausantys tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi.
(Rom 1, 28–31)

Nereikia toli ieškoti, atlikti ypatingo tyrimo ar baigti socialinių
mokslų, kad pamatytume tokio pobūdžio elgesį mūsų visuomenėje.
Jis labai paplitęs, užkrečiantis ir griauna gyvenimus, šeimas ir tautas.
Šis iškrypęs elgesys ir pritarimas jam tapo socialinių skilimų, santykių
nestabilumo ir įvairiausių karų priežastimi.
Jei visa tai dar nepakankamai tragiška, Paulius užbaigia sakydamas:
Nors žino Dievo sprendimą, jog visa tai darantys verti mirties, jie ne
tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. (Rom 1, 32)

Vyriausybė, žiniasklaida, televizija ir filmų prodiuseriai, socialiniai
darbuotojai, lyderiai, įtakingi asmenys ir visa visuomenė puikiai suvokia, kad toks elgesys prieštarauja Kūrėjui, bet jie ignoruoja sąžinės balsą ir tai, ką skelbia visa kūrinija. Ir, norėdami numalšinti sąžinės balsą,
jie skatina kitus tai daryti tikėdamiesi nutildyti tiesą savo širdyse.
Visi aukščiau išvardinti poelgiai yra pasekmė daug giliau slypinčios stabmeldystės problemos — Dievo negarbinimo (nepagarbos ir
nepaklusnumo) ir nedėkingumo, kai Jis to nusipelno. Dievas iš tikrųjų pripažįstamas tik tada, kai Jo priėmimas atsispindi mūsų elgesyje,
ne tik tuščiuose žodžiuose. Tai galioja visai žmonijai, bet toliau savo
dėmesį sutelksime į žmogų, kuris jau yra užmezgęs santykį su Dievu.
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Pritaikykite praktiškai
Garbinti — tai pasirinkti paklusti, pagerbti ir dėkoti Dievui. Kai praleidžiame bet kurį šio tikrojo garbinimo elementą, mes atsiveriame
apgaulei, vedančiai į stabmeldystę. Tai galioja mums asmeniškai ir
kultūriškai. Pirmoji Biblijoje randama užuomina apie garbinimą kalba
apie Abraomą, kai šis pakluso Dievui susiruošęs paaukoti Izaoką. Ką
Dievas liepė padaryti jums? Galbūt Šventoji Dvasia jums metė iššūkį,
kai skaitėte Bibliją, o gal Ji įdėjo į širdį kažką skirto tik jums?
Kaip šis skyrius pakeitė jūsų mąstymą apie Dievo jums skirtą užduotį? Skirkite laiko dabar pat paklausti Jo, kokius žingsnius turėtumėte žengti, kad šiandien įgyvendintumėte tą užduotį, ir įsitikinkite,
kad padėkojate jam už tai, jog pasirinko jus šiam darbui, jog kalba
jums ir yra su jumis, kai garbinate Jį savo paklusnumu.

11
TIKINČIŲJŲ
STABMELDYSTĖ

Stabmeldystė tarp pasaulio žmonių jau yra pakankamai blogai, bet aptikti ją tarp tų, kurie yra Sandoroje su gyvuoju Dievu, yra siaubinga.
Jokūbas tokią stabmeldystę vadina svetimavimu. Šis žodis pavartojamas, nes esame Sandoroje su Dievu, ir kaip vyras ar žmona yra neištikimi savo sutuoktinei arba sutuoktiniui, taip ir mes esame neištikimi
savo Vyrui, Viešpačiui Jėzui Kristui, kai pasiduodame stabmeldystei.
Karalius Saulius ir amalekiečiai

Pradėkime nuo Senojo Testamento ir judėkime į Naująjį. Izraelis buvo
sudaręs Sandorą su Dievu, kuri prasidėjo nuo jų tėvo Abraomo. Dievas
nurodė Izraelio karaliui Sauliui per pranašą Samuelį: „Dabar klausykis
VIEŠATIES žodžių!’“ (1 Sam 15, 1). Nebuvo įmanoma Dievo valios
suprasti klaidingai — Jis kalbėjo tiesiai šviesiai. Karaliui buvo liepta visiškai sunaikinti amalekiečius: visus vyrus, moteris, vaikus ir gyvulius.
Tai buvo Dievo kerštas, nes amalekiečiai priešinosi Izraeliui, kai šie
bėgo iš Egipto ir buvo pažeidžiamiausi. Karalius Saulius iškart sukvietė ir mobilizavo kariuomenę Amalekui užpulti. Tačiau mes skaitome:
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Saulius sutriuškino amalekiečius nuo Havilos iki pat Šūro į rytus
nuo Egipto. Amaleko karalių Agagą paėmė gyvą į nelaisvę, bet visus
žmones skyrė sunaikinti kalaviju. Saulius ir kariai pasigailėjo Agago,
geriausių avių, galvijų, peniukšlių ir avinėlių bei visko, kas buvo vertinga. Jie nenorėjo skirti jų sunaikinti; sunaikinti jie skyrė tik tai, kas
buvo menka ir niekam netiko. (1 Sam 15, 7–9)

Daugeliui Izraelyje atrodytų, kad Saulius pakluso Viešpaties žodžiui, bet iškart po to skaitome: „Tas VIEŠPATIES žodis pasiekė Samuelį: ‘Gailiuosi padaręs Saulių karaliumi, nes jis nusigręžė nuo manęs
ir neįvykdė mano įsakymų’“ (1 Sam 15, 10–11). Saulius nepagarbino
Dievo, nepakluso Jam taip, kaip Jis buvo vertas. Jis nebuvo ištikimas
Dievui.
Pamenu, kaip sumišęs tėtis man atviravo, kad vienas didžiausių
jam kylančių sunkumų su paaugliu sūnumi buvo tas, kad jaunuolis iš
dalies darydavo, kas jam liepta, bet tuomet tiesiog išeidavo ir veikdavo
tai, ką norėdavo — dažniausiai leisdavo laiką su draugais. Kai tėvas sūnui dėl to papriekaištaudavo, jis supykdavo ir priešgyniaudavo: „Nagi,
tėti, kodėl tu man toks griežtas! Padariau devyniasdešimt procentų
to, ko manęs prašei. Kodėl tu kabinėjies? Kodėl neįvertini to devyiasdešimties procentų darbo, o žiūri į tuos dešimt, kurių neįvykdžiau?“
Tėvas nežinojo, ką daryti.
Aš tam tėčiui pasakiau: „Tuomet Dievas irgi kabinėjasi.“ Priminiau jam istoriją apie amalekiečius. Pasakiau, kad, ko gero, Saulius užmušė mažiausiai tūkstantį vyrų, moterų ir vaikų. Esu įsitikinęs, kad
jis paskerdė daug daugiau avių, ožkų ir galvijų, palyginti su skaičiumi,
kurį išsaugojo. Tad gana užtikrintai galėtume sakyti, kad Saulius atliko
didžiumą Dievo jam pateiktos užduoties, bet Dievas pasakė, jog Saulius nepakluso Jam, ir vėliau, apibūdindamas Sauliaus elgesį, pavartojo
žodį „maištas“ (23 eil.; NLT).
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Šis biblinis pavyzdys padėjo tėvui suprasti, kad jis iš tikrųjų pastebėjo netinkamą savo sūnaus elgesį.
Tiesą sakant, esu įsitikinęs, kad karalius Saulius įvykdė netgi devyniasdešimt devynis procentus Dievo jam duoto paliepimo. Kodėl
Dievas atkreipė dėmesį ne į tai, ką Saulius padarė, o į tą vieną procentą, kurio nepadarė? Daugelio žmonių akyse tai būtų laikoma kabinėjimusi prie smulkmenų, bet Dievui dalinis paklusnumas, net jei jis kone
visiškas, nėra paklsunumas. Tai reiškia, kad Dievas nėra garbinamas
ar šlovinamas taip, kaip Jis vertas.
Tuomet Samuelis papriekaištauja Sauliui, kuris, būdamas apgautas, atvirai paneigia kaltinimą, bet Samuelis parodo į galvijus, kurie
buvo aukojami. Tada Saulius bando kaltę suversti žmonėms, bet Samuelis jį pataiso: „Ne, tu vadovauji, tu esi tas, kuris nepakluso Dievui“
(perfrazuota — autor. past.) Kai pranašui pasipriešinus Saulius įvaromas į kampą, Samuelis pasako nepaprastą tiesą apie stabmeldystę:
„Nepaklusnumas yra kaip žyniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra
kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Viešpaties žodį, Jis atmetė
tave, kad nebebūtum karaliumi.“ (1 Sam 15, 23; KBV)

Dabar aš susitelksiu į antrąjį teiginį, t. y. „užsispyrimas yra kaip
stabmeldystė“. Užsispirti reiškia „stumti“ arba „spausti“. Saulius atstūmė tiesą, visišką paklusnumą.
Kiti žodžiai „yra kaip“ užrašyti pasvirusiu šriftu, o tai reiškia, kad
originaliame tekste jų nėra. Hebrajų kalboje šioje vietoje nėra žodžių,
ir vertėjai juos pridėjo, kad geriau skambėtų. Geresnis vertimas būtų
„užsispyrimas yra stabmeldystė“.
Iš tikrųjų, kai kas nors žino tiesą, žino Dievo valią ir ką Dievas
kalbėjo, bet tai atmeta ir nepaklūsta, tai yra stabmeldystė. Dėl kokios
priežasties jie atmeta? Savo valią, planą, norus ir troškimus jie iškėlė
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aukščiau už Dievo. Vis šie dalykai eina pirmiau Dievo, o stabu laikoma
bet kas, kas svarbiau už Dievą.
Saulius tikėjo ir net išpažino: „Aš paklusau Dievui“; bet kadangi jis
nepakluso visiškai, o žmonių troškimus (teisingiau, savo troškimus)
laikė svarbesnius už Dievo žodį, tai buvo stabmeldystė. Tai jį taip apakino, kad pats nuvertino Viešpatį.
Tą patį, ką supratome apie visą žmoniją iš Laiško romiečiams,
galima, be abejo, pritaikyti ir Sauliui. Sauliaus stabmeldystė buvo įsišaknijusi ne statulose, statulėlėse, aukuruose ar šventyklose. Ji veikiau
buvo susijusi su tuo, kad Dievas nebuvo deramai pagarbintas, t. y. nebuvo paklūstama tam, ką Jis apreikšdavo. Ši esminė elgesio nuostata,
mums to nesuvokiant, tiesą iškeičia į melą, tad Saulių pradėjo valdyti
apgaulė. Ji vedė jį prie „netikusio išmanymo“, ir jis pradėjo „daryti tai,
kas nedera“. Tragiška buvo tai, kad dėl Sauliaus stabmeldystės jo gyvenimas tapo vis nedoresnis. Jis tapo pavydus, reiklus, neišmintingas,
pykčio bei neapykantos kupinu Dievo tarnų puldinėtoju ir žudiku ir
net tarėsi su žyne — ir visa tai dėl jame įsišaknijusios stabmeldystės.
Dažnai tie, kurie bendrauja su Dievu ir vis tiek pasirenka savo pačių troškimus, o ne tai, ką Jis aiškiai apreiškė per Bibliją, nebemato
savo pačių nepaklusnumo. Dabar mes iškeitėme tiesą į apgavystę ir
tikime, kad Dievas yra mūsų pusėje. Mes manome, kad Jis supranta
mūsų širdį, ir todėl dovanoja mums mūsų elgesį arba pritaria mūsų gyvenimo būdui, kai iš tikrųjų esame priešiški Dievui ir tapę Jo priešais.
Pasitenkinimas

Pakalbėsiu apie kitą stabmeldystės aspektą apibrėždamas du raktinius
žodžius. Pirmasis yra „pasitenkinimas“. Merriam-Webster žodyne jis
apibrėžiamas kaip „pasitenkinimo savo nuosavybe, statusu ar situacija jausmas arba to jausmo demonstravimas“. Dažniausiai vartojamas
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graikų kalbos žodis, verčiamas kaip „pasitenkinimas“, yra arkeo, ir jis
apibrėžiamas kaip „pakakti, būti pakankamam, patenkinti ir būti netiesiogiai stipriam bei galėti kam nors padėti“ (WSNTDICT).
Mes negalime tinkamai tarnauti, jei nesame patenkinti. Jei trūksta
šios dorybės, į kiekvieną situaciją žiūrėsime galvodami: Kuo tai gali
būti naudinga man? Mūsų elgesys ir žodžiai gali atrodyti nesavanaudiški ar net kaip savęs atsisakymas, bet jei jie nėra įtvirtinti pasitenkinime, juos skatins savanaudiški motyvai.
Paulius sakė bažnyčiai: „Aš visai nemanau skųstis stoka, nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11). Jis tikrai turėjo poreikių;
jis tik informuodavo tuos, kuriems tarnavo, kad neieškos sau dovanos, o nori jiems dovanoti. Jis negalėjo meluoti arba perdėti rašydamas laiškus, tad mes žinome, kad jis tikrai turėjo tokį motyvą, o ne
rašė „politiškai korektiškai“. Vienintelis būdas, kaip jo motyvai galėjo
tapti tokie nesavanaudiški, yra visiškas pasitenkinimas savo būkle net
ir turint labai rimtų poreikių.
Dėl to mums, kaip tikintiesiems, sakoma: „Žinoma, maldingumas didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Turėdami maisto
ir drabužį, būkime patenkinti“ (1 Tim 6, 6). Su pasitenkinimu susietas
„didelis pelnas“, tačiau pelnas ne visada mus pasiekia mūsų nustatytu
laiku. Pasitenkinimas padeda mums išlikti savo pozicijose ir nepasiduoti anksčiau nei matome atsakytas maldas.
Maldoje prašiau Viešpaties pasakyti, kaip Jis nusako pasitenkinimą. Savo širdyje išgirdau: Tai yra visiškas pasitenkinimas mano valia.
Mūsų Viešpaties Jėzaus gyvenimas tiksliai iliustruoja tą pasitenkinimą. Jo žodžiuose mes vis išgirstame: „Mano maistas — vykdyti valią
to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą“ (Jn 4, 34). Jo pasitenkinimas
Dievo valia ir pasišventimas jai yra akivaizdžiai matomas mesianinėje
psalmėje, kurioje parašyta: „Mano džiaugsmas — vykdyti tavo valią,
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mano Dieve, tavo Įstatymą turiu širdyje!“ (Ps 40, 9). Jis nejautė jokio
džiaugsmo ar entuziazmo, jei tai nebuvo susiję su Dievo valia. Jis degė
noru įvykdyti savo Tėvo troškimus.
Bet pasitenkinimas neturi būti painiojamas su susitaikymu, nes tai
du visiškai skirtingi dalykai. Jūs pamatysite, kad Jėzus, „garsiai šaukdamas ir liedamas ašaras, siuntė prašymus ir maldavimus“ (Hbr 5, 7).
Jis išvartė pinigų keitėjų stalus ir labai troško vakarieniauti su apaštalais prieš savo mirtį. Jėzus nepasitenkino matydamas supančiotus, sergančius ir pasimetusius žmones; Jis kovoju prispaustųjų vardu. Tačiau,
kalbant apie Jo poreikius ar troškimus, Jis buvo patenkintas. Jis pateikdavo savo prašymus Tėvui ir pasitikėjo, kad Tėvas Juo pasirūpins.
Dėl šio pasitenkinimo gimė žodžiai: „Aš gyvenu per Tėvą“ ir „Aš
žinau, iš kur esu atėjęs ir kur einu“ (Jn 6, 57 ir 8, 14). Dėl to Jis negalėjo
būti sustabdytas ar suklaidintas ir buvo tobulas Tarnas!
Godumas

Antras su stabmeldyste susijęs raktinis žodis yra „godumas“ — visiška pasitenkinimo priešingybė. Šiandien jį retai išgirsite kasdieniuose
pokalbiuose, todėl svarbu jį atpažinti, kad rastume ir suprastume jį
Biblijoje.
Pradėkime nuo apibrėžimo anglų kalba. Vienas jų, Websterio žodyno, sako, kad godumas yra „stiprus troškimas gauti ir turėti kaip
nuosavybę kokią nors numanomą gėrybę“. Atsivertus graikų kalbos
žodyną, aprašymas dar išsamesnis. Bet pirmiausia pažvelkime į tai,
ką sako Paulius prieš pradėdamas kalbėti apie godumą Laiške kolosiečiams:
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai,
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kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra
paslėptas Dieve. Kai pasirodys Kristus [kuris yra]9 mūsų gyvenimas,
tada su Juo ir jūs pasirodysite šlovėje. (Kol 3, 1–4; KBV)

Paulius pateikia mums atsakymą, kaip išlikti toje pasitenkinimo
būsenoje. Kai mes visiškai suvokiame, kad esame Sandoroje su Visagaliu Dievu per Jėzų Kristų, suprantame, jog mums nieko netrūksta,
visiškai nieko. Jėzus sako, kad „karalystė yra mūsų“, ir jei pirmiausia, o
ne po to ar vėliau ieškosime Jo karalystės, visa, ko mums reikia, mums
bus pridėta.
Tai apibūdina pirmą stiprų priešo puolimą prieš Jėzų. Gundydamas dykumoje šėtonas bandė priversti Jėzų ieškoti aprūpinimo ne iš
savo Tėvo. Aplinkybės buvo grėsmingos — po keturiasdešimties dienų
pasninko Jėzus buvo labai išalkęs. Priešas tikėjosi, kad patenkintą Jėzų
jis privers geisti, bet Jėzus atsisakė. Netrukus nusileido angelai, ir Jėzus
buvo pamaitintas maistu iš dangaus! Priešo planas prieš Jėzų sužlugo,
bet tai nereiškia, kad jis nepanaudos tos pačios strategijos prieš mus.
Priešas stengiasi, kad mes nustotume būti patenkinti karalystės teikiamu aprūpinimu ir pradėtume rūpintis savimi patys ir savais būdais.
Paulius sako, kad ieškantys Dievo ne tiesiog naudojasi Juo gauti
tam, ko iš Jo nori; tie, kurie karštai trokšta Jo širdies ir palankumo, yra
žmonės, savo mąstymą nukreipiantys į tai, kas aukštybėse. Taip mąstydami mes panašėjame į Jėzų. Mūsų karščiausias troškimas yra vykdyti
valią to, kuris mus siunčia. Nuostabu tai, kad dabar mes, kaip ir Jėzus,
nebegalime būti sustabdyti arba suklaidinti ir tampame tinkami būti
tikri karalystės tarnai! Toliau Paulius rašo:
9 Įrašyta siekiant atitikti autoriaus pateiktą eilutę anglų kalba. Lietuviškame
vertime šioje vietoje padėtas skiriamasis ženklas „–“, pakeičiantis įrašytą frazę, —
vert. pastaba.
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Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje: ištvirkavimą,
netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra
stabmeldystė. (Kol 3, 5–6; KBV)

Pažvelkite į Pauliaus žodžius „godumas, kuris yra stabmeldystė“.
Štai kitas atsakymas mums į klausimą, kas yra tikroji stabmeldystė. Ją
lengva atpažinti pagoniškose tautose, kurios statėsi statulas, aukurus ir
šventyklas, bet reikia supratimo ir įžvalgos, kad atpažintume ją „civilizuotoje kultūroje“. Paulius sako, kad, kai mes pereiname iš pasitenkinimo į godumą, pereiname iš artimo santykio su Dievu į stabmeldystę
ir paleistuvavimą.
O dabar pažvelkime į graikų kalbos žodį pleonexia, kuris šioje eilutėje verčiamas kaip „godumas“. Pateiksiu tris skirtingus apibrėžimus,
pateikiamus gerai pripažintuose šaltiniuose:
Pillar: „Netinkamas troškimas daugiau.“
BDAG: „Troškimo turėti daugiau nei jam dera būsena.“ CCE: „Tai
reiškia save sureikšminančią, besotę dvasią.“
Sutelkime savo dėmesį į paskutinį apibrėžimą: „Save sureikšminanti, besotė dvasia“. Jei nesame širdimi prisirišę prie karalystės, nes
jos neieškojome pirmiau už visa kita, mes imsime gyventi stengdamiesi išgyventi. Mes griebsime viską, ko, tikime, reikia, kad būtume
patenkinti. Mes ieškosime malonumų, turtų ir materialinės naudos,
aistros, sieksime pozicijos, norėsime išgarsėti, susikurti gerą reputaciją, užmegzti santykius, realizuoti save, įgauti galios bei valdžios ir
turėsime daug kitų norų dėl to, kad sureikšminame save. Mes pajuntame, jog nebesame patenkinti. Mes kažkur veržiamės, nes mums
trūksta ramybės, ir nerimstame turėdami tai, ką mums davė Dievas.
Mes jaučiamės įsitempę dėl Jo plano mūsų gyvenimui arba dėl to, kaip
Dievas jį įgyvendina.
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Be abejonės, pasitenkinimas ir godumas yra priešingos jėgos.
Pasitenkinimas mus atitolina nuo stabmeldystės ir artina prie Dievo
širdies, o godumas tolina nuo Dievo ir traukia prie stabmeldystės aukurų. Tai vienas kitam priešingi žodžiai, turintys visiškai skirtingas
prasmes, ir tai dar labiau parodo jų skirtingumą. Lengva suprasti, kodėl Laiško hebrajams autorius taip drąsiai ištaria tokius žodžius:
Tegul jūsų elgesyje nebūna godumo, būkite patenkinti tuo, ką turite.
Juk Jis pats pasakė: „Niekada jūsų nepaliksiu ir neapleisiu.“ Tad galime drąsiai sakyti: „Viešpats — mano pagalba, aš nebijosiu. Ką man
gali padaryti žmogus?“ (Hbr 13, 5–6; NKJV)

Kitame skyriuje pamatysime, kad pamaldus pasitenkinimas suteikia mums pasitikėjimo susidūrus su bet kokiais sunkumais. Jis padeda
mums nepatekti į spąstus, kuriuos pasaulis spendžia tikintiesiems. Pasitenkinime yra didžiulis pelnas ir ramybė, kuri pranoksta supratimą.
Godumas, priešingai, gyvena iš nerimastingumo ir auga dėl nesiliaujančių troškimų ir aistrų. Tai būsena, kuri sukelia apgaulės ir sunaikinimo pavojų.

Pritaikykite praktiškai
Mums gyvybiškai svarbu aiškiai suprasti Dievo žodžio tiesą. Žodis užrašytas mums, todėl nė vienas neturi jokio pasiteisinimo. Nė vienas
mūsų negalėsime stovėti prieš Dievą ir sakyti: „Bet, Viešpatie, aš nežinojau!“ Taip, kaip Jis save apreiškia visiems žmonėms per kūriniją, kad
jie negalėtų pasiteisinti, taip Jis apreiškė savo valią Biblijoje, kad mes
irgi būtume nepateisinami.
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Kad ir kaip sunku būtų girdėti, jog dalinis paklusnumas prilygsta
stabmeldystei, mes galime būti dėkingi, kad tai sužinojome. Jei žinome, kas bus egzamine, galime jį kaskart išlaikyti. Štai koks geras ir
gailestingas yra Dievas!
Kadangi labai lengva yra nepastebėti, kada buvome iš dalies paklusnūs, užsispyrę arba godūs, paprašykite Šventosios Dvasios parodyti, kokios gyvenimo sritys buvo paveiktos. Atgailaukite dėl bet
kurios srities, kurioje pasireiškė visi šie dalykai, ir paprašykite Jo jus
apvalyti. Galiausiai paprašykite Jo pripildyti jūsų gyvenimą naujai,
įgalinti jus Jį sekti paklūstant visa širdimi.

12
ĮTAMPOS
NUSLOPINIMAS

Ankstesniame skyriuje supažindinau su dviem stabmeldystės aspektais: užsispyrimu ir godumu. Dabar susiekime juos, nes jie eina koja
kojon. Išnagrinėję, kaip jie veikia kartu, geriau suprasime, dėl ko kriptonitas taip lengvai įveikia tikintįjį.
Sudėtingas scenarijus

Dar kartą pasitelkime karaliaus Sauliaus pavyzdį. Jis nebuvo patenkintas gyvenimu pagal Dievo valią. Jo užsispyrimas palenkė jį į godumą. Pirmąją užrašytą klaidą Saulius padarė ne kare su amalekiečiais,
o ankstyvaisiais savo karaliavimo metais, kovodamas su filistinais. Šie
Izraelio priešai surinko didžiulę karinių vežimų, tais laikais prilygusių
tankams, ir karių armiją; kareivių buvo gausybė it smėlio grūdelių ant
jūros kranto! Jie pasistatė stovyklą prie Michmašo ir buvo pasirengę
pulti.
Palyginti su jais, Sauliaus kariauna atrodė kaip lašas jūroje. Ji buvo
naujai suformuota ir tik stojosi ant kojų. Mes skaitome:
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Izraelio vyrai pamatė atsidūrę pavojuje, nes kariuomenės padėtis
buvo sunki, ir žmonės išsislapstė olose, urvuose, tarp uolų, kapuose
ir vandens talpyklose. Kiti hebrajai perėjo Jordaną į Gado ir Gileado
žemę. Saulius vis dar buvo Gilgale, ir likusieji žmonės susitelkė prie
jo kupini baimės. (1 Sam 13, 6–7)

Ar galite įsivaizduoti, kokį spaudimą patyrė Saulius? Esi lyderis,
vadas ir karalius, o tavo ką tik gimusi armija stoja prieš daug labiau
patyrusią, galingą ir didžiulę kariauną. Didžiausias Sauliaus košmaras
pildosi jam prieš akis: jo kariuomenės vyrai, nors ir nebėga, bet traukiasi iš savo pozicijų. Tačiau artėja paguoda — vyresnysis pranašas
Samuelis: tądien buvo numatyta, kad jis atvyks ir aukos Viešpačiui. Tai
atgaivins vyrų pasitikėjimą Sauliaus valdžia ir suteiks jiems drąsos eiti
į mūšį. Tačiau kyla keblumas:
Jis [Saulius] laukė septynias dienas — iki laiko, kurį buvo nustatęs
Samuelis. Bet Samuelis neatėjo, ir žmonės pradėjo slapta trauktis
nuo Sauliaus. Tad Saulius paliepė: „Paruoškite deginamąją auką ir
bendravimo aukas“, — ir atnašavo deginamąją auką. (1 Sam 13, 8–9)

Niekam nepaslaptis, kad Dievas Sauliui nesuteikė teisės aukoti
aukų. Ši sritis buvo palikta kunigams (Samuelis buvo ir pranašas, ir
kunigas). Bet pasiteisindamas tokioje įtemptoje situacijoje Saulius ir
jo vyrai galėjo pagalvoti, kad ypatingos situacijos reikalauja ypatingų
priemonių. Bet Samuelis netrukus išsklaidė bet kokią sumaištį šiuo
klausimu:
Vos jam baigus atnašauti deginamąją auką, atėjo Samuelis. Saulius išėjo jo pasitikti ir pasveikinti. „Ką tu darei?“ — klausė Samu-
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elis. Saulius atsakė: „Matydamas, kad žmonės slapta traukiasi nuo
manęs, o tu neatėjai skirtu laiku, ir filistinai jau susitelkę Michmaše, tariau sau: ‘Štai filistinai tuojau atžygiuos prieš mane į Gilgalą,
o aš dar neieškojau VIEŠPATIES malonės.’ Taigi iš nerimo ir atnašavau deginamąją auką.“ Samuelis tarė Sauliui: „Pasielgei kvailai, nesilaikydamas VIEŠPATIES, tavo Dievo, tau duoto įsakymo!
VIEŠPATS būtų patvirtinęs tavo karaliavimą Izraelyje visam laikui, bet dabar tavo karaliavimas neišliks. VIEŠPATS susiieškojo
vyrą pagal savo širdį.“ (1 Sam 13, 10–14)

Būtent tai daro pranašai: išaiškina bet kokią sumaištį keliančią situaciją ir grąžina mus prie Viešpaties įsakymų. Sunkumuose žmonės
lengvai pamiršta, ko trokšta Dievas. Sauliaus nesaugumo jausmo ir
nepasitenkinimo padiktuoti veiksmai Izraelio vyrams pasiuntė žinią,
kad iškilus sunkumams mes turime teisę pasirinkti, ar geriau yra paklusti Dievui, ar ne. Tai tikrų tikriausia netiesa! Visada svarbiausia yra
paklusti Dievui, kad ir kokie bebūtų laikai.
Sauliaus nesaugumas paprasčiausiai parodė, kad jam trūksta pasitenkinimo. Jis norėjo kontroliuoti viską, kas jį supa, o aplinkybės
diktavo visai ką kita. Jis nekentė to spaudimo, kurį jautė, ir norėjo jį
nuslopinti. Sauliaus nepasitenkinimas jį skatino geisti jo taip trokštamos ramybės.
Štai tiesa, kurią turime suprasti: tarnaudami Dievui mes dažnai
patirsime priešiškumą, pateksime į sunkumus ir išbandymus. Jėzus tai
garantuoja: „Pasaulyje jūsų priespauda laukia“ (Jn 16, 33). Priešiškumas pamatuoja mūsų tikėjimo jėgą. Jei pastebime, kad mūsų tikėjimas silpnėja, kad mums pradeda trūkti tikėjimo, vadinasi, atėjo laikas
šauktis Dievo, ieškoti Jo Žodžio ir laukti Jo Dvasios. Jei taip elgsimės,
per išmėginimus mūsų tikėjimas taps stipresnis nei anksčiau.
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Mūsų tikėjimas yra brangi priemonė, brangesnė nei žemėje esantys ištekliai. Paklauskite savęs: Jei kas nors pasiūlytų saugų verslo planą ir investuoti reikalingą kapitalą, kaip jūs sureaguotumėte? Ar skųstumėtės ir sakytumėte: „Tai per sunku ir reikalauja per daug darbo!“?
O gal iškart pasinaudotumėte galimybe ir tvirtai laikytumėtės saugaus
plano numatytos krypties? Mes tikrų tikriausiais pradėtume veikti ir
tikėtumėmės didelių pajamų. Tai niekuo nesiskiria nuo to, kas vyksta
kaskart, kai patenkate į sunkumus, kurie viršija jūsų jėgas, ir, patikėkite manimi, Dievas pasirūpins, kad taip įvyktų. Ne todėl, kad Jis nori
sukelti jums nepatogumų, bet kad galėtumėte gauti didesnio tikėjimo
atlygį.
Kitas sudėtingas scenarijus

Pažvelkite į Dovydą, kuris buvo Sauliaus priešingybė. Jam teko netgi
grėsmingesnis iššūkis.
Jis ir paskutiniai šeši šimtai jo draugų šioje žemėje buvo atstumti.
Diena nebuvo iš gerųjų, bet netrukus ji turėjo dar labiau subjurti. Kai
jie grįžo namo į Ciklagą, pamatė, kad, kol jų nebuvo, amalekiečiai įsiveržė ir paėmė viską, kas buvo vertinga: jų žmonas, vaikus ir išteklius,
o viską, kas liko, sudegino. Nieko neliko!
Ar galite įsivaizduoti, ką išgyveno Dovydas? Jis slapstėsi Izraelio
tyrlaukiuose ir dykumose daugiau nei dvylika metų. Visą tą laiką jis
negalėjo susitikti su savo šeima ar vaikystės draugais, negalėjo dalyvauti šlovinimo apeigose, mėgautis bendruomenės reikalais ar kitais
nacionaliniais renginiais. Jis turėjo slėptis, o kartais ir bėgti nuo geriausių to meto Izraelio karių, kurie jį sekė ir medžiojo.
Dėl to situacija galiausiai tapo tokia pavojinga, kad jis, jo vyrai ir
jų šeimos dvejiems metams prisiglaudė svetimoje tautoje. Kaip ilgai
tai galėjo tęstis? Kurgi tas tarnavimo Dievui atlygis? Dovydas kelis
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kartus turėjo galimybę viską paimti į savo rankas ir nužudyti Izraelio
lyderį, kurio pavaldiniu Dievas jį padarė. Jis būtų nuslopinęs įtampą
ir padaręs galą savo nelaimėms. Bet Dovydas buvo ištikimas, ištvėrė ir
keturiolika metų išliko patenkintas.
Dabar sustokite ir pamąstykite apie tai. Ar kada jautėte, kad norite pasiduoti po tris savaites trunkančių sunkumų? O kas būtų, jei jie
trūktų tris mėnesius arba trejus metus?
Treji metai — tai tikrai ilgas nuolatinių nelaimių periodas; tačiau
jis nublanksta prieš tai, ką ištvėrė Dovydas. Saulius ištvėrė maždaug
savaitę ir tada pasidavė. Jis pasirinko siekti pagarbos ir aukštesnio statuso savo žmonių akyse, nepaklusdamas Dievui. Jis ėmėsi veiksmų,
kurie nuslopino įtampą ir išaukštino jį patį. Jis nelaukė išaukštinimo,
ateinančio tik iš Dievo.
Grįžtant prie Dovydo istorijos: jis su savo vyrais grįžta į Ciklagą
ir pamato, kad viskas, kas jiems buvo brangu ir vertinga, pražuvo. Tai
pamatę Dovydas ir jo vyrai raudojo tol, kol išseko jų jėgos. Dovydas
galėjo pamanyti, kad tai blogiausia, kas jam galėjo nutikti. Bet jo laukė
dar didesnis išbandymas. Dabar jo vyrai, paskutiniai šeši šimtai draugų šioje žemėje, taip supyko, kad norėjo jį nužudyti!
Dovydui iškilo didelis pavojus, kariai grasino užmušti jį akmenimis.
(1 Sam 30, 6)

Užklupus krizei, Sauliaus vyrai atsitraukė, nors nepabėgo. Jis pasijuto vienas, jam beviltiškai reikėjo patvirtinimo ir garbės. Jis siekė to
pažeisdamas Dievo nurodymus.
Dovydo vyrai, priešingai, neatsitraukė, bet norėjo jį nužudyti! Dovydo situacija buvo kur kas sudėtingesnė nei Sauliaus. Sauliaus nepasitenkinimas privertė jį nuslopinti įtampą, o ne pasitikėti Dievu laukiant Samuelio. Dovydas reagavo kitaip:
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Bet Dovydas ieškojo jėgų pas VIEŠPATĮ, savo Dievą. Dovydas tarė
Ahimelecho sūnui kunigui Abjatarui: „Atnešk man efodą!“ Abjataras atnešė Dovydui efodą. Dovydas teiravosi VIEŠPATIES, klausdamas: „Ar turiu vytis tuos užpuolikus? Ar pasivysiu?“ Jis atsakė jam:
„Vykis, nes tikrai juos pasivysi ir tikrai išgelbėsi!“ (1 Sam 30, 6–8)

Dovydas nesistengė išsisukti iš situacijos ir nesugalvojo ypatingo
plano. Jis nesakė: „Viskas, nusibodo! Kas man iš to, kad ištikimai tarnavau Dievui? Atidaviau Jam savo geriausius metus. Jis yra tas, kuris
mane paskyrė tokio tironiško vadovo pavaldiniu. Tai Jis kaltas dėl tokio pragariško mano gyvenimo!“
Dovydas niekada nekaltino Dievo. Jis niekada netroško ir rūmų.
Patirdamas sunkumus Dovydas galėjo atkeršyti nužudydamas Saulių
ir pasiskelbdamas karaliumi, ką Dievas jam ir pažadėjo. Ne, jis laukė
Dievo, o Saulius — ne. Dovydas liko pasitenkinęs ir pasirinko pirmiausia teirautis Dievo.
Dievas visada išgelbės arba aprūpins, bet ne anksčiau nei pasirodys galimybė nepaklusti Jo žodžiui — kaip gundyme dykumoje, kai
šėtonas suteikė Jėzui progą užbaigti savo kančias prieš tai, kai pasirodę angelai Jam patarnavo. Beveik visada taip nutinka. Jei liekame patenkinti, tai mus sulaiko nuo bandymų apsirūpinti patiems arba save
išaukštinti.
Atgal pas amalekiečius

Toliau nagrinėdami Sauliaus gyvenimą, atkreipiame dėmesį į nutikimą su amalekiečiais. Žvelgiant į laiką, tai, žinoma, nutiko prieš Sauliaus susitikimą su filistinais.
Kas paskatino Saulių nepaklusti su amalekiečiais? Kodėl jis išsau-
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gojo karaliaus gyvybę ir pasiliko galvijus, kai Dievas aiškiai nurodė
kitaip? Tai susiję ne su kuo kitu, kaip tik godumu, kurį paskatino Sauliaus nesaugumo jausmas ir nepasitenkinimas Dievo valia.
Pirmiausia, kodėl jis išsaugojo karalių? Nugalėti tautą — didis
pasiekimas, ir tais laikais, kai karaliai pasiekdavo mūšyje pergalę, jie
dažnai parsivesdavo pralaimėjusį karalių į savo rūmus. Turėti nugalėtą kitos šalies karalių prilygo gyvam trofėjui. Kaskart pažvelgęs į jį,
prisimindavai savo pergalę prieš visą jo tautą. Kol pareigūnai ir rūmų
tarnai jį matydavo, jie prisimindavo, koks galingas valdovas jūs buvote. Tai sustiprindavo pasididžiavimą ir pasitikėjimą savimi, kas buvo
naudinga, ypač, jei nesijausdavote saugus kaip lyderis.
Antra, kam pasilaikyti sau geriausias avis ir ožkas, galvijus ir riebias veršius bei ėriukus? Vėlgi dėl tos pačios priežasties — Sauliaus
geidžiamos garbės ir kareivių bei tautos jam rodomos pagarbos. Jei jis
atiduos jiems geriausius amalekiečių gyvulius, tai jiems primins apie
puikų jo vadovavimą. Ateityje tauta prisimins ir girs jo stiprybę, strategiją ir išmintį puolant nugalėtąją tautą. Jie matys, kad Dievas yra jo
pusėje, o tai neleis tautai abejoti jo autoritetu.
Sauliaus godumas nuolat vertė jį siekti, kad kiti patvirtintų, kas jis
esąs. Tiesą sakant, po šios pergalės jis nusistatė kryptį, kuria judės. Kai
pranašas pasipriešino jo nepaklusnumui, Sauliui labiau rūpėjo, kuo jį
laikys jo vadovų komanda ir karalystės piliečiai, o ne tai, kad jis nepakluso Dievui (žr. 1 Sam 15, 30). Sauliaus manymu, jei Samuelis — gerbiamiausias tautos pranašas — jį paliktų, tai pakenktų jo reputacijai,
ypač po to, kai Samuelis ką tik jį sukritikavo. Sauliui reikėjo saugaus
jo vadovavimo ir autoriteto patvirtinimo, ką, beje, jam suteikė Dievas.
Saulius geidė pagarbos, garbės, didybės ir valdžios labiau nei ko kito.
Dėl šio geismo jis užsispyrė ir nepakluso Dievo nurodymams.
Paprastai tariant, Saulius nebuvo patenkintas Dievo valia.
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Šaltinis

Dabar paaiškėja, kad stabai tampa šaltiniu, kuriame pagirdomi mūsų
geismai. Tai gali nutikti bet kurioje mūsų gyvenimo srityje. Stabas
užima vietą, kurios nusipelno Dievas. Tai gali suteikti laimę, patogumą, ramybę, aprūpinimą, valdžią, pagarbą ir taip toliau. Dievas sako:
„Nedarysite sau stabų“ (Kun 26, 1). Mes esame tie, kurie tuos stabus
padarome, ir ne visada jie yra iš akmens, medžio ar brangiųjų metalų.
Stabo galia slypi mūsų širdyse.
Stabas gali būti bet kas, ką savo gyvenime pastatome aukščiau Dievo! Jis yra tai, ką mes mylime, mėgstame, kuo pasitikime, ko trokštame, kam skiriame savo dėmesį labiau nei Dievui. Viešpats mano žmonai Lizai parodė, kad stabmeldystė yra tai, iš ko semiesi jėgų arba kam
atiduodi savo jėgas. Tikintysis stabmeldystei pasiduoda, kai leidžia
savo širdyje atsirasti nepasitenkinimui ir ieško pasitenkinimo nepaklusdamas Dievui. Tas pasitenkinimas gali būti žmogus, nuosavybė
arba veikla.
Tikiuosi, kad dabar jums aišku, jog stabmeldystė yra daug daugiau
nei statulėlės, skulptūros, aukurai ir šventyklos. Dėl to, kad dažnai ji
buvo susiaurinama iki šių dalykų, daugelis nepastebėjo kai kurių ypač
svarbių biblinių perspėjimų. Tolimesniuose skyriuose mes toliau gilinsimės į tikrąją stabmeldystės tapatybę ir pamatysime, kaip labai ji
paplitusi mūsų dvidešimt pirmojo amžiaus Vakarų kultūroje ir kiek
daug žalos sukelia.

Pritaikykite praktiškai
Stabmeldystės esmė yra tai, kad jūs semiatės jėgų arba atiduodate savo
jėgas kažkam kitam, o ne Dievui — ar tai būtų kažkokie dalykai, ar
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žmogus. Stabas tampa šaltiniu, iš kurio mes ko nors semiamės. Tai
nereiškia, kad dabar visi turi išeiti iš darbo, nes turi pasitikėti, kad
jais pasirūpins Dievas, o ne darbdavys. Bet mes turime pripažinti, kad
Dievas mumis pasirūpina per mūsų darbą.
Mes matome, kad Dievas suteikia meilę per šeimą ir mes taip pat
juos mylime, bet atpažįstame ir pagerbiame Dievą kaip tos meilės šaltinį. Svarbiausia, mes gerbiame Dievą kaip gyvenimo šaltinį ir todėl
atmetame visas galimybes, kurios mus nuo Jo atitolina.
Tikiuosi, dabar pradedate suprasti, kodėl stabmeldystė yra daugiau nei lankstymasis statuloms. Paprašykite Dievo jums parodyti, kur
stabmeldystė paveikė jūsų miestą ar bendruomenę, tuomet paveskite
tas sritis maldoje Dievui. Melskite, kad Dievas apšviestų tas sritis savo
šviesa, kad siųstų savo vaikus kaip šviesą ir apsireikštų jose kaip visa
ko Viešpats.
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Trumpai peržvelkime, ką jau aptarėme ankstesniuose skyriuose.
Stabmeldystės šerdis yra ne statulose, statulėlėse, aukuruose ar
šventyklose. Šie dalykai yra daug gilesnės problemos šalutinis vaisius.
Stabmeldystė yra žmonijoje, kai ši nustumia šalin tai, ko labai aiškiai
nori Dievas, kad patenkintų savo pomėgius arba troškimus, kurie yra
priešingi Jo norams.
Iškreiptas požiūris į Dievą yra tokio godumo šalutinis vaisius. Todėl, bet kam įsitraukus į stabmeldystę, Dievas atsitraukia ir atiduoda
tokius žmones jų puolusiai prigimčiai — daryti gėdingus dalykus, kylančius iš jų sugedusios prigimties troškimų. Pasimėgavimas, malonumas ir pomėgiai juda link to, kas galiausiai atneša mirtį, o ne gyvenimą.
Tikinčiajam viskas vyksta taip pat. Krikščionis įsitraukia į stabmeldystę, kai nepaiso to, ką Dievas aiškiai apreiškė, siekdamas gauti
tai, ko stipriai trokšta. Tad iš esmės stabmeldystė yra sąmoningas nepaklusnumas Dievo valiai. Tai skiriasi nuo situacijos, kurioje tikintysis
įkrenta į nuodėmę ir atgailauja. Stabmeldystė įvyksta, kai tikintysis pasiduoda nuodėmei. Tas vyras ar moteris iškėlė savo troškimą aukščiau
Dievo valios ir pasistatė stabą.
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Stabmeldystė — tai dvasinis kriptonitas.
Jei pažvelgsime atgal ir apmąstysime įvairius pavyzdžius, kuriuos
aptarėme ankstesniuose skyriuose, prieisime išvadą, kad visi tie pažeidimai atitinka kriptonito kriterijus. Achanui buvo aiškiai nurodyta,
kad viskas, kas paimta iš Jericho, turi būti skirta Viešpačiui. Bet, kai
buvo pagautas, jis prisipažino: „Pamatęs tarp grobio <...>, užsigeidžiau
juos turėti ir pasiėmiau“ (Joz 7, 21). The New Living Translation Biblijos vertime pateikiami tokie jo žodžiai: „Aš taip jų užsinorėjau.“
Tai, ko Achanas norėjo, jam buvo svarbiau nei tai, ko reikalavo
Dievas. Jam trūko Dievo baimės ir jis sąmoningai nepakluso. Jo tikslinga nuodėmė buvo ne kas kita kaip stabmeldystė arba tai, ką mes
nustatėme esant dvasinį kriptonitą. Savo stabmeldyste jis ne tik užtraukė teismą sau ir savo šeimai, bet taip pat suluošino ir bendruomenę. Izraelis nusilpo ir nebegalėjo įveikti kitų tautų.
Korintiečių bažnyčia dažnai tenkino savo kūniškus troškimus taip
nesirūpindama tuo, ką jiems apreiškė Dievas. Tiesą sakant, Paulius
jiems rašo: „Tebesate kūniški“ (1 Kor 3, 3; KBV). Jie pavydėjo, pykosi
vienas su kitu, buvo susiskaldę ir pasidavę paleistuvystei bei nekreipė
į ją dėmesio, duodavo vienas kitą į teismą, o, susirinkę Viešpaties vakarienei, jie iš tikrųjų neprisimindavo Jėzaus. Vakarieniauti korintiečiams reiškė numalšinti savo kūnišką alkį; susitelkę į savus reikalus, jie
sąmoningai nepakluso Dievo nurodymams. Todėl Paulius galiausiai
parašė: „Taigi, mano broliai, kai renkatės Vakarienės, palaukite vieni
kitų. Jei kas išalkęs, tepavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimo
užsitraukti“ (1 Kor 11, 33–34). Dėl jų godumo (stabmeldystės) daugelis buvo silpni, ligoti ir mirdavo anksčiau laiko. Jie negyveno kaip
dangaus ambasadoriai.
Tas pats taikoma ir žmonėms, kuriems rašė Jokūbas. Jie karčiai
vienas kitam pavydėjo, vadovavosi savanaudiškais tikslais ir kovojo
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bei kariavo tarpusavyje. Jokūbas pabrėžė, kad jie „geidžia ir neturi“
(Jok 4, 2). Ir vėl matome, kaip tikintieji nuodėmiauja, kad patenkintų savo savanaudiškus troškimus. Jie buvo pavadinti „paleistuvėmis“,
nes pasidavė stabmeldystei. Tai nenutiko dėl to, kad jie pasistatė statulas, statulėles, šventyklas ar aukurus. Ir, nors tai nepaminėta, dvasinis kriptonitas, kurį jie toleravo, labai tikėtina, neleido jiems gyventi
antgamtiškai.
Stabmeldystė nėra tik nuodėmė; tai tikslinga arba sąmoninga nuodėmė. Iš esmės, stabmeldystė yra tai, ką mes nusprendžiame esant vertinga, ką gausime arba darysime, kad ir ką Dievas apie tai sakytų.
Viskas prasidėjo sode. Adomas ir Ieva užsigeidė to, ką jie suvokė
kaip gera, naudinga, pelninga, malonu ir kas padarytų juos išmintingus. Jie tyčia nepakluso tam, ką aiškiai pasakė Dievas.
Kai mes pasirenkame taip elgtis, įsigali apgaulė. Tada esame visiškai tikri, kad vis dar gerai sutariame su Dievu, kai iš tikrųjų taip
nėra. Tada Dievas turi mums pasiųsti ką nors su žinia: apaštalą, pranašą, pastorių arba draugą, kuris mus myli ir kuriam rūpime taip, kad
jis mums pasakytų tiesą. Bet net ir tuomet apgaulė jau bus mumyse
pasistačiusi tvirtovę — ją sugriauti įmanoma, bet prasiveržti sunku.
Pirmajame Laiško romiečiams skyriuje teigiama, kad tie, kurie pasiduoda tokiam elgesiui, „teisybę užgniaužia neteisingumu“ (18 eil.).
Tiesa apie Dievą ir Jo kelius yra užgniaužiama, todėl tampa sunkiau ją
priimti ir suprasti. Todėl tie, kurie taip elgėsi, „tuščiai svarstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, jie tapo
kvaili“ (Rom 1, 21–22). Dabar tiesa yra nesuprantama, ir formuojami
alternatyvūs arba iškreipti mokymai apie Dievą, kurie pateisina nuodėmę ir siūlo klaidingą gyvenimo būdą.
Tas pats vyksta ir tikinčiajam, kuris pradeda praktikuoti stabmeldystę. Išgirskite, ką sako Jokūbas: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien
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klausytojai, apgaudinėjantys patys save“ (Jok 1, 22).
Kai mes aiškiai girdime Dievo žodį ir jam nepaklūstame, mums
kai kas nutinka: šydas pavadinimu „apgaulė“ uždengia mūsų širdis.
Tada esame visiškai įsitikinę, kad mūsų požiūris į Dievą, Jėzų ir Karalystę yra teisingas, bet iš tikrųjų jis visiškai nesuderinamas su Dievo.
Žodis „apgauti“ apibrėžiamas kaip „priversti priimti tai, kas klaidinga
ar netikra, kaip tiesą ar teisinga“ (Merriam-Webster). Nežinau, ar tai
jums sukelia sveiką baimę taip, kaip man, bet viliuosi. Negalime neatsakingai žiūrėti į tyčinį nepaklusnumą.
Mes apgaudinėjame save, jei sakome, kad galime nekreipti dėmesio į Naujajame Testamente randamus perspėjimus, nes visa yra padengta Dievo malone, atleidimu ir meile. Prisiminkite, kad tas pats
Dievas, kuris Naujajame Testamente apreiškia malonę, atleidimą ir
meilę, Senajame Testamente atskleidžia praktikuojamo nepaklusnumo pavojus.
Mes negalime išsirinkti mums patinkančių Biblijos eilučių ir ignoruoti ar net išmesti tas, kurios mums nepatinka. Labai gaila, bet šiuo
metu nūdienos Bažnyčią yra apėmusi tiesos ignoravimo epidemija. Ji
siaučia ne dėl to, kad Dievas nepasako tiesos, bet dėl nuolat Bažnyčioje
praktikuojamos stabmeldystės.
Jokūbas toliau sako:
Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir
bematant pamiršo, koks buvo. (Jok 1, 23–24)

Žmonės, kurie girdi Dievo žodį ir jam nepaklūsta, pamirš, kas jie
yra Kristuje. Jie vienaip elgsis bažnyčioje, mažoje grupėje ar konferencijoje, kur kalbamas Dievo žodis, bet išėjus jų elgesys niekuo ne-
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siskirs nuo bet kurio pasauliečio. Dievo žodis — tai veidrodis, todėl,
stovėdami priešais jį, tokie žmonės atitinkamai ir elgiasi. Dėl to reikia
sugalvoti iškreiptą mokymą, kodėl nieko tokio elgtis taip, kaip elgiasi
pasaulis. Mes galime sakyti: „Na, kaip krikščionys, mes niekuo nesiskiriame nuo netikinčių, tik tiek, kad mums atleista.“ Arba sakome:
„Dievas žino, kad esame nuodėmingos prigimties ir šiame gyvenime
niekada negalėsime gyventi akivaizdžiai šventai. Todėl Jis padengė
mus savo malone.“
Atskirose Naujojo Testamento ištraukose galime rasti Biblijos eilučių, kurios, atrodo, patvirtina šiuos teiginius, bet tada turime atmesti
labai daug kitų ištraukų, kad tikrai patikėtume šia klaidinga teologija.
Mes turime apsispręsti:
• Ar tikrai norime gyventi nuodėmės pelkėje?
• Ar norite, kad kriptonito poveikis susilpnintų mūsų, kaip antgamtinių Dievo ambasadorių, jėgą?
• Ar trokštame gyventi daug žemesniame lygyje nei buvome sukurti gyventi, kad ir toliau laikytumėmės šių klaidingų mokymų?
• Ar norime tiesiog gyventi niekuo nesiskirdami nuo pasaulio ir
galiausiai tiesiog pabėgti iš šio gyvenimo į dangų?
• Ar norime matyti, kaip Karalystė plečiasi įgyvendinant šlovingos paskutinių dienų šventyklos (Bažnyčios) viziją, kurią matėme ankstesniuose skyriuose?
Priimdami kriptonitą, mes atiduodame savo energiją, gyvybingumą, nežemiškas galias ir gebėjimą apversti pasaulį aukštyn kojom. Iš
esmės mes užgniaužiame tiesą. Mes ją sulaikome ir slepiame Jėzų nuo
likusio pasaulio. Štai kodėl Paulius maldauja korintiečių:
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Mąstykite sveikai. Pabuskite gyvenimo šventumui. Nebežaiskite virvės traukimo su prisikėlimo faktais. Nepakankamas Dievo pažinimas — prabanga, kurios tokiais laikais negalite sau leisti. Nejaugi
jums negėda, kad leidote, jog tokie dalykai tęstusi taip ilgai? (1 Kor
15, 34; MSG)

Šiai bažnyčiai jis sako, kad jie geba gyventi kaip Jėzus, tačiau vis
tiek įsitraukė į stabmeldystę. Jie vis dar tiki, kad, norint išlaikyti tai,
kas jiems svarbu, verta ignoruoti apreikštą Dievo žodžio tiesą. Jie šiek
tiek išsilaisvino iš Dievo žodžio, užgniaužė tiesą savo pačių gyvenime
ir dėl to tapo luoši, silpni ir nedaro jokio poveikio visuomenei.
Daugeliu atžvilgių tai tikra nelaimė, bet blogiausia yra tai, kad tie,
kurie yra pasimetę ir supa tuos stabmeldžius, nemato Jėzaus apreikšto atstovo. New King James Version Biblijos vertime ši eilutė užrašyta
taip: „Pabuskite teisumui ir nebenuodėmiaukite, nes kai kurie iš jūsų
nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai“ (atitinka KBV pateiktą šios
eilutės vertimą — vert. past.). Paulius šiai bažnyčiai sako: „Jūs esate
vienintelis Jėzus, kurį Korinto pražuvusieji mato. Jei jie nematys Jo
prisikėlimo jėgos ir Jo prigimties įrodymų jumyse, jie to nepamatys
niekur kitur. Kodėl sulaikote tiesą ne tik nuo savęs ir bažnyčios, bet ir
nuo neišgelbėtųjų savo bendruomenėje?“
Kai einame koja kojon su Dievu, einame išvien su pačiu gyvenimu.
Ar kada paklausėte savęs, kodėl mes netraukiame mus supančių
pražuvusių, o jei ir traukiame, tai dėl netinkamų dalykų? Ar juos žavi
tik mūsų humoras, protingi sprendimai, šiuolaikinės linksmybės,
mūsų pramogos ar muzika? O gal jie labiau nei ką kita mato gyvą,
galingą Karalių tiek mumyse, tiek tarp mūsų? Pagalvokite apie Ankstyvąją Bažnyčią: juos nuolat tapatindavo su „dievais“, ir jie buvo nuolat
priversti pulti ant žemės ir kone maldauti: „Ne, mes ne dievai! Mes
esame Aukščiausiojo Dievo vaikai.“
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Petras Romos karininkui turėjo labai tvirtai pasakyti: „Kelkis! Juk
ir aš esu žmogus“ (Apd 10, 26).
Paulius turėjo visų Listros gyventojų maldauti: „Vyrai, ką jūs darote?! Juk mes tokie patys mirtingi žmonės, kaip ir jūs“ (Apd 14, 14–15).
Maltos gyventojai „pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, kad jis [Paulius]
yra dievaitis“ (Apd 28, 6).
Tesalonikoje „Vakaro žiniose“ buvo pranešta: „Tie žmonės, kurie
visame pasaulyje kelia suirutę, atvyko čionai“ (Apd 17, 6).
Jeruzalės gyventojai teigė, kad „žmonės juos didžiai gerbė“ (Apd
5, 13).
Tokių pranešimų trūko Korinto mieste, jų trūksta ir mūsų Vakarų
visuomenėje. Ar taip yra dėl to, kad mes leidome veikti kriptonitui?
Manau, kad mes susitaikėme su sugedusio iPhone telefono, kuriuo negalima išsiųsti žinučių, atitikmeniu. Būtų geriau, jei išgirstume, kad
telefonas visam laikui sugedo, jog galėtume priimti faktą, kad reikės
išgyventi be jo.
Aš nenoriu susitaikyti. Nenoriu prarasti mums Dievo duoto gyvybingumo, gyvenimo, jėgos, sveikatos ir gebėjimo parodyti pasimetusiam pasauliui gyvą Gelbėtoją ir Karalių. Tikiu, kad yra daug tokių,
kuriems nusibodo tiesiog egzistuoti vos ne vos išgyvenant.
Jaučiu, kaip Dievas mane primygtinai ragina ir įgalioja tai parašyti.
Tai skirta jums, jei nesate patenkinti gyvenimu su šio pasaulio purvu,
padugnėmis ir šiukšlėmis. Tai skirta jums, jei trokštate „prakilnesnio“,
prikelto gyvenimo.
To jums nori Dievas, jūsų Tėvas; ne, Jis be galo trokšta, kad jūs
gyventumėte tą tikresnį gyvenimą! Jis nori, kad jūs patirtumėte Jo dievišką prigimtį ir jėgą stipriau nei to trokštate.
Dievas mūsų nestabdo. Jei kažkas mus ir sulaiko, tai tik mūsų pačių stabmeldystė.
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III
Keliaudami toliau giliau pažvelksime į daugelį šiuolaikinėje Bažnyčioje apakinusią apgaulę. Mes pamatysime, kad tai, ką priėmėme kaip
normalią krikščionybę, pagal dangiškuosius standartus nėra normalu.
Mes turime pašaukimą, likimą ir paskyrimą, kuriuos įvykdžius
mūsų laukia didybė. Laikas nupurtyti nuo savęs nepaklusnumą ir gilų
miegą ir apsirengti didybe, šlove, didingumu ir jėga Jėzuje Kristuje.

Pritaikykite praktiškai
Stabmeldystė prasideda, kai mes užkietiname savo širdis tam, ką sako
Dievas. Tai visų stabmeldystės rūšių šaknis. Štai kodėl Dievas pasakė
Izraeliui persiplėšti savo širdis, o ne drabužius. Jam nereikėjo paviršutiniškos atgailos, kuri neprisiliečia prie problemos esmės — jų širdies,
nebegirdinčios ir nebepaisančios Jo balso.
Pakartoto įstatymo knygos 8 skyriuje mums pasakojama, kad būtent dėl to Jis baudė Izraelį, jog jie žinotų, kad žmogus gyvas ne vien
duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų. Jei gyvename
Dievo žodžiais ir Jo balsą paverčiame savo gyvenimo šaltiniu, tai apsaugo mus nuo stabmeldystės bei išjudina tam galingam gyvenimui,
kurį gyventi Jis mus pašaukė.
Kokį vaidmenį Dievo balsas vaidina jūsų gyvenime? Kada paskutinį kartą kláusėte Jo patarimo priimdami sprendimus? Ar jūsų malda
yra monologas, ar pokalbis? Skirkite laiko dabar pat pakviesti Dievą
pasikalbėti. Būkite ramūs ir klausykitės Jo balso. Bendraukite su Juo ir
kai baigsite, užsirašykite, ką Jis jums sako.

14
NUODĖMĖ

Nuodėmė. Ar išdrįsime paliesti šią temą? O gal ji pernelyg prieštaringa? Bet kodėl mes nenorime pažinti savo priešo, kad galėtume imtis
tinkamų priemonių jam suvaldyti?
Nuodėmė — tai žodis, kurį retai vartojame arba dažnai išvis jo
vengiame pokalbiuose arba pamoksluose, nes nenorime patirti skausmo, kurį gali sukelti teisuoliški kaltinimai, mokymai ar pamokslavimas. Tad pažvelkime į ją Biblijos šviesoje.
Jūsų nusikaltimai atskyrė jus nuo jūsų Dievo. (Iz 59, 2; KBV)

Hebrajų kalbos žodis, reiškiantis nuodėmę, yra awon. Tai vienas iš
keturių pagrindinių žodžių, apibūdinančių nuodėmę Senajame Testamente. Tačiau pagal WSOT-DICT, šis žodis „apibūdina nuodėmę,
kuri yra ypač didelė, nes juo stipriai išreiškiama tyčinio iškreipimo
arba subjaurojimo idėja“. Tai sąmoninga nuodėmė arba, kaip mes ją
jau pavadinome, dvasinis kriptonitas, ir jis atskiria mus nuo Dievo. Jis
atitolina mus nuo dieviškų dorybių, kurios būtinos pamaldžiam gy-
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venimui. Kai darome nuodėmę neliūdėdami, reiškia, kad pradėjome
garbinti stabus ir tapome paleistuvėmis. Mes pasidarėme Dievo priešais.
Naujojo Testamento žodis, reiškiantis nuodėmę, yra hamartia (jį
lydintis veiksmažodis yra hamartano). Šie du žodžiai Naujajame Testamente dažniausiai vartojami, kai kalbama apie nuodėmę. WSNTDICT
teigia, kad tas, kuris įsitraukia į hamartia, „netenka tikrosios mūsų gyvenimo prasmės ir gylio, o tai yra Dievas“.
Akimirką nustokite skaityti ir apie tai pamąstykite! Kai nusidedame, mes iš esmės iškrypstame iš kelio, iš kurio (mąstant sveikai) mes
niekada nenorėtume išsukti. Mes nukrypstame nuo viso gyvenimo
Šaltinio prarasdami džiaugsmą, ramybę, išmintį, pasitenkinimą, aprūpinimą ir daug daugiau — sąrašas yra kone begalinis.
Nemažai mokytojų nuodėmę apibrėžia kaip nepataikymą į taikinį.
Tai tinkamas apibrėžimas, tačiau, jei apsvarstysime pagrindinį apibrėžimą, kurį ką tik pateikiau, ar, jūsų manymu, „nepataikymas į taikinį“
tinkamai nusako nuodėmės prigimties rimtumą?
Naujajame Testamente randame ir kitų apibūdinimų, naudojamų
nusakyti įvairioms nuodėmės pusėms, kaip, pavyzdžiui, neteisybė,
prasižengimas, neteisingumas ir pažeidimas. Tačiau aš nesiekiu išnagrinėti kiekvieną iš jų, bet smulkiau pažvelgti į pagrindinius nuodėmės ir jos galios aspektus, kurie patraukia žmones nuo tikrojo gyvenimo šaltinio.
Nuodėmė puola mūsų gyvybingumą, meilę, jėgą, mąstymo aiškumą, entuziazmą ir paskirtį. Nesuklyskite, nuodėmė yra žalinga ir
nuostolinga. Ji gali būti tikrai maloni, bet tik trumpai. Iš esmės nusidėti — tai trumpalaikį gėrį iškeisti į ilgalaikį blogį, nes, kai viskas
baigiasi, ji įgelia mums sukeldama ilgalaikes pasekmes — mirtį. Mūsų
kūną natūraliai traukia į nuodėmės pusę, bet, būdami nauji kūriniai
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Kristuje ir turintys Dievo prigimtį, mes iš vidaus netrokštame jos ir
galime atsispirti jos traukai.
Dievas Kainui pasakė: „Prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“ (Pr 4, 7). Atkreipkite dėmesį, kad egzistuoja durys, pro kurias nuodėmė gali įeiti į žmogaus gyvenimą. Tos
durys vadinasi „geismas“, ir Jokūbas rašo: „Įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę“ (Jok 1, 15). Šios durys uždaromos arba atidaromos
priklausomai nuo to, ką nusprendžiame daryti su savo geismais. Nuodėmė labai nori mus kontroliuoti. Ji taip pat yra geidulinga ir trokšta
mus pavergti. Jėzus perspėja: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienas,
kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas“ (Jn 8, 35).
Paulius detaliau paaiškina Jėzaus žodžius mums, tikintiesiems:
„Argi nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš
tiesų tampate vergais to, kurio klausote, ar tai būtų nuodėmė, vedanti
į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą“ (Rom 6, 16). Ir jei to dar
nepakanka, Petras taip pat paantrina apie nuodėmės praktikavimą:
„Nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu“ (2 Pt 2, 19). Vergovė nėra
malonus dalykas, o nuodėmė — negailestingas šeimininkas. Su ja negalima elgtis lengvabūdiškai, ir ji yra mirtina. Ji veda tik į stipresnius
geismus ir stumia mus į tai, kas ilgainiui mums žalinga.
Nuodėmė atvirai neparodo, kad jos tikslas — mus pavergti. Ji apgaulinga ir kontroliuoja užkietindama mūsų širdis (žr. Hbr 3, 13), dėl
ko mums darosi sunku jausti, apčiuopti ar girdėti, kur veda Dvasia.
Nuodėmė mus nuveda klaidingu keliu į žalingą stabmeldystę. Prisiminkite, kad Dievas Saliamonui pasirodė dukart. Ar galite tai įsivaizduoti?! Bet jis vis tiek vėliau gyvenime garbino netikrus dievus. Galite
pagalvoti: Kaip žmogus, matęs Dievą, gali nusigręžti į netikrus dievus?
Atsakymas: per apgaulę. Jei tai nutiko Saliamonui, kuris matė Dievą,
kaip lengvai tai gali nutikti mums, kurie nematėme Dievo?
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Su nuodėme negalima žaisti. Ji labai galinga ir gali greitai pakeisti
širdies nuostatą. Baisiausia tai, kad sukietėjus širdžiai ji yra apgauta, o
mes tikime, jog esame teisūs, kai iš tikrųjų taip nėra. Dabar mes nematome esą sugedę. Niekada netikėkite melu: „Aš padengtas malone;
jei ir nusidedu, ilgainiui man viskas bus gerai.“ Toks požiūris — tai
žaidimas su ugnimi. Leiskite paaiškinti.
Sąmoninga nuodėmė nuveda į praktikuojamą nuodėmę

Sąmoninga nuodėmė galiausiai tampa praktikuojama nuodėme. Štai
kaip vyksta visas procesas. Kai nusidedame pirmą kartą, mūsų sąžinė
mums kalba. Paprastai tai nėra balsas, greičiau nepatogumo jausmas.
Mūsų širdis neverbaline kalba rėkia: „Tu nepastebėjai žymės, tu išsukai iš gyvenimo kelio ir turėtum pakeisti savo kryptį atgailaudamas ir
prašydamas atleidimo!“ Jei kažkurią akimirką mes nustojame nuodėmiauti nuoširdžiai dėl to atgailaudami, mūsų širdis apvaloma, ir mes
išliekame jautrūs Dvasios balsui. Biblijoje mums sakoma: „Kas slepia
savo kaltes, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo“ (Pat 28, 13).
Tačiau, jei ignoruojame savo sąžinės balsą, mūsų širdį uždengia
šydas (aptarta ankstesniame skyriuje). Dabar, kai vėl nepaklūstame,
mumyse nebekyla ypač stiprus nepatogumo jausmas. Tai greičiau tylesnis balselis, vidinis „nepatogumo šnabždesys“, jei galima taip sakyti. Tampa sunku girdėti, nes mūsų sąžinė nebe tokia jautri. Bet mes vis
dar galime prašyti atleidimo ir būti atstatyti, jei iš tikrųjų imame kitaip
mąstyti ir jausti dėl padarytos nuodėmės.
Bet jei mes tebeignoruojame tą tylų apkaltinantį sąžinės balsą,
tuomet kitas šydas uždengia mūsų širdį, ir gebėjimas suvokti silpnėja.
Kai nepaklūstame Dievo žodžiui, telieka tik labai neaiškus nepatogus
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vidinis dilgčiojimas. Išgirsti darosi vis sunkiau, nes mūsų sąžinė jau
beveik visiškai nujautrėjusi. Mes vis dar galime prašyti atleidimo ir
būti atstatyti, jei iš tikrųjų pakeičiame mąstymą ir širdies nuostatą apie
nuodėmę, bet tampa labai sunku suvokti savo klaidą.
Jei ir toliau ignoruojame tą neaiškų pakaltinimo balselį, dar vienas šydas uždengia mūsų širdį. Ir, šiam procesui tęsiantis, mūsų sąžinė galiausiai užkietėja arba nebemato mūsų stabmeldystės. Mes nebekreipiame dėmesio į kaltės jausmą ir visiškai nebejaučiame Dvasios.
Dabar galime nuolat nusidėti visiškai nebejausdami pakaltinimo. Mes
pradedame praktikuoti nuodėmę. Vis dar galime gauti atleidimą ir
būti atstatyti, tačiau nebelabai to norime, nes savo nuodėmės nebelaikome nuodėme.
Kitas žingsnis yra toks: Dievas, kad mus pasiektų, mums pasiųs
pranašą, pastorių ar draugą. Jei neklausote pasiuntinio, tuomet kitas
žingsnis, kurį Dievas žengs, kad mus pasiektų, bus sudėtingos aplinkybės, sunkumai ar net skausmai — visa tai, kad patrauktų mūsų dėmesį. Dovydas rašo: „Prieš patirdamas skausmą, nuklysdavau, bet dabar laikausi tavo žodžio“ (Ps 119, 67; NKJV).
Pripažinkime, geriausia iš Dievo mokytis išliekant paklusniam
tam, ką Jis mums apreiškia, ir laikytis atokiai nuo nuodėmės. O jei to
nedarome, Jis mus taip myli, kad panaudos sunkumus, jog mus pamokytų ir sugrąžintų į gyvenimo kelią. New Living Translation Biblijos
vertime Dovydo žodžiai išversti taip: „Prieš nubaudžiamas, nuklysdavau, bet dabar laikausi įsakų“.
Jei dar kartą peržvelgtume Pauliaus žodžius korintiečiams, pamatytume tą patį Dievo pastangų mus susigrąžinti aprašymą. Korinto
bažnyčiai jis sako: „O kai Viešpats mus teisia, tai ir pabaudžia, kad
nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu“ (1 Kor 11, 32). Dievas viliasi,
kad mūsų sunkumai, skausmas arba bėdos, kurias Jis leidžia mums

140

Kriptonito sunaikinimas

patirti, patrauks mūsų dėmesį, ir mes nusigręšime nuo mirties kelio
bei grįšime į gyvenimo kelią.
Tą patį supratimą mes matome, kai apaštalas Paulius kalba apie žmogų, miegojusį su savo pamote. Jis sako: „Atiduokite tokį šėtonui, kad
sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta Viešpaties teismo dienai“ (1
Kor 5, 5). Šis bažnyčios tėvas, sakydamas „išmeskite šį vyrą lauk“, duoda nurodymą siekdamas nuo šios greitai plintančios nuodėmės užkrato
apsaugoti ne tik Korinto bažnyčią, bet ir patį nuodėmiaujantį žmogų.
Dievas labai stipriai myli ir brangina savo vaikus. Štai kodėl Jis
stengsis įvairiausiais būdais mus pasiekti, priklausomai nuo to, ar stipriai esame nuodėmės pavergti.
Laiške hebrajams yra eilutė, kuri leidžia suprasti, kaip veikia nuodėmė:
Nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę
<...>. (Hbr 12, 1)

Atkreipkite dėmesį į žodžius „lengvai apraizgančią“. Mane lengvai
apraizganti nuodėmė nebūtinai yra jus lengvai apraizganti nuodėmė.
Mane buvo supančiojęs ne girtuokliavimas, gobšumas, narkotikai,
apkalbos ar kokia kita matoma nuodėmė, o pornografija. Tai buvo
didžiausias mano gyvenimo mūšis ir tolimesniame skyriuje pasidalinsiu, kaip 1985 m. pagaliau išsilaisvinau iš šio žiauraus šeimininko.
Svarbiausia, kad mes žinotume, kokioms pagundoms lengviausiai pasiduodame, ir kad padarytume viską, kas būtina, jog sugriautume bet
kokius jų planus mus patraukti. Štai kaip Jėzus apie tai kalba:
Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą,
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į negestančią ugnį. Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, nusikirsk
ją <...>. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, išlupk ją <...>. (Mk 9,

43.45.47)

Jėzus neliepia tiesiogine prasme nusikirsti rankos ar kojos ar išsilupti akies. Šioje ištraukoje Jis kalba apie tai, kad mes nukirstume
galimybę nusidėti ir būti lengvai apraizgyti.
Turiu nemažai draugų, kurie anksčiau buvo alkoholikai, ir man
teko privilegija vienam jų padėti išsivaduoti iš priklausomybės. Jis atsisako net gurkštelti vyno ir dabar labai saugosi bet kokios alkoholio
vartojimą skatinančios aplinkos. Mano draugas žino, kad tai yra nuodėmės sritis, kurioje jis gali lengvai patekti į vergystę. Jis išmintingai
paklūsta Kristaus žodžiams užkirsti kelią bet kokiai galimybei būti
pavergtam.
Kita vertus, aš, prieš tapdamas krikščioniu, studijų metais gerdavau ir nusigerdavau su savo brolijos broliais ir draugais. Tačiau kartą
per kalėdines atostogas apsilankiau bare, ir mano draugai labai nusigėrė. Kai grįžau namo 00:30 ryto, parvežęs savo nusigėrusius draugus
namo, radau manęs laukiančią mamą. Papasakojau jai apie tą vakarą ir
lyg tarp kitko ištariau: „Mama, man net nepatinka gerti.“ Ji nusijuokė
ir pasakė: „Tu toks Bivyris.“
Tą akimirką aš suvokiau, kad niekada nemačiau savo tėčio girto.
Girtavimas nebuvo būdingas jo šeimai, todėl ši nuodėmė negalėjo lengvai apraizgyti Bivyrių, nors buvo kitų, kurioms tai pavykdavo. Būtent
tas nuodėmes ir turime sustabdyti, kad joms nebūtų jokios galimybės
rasti įėjimą.
Laiško hebrajams autorius toliau prideda:
Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, pasakytus jums kaip sūnums: „Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties auklybos ir nenusi-
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mink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia.“ (Hbr 12, 5–6)

Viešpats mus auklėja, kai įsitraukiame į nuodėmę. Trumpai apibendrinkime Jo procesą: pirmiausia, Jis pataiso mus savo Žodžiu per
apkaltinimą širdyje. Jei mes neklausome, taip leisdami šydui uždengti
mūsų sąžinę, apkaltinimas ateina per draugą, pastorių ar pranašą. Jei
vis dar neklausome, Jis panaudos sunkumus, priešiškumą ar skausmą.
Apmąstykite tai: kodėl aukščiau pateiktoje ištraukoje jis užrašė „nenusimink“, jei Dievas tave auklėja, o tai, greičiausiai, nelengva? Paklausykite, kas rašoma toliau:
<...> šis [Dievas] tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo
dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o
karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. (Hbr
12, 10–11)

Atkreipkite dėmesį, kad auklyba yra karti! Niekas nėra sušvelninama; Dievas nebijo savo vaikams pasitelkti „pataisymo rykštę“. Tad
pagalvokite, kokie mes kvaili vydamiesi troškimus, kurie nėra iš Dievo. Pamąstykite: mes patirsime daug mažiau skausmo laikydamiesi
atokiau nuo nuodėmės nei trumpai pasimėgavę jos malonumais.
Dievo Dvasia tiesė ranką korintiečiams per apaštalą Paulių, net
ir vyrui, kuris paleistuvavo su savo tėvo žmona. Dievas ir toliau tai
daro vildamasis sugrąžinti mus į gyvenimo kelią, kad galėtume būti
Jo šventumo dalininkais. Nėra kito kelio. Mes arba mėgaujamės gyvenimo pilnatve išlikdami paklusnūs Dievo žodžiui, arba pasirenkame
nuklysti į stabmeldystę, sąmoningą nuodėmę (dvasinį kriptonitą), dėl
to ilgai kęsdami skausmą ir sunkumus.
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Pritaikykite praktiškai
Savo prigimtimi nuodėmė yra apgaulinga. Ji mus apgauna žadėdama
tam tikrą pilnatvę, kurią ta nuodėmė suteiks. Ji apgauna sakydama,
kad galime ją kontroliuoti, vietoj to, kd atskleistų, kaip ji pati ims mus
kontroliuoti, jei toliau nuodėmiausime. Bet labiausiai nuodėmė mus
apgauna atitraukdama mus nuo tikrosios šlovės, kurioje gyventi esame pašaukti, ir trukdydama mums patirti gyvybingą santykį su Kristumi.
Bet jei turime viziją apie tai, ką Dievas gali padaryti mūsų gyvenime: suteikti jėgų, antgamtinio veiksmingumo, laisvės ir artimus santykius su Juo bei daug daugiau, tai padės mums atpažinti nuodėmę net
ir apgaulingame jos pavidale.
Paprašykite Dievo parodyti jūsų gyvenimo sritį, kurioje nebematote gyvenimo, kurio Jis jums trokšta; sritis, kuriose nuodėmė ir kompromisai ėmė atrodyti patraukliau. Leiskite Jam parodyti atnaujintą
viziją toms jūsų gyvenimo sritims ir užsirašykite tai, ką Jis jums rodo.
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Senajame Testamente Kainas buvo perspėtas: „Prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“ (Pr 4, 7). Tas pats
galioja bet kuriam kitam žmogui. Nuodėmė mūsų trokšta; ji nori mus
pavergti ir kontroliuoti, kad galėtų pasireikšti. Nuodėmė yra apgaulingas, viliojantis ir galingas priešas.
Kaip galime suvaldyti nuodėmę? Atsakymas paprastas — paklusdami Dievo valiai, žodžiui ir keliams. Dar kartą pažvelkite, ką Dievas
sako Kainui prieš ištardamas Pradžios knygos 4, 7 žodžius: „Jei gera
darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gera nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė.“ Nuoširdus paklusnumas užtrenkia geismo duris
prieš nuodėmės nosį.
Prisiminkite Pauliaus žodžius tikintiesiems (turėkite omenyje, kad
jis yra tas žmogus, kuris gavo giliausią Dievo malonės apreiškimą):
Argi nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš
tiesų tampate vergais to, kurio klausote, ar tai būtų nuodėmė, vedanti į mirtį, ar klusnumas [Dievui], vedantis į teisumą. (Rom 6, 16)
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Pauliaus žodžiai labai panašūs į tuos, kurie buvo ištarti Kainui.
Tačiau tarp jų yra vienas labai didelis skirtumas. Senojo Testamento
žmonių dvasia buvo mirusi. Jie neturėjo iš vidaus plūstančios gyvenimą teikiančios jėgos. Naujajame Testamente ir dabar dvasia, esanti
žmoguje, kuris tiki Jėzumi, yra gyva; žmonės yra viena su Dievu ir turi
dievišką Jo prigimtį. Todėl mes galime pasirinkti paklusti arba savo
vidiniam žmogui, dvasiai, arba savo išoriniam žmogui, kūnui.
Taip pat savo vaidmenį suvaidina ir Dievo malonė; ji ne tik mus
gelbsti ir mums atleidžia, bet taip pat ir sustiprina, kad paklustume
tiesai. Esame raginami: „Tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui“ (Hbr 12, 28; KBV). Malonė įgalina mus paklusti Dievui.
Petras rašo: „Malonė <...> tepagausėja jums su Dievo ir mūsų
Viešpaties Jėzaus pažinimu. Jo dieviška galybė (malonė) padovanojo
mums visa, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui“ (2 Pt 1, 2–3).
Abiejose eilutėse, kaip ir nemažai kitų, užrašytų Naujajame Testamente, malonė piešiama kaip įgalinanti jėga. Mums duota nauja prigimtis,
kuriai energiją suteikia Jo malonės dovana. Nei Kainui, nei kam kitam
Senajame Testamente tai nebuvo prieinama.
Tad kodėl tiek daug tikinčiųjų nesiseka suvaldyti nuodėmės? Svarbu prisiminti, kad mes galime turėti galią, bet, jei jos tinkamai nepanaudosime, ji mums bus nenaudinga. Dievas kiekvienam mūsų suteikė gebėjimą rinktis ir į mūsų pasirinkimus nesikiša. Todėl kai kuris
nors krikščionis nepaklūsta Dievui, nuodėmė paima viršų tikinčiojo
gyvenime. Kodėl tai leidžiame? Tai nutinka tik tuomet, jei nuodėmė
įtikina tikintįjį, kad tai, ko jis trokšta, jam yra naudingiau nei paklusnumas Dievui, ir dėl to Paulius rašo:
Nuodėmės jėga — įstatymas. (1 Kor 15, 56)
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Tai nelengvas ir galbūt stebinantis teiginys: Įstatymas suteikia
nuodėmei galią valdyti žmogų. Jūs galite iškart pagalvoti: Aš nesu
po Mozės Įstatymu! Tai tiesa, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad ne
visada žodis „įstatymas“ Biblijoje susiejamas su Mozės Įstatymu. Jokūbas kalba apie „karališkąjį įstatymą“ (žr. (Jok 2, 8), reiškiantį meilę
artimui. Yra dar „Dievo įstatymas“ (žr. Rom 8, 7 ir Hbr 8, 10), kuris
įrašytas tikinčiųjų širdyse. Yra „Kristaus įsakymas“ (žr. Gal 6, 2), kurį
įvykdome nešiodami vieni kitų naštas. Ir yra „laisvės įstatymas“ (žr.
Jok 2, 12), pagal kurį būsime teisiami. Yra dar daugiau tokių „įstatymų“. 1 Kor 15, 56 Paulius nekalba nė apie vieną iš šių įstatymų ar juo
labiau apie Mozės Įstatymą.
Tad koks įstatymas, anot Pauliaus, suteikia nuodėmei galią vadovauti tikinčiajam? Prieš jį įvardindamas, pateiksiu iliustraciją. Štai
keletas tipiškų minčių arba teiginių, kuriuos ištaria žmonės, esantys
po Pauliaus minimu įstatymu: „Neturėčiau žiūrėti šio filmo, nes jame
rodo nuogybes ir keikiasi“ arba „Man reikia sumokėti dešimtinę“ arba
„Neturėčiau žiūrėti į tą nepadoriai apsirengusią moterį kitoje kambario pusėje“.
Kokį įstatymą apibūdina šie teiginiai? Asmuo, sakantis tokius arba
į juos panašius dalykus, yra tas, kuris apriboja save Dievo žodžiu vietoj
to, kad juo mėgautųsi. Žmogus mato Dievo žodį kaip apribojantį arba
surišantį jam rankas, o tai prieštarauja psalmisto žodžiams: „Mano
džiaugsmas — vykdyti tavo valią, mano Dieve, tavo Įstatymą turiu širdyje!“ (Ps 40, 8). Žmogus, esantis „po Įstatymu“, neims entuziastingai
vykdyti Jo valios (žr. Jn 7, 17).
Iš esmės viską galima apibendrinti šiuo teiginiu: „Aš norėčiau, bet
Dievo žodis liepia to nedaryti.“ Senajame Testamente randame puikų
tokio požiūrio pavyzdį.
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Nedarnus pranašas

Bileamas buvo pranašas. Jis suprato Dievo balsą ir ėjo Viešpaties keliais. Moabo karalius, kuris taip pat valdė ir Midjano tautą, buvo vardu
Balakas. Šio karaliaus valdomų teritorijų gyventojai buvo apimti siaubo, nes link jų artėjo Izraelio tauta. Izraelitai ką tik nusiaubė Egiptą,
pačią galingiausią tų laikų tautą, ir perėjo Raudonąją jūrą. Egipto kariauna, žemės ūkis ir ekonomika žlugo, o kartu stebuklingai mirė ir
kiekvienos tautos pirmagimis. Izraeliui išėjus iš Egipto, jis susiėmė su
amoritais ir juos taip pat be vargo nugalėjo. Dabar Izraelis pasistatė
stovyklą Moabo lygumose, ir žmonės, vadovai bei karalius persigando
manydami, kad Izraelis su jais pasielgs taip, kaip pasielgė su Egiptu ir
amoritais.
Karaliui Balakui buvo pranešta, kad yra toks įžymus ir galingas
pranašas, vardu Bileamas, ir jei jis ką nors palaimindavo, nutikdavo
geri dalykai. Bet jei Balaamas žmogų prakeikdavo, jie neabejotinai
tampdavo prakeikti. Karalius Balakas nusiuntė savo pasiuntinius pas
pranašą Bileamą su dovanomis sakydamas: „Maldauju, ateik ir prakeik tą tautą [izraelitus], nes ji stipresnė už mane. Galbūt aš pajėgsiu ją
nugalėti ir išvaryti iš šio krašto“ (Sk 22, 6).
Bileamas pasiuntiniams atsakė:
„Pasilikite čia šią naktį, duosiu atsakymą, kaip VIEŠPATS man palieps.“ Moabo didžiūnai apsistojo pas Bileamą.“ (Sk 22, 8)

Atkreipkite dėmesį, kad Bileamas nurodo į „Viešpatį“. Jis nesikonsultuoja su kokiu svetimu dievu dėl tolimesnių veiksmų, nes buvo
vienintelio tikrojo Dievo pranašas. Vardas, kurį jis vartoja sakydamas
„Viešpatie“, yra Yahweh. Tai yra Dievo vardas, ir Senojo Testamento
autoriai niekada nevartoja šio vardo svetimam dievui apibūdinti.
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Kaip dažnai mes sakome Viešpatie tiek Jėzui, tiek Dievui, mūsų
Tėvui? Mes kalbame ne apie ką kitą kaip apie mūsų Kūrėją, Aukščiausiąjį Valdovą, Vienintelį, kuris atidavė už mus gyvybę. Bileamas darė
lygiai tą patį.
Atidžiai pažvelkime į tai, ką Dievas tą naktį pasakė Bileamui. Įdomu tai, kad Jis net nelaukė, kol Bileamas Jo paklaus:
Atėjęs pas Bileamą, Dievas tarė: „Kas tie vyrai, kurie apsistojo pas
tave?“ (Sk 22, 9)

Iš esmės, Viešpats Bileamo klausė: „Kas tie vyrai yra Man? Jie nėra
sudarę su Manimi Sandoros! Ar tu rimtai ketini Manęs klausti, ar turėtum eiti ir prakeikti tautą, esančią Sandoroje su Manimi? Kodėl tau
reikia dėl to melstis? Nejaugi tau ir taip neaišku?“
Yra dalykų, dėl kurių mums melstis nereikia! Mes jau žinome, kokia yra Dievo valia, iš to, ką Jis apreiškė savo užrašytoje Sandoroje.
Jums nereikia melstis dėl to, ar turite susirinkti su kitais krikščionimis.
Dievas jau pasakė: „Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie
yra įpratę“ (Hbr 10, 25).
Jums nereikia melstis dėl aukojimo tiems, kurie jums patarnauja,
nes Biblijoje sakoma: „Taip ir Viešpats yra patvarkęs, kad Evangelijos
skelbėjai gyventų iš Evangelijos“ (1 Kor 9, 14).
Jums nereikia klausti, ar galite užmegzti homoseksualius santykius arba skatinti tai daryti kitus. Dievas jau yra aiškiai pasakęs:
Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei
plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. (1 Kor 6, 9–10)
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Jums nereikėtų klausti Dievo, ar galite slėpti mokesčius, nes tai —
vagystė. Arba ar galite apsigyventi ir seksualiai santykiauti su savo vaikinu ar mergina iki santuokos, nes tai — ištvirkavimas. Arba užmegzti
santykius su kito vyro žmona, nes tai — svetimavimas. Sąrašas begalinis. Naujajame Testamente mums duota daug įsakymų, kurie puikiai
nurodo, kokia yra Dievo valia.
Iš esmės Dievas sakė Bileamui: „Gerai, Bileamai, kadangi tu „nepagavai kampo“, o, tiksliau, nenorėjai jo pagauti, aš tau labai aiškiai
pasakysiu...“ „Neisi su jais, tos tautos neprakeiksi, nes ji palaiminta“
(Sk 22, 12).
Viskas aišku kaip dieną.
O dabar pažvelkite, kaip Bileamas reagavo į šį Dievo nurodymą:
Atsikėlęs kitą rytą, Bileamas pasakė Balako didžiūnams: „Grįžkite į
savo kraštą, nes VIEŠPATS atsisakė leisti man eiti su jumis.“ (Sk 22, 13)

Daugelis Bileamą pagirtų. Mes sveikintume jo paklusnumą ir sakytume: „Jis tikrai pamaldus brolis!“ Tačiau šiame jo pasakyme yra
žodelis, dėl kurio tuoj pradėsime mąstyti kitaip. Ar pastebite, kad jis
sako: „Viešpats atsisakė leisti man.“ Jis nepasakė: „Viešpats labai aiškiai
parodė savo troškimą, todėl aš neisiu.“ Jis vartoja žodį atsisakė.
Apmąstykite tokį pavyzdį: grupė draugų gimnazistų nusprendžia
apsipirkti ir nueiti į kiną. Amelija pakláusė tėvų, ar gali eiti kartu. Jie
atsakė: „Amelija, šiandien šeimos vakaras, tad norėtume, kad liktum
su mumis.“
Amelijos draugai atvažiuoja jos paimti ir pasibeldžia į duris. Kai
mergina jas atidaro, draugai klausia: „Pasiruošusi?“
Amelija atsako surauktu veidu: „Aš negaliu eiti.“ Kitaip tariant, Aš
noriu eiti su jumis, bet turiu likti namuose, nes šiandien šeimos vakaras.
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Jos tėvų norai neleidžia jai daryti to, ko ji iš tikrųjų nori. Tėvų žodžiai
jai yra įstatymas. Būtent taip sureagavo Bileamas.
Mielesnis sandėris

Taigi Moabo didžiūnai grįžo pas karalių ir pranešė Bileamo atsakymą.
Tačiau karalius nebuvo juo patenkintas ir atsisakymo priimti nenorėjo. Todėl, siekdamas gauti Bileamo paslaugas, nenusileido ir pasiuntė
daugiau didžiūnų su gausesnėmis dovanomis ir geresniu pasiūlymu.
Tiksliai cituojant karalių, jo žodžiai skambėjo taip: „Aš tave didžiai
pagerbsiu, ,ką tik sakysi, tą darysiu. Ateik, maldauju, prakeik tą tautą“
(Sk 22, 17).
Jei tavo kaimynas tau pasakytų: „Atiduosiu viską, ką turiu“, tai galbūt ir nebūtų daug, bet jei visos tautos karalius tau pateiktų tokį pasiūlymą — oho, tai jau nemenkas laimikis!
Mano mokykloje buvo toks pasižymėjęs komikas vardu Flipas
Vilsonas. Vienas geriausiai žinomų jo posakių skambėjo taip: „Velnias
mane privertė tai padaryti.“
Tai skambėjo juokingai, ir žmonės dažnai šitą kartodavo, bet Flipo žodžiai nėra tiesa. Velnias negali tikinčiojo priversti nieko daryti.
Mums labai aiškiai pasakyta: „Kiekvienas yra gundomas, savo geismo
pagrobtas ir suviliotas“ (Jok 1, 14). Pagrindinis šios eilutės žodis yra
suviliotas. Tai viskas, ką velnias gali padaryti tikinčiajam. Bet tavęs negali suvilioti tai, ko tu netrokšti. Jei jūs prieš mane supiltumėte liniją
kokaino, aš pasakyčiau: „Patrauk tai nuo manęs.“ Juo suvilioti manęs
negalėtumėte, nes aš visai netrokštu narkotikų.
Bet velnias protingas ir netingi. Jis ne tik įpareigojo demonus tyrinėti jūsų gyvenimą — jie tyrinėjo ir jūsų tėvą bei motiną, o taip pat jų
tėvus ir motinas. Taikydamasis į troškimus, velnias žino jūsų giminės
polinkius ir silpnybes.
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Velnias tyrinėjo Bileamo gyvenimą ir žinojo, kad šis pranašas nesveikai troško turto, atlygio ir statuso. Aš tikiu, kad būtent todėl šėtonas paragino bedievį karalių Balaką pateikti jam dar pelningesnį pasiūlymą. Bet palaukite, Bileamas į solidesnį pasiūlymą sureagavo labai
tvirtai:
„Nors Balakas atiduotų man sidabro ir aukos pilnus namus, negalėčiau padaryti nieko — nei mažo, nei didelio dalyko, — kas priešinga
VIEŠPATIES, mano Dievo, įsakymui.“ (Sk 22, 18)

Mes vėl plojam Bileamui už jo tvirtą poziciją paklusti Dievo žodžiui, net kai jam siūlomas daug gausesnis atlygis. Tačiau ir vėl matome tam tikrus raktinius žodžius, kurie parodo pranašo jaučiamą
apribojimą. Jis pasakė: „Negalėčiau“, o ne „Aš to nedarysiu“. Niekas
nepasikeitė, Jis vis dar buvo apribotas Dievo žodžio, kuris jam yra įstatymas. Ir tai patvirtina tolimesni jo žodžiai:
„Prašyčiau ir jus pasilikti čia per naktį, kad galėčiau sužinoti, ką daugiau VIEŠPATS man pasakys.“ (Sk 22, 19)

Ką? Ar pelningesnis pasiūlymas turėtų pakeisti Dievo nuostatą?
Ar kas galėtų patikėti, kad Dievas pirmą kartą nurodė jam pasakyti
„ne“, nes žinojo, jog karalius pasiūlys Bileamui dar daugiau atsiųsdamas kitus didžiūnus? Taip mąstyti juokinga! Dievas nesiūlė Bileamui
atsisakyti, kad sulauktų geresnio pasiūlymo! Jei buvo aišku, kad Bileamui nereikėjo dėl to melstis pirmąjį kartą, tai šįkart turėjo būti dar aiškiau! Ir Dievas labai aiškiai išsakė savo valią pirmiesiems didžiūnams:
„Neisi su jais.“
Nepaisant to, Bileamas apsisprendė tą naktį melstis. Bet išgirskite,
ką Dievas jam atsako:
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„Jei tie vyrai atėjo tavęs pasišaukti, kelkis ir eik su jais, bet daryk tik
tai, ką sakysiu daryti.“ (Sk 22, 20)

Minutėlę! Dabar Dievas sako: „Eik su jais.“ Ar teisingai perskaitėme? Kas čia vyksta? Netikėtai viskas pasisuko kita linkme. Bileamas
dabar turi žodį iš Viešpaties eiti su tais Moabo didžiūnais ir vyresniaisiais. Tad jis padaro taip, kaip Dievas jam pasakė. Jis pasibalnoja asilą
ir keliauja su Moabo didžiūnais. Jis paklūsta Dievo nurodymui. Tačiau
pažvelkite, kas nutinka toliau:
Bet jo kelionė sukėlė Dievo pyktį. (Sk 22, 22)

Kas čia darosi? Ar Dievui šizofrenija? Bileamas padarė tiksliai taip,
kaip Dievas jam tą naktį nurodė, bet Dievas dėl to supyksta. Kaip tai
paaiškinti?
Biblijoje randame logišką atsakymą, ir jis gana daug ką paaiškina.
Jis siejasi su tiesa, kad nuodėmė jėgų semiasi iš įstatymo. Kodėl taip
nutinka, pamatysime kitame skyriuje.

Pritaikykite praktiškai
Daugeliui tikinčiųjų reikia išgirsti šią vilties žinią: Jūs galite būti visiškai išlaisvinti iš nuodėmės valdžios.
Taip, jūs perskaitėte teisingai. Krikščionis gali pakilti virš nuodėmės. Jėzus nemirė tik tam, kad mes gautume bilietą į dangų. Kai Jis
mirė, Jis jus išlaisvino iš nuodėmės ir mirties valdžios. Nuodėmė jums
nebevadovauja, bet jūs turite jai valdžią.
Tai įmanoma tik per Dievo malonę, t. y. Jo dievišką galią įvykdyti tai, kas mūsų žmogiškomis pastangomis neįmanoma. Mes galime
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laisvai pasiimti malonę, ir ta galia priklauso mums, bet mes netenkame jos teikiamos naudos, jei netinkamai ją naudojame. Vienas iš
dažniausiai pasitaikančių netinkamo tos galios naudojimo būdų yra
nesuvokimas, kad ją turi.
Sustiprinkite save šiandien kovai su nuodėme apmąstydami Biblijos eilutes, kurios parodo, kad jūs išties turite jai galią. Mąstykite apie
šią tiesą melsdamiesi, kol malda taps tikrove. Pasikalbėkite šiuo klausimu su Dievu atgailaudami dėl to, kaip pasidavėte nuodėmės valdžiai,
ir dėkokite Jam už jūsų išlaisvinimą, įvykusį šiandien. Atleiskite sau už
praeities klaidas ir paprašykite Jo parodyti, kokią ateitį Jis jums paruošęs. Užsirašykite tai, ką Jis jums parodys ar pasakys.

16
NUODĖMĖS JĖGA
(2 DALIS)

Pradėkime nuo ten, kur baigėme ankstesniame skyriuje apie pranašą
Bileamą.
Gavęs Dievo nurodymus neiti su pirmąja Moabo ir Midjano didžiūnų delegacija, Bileamas dar kartą eina pas Viešpatį, kai į jį kreipiasi antra, žymiai didesnė, atstovų delegacija. Jis tikisi kitokio atsakymo.
Ar kažkada buvote tokioje situacijoje? Ar širdyje žinojote, ką Dievas sako, bet vis tiek maldoje kreipėtės į Jį tikėdamiesi, kad Jis pakeis
savo atsakymą? Galbūt savo netinkamą troškimą slėpėte po žodžiais:
„Aš už tai pasimelsiu“ arba „Aš dar kartą už tai pasimelsiu“.
Nežinau, kaip jūs, bet aš taip dariau ir vėliau šiame skyriuje pasidalinsiu keliomis savo liūdnai pasibaigusiomis istorijomis šia tema.
Bileamas geidė tiek pasiūlymo, tiek garbės, kurią jam suteiktų galingas karalius, bet nedrįso peržengti „ribų“, kurias nustatė Dievo nurodymai. Jis buvo pakankamai gudrus suprasti, kad nebus palaimintas, jei nepaklus tyčia. Kartais pakanka tik tiek žinoti, kad atsivertų
durys didesnei apgaulei.
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Tad galite įsivaizduoti Bileamo nuostabą, kai Dievas pasako: „Kelkis ir eik su jais.“ Bileamas, ko gero, pagalvojo: Neįtikėtina! Gerai, kad
dar kartą už tai pasimeldžiau!
Taigi Bileamas kitą rytą atsikėlęs padarė tiksliai, kaip praėjusį vakarą jam buvo nurodęs Dievas, ir, mūsų nuostabai, skaitome: „Bet jo
kelionė sukėlė Dievo pyktį“ (Sk 22, 22).
Ką, ar Dievas serga šizofrenija? Žinoma, tai — retorinis klausimas,
nes mes visi žinome, jog atsakymas yra tikrai ne! Tai kodėl Dievas supyko? Bileamas padarė būtent tai, ką Dievas jam liepė padaryti — jis
iškeliavo. Tuomet Dievas supyko ant Bileamo už tai, kad jis tiesiog
iškeliavo. Kas čia vyksta?
Šioje situacijoje parodoma tiesa, kurios daugelis nežino ir nesupranta, o man prireikė ne vienerių metų sunkumų, kol ją atradau:
Jei ko nors išties trokštame (geidžiame), ir Dievas tuo klausimu išsakė
savo valią (per savo Žodį ar maldoje), o mes vis tiek to trokštame, labai
dažnai Dievas mums tai duos, net jei ir žino, kad tai neišeis mums į gera ir
galiausiai būsime už tai pasmerkti.

Šis teiginys gali jus šokiruoti, bet tai tiesa. Leiskite tai įrodyti keletu
biblinių pavyzdžių.
Išpildyti prašymai

Izraelis norėjo karaliaus. Vadai atėjo pas pranašą Samuelį ir išsakė
savo troškimą. Jie pasakė: „Paskirk mums karalių, kad mus valdytų,
kaip yra visose tautose“ (1 Sam 8, 5).
Samuelis pasikláusė pas Viešpatį dėl jų prašymo, ir Dievas vadams
atsakė per pranašą — perspėjo juos, kodėl turėti karalių jiems neišeis
į gera. Jis iš anksto perspėjo juos, kad karalius jų sūnus kvies į savo
kariuomenę. Taip pat karalius imtų jų sūnus įdirbti savo laukams, nuimti derlių, gaminti ginklus ir įrangą. Jis taip pat imtų ir jų dukteris ir
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verstų jas gaminti maistą, tvarkyti jo namus, gaminti jam kvepalus ir
dirbti įvairiausius kitus darbus. Be viso to karalius paimtų geriausius
jų laukus, vynuogynus, alyvmedžių giraites, galvijus ir avis ir atiduotų
juos savo pareigūnams. Tuomet Dievas pasakė, kad galiausiai žmonės
prašys išlaisvinti juos nuo karaliaus, kurio troško, bet Jis jiems nepadės.
Toliau skaitome: „Žmonės atsisakė klausyti Samuelio balso. Jie
sakė: ‘Ne! Mums turi būti karalius, kad ir mes galėtume būti kaip kitos
tautos’“ (1 Sam 8, 19–20).
Tad Samuelis pakartojo Viešpačiui tai, ko žmonės taip aistringai
troško. Dievo atsakas Samueliui buvo priešingas Jo valiai. Jis pasakė:
„Klausyk jų balso ir paskirk karalių, kad juos valdytų“ (1 Sam 8, 22).
Dievas davė tautai tai, ko ji geidė, net kai tai nenešė nieko gero. Izraelis
gavo monarchą, ir šis bei visi karaliai, kurie karaliavo po jo, darė tai,
dėl ko tauta buvo perspėta.
Štai kitas pavyzdys. Izraelis išėjo iš Egipto, ir Dievas maitino jį
dangišku maistu. Ją vadino mana — duona iš dangaus, maistu, kuris
kitoje Biblijos ištraukoje vadinamas „angelų maistu“ (žr. Ps 78, 25).
Jis buvo toks maistingas, kad Elijui tereikėjo poros jos kąsnių, kurių
vėliau užteko palaikyti jėgoms keturiasdešimt dienų. Būna dienų, kai
aš norėčiau tokio maisto!
Tačiau Izraeliui nusibodo ši duona, ir jis panoro mėsos. Panoro ir
paprašė. Psalmistas rašo: „Jiems prašant, jis siuntė putpelių“ (Ps 105, 40).
Dievas į jų prašymą atsakė pačiu nuostabiausiu būdu. Mes skaitome:
Jis pabudino padangėse rytį, savo galybe išjudino pietį; jis bėrė ant
jų mėsą lyg dulkes, sparnuočius — lyg pamario smėlio grūdelius; jis
nutupdė juos jų stovykloje, visur aplink palapines. (Ps 78, 26–28)

Dievas ne tik pateisino prašymą, Jis tai padarė taip stebuklingai!
Savo galybe Jis į jų stovyklą atgabeno šimtus tūkstančių paukščių. Iz-
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raelitams nereikėjo jų medžioti ir nereikėjo šunų, šautuvų, narvų ar
kokio kito įrenginio, kad juos pagautų. Putpelės tiesiog atplasnojo į jų
stovyklą, o žmonės tiesiog pagavo jas ore arba susirinko nuo žemės. Jei
tai nutiktų šiandien, istorija akimirksniu pasklistų socialiniuose tinkluose ir nuolat skambėtų naujienose. Dievas įspūdingai pasirodė, bet
pažvelkite, ką toliau rašo psalmistas:
Žmonės valgė ir sotinosi, nes Dievas jiems davė tai, ko jie įnoringai
troško. Bet jiems dar nespėjus savo įnorių patenkinti, jiems dar tebevalgant, — pakilo Dievo pyktis ant jų. Jis užmušė jų stipruolius,
išguldė rinktinius Izraelio vyrus. (Ps 78, 29–31)

Dievas, o ne netikras dievas ar demonas, davė jiems tai, ko jie troško, ir tai padarė stebuklingai, bet, prieš jiems baigiant valgyti, ant jų
nužengė Jo teismas!
Mes turime nuolat prisiminti, kad Dievas dar prieš sukurdamas
žmones nusprendė suteikti mums laisvę rinktis net ir žinodamas, kad
mes potencialiai galime pasirinkti tai, kas iš esmės prieštaraus Jo norams ir net bus žalinga mums.
Pavyzdžiui, prisiminkime sūnų palaidūną. Jis paprašė palikimo, ir
jo tėvas žinojo, kad jis nėra subrendęs tinkamai jį panaudoti. Visgi sūnus taip stipriai jo troško, kad tėvas pasidavė ir atidavė palikimą. Kas
iš to išėjo? Sūnus krito į gilų liūdesį ir atsidūrė kiaulidėje.
Yra ir kitų pavyzdžių Biblijoje, bet, manau, jūs supratote tiesą. Mes
atsiduriame nepalankioje ir žalojančioje mus padėtyje, kai aistringai
prašome kažko, kas nėra Dievo valia.
Protinga asilė

Tai sužinoję grįžkime prie Bileamo istorijos.
Dabar jis keliauja susitikti su Moabo karaliumi. Jį lydėjo karaliaus
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pagalbininkai, bet Dievas pyko dėl jo pasirinkimo. Staiga angelas stojo
priešais Bileamą. Prašau, nepamirškite, kad angelai yra ne maži stori
kūdikiai su lankais ir strėlėmis, bet didžiulės galingos būtybės. Manyčiau, kad šio ūgis siekė 2–3 m.
Angelas, nešinas ištrauktu kardu, pastojo Bileamui kelią, ir Dievas stebuklingai atvėrė akis asilei. Kai ji pamatė šią didžiulę būtybę su
paruoštu ginklu, šoko nuo kelio į laukus, kad Jo išvengtų. Bileamas
supykęs mušė savo asilę, kad ši grįžtų į kelią.
Tada angelas pasitraukė į kelio vietą, kur iš abiejų pusių stovėjo
siena. Asilė ir vėl, pamačiusi angelą, bandė bėgti nuo jo kaip įmanoma
toliau ir prispaudė Bileamo koją prie sienos. Bileamas dar labiau supyko ant asilės ir vėl ją mušė.
Angelas tuomet paėjo į tokią kelio vietą, kuri buvo tokia siaura, kad
nebuvo kur pasukti. Šįkart, pamačiusi angelą su ištrauktu kardu, asilė
susmuko po Bileamu. Dabar Bileamas tiesiog įsiuto ir vėl jai trenkė.
Dievas atvėrė asilei burną ir pasakė Bileamui: „Ką tau padariau,
kad mane mušei tuos tris kartus?“ (Sk 22, 28).
Bileamas ir asilė įsikarčiavę pasibarė, kol galiausiai Dievas atvėrė
Bileamo akis, kad jis pamatytų angelą. Jis iškart puolė kniūbščias ir
nusilenkė. Iki šiol apie šį angelą kalbėjau kaip apie vieną iš daugybės,
kurie tarnavo Dievo akivaizdoje. Tačiau akivaizdu, kad Biblijos vertėjai, o taip pat ir aš, buvo įsitikinę, jog šis angelas buvo pats Viešpats.
Bet paliksiu jums patiems nuspręsti, nes nesiekiu įtikinti, kad yra taip,
o ne kitaip.
Angelas pasipriešino Bileamui sakydamas: „Štai aš atėjau sutrukdyti, nes tavo kelionė man nepatinka. Asilė, mane matydama, metėsi į
šalį nuo manęs tuos tris kartus. Jei ji nebūtų metusis į šalį, tave būčiau
užmušęs, o ją gyvą palikęs“ (Sk 22, 32–33).
Ši asilė išgelbėjo Bileamui gyvybę! Jis būtų miręs, jei ji nebūtų
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vengusi Viešpaties. Jūs, ko gero, manytumėte, kad Bileamas Moabo ir
Midjano vadams pasakys: „Vyrukai, aš dingstu iš čia. Pasakykite karaliui, kad pasilaikytų tuos pinigus sau.“ Bet jis pasakė ne tai. Vietoj to
Bileamas prisipažino Viešpačiui:
„Nusidėjau, nes nežinojau, kad stovėjai ant kelio man pasipriešinti.
Todėl dabar, jei tau tai nepatinka, gįšiu namo.“ (Sk 22, 34)

Bileamas pripažino savo nuodėmę, bet jis išsakė ir kai ką kita ištardamas „jei tau tai nepatinka“.
Nagi, Bileamai! Ko dar reikia, kad susivoktum? Net pačiam Viešpačiui atsistojus prieš jį tokiu dramatišku būdu, Bileamas vis tiek bandė gauti tai, ko norėjo. Jis taip troško pinigų ir garbės, kuriuos pasiūlė
karalius, kad nepastebėjo Dievo drausminimo. Jo stabmeldystė padarė
jį aklą Dievo širdžiai.
Būtent tai nutinka, kai mūsų troškimai nusveria paklusimą Dievui, kuomet jaučiamės apriboti Jo įsakymų. Nuodėmė stiprėja per
apgaulę. Dabar tai, kas labai akivaizdžiai nesiderina su Dievu, tampa
nebe taip akivaizdu. Paklusnieji tai mato aiškiai, bet dėl stabmeldystės
gniaužtų net ir jie toliau stengiasi, kad Dievas pritartų tam, ko jie stipriai trokšta.
Mano nusižengimai

Kai man buvo apie dvidešimt penkerius metus, Dievas man ir Lizai
aiškiai parodė, kad pasirašyti sutartį, kurią tuo metu derinome su gerai žinoma leidybos kompanija, nebuvo Jo valia. Kai redaktorius kreipėsi į mane pirmą kartą, pasakiau jam „ne“, bet ne taip, kaip Bileamas,
pirmąkart susitikęs su Balako didžiūnais.
Redaktorius man ir toliau skambindavo kone kasdien. Jis sakė, kad
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mano žinia buvo svarbi Kristaus kūnui ir pasakojo, kaip kiti mažai
žinomi rašytojai, pasirašę su jais sutartį, išgarsėjo. Aš prarijau jo meilikavimo kabliuką, valą ir plūdę. Savo ankstesnes knygas leidome patys
ir neturėjome daug skaitytojų. Aš norėjau šios leidyklos siūlomo pripažinimo ir įtakos nacionaliniu lygmeniu. Ir nors Dievas irgi norėjo,
kad žinia plistų, tai nebuvo Jo laikas, žinia ar tinkamas leidėjas. Be to,
mano motyvai buvo netinkami; aš norėjau būti žinomas, o tai vadinama gyvenimo puikybe — statuso arba reputacijos siekimu.
Aš taip troškau išleisti knygą šioje garsioje leidykloje, kad ėmiau
ignoruoti aiškią Dievo rodomą kryptį, savo žmonos patarimus ir daugybės po to sekusių nesėkmių siunčiamus ženklus. Vidinis Šventosios
Dvasios perspėjimų pripildytas kalbėjimas nublanko, ir jį pakeitė didesnio troškimo apgaulė.
Leidybos kompanija buvo kitoje valstijoje. Mes nusprendėme, kad
Liza nuskris ir pasirašys sutartį mūsų organizacijos vardu, nes mano
dienotvarkė buvo perpildyta. Ryte, kai ji turėjo išvykti, vienas mūsų
sūnų nuo viršaus iki apačios apvėmė kilimine danga išklotus namų
laiptus. Kai valėme šią netvarką, Liza irzliu balsu paklausė: „Džonai,
negi nematai, kad Dievas nenori, jog tai darytume?!“
Aš tvirtai paprieštaravau: „Ne, tai priešas bando mus išgąsdinti
ir sustabdyti.“ Jei tai tebūtų vienintelis nenusisekęs dalykas, gal aš ir
būčiau teisus. Bet tiek daug dalykų ėjo bloga linkme, kad buvo labai
keista, o aš nemačiau nieko bloga. Mane apgavo mano nuodėmės jėga.
Liza nuskrido ir tą pačią dieną pasirašė sutartį. Kitus tris mėnesius
mano gyvenime virė chaosas. Mane apleido ramybė, ir valdžią perėmė
kova ir įtampa. Visus tris mėnesius sirgau įvairiausiomis virusinėmis
ligomis, peršalimu, kankino kiti fiziniai negalavimai. Dirbti su leidėju
siaubingai nesisekė, mes dėl nieko negalėjome susitarti, ir mūsų tarnystė prarado tūkstančius dolerių.
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Nuo Bileamo skyriausi tik vienu dalyku — galiausiai pamačiau,
kaip mano stiprus troškimas mane apakino, jog nematyčiau Dievo valios. Dievas mane teisė (auklėjo). Prisiminkite Pauliaus žodžius: „Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių. Jei mes patys
savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. O kai Dievas mus teisia, tai ir
pabaudžia“ (1 Kor 11, 30–32). Prireikė daug nereikalingų sunkumų,
kad pagaliau pamatyčiau stabą, kurį susikūriau. Aš atgailavau dėl savo
užsispyrimo, ir viskas kone iškart pasisuko kita linkme. Netrukus leidykla pranešė, kad jie nori nutraukti mūsų sutartį.
Maždaug po metų kita gerai žinoma kompanija pasiūlė išleisti kitą
mano knygą apie laisvę nuo įsižeidimų. Dievas prabilo man ir pasakė:
„Anas leidėjas buvo tavo mintis; šis yra manoji.“ Prieš metus įvykęs
apvalymas pakeitė ir mano motyvus. Dabar aš troškau paklusti Dievui, todėl žmonės galėjo išties būti laisvi. Tai buvo žinia, kurios troško
Dievas, ir dabar ta knyga — Šėtono masalas — buvo parduota beveik
dviejų milijonų egzempliorių tiražu.
Norėčiau pasakyti, kad tą pamoką išmokau ir niekada daugiau
nepakartojau tokios kvailystės. Tačiau, peržengęs trisdešimties metų
slenkstį, aš ir vėl nepaisiau aiškiai Dievo apreikštos valios, o taip pat
savo žmonos ir tarybos narių atkaklių patarimų. Šįkart apgaulė buvo
didesnė, o auklybos sunkumai, skausmas ir agonija buvo dar didesni
ir truko beveik aštuoniolika mėnesių. Aš ir vėl suvokiau, kad susikūriau stabą, ir atgailavau dėl to, bet man visa tai kainavo daug širdgėlos.
Esu visiškai įsitikinęs, kad, jei Bileamo širdis būtų tapusi kaip Dievo, vėliau jam būtų daug labiau pasisekę. Tačiau jis niekada neatsisakė
savo stabmeldystės ir todėl mirė patyręs Dievo teismą (žr. Joz 13, 22).
Brangieji, nenoriu, kad šią tiesą išmoktumėte sunkiuoju būdu,
kaip teko man. Viliuosi, kad ši stipri žinia padės išvengti skausmo ir
sunkumų, kuriuos nereikalingai teko išgyventi man.
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Jei savo troškimų nepavesime Dievui, jie mus atitolins nuo Jo, ir Dievas
netgi gali mus jiems atiduoti. Biblijoje ne kartą matome, kad Dievas
aiškiai apreiškia savo valią, bet, kai Jo žmonės trokšta ko nors, kas jai
priešinga, Jis tai žmonėms suteikia, net jei tai jiems sukelia sunkumų.
Dievas tai tebedaro mūsų gyvenime ir šiandien. Jis suteiks mums
mūsų trokštamus dalykus, net jei tai prieštarauja Jo troškimams, bet
tai nesuteiks mums geidžiamo palaiminimo. Tai prives prie skausmingos ir nemalonios auklybos.
Tačiau mums nebūtina to išgyventi. Mes galime pasitikėti, kad
Dievas bus mums geras. Dažnai Jis yra numatęs mums kelią, kuriuo
keliaudami gausime tai, ko trokštame, bet tai bus padaryta teisingai.
Jei seksime Juo, Jis ves mus palaimintu keliu, bet trokštamus dalykus
gausime Jo numatytu metu. Pašvęskite šiandien savo kelius Viešpačiui. Paprašykite Jo vesti jus ne taip, kaip jūs trokštate, o kaip trokšta
Jis. Klauskite Jo, kokius žingsnius turite žengti šiandien, kad sektumėte Juo eidami arčiau Jo. Užsirašykite juos, o tada juos vykdykite.
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Norėdami išlaikyti dėmesį ties tema, greitai apžvelkime esmę stabmeldystės, atsirandančios tada, kai žmonės, tikintys ar netikintys, nustumia į šalį tai, ką aiškiai parodo Dievas, kad patenkintų savo įgeidžius
ar troškimus, priešingus Jo keliams. Dėl to Paulius sako:
Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkėlis ar goduolis, tai
yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul
niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo
rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai! (Ef 5, 5–7)

Dievo rūstybė ištiks netikintįjį, bet Dievas taip pat nubaus tikintįjį,
kuris įsitraukia į stabmeldystę (godumą), nusigręždamas nuo Jo širdies. Tačiau, jei tikintysis užsispiria ir toliau neklauso Dievo kaip kad
Bileamas, pasekmės gali būti labai griežtos, netgi mirtis. Paulius perspėja tikinčiuosius: „Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite“ (Rom 8, 13).
Apaštalas Jokūbas taip pat mus perspėja: „Paskui įsiliepsnojęs geismas
pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį. Nesiduokite
suklaidinami, mano mylimi broliai!“ (Jok 1, 15–16).
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Į stabmeldystę reikėtų žiūrėti kaip į lėtai veikiantį nuodą, tai —
dvasinis kriptonitas. Mums per brangiai kainuoja su ja žaisti. Stabmeldystės tinklas yra ir subtilus, ir stiprus: mes susidarėme įspūdį apie
jos galią pažvelgę į Bileamą, bet ženkime dar vieną žingsnį. Atidžiai
perskaitykite Dievo perspėjimą Izraelio lyderiams:
Ir mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, šie vyrai puoselėjo
stabus širdyje ir savo nuodėmės priežastį statėsi tiesiog sau prieš akis.
Argi aš privalau atsakyti į jų klausimus?“ (Ez 14, 2–3)

Ir vėl aiškiai matome, kad stabmeldystė neapsiriboja statulomis,
aukurais ar šventyklomis. Dievas nepalieka abejonių aiškiai pareikšdamas, kad jie „puoselėjo stabus širdyje“. Šioje ištraukoje nekalbama
apie statulėles po medžiais, miesto centre ar šventyklose. Ne, joje kalbama apie stabus, kuriuos jie pasistatė savo širdyje. Jie puoselėjo troškimus, priešingus Dievo valiai. Dievas kalba toliau:
„Todėl kalbėk jiems ir sakyk: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Kiekvienam žmogui iš Izraelio namų, kuris puoselėja stabus širdyje ir statosi
savo nuodėmės priežastį tiesiog sau prieš akis, tačiau ateina pas pranašą, aš, VIEŠPATS, duosiu atsakymą’.“ (Ez 14, 4)

Kai žmogų supančioja stabmeldystė (kai laikosi įsikibęs priešingų
troškimų) ir jis ateina dvasininko pasiklausti, ką daryti toliau, paprašyti patarimo ar išgirsti, kas Biblijoje rašoma vienu ar kitu klausimu,
žmogus gali gauti atsakymą, bet jis neatitiks Dievo valios. Atsakymas
bus panašus į tą, kurį išgirdo Bileamas. The New American Standard
Biblijos vertime eilutė iš Ezekielio pranašystės pateikiama taip: „Aš,
Viešpats, būsiu atvestas duoti jam atsakymą tuo klausimu, daugybės
jo stabų akivaizdoje.“
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O dabar išgirskite perspėjimą tarnystės lyderiui, kuris vengia pasipriešinti klausiančiojo stabmeldystei, ir kalba su juo arba taip, tarsi viskas būtų gerai (Senajame Testamente pranašai ir kunigai buvo
tarnystės lyderiai; nuo dabar šiandienos tarnysčių lyderius vadinsiu
atitinkamais terminais):
„Jeigu pranašas leisis taip suklaidinamas, kad pranašautų [taip leisdamas sau prisidėti prie prašančiojo nuodėmės (stabmeldystėje)], tai
aš, VIEŠPATS, būsiu suklaidinęs tą pranašą.“ (Ez 14, 9; AMPC)

Maldoje aš arba verkiau, arba išgyvenau didžiulį liūdesį daug mąstydamas apie šiuolaikinės Bažnyčios propaguojamą mokymą, ypač
Vakarų valstybėse. Verkiau prašydamas atsakymo, kas slypi už žodžiu
ir raštu skelbiamos Evangelijos silpnumo. Atsakydama Dievo Dvasia
mane nuvedė prie Ezekielio pranašystės 13 ir 14 skyrių. Šie skyriai atskleidžia, kas slypi už praskiestų mokymų, kuriems nerūpi pasipriešinti praktikuojamai nuodėmei, ir tai yra stabmeldystė. Jei tarnautojas
skelbia ne pilną Evangeliją dėl to, kad nenori prarasti pasekėjų ar pripažinimo, tai yra ne kas kita kaip užmaskuotas godumas. Būtent dėl
to, kai klestėjo veidmainiška tarnystė, Jeremijas rauda:
„Jie visi, nuo mažiausio iki didžiausio, pasidavė godumui, nuo pranašo iki kunigo jie visi elgiasi klastingai.“ (Jer 6, 13; KBV)

Aš pradėjau šiuolaikinėje Bažnyčioje dažnai pastebėti gilesnį akivaizdaus dvasinio silpnumo — kriptonito — veikimą. Pamačiau, kokie nepasitenkinę yra daugelis tikinčiųjų, ir dėl šios širdies būsenos jie
ėmė trokšti to, ko „trūksta gyvenime“ (labai dažnai tai nėra kokie nors
išskirtiniai poreikiai, o tiesiog norai arba įgeidžiai).
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Suklaidinti vadovai, dėl geidulingų troškimų irgi pasukę iš kelio,
skelbė tas Rašto ištraukas, kurios, iš pirmo žvilgsnio, pateisino nuodėmingą Dievo ieškančiųjų elgesį arba žvelgė į jį pro pirštus ir savo patogumui vadovai vengė bet kokių Rašto ištraukų, prieštaraujančių nedoram elgesiui. Dėl šios stabmeldystės tiek tarnautojai, tiek tikintieji ima
priimti žinią arba patarimą, pataikaujančius jų norams ar aistroms ir
sustiprina tuos troškimus arba stabus.
Naujajame Testamente Paulius panašiai kaip Jeremijas ir Ezekielis
pranašiškai kalba apie ateitį:
Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę
savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų, kad tie pataikautų jų ausims. (2 Tim 4, 3)

Sveiki sulaukę tokių laikų! Kad Dievo ieškantysis išgirstų tai, ką
nori, tereikia rasti „tarnautojus“, kurie taip pat būtų apimti savo geidulių. Kita vertus, pamaldus lyderis niekada nenuklys nuo Dievo žodžio
apreiškimo. Jis skelbs visą Raštą, ne pasirinktas jo dalis. Šis lyderis nebijos pataisyti ir pasipriešinti, o taip pat ir padrąsinti.
Tarnautojams, apie kuriuos kalba Paulius, rūpės jų reputacija,
įvaizdis, augimas ir planai. Juos galima įtikinti pasiūlius tinkamą atlygį
ar rezultatus, ir tada šie kalbės ir mokys taip, kaip trokšta klausytojas,
o ne ištikimai skelbdami Dievo žodį ir nepaisydami to, ar jis bus priimtas, ar ne.
Tik vienas tarnautojas skelbė tiesą

Judo karalius Juozapatas sudarė sąjungą su Izraelio karaliumi Ahabu
per vaikų santuoką. Tai nebuvo geras Juozapato žingsnis, nes jis bijojo
Dievo, o Ahabas buvo stabmeldys. Praėjus kuriam laikui, Juozapatas
nukeliavo į Samariją aplankyti Izraelio karaliaus.
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Ahabas paprašė Juozapato surinkti Judą ir kartu su Izraeliu eiti į
karą su Sirija. Juozapatas atsakė: „Žinoma, kodėl gi ne! Mes juk broliai, tad mano kariauna yra tavo. Mes tikrai prisidėsime prie kovos.“
Bet tada Juozapatas pridėjo: „Bet pirmiausia sužinokime, ką pasakys
Viešpats“ (žr. 2 Met 18).
Tada karalius Ahabas surinko keturis šimtus garsiausių Izraelio
dvasininkų ir lyderių. Tai nebuvo Baalo, Ašeros, Kemošo ar kokio kito
netikro dievo tarnai, o Viešpaties Dievo tarnai (jie kalbėjo Jahvės vardu). Ahabas pakláusė jų, ar eiti į karą, ar susilaikyti.
Visi tarnautojai sutartinai sakė: „Taip, tikrai eik! Dievas suteiks karaliui pergalę“ (2 Kor 18, 5). Šie lyderiai buvo apmokyti išsakyti tik
teigiamus ir padrąsinančius žodžius klausytojams, ypač svarbiems asmenims. Nors jie ir buvo Jahvės tarnai, jie pasidavė geiduliams — jie
buvo stabmeldžiai.
Nors šie tarnautojai buvo gerbiamiausi Izraelio tarnai, ir jų žinia
įspūdinga, Juozapatui jų patarimų neužteko. Jo jaučiama Dievo baimė
neleido jo įžvalgai užmigti. Jis pakláusė: „Ar nėra čia dar kito VIEŠPATIES pranašo, kurio galėtume pasiteirauti?“ (6 eil.). Jis žinojo, kad
kalbėjusieji buvo Jahvės pranašai, bet kažkas buvo ne taip.
Ahabas atkirto: „Dar yra vienas vyras, per kurį galėtume VIEŠPATIES pasiteirauti, Imlos sūnus Michėjas, bet aš jo nekenčiu, nes jis
niekada nepranašauja apie mane gera, bet visuomet nelaimę“ (7 eil.).
Stabmeldžiui arba tikinčiųjų bendruomenei, kuri priprato prie meilikavimo, tikras Evangelijos tarnas gali pasirodyti netinkamas arba liūdinantis.
Michėjas skyrėsi nuo kitų, nes jam nereikėjo nei didelio pasekėjų
būrio, nei ko nors iš Ahabo. Jis bijojo Viešpaties labiau nei žmogaus ir
troško Dievo pritarimo labiau nei sėkmės. Jis žinojo, kad Jahvė buvo
jo šaltinis, ir kad jis labiau nori patikti Jam nei kriptonito paveiktam
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karaliui. Tai išlaikė jį tyrą ir laisvą nuo apgaulės, kurios paveikti buvo
kiti tarnautojai.
Tuomet Ahabas pasiuntė pakviesti Michėją. Kol jie laukė tikro
Dievo vyro, tarnautojai ir toliau pranašavo abiems karaliams. Vienas
jų, hebrajas vardu Zedekijas iš Benjamino giminės, pasigamino geležinius ragus ir pasakė: „Taip kalbėjo VIEŠPATS (Jahvė): ‘Jais badysi
aramėjus, kol jie bus pribaigti’“ (10 eil.).
Tuomet visi tarnautojai vieningu balsu patarė karaliui sakydami:
„Žygiuok prieš Ramot Gileadą ir nugalėk! VIEŠPATS (Jahvė) atiduos
jį karaliui į rankas“ (11 eil.). Juk išties, kai kalba lyderių dauguma, tai
saugu, ar ne? Ypač drąsino ir saugumo jausmą kėlė tai, kad visų žodžiai sutapo ir patvirtino vieni kitus! Taip, jie tiksliai patvirtino troškimus, kuriuos Ahabas puoselėjo savo širdyje, ir tiesiai šviesiai kalbėjo
apie jo troškimą laimėti — stabmeldystę!
Kai tarnautojai sutartinai patarinėjo karaliui, pasiuntinys rado Michėją ir kalbėjo jam sakydamas: „Žiūrėk, pranašų žodžiai vieningai
palankūs karaliui. Tebūna tavo žodis kaip jų visų. Kalbėk palankiai!“
(2 Met 18, 12).
Panašius žodžius girdėdavau, kai būdavau kviečiamas į kelias gerai žinomas bažnyčias. „Džonai, padrąsink žmones. Pamokslauk ką
nors pozityvaus. Statydink ir paguosk juos. Pamaldas baigsime greita
giesme, tad gal galėtum savo pamokslą užbaigti pakilia nata? Norime,
kad išeidami jie jaustųsi gerai.“ Tarsi paprastas pasiuntinys galėtų suklastoti Karaliaus žinią! Jei mes ją klastojame, nebesame ambasadoriai, kalbantys kaip Dievo kunigai, ir tampame paprasčiausiais žmonėmis, naudojančiais įvairiose Naujojo Testamento knygose randamus
teigiamus Jo žodžius, kad išgirstume tai, ko patys trokštame.
Michėjas atsakė tiesmukai, nes jo negalėjo papirkti meilikavimas:
„Kaip gyvas VIEŠPATS, ką mano Dievas sako, tai ir kalbėsiu“ (13 eil.).
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O, Tėve, siųsk mums lyderių, kurie šiandien elgtųsi taip pat! Kai Michėjas atėjo ir stojo Ahabo akivaizdoje, jam buvo užduotas tas pats
klausimas, į kurį daugybė tarnautojų jau atsakė. Michėjas sarkastiškai
atsakė: „Žygiuok ir nugalėk, jie bus atiduoti tau į rankas“ (14 eil.).
Ahabą prislėgė viešas Michėjo pasišaipymas iš jo. Tuomet Michėjas išsakė Dievo žodį apie tą situaciją: „Aš mačiau visą Izraelį, išblaškytą kalnuose kaip avis be piemens. O VIEŠPATS kalbėjo: ‘Jie neturi
šeimininko; teeina kiekvienas į savo namus ramybėje!’“ (16 eil.). Ahabas pasisuko į Juozapatą ir pasakė: „Argi nesakiau, kad jis nepranašaus
apie mane nieko palankaus, bet tik nelaimę?“ (17 eil.).
Tada Michėjas toliau kalbėjo Ahabui, kas vyksta iš tikrųjų ir kas
tikrai nutiks:
„Todėl klausykite VIEŠPATIES žodžio! Aš mačiau VIEŠPATĮ, sėdintį
savo soste, visai dangaus galybei stovint šalia jo dešinėje ir kairėje.
VIEŠPATS paklausė: ‘Kas sugundys Izraelio karalių Ahabą, kad jis
žygiuotų ir žūtų prie Ramot Gileado?’ Tada vienas kalbėjo vienaip,
kitas kitaip, kol nepriėjo viena dvasia ir atsistojo prieš VIEŠPATĮ,
tardama: ‘Aš jį sugundysiu.’ ‘Kaip?’ — paklausė VIEŠPATS. Ji atsakė:
‘Išeisiu ir būsiu melagė dvasia visų jo pranašų lūpose.’ Tada VIEŠPATS tarė: ‘Tu jį suviliosi ir tau pasiseks. Eik ir tai padaryk!’ Taigi, tikėkite manimi, VIEŠPATS įdėjo melagę dvasią į lūpas visiems
šiems tavo pranašams, nes pats VIEŠPATS kalbėjo tau apie nelaimę“
(18–22 eil.).

Dievas atsakė Ahabui pagal jo širdyje esantį stabą (geismą). Čia
pavaizduojama Ezekielio aprašyta tiesa. Dievas ne tik tiesiogiai prabilo į stabmeldystę Bileamo ir Ahabo širdyje, kaip matėme ankstesniame ir šiame skyriuose, Jis taip pat pasielgia su tais, kurie skelbė žodį.

174

Kriptonito sunaikinimas

Ahabas gavo žodį, kurį norėjo išgirsti, bet atsisakė Dievo tiesos
žodžių, kurie būtų jį apsaugoję ir išgelbėję. Ahabas išžygiavo į mūšį. Ir
nors jis saugojosi persirengdamas kitais rūbais, kad jo neatpažintų sirai, Ahabą pakirto atsitiktinė strėlė, ir jis mirė dar nenusileidus saulei.
Galima pasislėpti nuo žmogaus, bet nuo Dievo niekada nepasislėpsite!
O kas vyksta šiandien? Ar mes trokštame Dievo žadamos apsaugos,
aprūpinimo ir išgelbėjimo? O gal norime, kad mums pataikautų? Ar
norime girdėti „taika“, kai iš tikrųjų mums gresia tam tikri nemalonumai, kylantys iš tos apgaulės, kuria patikėjome?
Ar galime apie tai pagalvoti Biblijos šviesoje? Kas geriau: ilgalaikė
apsauga paklūstant patarimui, ateinančiam iš Dievo žodžio visumos,
ar trumpalaikis paviršutiniškas palaiminimas, kai už kampo laukia
neišvengiama bausmė arba teismas?

Pritaikykite praktiškai
Daug krikščionių tenori girdėti žodžius, kurie leistų jiems jaustis gerai, ir dėl geismų ar žmonių baimės daug tarnautojų sako tik jų sekėjus
padrąsinančius pamokslus. Tuomet visi saldūs žodžiai skamba nuostabiai, bet jiems kai ko trūksta, ir šie gražbyliavimai tiek lyderius, tiek
sekėjus nuveda ten, kur jie visai netrokšta atsidurti.
Mums reikia girdėti tiesą, net jei iš pradžių ir šiek tiek skauda. Bet
kad ir kaip skausminga būtų ją išgirsti, tai nėra taip skausminga, palyginti su tais sunkumais, į kuriuos patenkame, jei gyvename apgaulėje.
Jūs galite būti tiesos siekiantis žmogus. Pradėkite prašydami Dievo
kalbėti tiesą apie jūsų gyvenimą ir kvieskite Jį apreikšti, kokiose srityse
buvote apgauti patys to net nesuprasdami. Užsirašykite tą tiesą, kurią Jis jums pasakys, kad galėtumėte per ateinančias dienas ir savaites
apmąstyti Jo žodžius. Tuomet paprašykite Dievo sustiprinti jus, kad
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sakytumėte tiesą, net jei tai nebus populiaru ar politiškai korektiška.
Jums nereikia provokuoti kovos, bet galite pasakyti kaip Michėjas: „Ką
mano Dievas sako, tai ir kalbėsiu.“

18
JĖZAUS IMITACIJA

Ar pagalvojote: Jėzaus imitacija — apie ką jis čia? Šiame skyriuje kalbu
apie pagrindinį elementą, kuris subtiliai įtraukia tikinčiuosius į stabmeldystę. Aptardami šį aspektą, išsiaiškinsime, kodėl daug šiuolaikinių
krikščionių taip lengvai tampa dvasinio kriptonito aukomis ir netenka
savo jėgos kaip Bažnyčia ir individualiai.
Pas save atsivedžiau

Kaip jau minėjau anksčiau, Izraelio išėjimas iš Egipto — tai mūsų išgelbėjimo, mūsų išėjimo iš pasaulio, simbolis. Mozė vedė izraelitus
prie Sinajaus, kur jis susitiko su Dievu degančiame krūme. Mozė norėjo, kad žmonės taip pat susitiktų su Juo kaip ir jis. Kodėl jis turėtų
norėti juos iškart vesti į Pažadėtąją žemę, prieš tai nesupažindinęs su
Pažado davėju? Kai jie atkeliavo prie Sinajaus, štai kas vyko:
Mozė užkopė pas Dievą. VIEŠPATS pašaukė Mozę nuo kalno, tardamas: „Taip kalbėsi Jokūbo namams ir skelbsi Izraelio vaikams: ‘Jūs
matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jus ant erelių sparnų ir
pas save atsivedžiau.“ (Iš 19, 3–4)

178

Kriptonito sunaikinimas

Pažvelkite į Jo žodžius „pas save atsivedžiau“. Šis sakinys apibendrina tai, kas motyvavo Dievą išgelbėti mus nuo pasaulio. Dievas atsivedė jus pas save. Jis trokšta jūsų, Jis trokšta bendrauti su jumis ir nori,
kad tarp jūsų būtų Tėvo ir vaiko santykiai.
Ar galite įsivaizduoti, kaip Dievas džiaugėsi žinodamas, kad susitiks su tais žmonėmis, kurie nelaisvėje praleido kelis šimtus metų? Pamenu, kai Liza laukėsi kiekvieno iš mūsų keturių sūnų. Nekantravau,
kada jie gims. Laukiau ilgus devynis mėnesius. Norėjau juos laikyti savo
glėbyje, stebėti juos augant, išgirsti jų balsus, pamatyti jų asmenybes,
ugdyti su jais tėvo-sūnaus santykius. Paprastai tariant, aš jų ilgėjausi.
Toks pat ir Dievo požiūris, tik Jis laukė ilgiau nei devynis mėnesius!
Žmonėms reikėjo tinkamai pasiruošti, kad susitikimas būtų sėkmingas. Dievas pasakė: „Eik pas žmones ir įspėk, kad būtų šventi šiandien ir rytoj. Paliepk išsiskalbti drabužius ir parenk juos trečiai dienai,
nes trečią dieną VIEŠPATS nužengs ant Sinajaus kalno visų žmonių
akivaizdoje“ (Iš 19, 10–11).
Viešpats savo tautai sakė: „Aš ilgiuosi jūsų, bet kad mūsų susitikimas būtų ypatingas, privalote nusiplauti nuo savo rūbų Egipto purvą.
Aš esu jūsų Tėvas, bet taip pat esu šventas Dievas ir paviršutiniškų
santykių tarp mūsų nebus.“
Neįmanoma turėti gilių, prasmingų santykių su žmonėmis, kai jie
yra savanaudžiai. Dievas visiškai save mums atidavė; Jis negali leisti
mums daryti to, ką daro pasaulis, naudotis tais, su kuriais esame užmezgę ryšius, kad patenkintume savo troškimus ar egoizmą.
Sinajuje praėjo dvi dienos ir prasidėjus trečiajai Viešpats nusileido
susipažinti. Kai Jis tai padarė, žmonės atsitraukė ir drebėjo iš baimės.
Jie pasakė Mozei: „Tu kalbėk mums, o mes klausysime, <...> tenekalba
mums Dievas, kad nemirtume!“ (Iš 20, 19).

JĖZAUS IMITACIJA

179

Mozė buvo sugniuždytas. Kaip jie gali atsitraukti nuo To, kuris išgelbėjo ir išlaisvino juos iš nelaisvės? Kaip jie gali nenorėti girdėti savo
Kūrėjo balso? Bet ar galite įsivaizduoti Dievo nusivylimą? Jis laukė
šios akimirkos. Jis troško pažinti juos taip, kaip Jis pažino Mozę. Bet
jie atmetė Jo artumą.
Man sunku įsivaizduoti, kaip jausčiausi, jei vienas iš mano sūnų
man pasakytų: „Tėti, aš nenoriu, kad tu su manimi tiesiogiai bendrautum. Aš tenoriu girdėti tavo žodį per vieną iš mano brolių.“ Kaip siaubinga!
Įsteigta kunigystė

Dievas nustatė, kad reikia įsteigti kunigystę, nes žmonės nenorėjo
tiesioginio bendravimo su Juo. Kunigas yra žmogus, kuris kalbasi su
Dievu už žmones. Žydai jau turėjo pranašą, Mozę, kuris pranešdavo
žmonėms, ką kalbėjo Dievas. Tačiau Dievui reikėjo įsteigti kunigystę
kaip besitęsiančių ilgalaikių santykių su žmonėmis kopiją.
Tada Dievas pasakė: „Leiskis žemyn ir vesdamasis Aaroną vėl užkopk“ (Iš 19, 24). Aaronas tapo pirmuoju Jo kunigu, nors tai ir nebuvo
pirminis Dievo planas. Pradžioje Jis norėjo, kad visi būtų kunigai. Kai
jie tik atvyko prie Sinajaus, Jis pasakė: „Jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta“ (Iš 19, 6). Jis norėjo, kad visi Izraelio žmonės
galėtų su Juo bendrauti.
Dievas nurodė Mozei vėl užlipti į kalną ir atsivesti su savimi Aaroną. Tačiau įrašų, kad Aaronui pavyko užkopti į viršūnę, neturime.
Nežinia dėl ko jis galų gale su tauta lieka stovyklavietėje žemai, o Mozė
keturiasdešimčiai dienų ir naktų atsiduria ant kalno. Kodėl Aaronas
nenuėjo? Ar jam labiau patiko būti tarp žmonių, o ne su Dievu? Ar
jis bijojo likti vienumoje su Dievu? Atsakymo nežinome, tik tiek, kad
Aaronas netrukus turėjo padaryti kai ką ypač neįtikėtino.
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Jahvės imitacija
Matydami, kad Mozė uždelsė nusileisti nuo kalno, žmonės susirinko
prie Aarono. (Iš 32, 1)

Kas čia vyksta? Pirmiausia, žmonės turėjo troškimų, kuriuos norėjo įgyvendinti, ir jiems reikėjo Dievo vyro, kad tuo pasirūpintų. Antra,
Aaronas turėjo lyderystės dovaną, o ši dovana pritraukia žmones. Tai
reikšminga, nes žmones traukia stiprūs lyderiai, nesvarbu, ar jie paklūsta Dievui, ar ne. Tai, kad lyderis pritraukia daug pasekėjų, nebūtinai reiškia, kad jis paklusnus Dievui. Štai ką žmonės sako Aaronui:
„Eikš, padirbk mums dievą, kuris mus vestų. Juk mes nežinome, kas
nutiko Mozei — tam vyrui, kuris išvedė mus iš Egipto žemės“ (Iš 32, 1)

Pirmas į akis krentantis dalykas yra tai, kad žmonės nesako: „Juk
mes nežinome, kas nutiko Dievui.“ Tai svarbus dalykas, kurį netrukus
aptarsime.
Antra, atkreipkite dėmesį, kad jie sako: „Padirbk mums dievą.“
Hebrajų kalbos žodis, reiškiantis dievą, yra elohiym. Šis žodis Senajame Testamente aptinkamas šiek tiek daugiau nei 2600 kartų. Daugiau
nei 2250 kartų jis reiškia Visagalį Dievą. Pavyzdžiui, vien pirmame
Pradžios knygos skyriuje jis randamas trisdešimt du kartus. Pirmoji
Biblijos eilutė skamba taip: „Pradžioje elohiym sukūrė dangų ir žemę.“
Kitas pavyzdys būtų Pakartoto įstatymo knygos 13, 4: „VIEŠPATĮ
(Yahweh), savo Dievą (elohiym), seksite, tik jo bijosite, tik jo įsakymų
klausysite, tik jo balsui paklusite, tik jam vienam tetarnausite ir tik
prie jo ištikimai glausitės.“ Šioje Rašto eilutėje Viešpaties vardas yra
„Yahweh“, o tada Jis pavadinamas mūsų elohiym. Jis yra Dievas, aukščiausia valdžia ir pagrindinis šaltinis.
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Tačiau kiek daugiau nei 250 kartų Senajame Testamente elohiym
vartojamas įvardinti netikrą dievą, pavyzdžiui, Dagoną (1 Sam 5, 7)
arba Baalą (1 Kar 18, 21). Tad šį žodį visada turime skaityti žinodami,
apie ką yra kalbama.
Aaronas į žmonių maldavimą atsako paprašydamas aukso iš jų
auskarų. Jis išlydo auksą ir nulieja liūdnai pagarsėjusį veršį. Kai veršis
baigtas, žmonės sako: „Izraeli, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš
Egipto žemės!“(Iš 32, 4). Hebrajų kalbos žodis, reiškiantis dievą, ir vėl
yra elohiym. Tačiau iš jų žodžių „kuris išvedė tave iš Egipto žemės“
pradedame suprasti, apie ką kalbama. Jie nebuvo kvaili — jie žinojo,
kas juos išvedė. Visgi mūsų spėjimas patvirtinamas jau kitoje eilutėje:
Tai pamatęs, Aaronas pastatė priešais jį aukurą ir paskelbė: „Rytoj
bus VIEŠPATIES šventė.“ (Iš 32, 5)

Šioje eilutėje žodis „Viešpats“ yra Yahweh. Complete Word Study
Biblijoje rašoma:
Žodis vartojamas nusakyti tinkamą Izraelio Dievo vardą, tiksliau, vardą, kuriuo Jis apsireiškė Mozei (Iš 6, 2–3). Tradiciškai Dievo vardas nebuvo tariamas, pirmiausia dėl pagarbos jo šventumui. Iki Renesanso
hebrajų tekstuose Senajame Testamente jį rašydavo be balsių: YHWH.

Šis žodis, išskyrus šią ištrauką, Biblijoje nebuvo nė karto pavartotas kalbant arba pavadinant netikrą dievą. Dėl to, kas vyksta, suklysti
neįmanoma. Sunku patikėti, bet Aaronas ir tauta žiūri tiesiai į veršį ir
vadina jį Yahweh. Jie nevadina šio veršio Baalu, Dagonu, Ašera, Ra,
Neftide ar kokiu kitu Egipto dievo vardu. Jie nesako: „Štai Ra, kuris
išvedė jus iš Egipto.“
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Prisiminkite, kad jie sakė: „Mes nežinome, kas nutiko Mozei.“
Jie nepasakė: „Mes nežinome, kas nutiko Dievui.“ Jie neneigia, kad
Jahvė egzistuoja arba dalyvauja jų gyvenime. Jie vis dar pripažino, kad
Jehova (arba Yahweh) juos išgelbėjo, išlaisvino, išgydė ir aprūpino. Jie
tiesiog pakeitė Jo tikrąjį atvaizdą sudaiktintu atvaizdu Jahvės, kuris
suteiks jiems tai, ko nori.
O štai ir šiuolaikinis pavyzdys, kaip tai atrodo: Liza ir aš daug keliaujame ir Messenger International tarnystėje turime puikią tarnautojų komandą. Tad tai, ką dabar parašysiu, yra labai hipotetiška, nes
mūsų komandos nariai niekada to nedarytų. Kaip lyderiai, Liza ir aš
nuolat pabrėžiame kelis veiklos ir vidaus tvarkos principus, nes jie yra
mums svarbūs. Štai keli jų: savo komandos prašome devynių valandų
produktyvumo per aštuonias darbo valandas. Mes norime, kad darbo aplinka būtų linksma, kad viskas būtų daroma profesionaliai, kad
kiekvienam žmogui, partneriui ar lyderiui, kuris su mumis susisiekia,
būtų patarnaujama ir parodoma meilė, kad būtų pasiekti numatyti
dienos ir savaitės rezultatai ir taip toliau. Mūsų vykdomasis direktorius, kurį pavadinsiu Timu, yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi
mūsų veiklos ir vidaus tvarkos standartų, kurių prašome paisyti.
Tarkime, kad Liza ir aš keliaujame, bet išvykę esame ne tik mes,
bet ir mūsų vykdomasis direktorius. Tuomet už organizacijos veiklą
atsako mūsų vyriausiasis finansininkas Džordanas (vardas irgi išgalvotas). Vos tik Timas išvyksta, Džordanas komandai paskelbia: „Ei,
komanda, Džonas ir Liza nori, kad darbe būtų linksma. Pasamdykime
didžėjų, paruoškime šokių salę, apšvieskime ją, paleiskime dūmų ir
kelias dienas pasilinksminkime.“
Visą laiką, kai vyko vakarėlis, komanda kartoja, kad jie daro būtent
tai, ko mes prašome laikytis. Jie nuolat mus mini sakydami: „Džonas ir
Liza būtent to ir nori — kad mūsų darbo aplinka būtų linksma.“ Tada
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vienas iš komandos narių sušunka: „Ei! Džonas skambina. Pasakoju
jam apie mūsų vakarėlį, ir jam tai nepaprastai patinka.“ Be abejo, tai
būtų melas, nes jei aš skambinčiau ir sužinočiau, kas vyksta, ant savo
komandos labai supykčiau.
Tarkime, kad mūsų vykdomasis direktorius grįžta į biurą anksčiau
nei Liza ir aš. Jis taip pat labai nuliūstų. Jis išjungtų muziką, šviesas
ir dūmų aparatą. „Džonas ir Liza nori ne to, — pasakytų jis. — Jūs
netinkamai jiems atstovaujate!“ Tuomet Timas atleistų pagrindinius
organizatorius, kurie įvedė šią organizacijai visiškai priešingą tvarką.
Dabar pažvelkime, kaip elgėsi Izraelis po to, kai sukūrė šį sudaiktintą „Jahvę“:
Kitą dieną žmonės pakilo anksti, aukojo deginamąsias aukas, atnašavo
bendravimo aukas, sėdosi valgyti ir gerti, po to kėlėsi ūžauti. (Iš 32, 6)

Tai Jahvės šventė. Lyderiai ir žmonės nešė Jam aukas, o tada paleido vadžias. Jie visi save įtikino, kad daro tai, kas jų „Jahvei“ patinka ar
kam Jis pritaria. Izraelitai tikėjo, kad jų apsirijimas, vakarėliai ir girtuokliavimas (ir, galima įsivaizduoti, kad buvo ir seksualinio amoralumo) Dievo nepiktins. Jie palaikė tokį elgesį priimtiną Dievui (Jahvei),
kai Jam tai visai nepatiko.
Dabar jie pasidavė apgaulingiausiai stabmeldystės formai. Jie susikūrė Jahvės imitaciją, kuri skyrėsi nuo to, koks Jis iš tikrųjų yra. Dabar
izraelitai gali gyventi taip, kaip trokšta, ir tai daryti pritariant Dievui.
Iš esmės, tai niekuo nesiskiria nuo pagonių tautų, kurios atsisakė garbinti (paklusti) Dievą. Ir vėl Paulius sako: „Jie prisigalvojo kvailysčių
apie tai, koks yra Dievas“ (Rom 1, 21; NLT). Vienintelis skirtumas,
kad pagonių tautos savo dievus vadino Dagono, Baalo, Hapio, Amito,
Sopdu ir kitais vardais, o Izraelis savo dievybę vadino Yahweh.
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Tada Dievas sako vykdomajam direktoriui Mozei: „Skubėk tuojau
pat žemyn! Tavo tauta, kurią išvedei iš Egipto žemės, nedorai pasielgė.
Jie suskubo pasukti iš kelio, kuriuo eiti buvau jiems įsakęs <...>“ (Iš
32, 7–8).
Mozė grįžo, ir kai kas turėjo jam atsiskaityti. Pirmiausia, Aaronas,
kuris buvo paliktas atsakingas, tuomet — lyderiai ir galiausiai — tauta.
Mes skaitome: „Mozė, pamatęs, kad žmonės elgėsi palaidai — Aaronas buvo leidęs jiems palaidai elgtis savo priešų pajuokai, — atsistojo
stovyklos vartuose ir tarė: ‘Kas už VIEŠPATĮ, teateina pas mane!’“ (Iš
32, 25–26). Jie, kaip ir mes, neatsistoja į Viešpaties pusę vien išpažindami Jo vardą ar giedodami Jam giesmes. Mes atsistojame Jo pusėn
pasirinkdami gyventi pagal tai, ką Jis skelbia.
Tai atveda mus prie kelių labai svarbių klausimų:
Aš šiais laikais mes nesusikūrėme „Jėzaus“, kuris mums suteiktų
viską, ko trokšta mūsų suklaidinti troškimai?
Ar vertiname tai, kad Jis praliejo savo kraują, išgelbėjo mus ir išlaisvino nuo pasaulio?
Ar giedame Jam ir apie Jį bei tai, kad Jis atvėrė mums dangų, bet iš
tiesų „mūsų Jėzus“ nėra tikrasis Jėzus, sėdintis Tėvo dešinėje?
Ar nesusikūrėme Jėzaus imitacijos?
Ar daugybė žmonių bažnyčioje nėra apgauti kaip iš Egipto išėję
izraelitai?
Ir papildomas klausimas: kas bus tie vykdomieji direktoriai, kurie
nusileis nuo Dievo kalno ir ugningai bei mylinčiai pasipriešins apgautiesiems?
Jei jie nepakils, apgaulė mumyse tik stiprės. Ir kriptonitas toliau
naudosis mūsų silpnąja vieta, kol mirsime.
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Pritaikykite praktiškai
Vakarų pasaulyje lengva pasakyti, kad tiki Jėzumi. Tačiau dauguma
čia yra pavargę nuo krikščionybės, nes tarp krikščionių ir pasaulio
nesimato didelio skirtumo. Krikščionys skelbia Jėzaus vardą ir sakosi
gerbią Dievą, bet tuo pačiu gyvena nuodėmėje, kuriai Jis tikrai nepritaria. Kaip paskelbė Mozė, kai pakvietė Izraelį pasirinkti: „Visi, kurie
yra Viešpaties pusėje, ateikite pas mane!“ Atėjo laikas tikriems krikščionims pakilti ir pakviesti savo brolius ir seseris įžengti į tiesą.
Sekti Jėzumi mums kainuoja viską. Mūsų gyvenimas mums nepriklauso. Mūsų valia pavesta Dievui, antraip Jis iš tikrųjų nėra mūsų
Viešpats. Mes tikime Juo, tikime, kad Jis pasirūpins viskuo, ko mums
reikia. Tam kviečia krikščionybė: taip, būk išgelbėtas, bet turi mirti
savo senajam sau ir tapti nauju.
Pamąstykite apie tikrąjį krikščionybės pašaukimą. Užsirašykite,
kaip, jūsų nuomone, tai atitinka arba skiriasi nuo to, ko buvote mokomi. Tuomet pasikalbėkite apie tai su kuo nors iš savo šeimos arba
bažnyčios. Perduokite jiems šią tiesą.
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Akivaizdu, kad, Mozei nusileidus nuo Dievo kalno, Izraelis buvo jau
visiškai pasinėręs į stabmeldystę, nors jie vis dar pripažįsta, kad Yahweh juos išgelbėjo ir išlaisvino iš Egipto. Kaip jau aptarėme, stabmeldystė yra įsišaknijusi nepaklusnume tam, ką Dievas yra aiškiai mums
apreiškęs. Jei mes išpažįstame Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir Gelbėtoju,
bet akivaizdžiai nepaklūstame Jo valdžiai, tai tampa apgaulingiausia
stabmeldystės forma.
Grįžkime prie mūsų pavyzdžio apie tariamą komandos Messenger
International elgesį. Jei mūsų vykdomasis direktorius Timas grįžtų į
biurą ir rastų ten vykstant triukšmingą vakarėlį, jis įsiustų ant mūsų
vyriausiojo finansininko Džordano. Tačiau Džordanas galėtų Timui
tiesiog pasakyti: „Bet mes darome būtent tai, ko prašo Džonas ir Liza!
Mes sukūrėme linksmą aplinką!“
Kaip į tai reaguotų Timas? „Taip, Džonas ir Liza nori, kad darbo
aplinka būtų linksma, bet ką pasakysite apie visus kitus nurodymus,
kuriuos jie mums davė: devynių darbo valandų vertės darbas per aštuonias darbo valandas, prieinamumas kiekvienam su mumis susisiekiančiam žmogui, numatytų dienos rezultatų pasiekimas ir kita? Iš
viso to, ko jie prašo, jūs išskyrėte vieną aspektą ir į jį susikoncentravote, tačiau nepaisote visų kitų jų nurodymų.“
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Ar nedarome kažko panašaus šiuolaikinėje Bažnyčioje? Tikiu, kad
Naujajame Testamente radome kai kurias instrukcijas, kurios mums
patinka. Mes paskelbėme, kad esame išgelbėti malone per tikėjimą ir
kad tos malonės negalime užsitarnauti, nes tai Dievo dovana. Mes pabrėžėme, kad svarbu mylėti ir tarnauti vienas kitam, mėgautis gyvenimu, giedoti naujas garbinimo ir šlovinimo giesmes, atitikti šios dienos
aktualijas ir kultūrą, gerai vadovauti ir kurti sveiką bendruomenę. Mes
visa tai skelbiame uoliai užsidegę. Visi tie dalykai yra geri bei paremti
Naujuoju Testamentu. Tačiau ar mes nenuvertiname romumo, šventumo, seksualinio tyrumo ir susilaikymo nuo kitų nuodėmių kaip,
pavyzdžiui, pornografijos? Ar įspėjome tuos, kuriuos mylime, laikytis atokiai nuo homoseksualumo, seksualinių santykių iki santuokos,
girtuoklystės, šiurkščių juokelių, tuščių plepalų, neatleidimo, kartėlio
ir apkalbų? Ar įspėjome paisyti daugelio kitų įstatymų, nurodymų ir
perspėjimų, kuriuos randame Naujajame Testamente?
Ar galime susikoncentruoti tik į tuos Jėzaus žodžių aspektus, kurie
nesikerta su mūsų visuomenės nustatytais standartais ir iškrypimais?
Ar galime sukurti Jėzų, kuris nesipriešina amoraliam mūsų kultūros būdui?
Ar galime vengti atkreipti dėmesį į tai, ko Jis nekenčia, ir skelbti tik
tuos Jo žodžius, kuriais, kaip manoma, visuomenė žavisi?
Ar galime praplatinti kelią ir vartus, kurie veda į gyvenimą?
Ar galime tikėti, kad, jei žmogus pasako kelis stebuklingus žodžius, jis savaime yra išgelbstimas?
Ar nesukūrėme Jėzaus imitacijos, besiskiriančios nuo To, kuris
apreiškiamas per visą Raštą, ir ar tikslingai neignoruojame sunkių
Naujojo Testamento klausimų? Paulius sako tai, ko nė vienas mūsų
neturėtume ignoruoti:
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„Todėl šiandien aš pareiškiu, kad esu neatsakingas už [jūsų] visų
kraują, nes nevengiau jums paskelbti visos Dievo valios.“ (Apd 20,
26–27; AJV)

Paulius neskelbė tik malonių Evangelijos žodžių, o buvo užtikrintas, kad paskelbs viską, ką Dievas norėjo, kad mes žinotume. Jis
nebuvo kaip vyresnysis finansininkas, kuris mūsų komandai pasakė
tik linksmąją Lizos ir mano troškimų pusę. Pauliaus žodžiai kitame
vertime skamba taip: „Aš jums nieko nenutylėjau ir paskelbiau visus
Dievo nutarimus.“ Amplified Classic vertime skaitome: „Aš niekada
neatsitraukiau ar susilaikiau nuo to, kad pilnai paskelbčiau jums Dievo
tikslus, planą ir nurodymus.“
Jei vengsime dalintis nepatogiomis Naujojo Testamento tiesomis,
negalėsime kaip Paulius pasakyti: „Nebūsiu kaltas, jei kas pražus.“
Tiesą sakant, ar tik nenutiks priešingai, jei nutylėsime svarbias Naujojo Testamento dalis? Mums buvo duota galia pasidalinti visa tiesa, bet
mes to vengėme. Ar nerimavome, kad ieškantieji Dievo nepanorės vėl
ateiti į pamaldas, susirinkimus ar mažos grupės susitikimą?
Dabar, kai jau daugelį metų gyvename krikščioniškoje kultūroje,
vengiančioje svarbių, su charakteriu susijusių, klausimų, nagrinėjamų
Biblijoje, mes pjauname savo aplaidumo derlių. Liūdna, kad daugelis
keliauja užgaidų keliu. Tam pailiustruoti būtų galima pateikti begales
pavyzdžių. Į galvą ateina viena labai įtakinga tarnautoja, daug skaitytojų turinti rašytoja ir populiari konferencijų pranešėja. 2016 m. ji
paskelbė, kad jos santuoka baigėsi (kad ir ką tai reikštų). Ji išsiskyrė
su vyru ir dabar, man rašant, gyvena ir yra susižadėjusi su moterimi.
Ji nuolat savo sekėjus informuoja apie jų bendrą gyvenimą. Viename savo įraše ši tarnautoja pasidalino nuotrauka, kurioje jos partnerė
ją bučiuoja, ir pateikė komentarą apie tai, kaip gyvenimo kelionė suve-
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dė ją su šia moterimi, ir kaip kiekviena šių santykių dalelė yra „šventa“.
Biblijoje tai apibūdinama visiškai kitaip. Mano širdis dėl jos rauda. Štai
jums „Evangelijos tarnaitė“, kuri tiki, kad jos santykiai su Dievu geri,
ir trokšta padėti, tarnauti ir mylėti žmones, bet iš tikrųjų yra apgauta.
Dar labiau trikdo begalė palaikančių ir palankių komentarų, kurių ji
sulaukė iš šimtų tūkstančių savo pasekėjų. Jos įrašai rodo, kad ji atstovauja Dievui, ir jos pasekėjai su tuo sutinka. Visoje šioje kelionėje jos
populiarumas ne sumažėjo, bet tik išaugo. Ši istorija ir drasko širdį, ir
primena tragediją, ir kelia skausmą bei baimę.
Kitoje tragiškoje situacijoje vienas geriausiai žinomų evangelinių
Amerikos lyderių savo pasekėjams ir bendrai Bažnyčiai pranešė, kad
jis visiškai pripažins tos pačios lyties poras kaip tikrus Jėzaus pasekėjus. Lyderis pasakė, kad šį sprendimą jis priėmė praleidęs daug laiko
su tos pačios lyties poromis ir pamatęs, kad jų santykiai yra tokie pat
kaip tarp vyro ir žmonos. Vienintelis būdas, kaip galime prieiti prie
tokios išvados, tai kai sąmoningai pašaliname Naujajame Testamente
esančias eilutes ir ignoruojame visą biblinę istoriją. Kaip ir Aarono bei
auksinio veršio istorijoje, daugybė žmonių nusigręš nuo tiesos dėl šio
lyderio pranešimo.
Tai siaubinga apgaulė. Dėl Jėzaus imitacijos, kuri susiformavo dėl
mūsų Vakarų filosofijos, pasimetusiems žmonėms yra vis sunkiau surasti tikrąjį Gelbėtoją. Mes turime paklausti: „Ar tai tikrasis Jėzus? Ar
tai tikroji Dievo meilė? Ar tikra meilė yra apibūdinama tik gerumu,
kantrumu ir aukomis kitiems?“ Visos šios savybės yra tinkamos ir taip
pat populiarios mūsų visuomenėje. Tačiau ar galime tiesiog nekreipti
dėmesio į tai, kaip konkrečiai meilė apibrėžiama Biblijoje: „Tai ir yra
Dievo meilė — vykdyti jo įsakymus“ (1 Jn 5, 3)? O gal mes pasitenkiname tik tam tikromis Naujojo Testamento eilutėmis, kad rastume
meilės apibrėžimą?
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Ar šią savanaudišką Evangeliją sąlygojo atgailos stygius? Ar minėtiems
tarnautojai ir rašytojai, pastoriui ir daugybei kitų kada nors buvo
pasakyta nusigręžti nuo nuodėmės, kad sektų Jėzumi? Kitas klausimas — ar jiems buvo pasakyta paprasčiausiai pasimelsti jau standartine tapusia malda: „Jėzau, ateik į mano gyvenimą ir padaryk mane
krikščioniu“?
Įsiklausykite į Pauliaus žodžius:
Nevengiau nieko iš to, kas naudinga, jums paskelbti ir jus pamokyti
viešai ir po namus, pareikšdamas tiek žydams, tiek graikams, kad jie
atgailaudami turi gręžtis į Dievą ir tikėti mūsų Viešpatį Jėzų. (Apd
20, 20–21)

Vienintelė žinia! Pirmas žingsnis — jūs turite atgailauti dėl nuodėmės! Atgaila yra privaloma, kad taptumėte Dievo vaiku, tai nėra
pasirinkimas. Bet kai aiškiname ar kviečiame priimti išgelbėjimą, paprastai jos nemini.
Prieš kelerius metus pirmąją pasninko dieną išgirdau Šventąją
Dvasią man sakant: „Perskaityk Evangelijos pagal Morkų pirmąjį skyrių.“ Aš greitai perskaičiau visą skyrių ir nepamačiau nieko, ko nebūčiau matęs anksčiau. Šventoji Dvasia pasakė: „Perskaityk dar kartą.“
Perskaičiau, bet ir šįsyk nepastebėjau nieko naujo. Ji pasakė tuos pačius žodžius trečią, ketvirtą ir penktą kartą. Aš perskaičiau jį dar kelis
kartus… ir vis dar nieko nemačiau. Tai tęsėsi kokius septynis kartus.
Galiausiai perskaičiau vėžlio tempu, ir dėmesį atkreipė pats pirmasis
sakinys:
„Jėzaus Kristaus <...> Evangelijos pradžia.“ (Mk 1, 1)
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Po to parašyti žodžiai yra labai svarbūs: „<...> Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią.“ Pasiuntinys buvo Jonas Krikštytojas. Jo tarnystė buvo „atgailos krikšto“ tarnystė. Krikštas reiškia visišką panardinimą, ne dalinį. Jono visiškos atgailos žinia
yra Evangelijos pradžia arba jos starto linija. Niekas negali užmegzti
nuoširdžių santykių su Jėzumi, jei tikrai neatgailauja. Tuomet Šventoji
Dvasia man prabilo: „Jono tarnystė yra kiekvienos iš Evangelijų pradžia. Jono istorija užrašyta ne Senojo Testamento knygoje, nes jo žinia
yra gyvybiškai svarbi Naujojo Testamento Evangelijos dalis.“
Toliau Dvasia mane nuvedė prie Jėzaus žodžių:
„Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono.“ (Mt 11, 13)

Pašokau nuo savo krėslo ir sušukau: „Na, taip, tai tiesa!“ Jėzus nepasakė: „Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki manęs (Jėzaus Kristaus).“ Ne, nes Jono žinia apie pilną atgailą yra Naujojo Testamento
Evangelijos starto linija. Jūs neužmezgėte su Jėzumi santykių, jei neatgailavote už visas sąmoningas savo nuodėmes.
Atgaila — tai paradinės durys!
Prisiminkite mūsų istoriją apie Justiną ir Andželiką bei jos keistą santuokos supratimą. Ji niekada nepaleido savo buvusių vaikinų.
Andželika stipriai mylėjo Justiną, jis buvo jos mėgstamiausias, ir ji
planavo didžiumą savo laiko praleisti su juo. Tačiau niekas niekada
Andželikai nepasakė, kad, norėdama su Justinu sudaryti santuokos
sandorą, ji turės nutraukti ryšius — psichologinius, emocinius ir fizinius — su visais savo buvusiais vaikinais. Taip nuspręsdama Andželika būtų galėjusi sudaryti sandorą su Justinu — tai būtų jos starto linija
arba pradžia.
Andželika apstulbo, kad Justinas supyko dėl to, jog ji susiruošė eiti
į pasimatymą su Toniu. Ko jis taip nusiminė? — mąstė ji. — Gal jis

STARTO LINIJA

193

pavydi? Taip, jis labai pavydėjo — taip ir turėtų būti. Dievas pavydi
mūsų, ir labai teisinga, kad Jis taip jaučiasi. Mes sudarome su Juo Sandorą — kaip tad galime į ją atsivesti meilužius?
Argi atsitiktinai pirmieji Jono žodžiai Biblijoje yra „Atgailaukite,
nes prisiartino dangaus karalystė“ (Mt 3, 2; KBV)?
Ar vien Jonas tai sako? Ar jo žinia yra vienintelė tokia, ir joks Naujojo Testamento pasiuntinys taip daugiau nekalbėjo? Tikrai ne! Pirmasis Jėzaus nurodymas yra štai koks:
„Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė.“ (Mt 4, 17)

Mūsų Viešpats ir Karalius žinojo, kad atgaila yra būtinas ir esminis
žingsnis, jei norime užmegzti ilgalaikius santykius su Dievu. Tikrai
nuostabu, kad šį kriterijų Jis panaudojo, jog apibrėžtų, ar žmonės priklauso Dievui ar ne.
Tuomet Jėzus pradėjo priekaištauti miestams, kuriuose jis padarė
tiek daug stebuklų, nes jie neatgailavo dėl savo nuodėmių ir nesigręžė į
Dievą (žr. Mt 11, 20; KBV).
Jei viskas, ką žmogui reikia padaryti, kad būtų išgelbėtas, tai „atsigręžti į Dievą“, tuomet Jėzus tik tai ir tebūtų pabrėžęs. Tačiau kaip
Andželika turėjo palikti savo ankstesnius vaikinus, kad visiškai save
atiduotų Justinui, taip ir mes turime atgailauti dėl savo nuodėmių, kad
galėtume save atiduoti Jėzui.
Ši žinia nuolat kartojasi, nes ji yra Jėzaus tarnystės ašis. Jis skelbia:
„Aš atėjau kviesti <...> tų, kurie žino, kad jie yra nusidėjėliai, kad jiems
reikia atgailauti“ (Lk 5, 32; NLT). Pagalvokite apie žodį „reikia“. Atgaila nėra vienas iš galimų pasirinkimų. Vienai žmonių grupei Jėzus taip
pat sakė: „Jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite“ (Lk 13, 3; KBV).
Štai tiesa: Atsigręžti į Dievą be atgailos neįmanoma.
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Keliaukime toliau, kad pamatytume, ką Jėzaus mokiniai galvojo
apie Evangelijos skelbimą. Štai ką jie skelbė pirmąkart vieni išėję vykdyti misijos: „Taigi mokiniai išėjo, skelbdami kiekvienam sutiktajam,
kad atgailautų dėl savo nuodėmių ir gręžtųsi į Dievą“ (Mk 6, 12; NLT).
Pamąstykime apie žodžius kiekvienam sutiktajam. Kadangi išgelbėjimo be atgailos nėra, būtina, kad pasakytumėte tai kiekvienam! Net
ir pragare degantis turtuolis žinojo, kokia svarbi yra atgaila už nuodėmes:
„O anas atsakė: ‘Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų
pas juos, jie atgailautų!’“ (Lk 16, 30)

O kaip vyksta po prisikėlimo? Ar žinia pasikeitė? Lukas aprašo Jėzaus pasirodymą savo mokiniams. Jis subara juos dėl jų širdžių kietumo, o tada atveria jų protus. Tuomet Jis pacituoja, ką apie Jį pranašavo
pranašai:
„Šitaip parašyta: <...> atgaila nuodėmėms atleisti turi būti skelbiama jo
vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės.“ (Lk 24, 46–47; AJV)

Pranašai iš anksto paskelbė, kad Gelbėtojas atleidžia tik tuomet, jei
pirmiausia eina atgaila, ir apaštalas Petras šią gaidą pratęsia. Išgirskite
pirmuosius jo žodžius Sekminių dieną, kuriais jis moko aktyviai Dievo ieškančius žmones apie išgelbėjimą:
„Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad
būtų atleistos jūsų nuodėmės.“ (Apd 2, 38; KBV)

Ir vėl skaitome, kad neįmanoma atsigręžti į Dievą prieš tai neatgailavus. O Paulius? Ar jis pakeitė žinią dėl pagonių? Tikrai ne:
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„Nebuvau neklusnus dangiškam regėjimui ir iš pradžių Damaske ir
Jeruzalėje, o paskui visame Judėjos krašte ir pagonijoje skelbiau, kad
[visi] žmonės [būtinai] atgailautų, gręžtųsi į Dievą ir imtųsi atgailos
vertų darbų.“ (Apd 26, 19–20; KBV)10

Pažvelkite į žodžius „visi“ ir „būtinai“, kurie nereiškia „turėtų“ nei
„būtų gerai, jei...“. Toli gražu ne! Paulius sako: „Visi privalo atgailauti
dėl savo nuodėmių.“
Paulius paaiškino, kad pats Dievas jam tai perdavė kaip reikalavimą, taikomą visiems, norintiems gauti išgelbėjimą, ar tai būtų žydas
ar pagonis:
„Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų, ir dabar įsako visur
visiems žmonėms atgailauti.“ (Apd 17, 30)

Jei pasižiūrėsite į pamatinį Jėzaus Kristaus mokymą, nenuostabu,
kad pirmoje sąrašo vietoje minima — spėkit kas?
Todėl, palikę pradinį Kristaus mokslą, kilkime į tobulumą, užuot vėl
dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu.
(Hbr 6, 1)

Nepateikiau visų Naujojo Testamento ištraukų, kuriose yra šis
įsakymas, bet išvardinau pakankamai, kad parodyčiau, kokia svarbi
atgaila už nuodėmes. Neįmanoma išpažinti tikėjimo mūsų Viešpačiu
Jėzumi Kristumi, jei pirmiau neatgailaujama dėl sąmoningo nepaklusnumo Dievui.
10 Tekstas laužtiniuose skliaustuose pridėtas, nes tolimesniame tekste autorius
vartoja žodžius, kurie yra angliškame Biblijos vertime, o lietuviškuose Biblijos
vertimuose neminimi — vert. past.
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Mes negalime tapti krikščionimis, jei sąmoningai nepaleidžiame
pornografijos.
Mes negalime tapti tikinčiais, jei neatsisakome santykiauti su savo
mergina arba vaikinu.
Mes negalime tapti krikščionimis, jei nenusigręžiame nuo homoseksualumo.
Mes negalime tapti krikščionimis, jei nesiliaujame slėpti mokesčius.
Mes negalime tapti krikščionimis, jei laikomės lytinių iškrypimų.
Mes negalime tapti krikščionimis, jei atsisakome atleisti. Šį sąrašą galime tęsti ir tęsti.
Jei mes ir toliau laikomės tik atskirų Naujajame Testamente pateikiamų nurodymų, tuomet susikūrėme „Jėzaus imitaciją“. Mes apsigauname savo širdyje, ir mūsų tikėjimas yra tik įsivaizduojamas. Mus
perspėja: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“ (Jok 1, 22).
Kaip Dievo ieškantys tai sužinos, jei mes to nepaskelbsime? Ar
mes, lyderiai, paprasčiausiai darome prielaidą, kad jie kaip nors tai išsiaiškins? Kaip tai įvyks, jei vieninteliai mūsų žodžiai skamba taip: „Ar
tu nutolai nuo Dievo? Jis laukia, kada grįši namo. Tiesiog pasimelsk su
manimi šia malda“? Ar tai tikrai rodo, kad juos mylime?
Jei turime tokį nusistatymą, mes darome tai, ką padarė Andželikos
šeima ir kiti mokydami ją apie santuoką. Jie nepasakė, kad, norėdama
susituokti su Justinu, ji turės palikti savo ankstesnius vaikinus. Ar jie
darė prielaidą, kad ji galiausiai susivoks? Dabar Andželika buvo sutrikusi ir sukrėsta. O Justinas — tas, kuris ją myli ir yra išties įsipareigojęs jų sandorai, — yra gerokai supykęs.
Kad ir kokie bebūtų klausytojai, tikroji Evangelija tėra viena, ir ją reikia pristatyti taip: pirmiausia atgailauti dėl bet kokios sąmoningos nuodėmės, o tada gręžtis į Dievą. Nėra tikro tikėjimo, jei pirmiau nėra atgailos.
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Šiandien Evangelija skelbiama siekiant, kad Dievo ieškantieji patikėtų ir pasimelstų ir tik po to nusigręžtų nuo sąmoningos nuodėmės,
t. y. praėjus kelioms savaitėms, mėnesiams ar net metams. Bet ar nenutiks taip, kad vėliau jie nebenorės atgailauti, nes tikės, kad jau yra
išgelbėti?
Andželika apgailestavo, kad neišgirdo tiesos prieš apsispręsdama
ištekėti už Justino. Mes taip pat užauginame besimėtančius bažnyčios
lankytojus, kai nepasakome jiems tiesos apie tai, ko reikia, kad jie būtų
išgelbėti.

Pritaikykite praktiškai
Naujajame Testamente randame aiškią žinią: nėra išgelbėjimo be atgailos už nuodėmes. Jūs negalite tekėti už Jėzaus nenutraukę santykių
su pasauliu. Jūs turite mirti savo senam gyvenimui, kad galėtumėte
pradėti naują.
Jei jums kada nors teks kalbėti viešai, greitai suprasite, kad turite itin aiškiai išsakyti svarbiausius teiginius. Jei to nepadarysite, jūsų
klausytojai greičiausiai jūsų nesupras, ir veikiausiai nepasieksite tikslo.
Dievas tai žino. Būtent todėl Jis labai aiškiai pasakė: mums reikia atgailauti!
Galbūt iki šios akimirkos jūs jau kelis kartus atgailavote skaitydami
šią knygą. Ką šis skyrius pabrėžia apie atgailos svarbą? Kaip tai keičia
jūsų gyvenimą dabar, kai tai žinote? Kaip tai keičia jūsų bendravimą su
pasauliu, su jums brangiais žmonėmis ar su pražuvusiais? Paprašykite
Dievo parodyti jums vieną konkretų dalyką, kurį galėtumėte pritaikyti
savo gyvenime kaip atsaką į atgailos svarbą. Kaip visada užsirašykite,
ką Jis jums pasakys, o taip pat ir savo planą, kaip tai darysite praktiškai.
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ATGAILA

Ankstesniame skyriuje mes nuolat girdėjome iš Biblijos: „Atgailaukite
dėl savo nuodėmių ir gręžkitės į Dievą.“ Kadangi atgaila yra ne galima, o būtina, kad gautume amžinąjį gyvenimą, aptarkime ją detaliau.
Gilindamiesi į šią tiesą, mes taip pat suprasime (tolimesniuose skyriuose), kad krikščionims atgaila yra būtina norint išlaikyti artimus
santykius su Dievu.
Pirmiausia, ypač svarbu suprasti, kad atgaila Naujajame Testamente skiriasi nuo atgailos Senajame. Atgailaudami Senojo Testamento žmonės vilkėdavo ašutines ir apsibarstydavo pelenais. Jie aimanuodavo, krisdavo ant žemės ir dažnai apsipildavo ašaromis siekdami
parodyti, kad atgailauja. Taip buvo viešai išreiškiamas apgailestavimas
ir grįžimas prie pamaldaus paklusnumo. Mes pamatysime, kad Naujajame Testamente neakcentuojamas išorinis elgesys, bet susitelkiama
į širdį.
Naujojo Testamento atgaila

Naujajame Testamente daiktavardį „atgaila“ (metanoia) randame dvidešimt keturis kartus, o veiksmažodį „atgailauti“ (metanoeō) — tris-
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dešimt keturis. Dažniausiai pasitaikantis ir pripažintas apibrėžimas
būtų „mąstymo pasikeitimas“. Tačiau jei pasitenkintume tik tuo, nesuprastume tikrosios šių žodžių prasmės jėgos.
Baker Biblijos enciklopedijoje parašyta, kad atgaila — tai „mąstymo pasikeitimas tiesiogine prasme, apimantis ne tik asmens planus,
ketinimus ar įsitikinimus, bet greičiau visos asmenybės pasikeitimas,
kai pasukama nuo nuodėmingų veiksmų į Dievą“ (tekstas pasviruoju
šriftu — autoriaus).
Man ypač patinka žodžiai visos asmenybės. Aš galiu pakeisti savo
nuomonę, bet galiu būti ne visiškai įtikintas. Vartodami šiuos žodžius,
Biblijos tyrinėtojai parodo, kad tai susiję su kažkuo daugiau nei tik
nuomonės ar supratimo pasikeitimu. The Lexham teologinis žodynas
kasasi dar giliau teigdamas, kad atgaila — tai „procesas, kuriame asmuo iš naujo nustato savo mąstymo ir valios kryptį — pasuka nuo
nuodėmės link Dievo“.
Atgaila tikrai apima mąstymą, bet ji paliečia ir giliau esančius dalykus; ji apima mūsų valią bei emocijas. Ji prasiskverbia iki mūsų širdies gelmių, kur yra įtikinamas mūsų vidinis žmogus. Jėzus sako:
„Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai,
ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai. Šie dalykai
suteršia žmogų.“ (Mt 15, 19–20)

Elgesys, ar tai būtų spontaniški poelgiai, ar įpročiai, kyla iš mūsų
vidinių gelmių. Jei viskas, ko reikėtų tikrai atgailai, būtų tik supratimo
pakeitimas, tuomet Jėzus būtų pasakęs, kad šie poelgiai kyla iš mūsų
proto. Biblijoje skaitome: „Kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra“
(Pat 23, 7; KBV). Tai, kaip giliai savyje suvokiame gyvenimą, lemia
mūsų veiksmus ir reakcijas ir padaro mus tokius, kokiais esame.
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Jūs galite galvoti: Aš nenoriu, kad apie mane spręstų pagal mano
elgesį. Sutinku, tai nėra maloni tiesa, bet negalime ignoruoti Jėzaus
žodžių: „Pažinti juos galite iš vaisių, tai reiškia, iš jų elgesio“ (Mt 7,
16; NLT). Tiesa ta, kad apie mus sprendžiama pagal mūsų elgesį, o ne
ketinimus.
Vien šis žinojimas parodo Evangelijos galią, nes joje slypi gebėjimas pakeisti šias vidines mintis taip pakeičiant ir mūsų elgesį. Būti
išties paveiktiems Evangelijos reiškia ne pradėti naujai mąstyti ar priimti emocijomis paremtą sprendimą, o gilų suvokimo ir įsitikinimų
pasikeitimą, kuriuos lydi iš tikrųjų pakeistas elgesys.
Atgaila įvyksta, kai mus pažadina tiesa, ir esame visiškai, iki kaulų smegenų, įtikinti, kad mūsų filosofija ar elgesys prieštarauja mūsų
Kūrėjo sumanymui. Šis širdimi išgyventas suvokimas ne tik pakeičia
mūsų požiūrį, bet taip pat ir troškimus bei elgesį. Mes tvirtai ir giliai
apsisprendžiame, kad nusigręšime nuo tų savo troškimų ir pomėgių,
kurie prieštarauja Dievui, netgi jų nekesime. Atgaila — tai tikrasis
nuolankumas, o nuolankumas atveria duris neužtarnautai Dievo malonei, kuri įgalina mus gyventi pamaldų gyvenimą.
Netikintis žmogus

Atgaila taikoma tiek netikinčiam, tiek tikinčiam žmogui, bet ji truputį
skiriasi. Pirmiausia pakalbėkime apie netikinčiojo atgailą.
Ankstesniame skyriuje nuolat iš Jono Krikštytojo, Jėzaus ir Jo mokinių girdėjome: „Atgailaukite ir gręžkitės į Dievą.“ Abu šie paliepimai iš tikrųjų yra glaudžiai susiję ir priklauso vienas nuo kito. Kitaip
tariant, vienas be kito yra neįmanomas, nes jie yra tarsi dvi medalio
pusės. Biblinė atgaila reiškia visais atžvilgiais atsigręžti į Dievą. Tas,
kuris iš tikrųjų ateina pas Kristų, skelbia:
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„Gyvenau kaip žmogus, kuris nevertina to, kas man geriausia, bet
dabar žinau, kad tikrų tikriausiai klydau. Nuo šios akimirkos, kad
ir ką Dievas sakytų man esant geriausia, aš visada tuo tikėsiu ir tai
priimsiu visa širdimi, protu ir poelgiais.“

Šis žmogus savo širdyje (o tai apima ir supratimą, emocijas bei
valią) nusprendžia vykdyti Jo valią. Palaiminimas, kuris ateina su šiuo
sprendimu, yra tai, kad jis ar ji ir toliau girdės Dievo balsą. Ir vėl primindamas Jėzus sako: „Kas nori (trokšta) vykdyti jo valią, supras, ar
tas mokslas iš Dievo“ (Jn 7, 17). Atgailaudamas netikintis žmogus atsisako pats save valdyti ir visiškai atsiduoda Dievui, o tai atveria jo širdį
Dievo balsui.
Kai netikintieji iš tiesų atgailauja, jie nusigręžia nuo stabmeldystės
ir visiškai paveda save bei paklūsta Dievo valdžiai. Iš esmės jie skelbia: „Daugiau nepasiduosiu mintims, įsitikinimams, svarstymui ar
argumentams, kurie iškelia mane virš Dievo žodžio.“ Paulius tvirtai
skelbia:
Mūsų kovos ginklai yra ne kūniški, bet galingi Dievui tvirtovėms
nugriauti. Mes nuverčiame gudragalviavimus ir visokią puikybę, pasikeliančią prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną
mintį, kad ji būtų klusni Kristui. (2 Kor 10, 4–;5 AJV)

Dievo ginklai yra Jo žodis, išmintis ir nurodymai. Pasaulio ginklai
yra visuomenės filososofija, kultūra, papročiai, įstatymai arba gyvenimo stilius, neatitinkantys Dievo žodžio. Galite klausti: „Ar pasaulis
turi ginklus?“ O taip, pasinaudojant pasaulio sistema, vyksta nuolatiniai pragaro antpuoliai, kuriais siekiama sukompromituoti krikščionį,
o taip pat ir netikintįjį.
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Atkreipkite dėmesį į aukščiau esančios eilutės žodžius „nugriauti“
ir „nuversti“. Būtent šie žodžiai yra vartojami Senajame Testamente,
kai žmonės nusigręždavo nuo stabmeldystės. Izraelis nugriaudavo,
sudaužydavo, suardydavo arba nuversdavo pastatytus stabus. (Turėkite omenyje, ką jie iš tikrųjų darydavo; stabmeldystė įsišaknijusi
įpročiuose sąmoningai nusidėti. Būtent tai jie iš tikrųjų naikino, ne tik
statulas.)
Principas, apie kurį kalba Paulius, niekuo nuo to nesiskiria. Mes
naudojame Dievo žodį, kad pasipriešintume toms Kristaus nepažįstantiems vyrų ir moterų stabmeldiškoms mintims. Taip darydami
klausytojai atgailauja (nugriauna ir nuverčia) dėl žmogiškų samprotavimų, argumentų ar nepaklusnumo Dievo valdžiai. Iš esmės tai ir
reiškia atgailauti dėl sąmoningai daromos nuodėmės. Taip darydamas
asmuo iš tikrųjų atsigręžia į Dievą taip save išlaisvindamas.
Filosofiniai skirtumai

Tai mus atveda prie vieno iš didžiulių filosofinių skirtumų šių laikų
Bažnyčioje, ypač Vakarų valstybėse. Labai daug lyderių pasidavė minčiai, kad tam, jog pasiektume pražuvusiuosius, mes turime savo žinią
sutelkti į pasipriešinimo nekeliančius Evangelijos aspektus. Kitaip tariant, turime išlikti pozityvūs ir susilaikyti kalbėję apie nuodėmę, dėl
kurios reikia atgailauti. Taip mąstant ar sąmoningai, ar nesąmoningai
mes tampame prekiautojais, besistengiančiais įtikinti pirkėją prekės
privalumais, ir nesirūpiname paminėti jos silpnąsias puses. Liūdna,
kad toks požiūris tapo kone standartiniu metodu skelbiant Evangeliją
pražuvusiesiems.
Ši klaidinga tarnystės filosofija turi porą akivaizdžių privalumų.
Pirma, mes pašaliname bet kokią žmonių „nuplakimo“ galimybę. Legalizmui išties trūksta gailestingumo, o tai reiškia, kad daugiau dėme-
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sio kreipiame į Įstatymo raidę, nes kai kurie trokšta būti teisūs, kontroliuoti elgesį arba būti pripažinti kaip vadovai. Dėl savo griežtumo
gyvas legalizmas sužeidžia sielas, kurios dabar nebeturi kur ieškoti
Dievo, nes asmuo arba institucija, atstovaujanti Jėzui, ką tik juos „nuplakė“. Dėl legalizmo labiau nei dėl ko kito daug žmonių nusigręžia
nuo tikrų santykių su Dievu.
Jėzus įvardino, kokios yra legalistinės „tarnystės“ pasekmės: „Jūs
užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate“ (Mt 23, 13).
Tas mūsų troškimas panaikinti legalizmą yra teisingas, bet negalime vieną kraštutinumą pakeisti kitu. Ar turėtume vengti tikrosios
Naujojo Testamento tarnystės tik todėl, kad bijome grįžti prie to, kas
kažkada žeisdavo žmones? Ar mes vengiame pasipriešinti nuodėmei
ir kviesti atgailauti, kad išvengtume bet kokios galimos užuominos į
legalizmą? Ar su purvinu vandeliu neišpilame ir kūdikio?
Mes turime kalbėti apie šiuos klausimus, nes tai, kas dabar laikoma evangelizavimo norma, nebeatitinka Rašto. Kaip galime siūlyti išgelbėjimą be jokios atgailos, kai Biblijoje aiškiai matome, kad atgaila
yra būtina? Ir ar tikrai tie, kuriuos pasiekiame su tokia ribota Evangelija, yra išgelbstimi?
Antrasis atgailos vengimo „privalumas“ yra lengvesnis naujų tikinčiųjų laimėjimas, kas leidžia lengviau pagausinti tarnystę, bažnyčią
ar namų grupę. Bet ar nepamiršome, kad būtent dauguma pasekė Aarono klaida? Pasekėjų minia ar saujelė neparodo, jog darome kažką,
kas neatitinka Dievo širdies. Tiesa, o ne skaičius yra lemiamas veiksnys.
Nejaugi pamiršome sekimo Jėzumi kainą? Ar nepastebėjome Jo
pasikartojančių nurodymų palikti nuodėmę (atsisakyti savęs) ir pasiimti savo kryžių (visiškai sutikti Jam paklusti)?
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Jei nepasipriešinsime praktikuojamai nuodėmei, Jėzų priimantis
asmuo ir toliau gyvens pagal visuomenės, o ne Dievo žodžio, nustatytus standartus. Mūsų visuomenėje visiškai normalu gyventi ir miegoti
su mylimuoju nesusituokus, praktikuoti homoseksualumą taip, kad
tai imama klaidingai vadinti santuoka; nesaikingai vartoti alkoholį,
prisirūkyti marihuanos arba kitų narkotinių medžiagų; pramogauti
žiūrint nepadorias, nepagarbias ir sugedimą propaguojančias laidas,
vaizdo įrašus arba filmus ir panašiai — mano pateiktas sąrašas tikrai
nėra galutinis. Bet visi šie poelgiai tiesiogiai pažeidžia Naujojo Testamento įsakymus.
Dangaus standartai

Nejaugi tikrai Naujajame Testamente yra įsakymų? O taip, tiesą sakant, Naujajame Testamente yra daugiau nei penki šimtai įsakų, kuriuos galime suprasti iš įvairių minčių ir poelgių. Apaštalas Paulius,
žmogus, gavęs didžiausią apreiškimą apie Dievo malonę, rašo: „Juk
apipjaustymas yra niekas ir neapipjaustymas yra niekas, tiktai Dievo
įsakymų laikymasis — viskas“ (1 Kor 7, 119).
Pavyzdžiui, Dievas aiškiai pasako, kad lytiniai santykiai nesusituokus yra ne tik draudžiami, bet už juos žmonės bus teisiami. Žemiau
esantys žodžiai parašyti ne šiaip sau:
Gerai įsidėmėkite, joks žmogus, kuris praktikuoja seksualinę nedorybę ar netyrumą mintyse ar gyvenime <...>, nepaveldės Kristaus ir
Dievo karalystės. Tegul niekas nesuklaidina ir neapgauna tuščiais
pasiteisinimais ir nepagrįstais argumentais dėl šių nuodėmių, nes
per šiuos dalykus Dievo rūstybė ištinka maišto ir neklusnumo vaikus. (Ef 5, 5–6; AMPC)
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Ir dar:
Ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. (Hbr 13, 4)

Tai, ką mes ką tik perskaitėme, kalba ne tik apie lytinius santykius
nesusituokus, bet, be jokios abejonės, apima ir pornografiją ar kitokį
seksualinį netyrumą. Tad kaip Dievo ieškantieji apie tai sužinos, jei
mes to nepaskelbiame? Ar tikrai mylime tuos, kuriuos bandome pasiekti, jei nutylime šias tiesas?
Dievas labai aiškiai pasako, kad tie, kurie svetimauja, praktikuoja
homoseksualumą, vagia, girtuokliauja (taip pat ir vartoja narkotikus)
bei elgiasi taip, kaip šiandien visuomenėje yra daugeliui priimtina, nepaveldės Dievo karalsytės:
Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei
plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. (1 Kor 6, 9–10)

Legalistai dėl nuoširdžios meilės ir gailestingumo stokos pridarė labai daug žalos. Jie panaudojo Naujojo Testamento žodžius kartu
su savo pačių įsitikinimais bei taisyklėmis kaip priemones, kuriomis
bando priversti žmones paklusti jų patvirtintoms elgesio normoms.
Bet ar mes sureagavome taip, kad nenukryptume nuo visų Jėzaus įsakų paskelbimo — tiek Jo išsakytų tiesiogiai, tiek per Jo apaštalų raštus?
Neseniai apie šiuos 1 Laiško korintiečiams žodžius kalbėjau didelėje, populiarioje bažnyčioje. Po to, kai pasisakiau keliuose pirmuose
tarnavimuose, pastorius man pasakė toliau nebeminėti homoseksualumo temos. Ironiška, bet tuo pačiu metu prie mūsų literatūros stalelio priėjo policininkė, daugiau nei dvidešimt metų praktikuojanti
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lesbietiškus santykius, ir apsiverkusi paprašė: „Man reikia jo Gėris ar
Dievas? knygos, iš kurios jis šįvakar kalbėjo. Džonas šiandien tikrai
kalbėjo tiesiai man į širdį.“
Kaip žmonės sužinos apie dangaus sandartus, jei mes toliau veiksime remdamiesi dabartine tarnystės filosofija? Apmąstykite Jono
Krikštytojo žinią. Jo mokymas pasipriešino nuodėmei, kuri buvo
išplitusi tuometinėje visuomenėje. Tiems, kurie buvo sukaupę turtų, Jonas Krikštytojas liepė pasidalinti su vargingaisiais; tiems, kurie
vogė, nustoti vogti; tiems, kurie grasindavo, nustoti grasinti, o dirbantiems — kad jie būtų patenkinti savo alga (žr. Lk 3, 10–14). Žmonės
keliaudavo į atšiaurią dykynę jo pasiklausyti, nes troško tiesos. Išgirdę
tai, ką jis turėjo pasakyti, jie sureagavo ir išpažino savo nuodėmes. Jie
niekuo nesiskyrė nuo tos policininkės, kuri nežinojo, kokios rimtos
jos gyvenimo būdo pasekmės.
Jonas Krikštytojas Erodui, Judėjos karaliui, viešai pasakė, kad šis
laužo Dievo žodį miegodamas su savo brolio žmona, ir vėliau Jonas
neteko galvos; jį nukirsdino dėl to, kad jis išsakė šią tiesą. Jonas nesistengė pamaloninti įtakingo valdovo, bet užsitarnavo pagarbą. Jei
Jonas būtų vengęs viešai pasmerkti Erodo nuodėmę, jis būtų gyvenęs
ilgiau. Bet pamąstykite apie ilgalaikes pasekmes: vėliau Jėzus pagerbė
Joną didelio susirinkimo akivaizdoje (žr. Mt 11, 7–15), ir mes galime
tik įsivaizduoti, kokį amžinąjį atlygį jis gaus Teismo dieną. Jonas buvo
ištikimas nustatydamas dangaus standartus dėl tų, kurie ėjo į pražūtį.
Paulius ir toliau rašė ir pamokslavo tą patį. Jo žinia einantiems į
pražūtį buvo aiški: „Kad žmonės atgailautų, sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi atsivertimą liudijančių darbų“ (Apd 26, 20). Timotiejui jis įsakė:
„Tu, būdamas Žodžio skelbėju, turi parodyti žmonėms, kuo jų gyvenimas yra neteisingas“ (2 Tim 4, 2; AMPC). Kitam tarnautojui jis pasakė: „Drausk su visa valdžia“ (Tit 2, 15; KBV).
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Paulius nepaliko jokių galimybių kompromisams. Kartą jis turėjo galimybę paskelbti Evangeliją vienam labai turtingam ir įtakingam
valstybės lyderiui vardu Feliksas ir jo žmonai Druzilai. Didis apaštalas
nepateikia pakilios, lengvos žinios. Mes skaitome:
Jis liepė pakviesti Paulių ir išklausė jo pasakojimo apie Kristaus
Jėzaus tikėjimą. Pauliui dėstant apie teisumą, susilaikymą ir būsimąjį
teismą, Feliksas išsigando ir tarė: „Šiam kartui užtenka. Gali eiti. Kai
bus metas, aš tave pasišauksiu.“ (Apd 24, 24)

AMPC vertimas aprašo aiškiau: „Bet kai jis toliau argumentuotai
kalbėjo apie teisingumą, gyvenimo tyrumą (aistrų kontrolę) ir būsimą
teismą, Feliksas sunerimo ir išsigando ir pasakė: „Išeik.“
Skaitydami visą istoriją, matome, kad Feliksas pasiuntė pakviesti
Paulių, nes norėjo išgirsti apie Dievą ir gyvenimą po mirties. Valdovas tikrai norėjo bendrauti su savo Kūrėju. Galėtume jį palyginti su
ieškančiu, susidomėjusiu, neišgelbėtu žmogumi, lankančiu bažnyčią.
Akivaizdu, kad Pauliaus pamokslas palietė nuodėmes, kurių Feliksas
nenorėjo paleisti, nes jis išsigando ir išsiuntė Paulių.
Šiandien tai galėtume prilyginti situacijai, kai koks nors įtakingas
netikintis asmuo išeina iš susirinkimo sakydamas: „Čia nebegrįšiu,
nes jų žodžiai mane išgąsdino!“ Kodėl jis išsigando? Ar tai gali būti
susiję su nenoru paleisti nuodėmę, kurią palietė pamokslas?
Jei Paulius kalbėdamas būtų rėmęsis mūsų šiandienine Vakarų filosofija, jo žodžiai būtų skambėję taip: „Feliksai, Dievas tave myli. Jis
atsiuntė savo Sūnų mirti už tave, kad būtum išgelbėtas. Ar norėtum
priimti Jį į savo širdį? Jei taip, kartok šią maldą paskui mane: „Jėzau,
ateik į mano širdį ir padaryk mane Dievo vaiku.“ Ir viskas tuo ir pasibaigtų.
Pauliaus žodžiai, atvirkčiai, išgąsdino Feliksą. Paulius žinojo, kad
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vienintelis kelias Feliksui tapti krikščioniui yra tik per atgailą dėl savo
sąmoningų nuodėmių. Jei Paulius po padrąsinančios nesmerkiančios
žinios su Feliksu būtų pasimeldęs nusidėjėlio malda, Feliksas būtų apgautas. Jis būtų tvirtai įsitikinęs, kad atgimė iš naujo, bet iš tikrųjų jis
vis dar tebebūtų neišgelbėtas stabmeldys. Taip Paulius būtų nutiesęs kelią kriptonitui į bažnyčią. Bet Paulius, būdamas ištikimas Jėzaus Kristaus tarnautojas, prie to niekada neprisidėtų.
Žinau, kad visa tai skamba stipriai, bet mes, kaip Evangelijos ambasadoriai šiandien, turime elgtis ne ką kitaip.

Pritaikykite praktiškai
Daugelis šiandienos bažnyčių sudarytos iš žmonių, kuriuos kvietė pasimelsti „nusidėjėlio malda“, tai yra paprastai pakartoti ir pripažinti
Jėzaus auką už nuodėmes bei pakviesti Jį į širdį. Įsivaizduokite, kokia
būtų jūsų vietinė bažnyčia, jei vadovų komanda pradėtų kviesti žmones atgailauti už savo nuodėmes ir gręžtis į Dievą. Kaip manote, kiek
žmonių pasiliktų?
Gali būti sunku tai įsivaizduoti, ypač bažnyčios vadovams. Tačiau
įsivaizduokite, kokie būtų tie, kurie pasiliktų. Pirmasis didis prabudimas buvo pastebėtas dėl to, kad prabudimo skelbėjai keliaudavo į bažnyčias skelbti atgailos, o tie, kurie išgirdo tą žinią, laikydavosi už savo
kėdžių arba krisdavo iš savo suolų rėkdami ir raudodami iš atgailos,
maldaudami Dievo išgelbėjimo. Būtent tie, kurie atgailavo, tūkstančių
tūkstančiai jų, ir pakeitė pasaulį. Ištisi miestai gręžėsi nuo nuodėmės
į Dievą.
Atgailos skelbimas gali ištuštinti mūsų bažnyčias arba, kas labiau
tikėtina, jas gali ir pripildyti. Paprašykite Dievo parodyti jums, kokia
didelė gali būti atgaila, o tuomet melskitės, kad Jis leistų jai įvykti jūsų
gyvenime ir bažnyčioje.

21
TRYS KARALIAI

Parašyti šią knygą mane įkvėpė šešios Senojo Testamento knygos po
to, kai kelis kartus jas perskaičiau.
Per pastaruosius keturiasdešimt metų įvairiomis progomis skaičiau ir studijavau Samuelio, Karalių ir Metraščių knygas. Tačiau pastaruoju metu metodiškai meldžiausi ir skaičiau jas kaip niekad prieš
tai. Buvau sužavėtas, kai Dievas atvėrė man akis kai kam, ko anksčiau
nebuvau pastebėjęs.
Tai, apie ką kalbėsiu toliau, gali pasirodyti per daug akademiška
ar net nuobodu, bet, jei pateikčiau tik išvadą to, ką atradau, tai nebūtų
taip veiksminga; todėl turiu pasidalinti trumpais Senojo Testamento
karalių aprašymais. Jų gyvenimo apibendrinimai apreiškia galingą žinią, ir jos nepamatytume taip aiškiai, jei šias šešias knygas11 tiesiog
skaitytume nuo pradžios iki galo. Taip yra dėl daugybės jose įaustų
istorijų.
Skaitydamas šias knygas anksčiau, visada maniau, kad buvo dvi
pagrindinės karalių kategorijos: tie, kurie „darė tai, kas teisinga Vieš11 Samuelio, Metraščių ir Karalių knygos kiekviena turi po dvi knygas, taigi iš
viso šešios knygos — red.past.
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paties akyse“, ir „stabmeldžiai“. Tačiau dabar supratau, kad iš tikrųjų
yra trys karalių grupės.
Tiesa ta, kad nė vienas Izraelio karalius iš tikrųjų nedarė nieko,
kas būtų teisu Viešpaties akyse, išskyrus Jehuvą, bet, deja, net ir jis
gyvenimo pabaigoje tapo savanaudis. Tad pasižiūrėkime į Judą. Judą
be Sauliaus, Dovydo ir Saliamono iš viso valdė daugiau nei dvidešimt
karalių. Karaliai stabmeldžiai buvo Rehabeamas, Abijamas, Joramas,
Ahazijas, Atalija (karalienė), Ahazas, Manasas, Amonas, Jehoazas,
Jehojakimas, Jehojachinas ir Zedekijas. Valdant šiems karaliams, Judas kentė ypač didelius sunkumus ir priešų puldinėjimus, kurių nebuvo galima atremti, ir tautai buvo padaryta daug žalos.
Dar buvo karaliai, kurie darė tai, kas teisinga. (Dovydas ir Saliamonas elgėsi teisingai, nors Saliamonas vėliau gyvenime nuklydo.)
Suskilus karalystei, tokiais karaliais buvo Asa, Juozapatas, Jehoašas,
Amacijas, Uzijas, Jotamas, Ezekijas ir Jošijas. Tačiau šie aštuoni karaliai gali būti suskirstyti į dvi kategorijas. Į pirmąją kategoriją patenka
tie, kurie savo asmeniniame gyvenime elgėsi teisiai Viešpaties akyse,
bet nelietė ir nesugriovė aukštumų alkų, kuriuos pastatė jo valdomi
žmonės ir kuriuose buvo garbinami stabai.
Antrojoje grupėje, priešingai, buvo tie, kurie ne tik asmeniniame
gyvenime darė tai, kas teisu Viešpaties akyse, bet taip pat sugriovė ir
nuvertė žmonių, kuriems vadovavo, pastatytus stabų garbinimo alkus
aukštumose. Šių karalių valdomai tautai sekėsi visiškai kitaip nei tų,
kurie paliko aukštumų alkus. Pažvelkime į kiekvieną jų.
1. Dovydas. Jo valdymo metu stabmeldystės tautoje nebuvo. Jis su
užsidegimu ragino žmones tarnauti Viešpačiui visa širdimi, protu, siela ir kūnu. Jis nepralaimėdavo karų, ir jo karalystė tapo labai turtinga.
Jis puikiai paruošė sostą savo sūnaus karaliavimui.
2. Saliamonas. Nemažą Saliamono valdymo metų dalį jis sekė savo
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tėvo Dovydo pėdomis. Jo paklusnumo rezultatai ne tik jo paties, bet
ir pavaldinių gyvenime buvo nepakartojami. Skaitome: „Per visą Saliamono gyvenimą Judas ir Izraelis nuo Dano iki Beer Šebos gyveno
saugiai, kiekvienas žmogus po savo vynmedžiu ir figmedžiu“ (1 Kar
5, 5). Pagalvokite apie tai: niekam nereikėjo valstybinės paramos, nes
tauta klestėjo. Jo vadovavimas buvo toks puikus, kad „atvykdavo iš
visų kraštų žmonės, siunčiami visų žemės karalių, išgirdusių apie jo
išmintį“ (1 Kar 5, 14). Tiesą sakant, vėliau skaitome netgi apie tai: „Visas pasaulis norėjo pamatyti Saliamoną ir išgirsti išmintį, kurią Dievas
buvo įdėjęs jam į širdį“ (1 Kar 10, 24). Taip pat sužinome štai ką: „Jam
sekėsi visur ir jam pakluso visas Izraelis“ (1 Met 29, 23). Visai tautai
nepaprastai sekėsi: „Karalius padarė sidabrą ir auksą tokius įprastus
Jeruzalėje, kaip akmenys, ir kedrų taip apsčiai, kaip sikamoro medžių
Šefeloje“ (2 Met 1, 15).
Tačiau laikui bėgant Saliamonas nepakluso Dievui ir vedė daug
užsieniečių moterų. Jos nugręžė jo širdį prie kitų dievų (sąmoninga
praktikuojama nuodėmė), ir dėl to Viešpats pakėlė priešus, kurie sustabdė Saliamono pažangą, ir tautoje ėmė kilti nesklandumų (žr. 1 Kar
11,14.23). Šio sąmoningo nepaklusnumo pasekmės: karalystė suskilo,
jo sūnui atiteko dvi giminės, o likusios dešimt buvo prarastos.
Nuo dabar kalbėsiu tik apie Judo valdovus:
3. Rehabeamas. Nesielgė teisiai Viešpaties akyse.
4. Abijamas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
5. Asa. Jis uoliai sekė Dievu. Jis darė tai, kas teisu Viešpaties akyse,
ne tik savo asmeniniame gyvenime, bet agresyviai ieškojo ir naikino
stabmeldystę tarp žmonių, kuriems vadovavo. Jis išvarė šventykloje
kekšaujančius vyrus ir moteris, atsikratė visų stabų ir pašalino savo
močiutę Maaką iš jos karalienės motinos vietos, nes ji pasidarė pasibjaurėtiną Ašeros atvaizdą (žr. 1 Kar 15, 11–13). Jis taip pat išnaikino
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svetimtaučių aukurus ir pagoniškas šventyklas, nugriovė šventąsias
kolonas, sudaužė Ašeros stulpus ir pašalino pagoniškas šventyklas bei
smilkalų aukurus iš visų Judo miestų. Iš esmės Asa kvietė Judo žmones
atgailauti dėl jų nuolat daromų nuodėmių. Jis jiems įsakė ieškoti Viešpaties ir paklusti Jo įstatymams bei nurodymams (žr. 2 Met 14, 2–4).
Asos paliepimas žmonėms atsitraukti nuo daromų nuodėmių
buvo naudingas: „Jam valdant, karalystė turėjo ramybę“ (2 Met 14, 5).
Tais ramybės metais jis galėjo sutvirtinti miestus visame Jude. Niekas
nebandė tuo laikotarpiu su juo kariauti. Vėliau milijoninė karių armija
puolė Asą ir Judą, bet mes skaitome: „Jie buvo sutriuškinti VIEŠPATIES ir jo kariuomenės. Buvo paimta labai daug grobio“ (2 Met 14,
12b). Judas ne tik įveikė priešo kariuomenę, bet užpuolęs ir visai gausiai praturtėjo.
Mes aiškiai matome, kaip palaiminamas lyderis, kuris ne tik asmeniškai pakluso Dievui ir nusigręžė nuo daromų nuodėmių, bet kvietė
žmones, kuriems vadovavo, padaryti tą patį.
6. Juozapatas. Jis taip pat buvo karalius, kuris darė, kas teisu Viešpaties akyse tiek asmeniškai, tiek vadovaudamas. Jis kvietė savo žmones atgailauti dėl stabmeldystės (sąmoningai daromos nuodėmės). Jis
išvarė iš šalies likusius kekšius ir kekšes (žr. 1 Kar 22, 47). Jis pašalino iš Judo pagoniškas šventyklas ir Ašeros stulpus (žr. 2 Met 17, 6).
Trečiais savo karaliavimo metais jis pasiuntė savo pareigūnus mokinti
žmones visuose Judo miestuose. Jie pasiėmė Viešpaties įstatymo kopijas ir keliavo per visus Judo miestus mokindami žmones.
Kokie buvo Juozapato vadovavimo rezultatai? „VIEŠPATIES baimė taip apėmė visas aplinkinių kraštų karalystes, kad jos nėjo į karą
su Juozapatu. Kai kurie filistinai atnešė Juozapatui dovanų <...>. Juozapatas darėsi vis galingesnis ir galingesnis“ (2 Met 17, 10–12). Toliau
skaitome: „Juozapatas didžiavosi turtais ir garbe“ (2 Met 18, 1). Ar-
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mijos sukildavo prieš jį ir Judą, bet Dievas priversdavo juos išnaikinti
vieniems kitus, o Judui dėl to likdavo didžiulis grobis.
Ir dar skaitome: „Užtat VIEŠPATS sustiprino jo rankose karalystę.
<...> Jis turėjo apsčiai turtų ir buvo vertas garbės. Jo širdis buvo drąsi
VIEŠPATIES keliuose“ (2 Met 17, 5–6).
Didžioji jo klaida — susigiminiuoti su Ahabo šeima, kuri buvo
stabmeldžiai. Dėl to jis per plauką išvengė mirties, ir galiausiai jo sūnus tapo nedoras. Pranašas vardu Jehuvas pasipriešino jam: „Argi tau
dera padėti nedorėliams ir mylėti tuos, kurie nekenčia VIEŠPATIES?”
(2 Met 19, 1–2). Tačiau apskritai Judas ir Juozapatas stipriai klestėjo dėl pastarojo paklusnumo, kuris taip pat apėmė ir pasipriešinimą
praktikuojamai žmonių nuodėmei (stabmeldystei).
7. Jehoramas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
8. Ahazijas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
9. Atalija (karalienė). Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
10. Jehoašas. Apie jį parašyta: „Jehoašas darė, kas dora VIEŠPATIES akyse“ (2 Met 24, 2). Tačiau, kalbant apie Jo vadovavimą, istorija
skamba kitaip. Jis nenugriovė stabmeldiškų aukštumų alkų. Kitaip tariant, jis nekvietė žmonių atgailauti dėl savo daromų nuodėmių. Galiausiai skaitome: „Judo didžiūnai atėjo pas karalių <...>, ir karalius jų
klausė. VIEŠPATIES <...> Namai buvo apleisti. <...> Buvo tarnaujama
šventiesiems stulpams ir stabams“ (2 Met 24, 17–18). Žmonės, kuriems
jis turėjo daryti įtaką, dabar darė įtaką jam. Mes skaitome, kad „dėl
šios kaltės Judą ir Jeruzalę ištiko [Dievo] pyktis“ (18 eil.). Pas Jehoašą atėjo pranašas ir pasakė: „Kodėl jūs savo pražūčiai nusižengiate
VIEŠPATIES įsakymams?“ (20 eil.). Tuomet galiausiai „baigiantis metams, Aramo kariuomenė surengė prieš jį žygį. <...> jie sunaikino visus žmonių didžiūnus, o visą paimtą grobį pasiuntė Damasko karaliui.
Nors Aramo kariuomenė atėjo su nedaugeliu vyrų, VIEŠPATS atidavė
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jiems į rankas didžiulę kariuomenę <…>. Taip jie surengė Jehoašui
teismą“ (23–24 eil.). Aramėjai jį sužeidė, o tada nužudė. Jehoašo karaliavimas — puikus pavyzdys, kaip siaubingai baigiasi nesipriešinimas
sąmoningai daromai nuodėmei, ir kad tai neišvengiama.
11. Amacijas. Skaitome: „Jis darė, kas dora VIEŠPATIES akyse, bet
ne visa širdimi“ (2 Met 25, 2). Jam valdant „aukštumų alkai nebuvo
išnaikinti, žmonės ir toliau ten atnašavo aukas ir degino smilkalus“ (2
Kar 14, 4). Karalystei tai irgi gerai nesibaigė. Amacijas įveikė Edomą
ir labai tuo didžiavosi. Tai privedė jį prie karo su Izraelio karaliumi
Jehoašu. Jehoašas perspėjo Amaciją, kad šis nesiveltų į nemalonumus
su jo tauta. Amacijas neklausė, ir Izraelio kariuomenė jį „sutriuškino“.
Jis pats buvo paimtas į nelaisvę. Tuomet Izraelis pralaužė keturių šimtų uolekčių spragą Judo sienoje Jeruzalėje ir išsinešė visą Viešpaties
namų auksą, sidabrą ir visus reikmenis. Izraelis paėmė visus karališkuose rūmuose buvusius turtus bei įkaitus. Amacijas buvo nužudytas
(žr. 2 Met 25, 11–28). Ir vėl matome, kad lyderiui, kuris pradėjo valdyti darydamas tai, kas patiko Viešpačiui, bet nepasipriešino jo vadovaujamų žmonių praktikuojamai nuodėmei, tai nesibaigia geruoju.
12. Uzijas. Jis darė tai, kas buvo gera Viešpaties akyse, ir kol taip
elgėsi, Dievas leido jam klestėti. Jis tapo labai galingas ir sėkmingas.
Ir nors nieko neparašyta apie tai, ką Uzijas padarė su stabų garbinimo
vietomis, žinome, kad dėl savo išdidumo jis mirė nuo raupsų.
13. Jotamas. Apie šį karalių nedaug parašyta. Jis darė tai, kas gera
Viešpaties akyse, bet žmonės ir toliau ėjo klystkeliais. Deja, „aukštumų alkai nebuvo išnaikinti, žmonės ir toliau alkuose atnašavo aukas
ir degino smilkalus“ (2 Kar 15, 35). O pasekmės buvo tokios, kad „jo
dienomis VIEŠPATS pradėjo kurstyti Aramo karalių Reciną ir Remalijo sūnų Pekachą prieš Judą“ (2 Kar 15, 37).
14. Ahazas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.

TRYS KARALIAI

217

15. Ezekijas. Ezekijo tėvas Ahazas buvo nedoras karalius. Ahazas
uždarė šventyklos duris ir sustabdė bet kokį tikrą garbinimą. Pirma,
ką padarė Ezekijas, tai atvėrė Viešpaties šventyklos duris, išvalė ją nuo
visų suteptų dalykų ir suremontavo pastatą. Apie jį parašyta: „Jis darė,
kas dora VIEŠPATIES akyse, kaip buvo daręs jo protėvis Dovydas. Jis
išnaikino auštumų alkus, sutrupino paminklinius akmenis ir nukirto
šventąjį stulpą. Vario žaltį, kurį Mozė buvo padirbinęs, sudaužė į gabalus, nes iki tų dienų izraelitai degindavo jam smilkalus“ (2 Kar 18, 3–4).
Tuomet jis atnaujino Paschos šventimą. Tai buvo didžiulis renginys ir,
žmonėms išvykus, jie grįžo į savo miestus Jude, Benjamine, Efraime ir
Manase, ir jie „sudaužė visus paminklinius akmenis, iškirto šventuosius stulpus ir išgriovė aukštumų alkus ir aukurus“ (2 Met 31, 1).
Apie Ezekiją parašyta: „Jis buvo ištikimai atsidavęs VIEŠPAČIUI.
Ezekijas niekada neatsitraukė nuo VIEŠPATIES, bet laikėsi įsakymų,
kuriuos VIEŠPATS buvo davęs per Mozę. VIEŠPATS buvo su juo, ką
tik jis imdavosi daryti, ir jam sekėsi“ (2 Kar 18, 6–7). Prieš jį pakilo
asirai, bet galiausiai Viešpaties angelas, nuėjęs į asirų stovyklą, išžudė
185000 kareivių. Kadangi Ezekijas norėjo sunaikinti sąmoningai praktikuojamą nuodėmę jo valdomų žmonių gyvenime, tai išėjo į gera tiek
jam, tiek tautai.
16. Manasas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
17. Amonas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
18. Jošijas. Jis buvo radikaliai paklusnus karalius tiek asmeniniame gyvenime, tiek vadovaudamas. Apie jį parašyta: „Visiems girdint,
jis perskaitė visą VIEŠPATIES Namuose atrastą Sandoros knygą“ (2
Kar 23, 2). Tuomet jis atnaujino Sandorą ir nurodė kunigams išnešti iš
Viešpaties namų visus reikmenis, kurie buvo naudojami Baalo, Ašeros
ir kitų dangaus jėgų garbinimui. Jis sudegino juos ir pelenus išbarstė
ant stabmeldžių kapų.
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Yra daug daugiau dalykų, kuriuos būtų galima pasakyti apie šio
lyderio veiksmus, kuriais jis siekė sunaikinti sąmoningą nepaklusnumą. Savo Biblijoje pasižymėdavau visas ištraukas, kuriose tik būdavo
rašoma, kad Jošijas „pašalino, sudegino, panaikino, suteršė, sunaikino,
nuvertė, nukirto, sugriovė, išniekino“ ar bet kurį žodį, kuriuo buvo
nusakoma, kaip jis pasipriešino sąmoningai Judo nuodėmei. Šie žodžiai vien 2 Kar 23 skyriuje pasikartoja dvidešimt penkis kartus. Apie
šį karalių parašyta: „Iki jo nebuvo kito karaliaus, kaip jis atsidavusio
VIEŠPAČIUI visa savo širdimi, visa savo gyvastimi ir visomis jėgomis,
pagal visą Mozės Įstatymą, nei po jo neatsirado nė vieno tokio kaip jis“
(2 Kar 23, 25). Tiek jam, tiek tautai, kuriai jis vadovavo, jo gyvenimo
metais sekėsi puikiai.
19. Jehoahazas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
20. Jehojakimas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
21. Jehojachinas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
22. Zedekijas. Nedarė to, kas teisu Viešpaties akyse.
Apibendrinkime šių karalių istoriją: ilgalaikėje perspektyvoje lyderiams, kurie gyveno pamaldžiai ir priešinosi tų, kuriems jie vadovavo,
praktikuojamai nuodėmei (stabmeldystei), viskas išėjo į gera. Reikalai
nebūdavo tokie malonūs tautai tada, kai lyderiai gyvendavo pamaldžiai, bet vengdavo pasipriešinti žmonių praktikuojamai nuodėmei.
Šiandien mūsų bažnyčios turėtų iš to pasimokyti. Mes prisišauksime sunkumų, jei Dievo iškančius žmones pakviečiame pasimelsti visa
apimančia nusidėjėlio malda, bet nekviečiame tikrai atgailai. Kas, jei
mūsų „naujai atverstieji“ net neplanuoja nusigręžti nuo savo nuodėmių? Tuomet mes į savo bendruomenę pasikviečiame stabmeldžius.
Mes, lyderiai, galime savo asmeniniame gyvenime praktikuoti pamaldumą, bet jei nesipriešiname mūsų žmonėse esantiems nuodėmės
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aukštumų alkams, susilauksime pasekmių, o rezultatas bus panašus
į aukščiau paminėtų karalių. Galbūt susilauksime trumpalaikės sėkmės, bet tai geruoju nesibaigs. Keliems karaliams, kurie nesipriešino
savo žmonių nepaklusnumui, ankstyvaisiais jų valdymo metais kurį
laiką sekėsi gerai, bet jų netinkamas vadovavimas galiausiai jiems „atsirūgo“.
Jei nuspręsime Evangelija dalintis nepasipriešindami nuodėmei,
mes atsidursime viename vežime su stabmeldžiais, kurie tiki, kad jų
santykiai su Dievu yra geri. Iš esmės jūs paliekate savo bendruomenės
duris atviras dvasiniam kriptonitui.

Pritaikykite praktiškai
Labai dažnai pasitaiko, kad nebematome bendro vaizdo žvelgdami į
visas mūsų aptariamas detales; mes matome tik medžius, bet nebematome miško. Taip gali nutikti net kai skaitome Dievo žodį, ypač, kai
apžvelgiame ilgus istorinius laikotarpius. Tačiau jei istorijoje pastebime tam tikrus bruožus, kaip bandėme padaryti šiame skyriuje, pastebime atsikartojančius elgesio modelius, kurių kitaip nepamatytume.
Tai mums parodo bendrą vaizdą.
Bendras Izraelio ir Judo istorijos vaizdas kalba apie tai, kad Dievas
leisdavo klestėti lyderiams, kai šie žengdavo toliau nei tik teisingas asmeninis gyvenimas ir prisiimdavo atsakomybę už viską, kam Dievas
suteikė jiems valdžią.
Galbūt ir nesate karalius ar karalienė. Gal net nedirbate vadovaujamo darbo. Bet Dievas jums suteikė valdžią tam tikroje srityje. Tai,
kaip jūs prisiimate atsakomybę už tą sritį, ne tik už savo asmeninį gyvenimą, turės daug įtakos, kaip Dievas veiks jūsų vardu. Paprašykite
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Dievo parodyti jūsų valdžios sritį ir suteikti išminties, kaip prisiimti
atsakomybę už teisumą toje srityje. Užsirašykite, ką Jis jums pasakys,
o tada suplanuokite, kaip tai įgyvendinsite.
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Pradėkime kriptonito sunaikinimo kelionę tiek asmeniškai, tiek kaip
bendruomenė pirmiausia „nuplėšdami kaukę“ nuo pasekmių, kurios
gresia, kai nesirūpiname išnaikinti šį mirtiną užkratą.
Vidurinėje mokykloje mums buvo privaloma išklausyti dviejų
dienų narkotikų prevencijos kursą, kuriame buvo pasakojama apie
siaubingas narkotikų vartojimo pasekmes. Per visus mano linksmybių metus iki susitikimo su Kristumi vakarėliuose laikydavausi atokiai
nuo narkotikų — mane saugojo pasekmių baimė.
Be abejonės, egzistuoja netinkama baimė, ir Jėzus mus iš jos išlaisvino. Bet yra ir pamaldi baimė, panaši į tą, kurią mes išgyvenome
dėl kursų apie narkotikus, sulaikanti nuo to, kas mus gali pražudyti.
Biblijoje rašoma: „Todėl, kol tebegalioja pažadas įeiti į Jo poilsį, bijokime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs“ (Hbr 4, 1; KBV) ir
„Viešpaties baimė padeda išvengti pikto“ (Pat 16, 6 KBV).
Aš ir vėl šiame skyriuje kreipsiuosi į krikščionis lyderius. Tačiau ši
žinia turėtų atkreipti mūsų visų dėmesį, nes tikintysis yra „galva, ne
uodega“ (Įst 28, 13). Visi mes esame pašaukti būti Jo karalystės ambasadoriais, o tai svarbi lyderystės pozicija.
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Ar apmąstėme savo šiandienos tarnystės strategiją Biblijos šviesoje? Kodėl nesiimame ryžtingai išnaikinti nuodėmės aukštumų alkų?
Dievą trokštantys pažinti žmonės tiki, kad iš mūsų išgirs tiesą. Jei mes
nesprendžiame problemų, kurios pastoja jiems kelią užmegzti tikrus
santykius su Dievu, ar mes juos saugome? Ar kada nors pamąstėme,
kad iš tikrųjų ilgalaikėje perspektyvoje skaudiname Dievo ieškančiuosius, jei vengiame tiesos? Kodėl turime apgaudinėti tuos, kurie ateina
išgirsti apie amžinąjį gyvenimą?
Tai niekuo nesiskiria nuo Andželikos, kuri savo santuokoje pateko į labai nemalonią padėtį dėl to, kad jai kai kas nebuvo pasakyta iš
anksto. Kodėl turėtume norėti, kad kas nors manytų galįs atnešti savo
praktikuojamą nuodėmę į santykius su Jėzumi? Tai neįmanoma. Ar
mes nesiūlome santykių, kurie iš tikrųjų neegzistuoja? Ar tai nesuklastotas išgelbėjimas?
Pažvelkime į tai iš įvairių pusių. Mes aptarsime, kas laukia Dievo
ieškančiųjų, lyderių, kurie nekalba apie kriptonitą, ir galiausiai bažnyčios bendruomenės. Ilgalaikės pasekmės visoms trims grupėms yra
pražūtingos.
Dievo ieškantieji

Turime prisiminti, kad ne keli, ne keletas, bet daugelis ateis prie Jėzaus
Teismo dieną, ir jie bus visiškai įsitikinę, kad jiems leista įeiti į Dievo
karalystę, bet žodžiai, kuriuos jie išgirs, bus tokie: „Šalin nuo manęs,
nedorėliai!“ (Mt 7, 23).
Kas tie žmonės? Ar tai spiritistai? Ar kitas religijas praktikuojantys
žmonės? Ar tai į kultus įtraukti žmonės? Jei panagrinėsime Jėzaus
žodžius, pamatysime, kad tie žmonės yra tarp mūsų, jie ateina į mūsų
bažnyčias ir išpažįsta krikščionybę. Jis pradeda sakydamas: „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ — įeis į dangaus kara-
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lystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“ (Mt 7, 21).
Jėzus kalba apie žmones, kurie vadina Jį Viešpačiu. Jis nekalba apie
Džozefą Smitą, Muhamedą, Budą, Hare Krišną, Konfucijų, Ra, Sikhą
ar kurį kitą netikrą pranašą ar dievą. Ne, šie žmonės, kurie nebus
įleisti, Jėzų Kristų vadina savo „Viešpačiu“ ir sako tai užsidegę.
Kodėl žodis „Viešpats“ šioje eilutėje pavartotas dukart? Vėlgi, kaip
jau minėjau anksčiau, jei žodis ar frazė Biblijoje pakartojama dukart,
tai nėra atsitiktinumas. Autorius nori kažką pabrėžti. Tačiau tokiais
atvejais kaip šis ne tik pabrėžiama, bet taip pat perduodamas ir emocijų intensyvumas.
Pavyzdžiui, kai karalių Dovydą pasiekė žinia apie tai, kad Joabo
kariuomenė nužudė jo sūnų, jis sureagavo ypač emocingai: „Tuo tarpu
karalius, prisidengęs veidą, nesiliovė visu balsu šaukti: ‘O mano sūnau
Abšalomai! O Abšalomai, mano sūnau, mano sūnau!’“ (2 Sam 19, 4).
Labai tikėtina, kad Dovydas iš tikrųjų žodžių „mano sūnau“ dukart
nesakė; greičiau jo sielvarto šauksmas buvo taip pripildytas skausmo,
kad knygos autorius pakartojo žodžius tam, jog skaitytojas suprastų jo
emocijų stiprumą.
Lygiai taip pat šeimininkas perduoda stiprius žmonių jausmus Jėzui. Jie ne tiesiog pritarė mokymui, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus;
jie tai priėmė emociškai ir karštai tuo tikėjo. Mes kalbame apie žmones, kurie džiaugėsi būdami krikščionys, labai tikėtina, jog tai buvo
tie, kurie užsidegę kalbėjo apie savo tikėjimą.
Jie ne tik buvo įsijautę į Kristaus misiją, bet taip pat įsitraukė ir į
Jo tarnavimą:
„Jau dabar matau, kaip Paskutiniame teisme tūkstančiai didžiuodamiesi ateis prie Manęs ir sakys: ‘Šeimininke, mes skelbėme Žinią,
mes išvarinėjome demonus, Dievo remiami projektai, kuriuos vykdėme, buvo visų aptarinėjami.“ (Mt 7, 22; MSG)
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The Message Biblijos vertime esantis perfrazavimas geriausiai perteikia, kad šie žmonės nebuvo pašaliniai. Jie tiesiogiai dalyvavo arba
rėmė savo bažnyčios veiklą. Jie taip pat netyli ir išsako savo įsitikinimus apie Evangeliją — „mes skelbėme Žinią“. Iš esmės jie prisidėjo
prie to, kad žmonių gyvenimai pasikeistų.
Šioje perfrazuotoje versijoje vartojamas žodis „tūkstančiai“. Tačiau
daugelis vertimų vartoja žodį „daugelis“. Graikų kalbos žodis polus,
reiškiantis „didelį skaičių, kiekį ar mastą“, dažnai vartojamas kalbant
apie „daugumą“. Šiaip ar taip, Jėzus kalba ne apie mažą, o apie didelę
žmonių grupę. Tiesą sakant, labai tikėtina, kad buvo kalbama apie visus tuo metu ten buvusius.
Taigi apibendrinkime: Jėzus kalba žmonėms, kurie tiki Evangelijos
mokymu: jie vadina Jį Viešpačiu, yra emociškai įsitraukę, skelbia žinią
ir aktyviai tarnauja kaip krikščionys. Mes juos lengvai pavadintume
tikrais krikščionimis. Tad kokie veiksniai nulemia skirtumą? Kuo jie
skiriasi nuo tikrų tikinčiųjų? Jėzus mums sako: „Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!“ (Mt 7, 23; KBV).
Labai aišku, kad pagrindinis žodis yra „piktadariai“. Pirmiausia,
kas yra piktadarystė? Graikų kalba tai anomia. Thayer graikų kalbos
žodynas šį žodį apibrėžia taip: „Būsena be įstatymo dėl įstatymo neišmanymo arba dėl to, kad jis pažeidžiamas.“ Paprastai tariant, asmeniui, kuris yra piktadarys, Dievo žodis nėra autoritetas. Jis arba ji nuolat daro nuodėmę dėl to nuoširdžiai neatgailaudamas. Toks asmuo yra
šių laikų stabmeldys.
Todėl piktadarytė (arba nedorumas) yra kriptonito forma.
Šie vyrai ir moterys ne kartais suklumpa. Teisingiau sakyti, kad
jiems yra įprasta vengti, ignoruoti, nepaisyti arba nepaklusti Dievo
žodžiui. Amoralų gyvenimo būdą jie padaro nuolatine praktika: kai
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kurie, tikėdami tik tam tikromis Biblijos vietomis, ne visada sako tai,
ką galvoja; kiti mano, jog tam tikros Biblijos eilutės neatitinka šiandienos realijų; o dauguma tiki, kad yra padengti Dievo žodžiu neparemta
malone.
Man dėl to liūdna, bet tikiu, kad viena iš priežasčių, dėl ko jie išlieka savo nuodėmėje, yra ta, jog lyderiai niekada jiems nepasipriešino
pakviesdami nuoširdžiai atgailauti. Jiems nebuvo pasakyta, kad į Sandora paremtus santykius su Jėzumi neįmanoma atsivesti savo stabmeldiškų meilužių. Jei būtų išties išgelbėti malone, jie ne tik paniekintų
mintį apie tai, bet taip pat ir apsispręstų pasitraukti nuo besikartojančios nuodėmės. Jie nukryžiuotų savo kūną su visomis jo aistromis ir
troškimais ir siektų maldingumo bei vaisingumo. Tuo pasižymi tikras
tikintysis.
Įdomu tai, kad Jėzus pasakė: „Aš niekuomet jūsų nepažinojau.“
Žodis „pažinoti“ graikų kalboje yra ginosko, jis reiškia „pažinti artimai“. Jie niekada nebuvo su Juo užmezgę tikrų santykių. Net ir vadindami Jį „Šeimininku“ bei „Viešpačiu“, tai laikė tik titulais, nes niekada
Jam nepakluso. Įrodymas, kad žmogus iš tikrųjų bendrauja su Dievu,
yra tai, kad jis laikosi Jo žodžio:
Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas
sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame
tiesos. (1 Jn 2, 3–4)

Ši eilutė puikiai atitinka Jėzaus žodžius, kuriais Jis pradeda savo
kalbą: „Jūs pažinsite žmones pagal jų veiksmus“ (Mt 7, 20; NLT).
Veiksmai, apie kuriuos kalba Jėzus, nėra krikščioniškas tarnavimas,
Žinios skelbimas ar bažnyčios lankymas, nes tie, kurie nusigręžė nuo
dangaus, pasižymės šiomis savybėmis. Šiandien daugelis žmogų, kuris
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Jėzų vadina „Viešpačiu“, tiki Jo pamokymais, yra emociškai įsitraukęs
ir aktyviai dalyvauja krikščioniškoje tarnystėje, laikytų esant Dievo
vaiką. Bet Jėzaus žodžiai mums aiškiai parodo, kad pagal šiuos kriterijus negalime atpažinti tikro tikinčiojo.
Tai apibūdinčiau taip: tikras tikintysis pasižymės šiomis savybėmis. Jei atvirai, žmogus tikru tikinčiuoju be šių savybių būti negali.
Tačiau jei jam būdingos šios savybės, tai nereiškia, kad asmuo yra
nuoširdus Dievo vaikas. Lemiamas klausimas būtų, ar jis atgailavo
dėl sąmoningai daromos nuodėmės ir ugningai trokšta Jam paklusti?
Lakmuso popierėlis būtų šis: Ar Jo žodžius „daugiau nuodėmių nebedaryk“ laiko privalomais, ar pasirinktinais (žr. Jn 5, 14)?
Lyderiai

Pakalbėkime dabar apie ilgalaikes pasekmes lyderiams arba Evangelijos skelbėjams. Protą praskaidrina nuosprendis, kuris ištariamas
Biblijoje tiems, kuriems buvo patikėtas Dievo žodis, o šie neperdavė
nemalonių tiesos aspektų. Atidžiai perskaitykite šį pespėjiimą, kurį
Dievas išsako savo pasiuntiniams:
„Jei sakysiu nedorėliui: ‘Tu tikrai mirsi!’, bet tu jo neperspėsi, nekalbėsi
idant įspėtum nedorėlį gręžtis nuo savo nedoro kelio, kad liktų gyvas,
tai jis, nedorėlis, mirs dėl savo kaltės, ir tavo ranka bus atsakinga už jo
kraują. Bet jei perspėsi nedorėlį, o jis negrįš iš savo nedorumo ir savo
nedoro kelio, tai jis mirs dėl savo paties kaltės, o tu būsi išgelbėjęs savo
gyvastį. Arba jei teisusis nusigręš nuo teisumo ir elgsis nedorai, kai aš
suteiksiu jam progą nusidėti, tai jis mirs. Kadangi tu neįspėjai, jis mirs
dėl savo paties kaltės, teisumo darbai, kuriuos jis padarė, nebus atsimenami, ir tavo ranka bus atsakinga už jo kraują. Bet jei tu perspėsi jį,
teisųjį, kad teisusis nenusidėtų, ir jis nenusideda, tai jis tikrai gyvens,
nes priėmė perspėjimą, o tu būsi išgelbėjęs savo gyvastį“ (Ez 3, 18–21)
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Prašau, atkreipkite dėmesį į tai, kaip dažnai šiose eilutėse vartojamas žodis „perspėti“. Noriu užduoti atvirą klausimą pastoriams,
lyderiams ir visiems tikintiesiems, nes mums visiems pavesta liudyti
einantiems į pražutį ir su meile kalbėti tiems, kurie gyvena nuodėmėje. Ar norite būti atsakingi už tuos, kuriems leidote patikėti, kad jų
santykiai su Dievu geri, kai taip nėra, nes susilaikėte ir neperspėjote jų
gręžtis nuo praktikuojamos nuodėmės? Jie gyvena klaidingai įsitikinę,
kad yra išgelbėti, bet dėl to, jog nebuvo įspėti, jie ir toliau nusideda ir
Teismo dieną išgirs: „Šalin nuo manęs.“
Ar gali būti, kad dėl to tinkamai skelbti Evangeliją reiškia, jog skelbiame „įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų
su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą
Kristuje“ (Kol 1, 28)? Mes turime ne tik mokyti, bet ir įspėti.
Pamąstykite apie tai, ką Dievas nori, kad aiškiai išgirstume ankstesnėse eilutėse: „Tavo ranka bus atsakinga už jo kraują.“ Ar kada nors
pagalvojote, kad mes praleisime visą amžinybę suvokdami, jog to nepaisėme? Izaijas mums pasakoja, kas bus naujajame danguje ir žemėje:
„Nuo vieno jauno mėnulio iki kito ir nuo vieno sabato iki kito visi ateis
ir parpuls mano akivaizdoje, — sako Viešpats. — Jie išeis ir matys lavonus žmonių, kurie maištavo prieš mane. Jų kirminas nemirs ir ugnis
neužges. Jie bus pasibaisėjimu visai žmonijai“ (Iz 66, 23–24; KBV).

Ar manote, kad tie, kurie bus „atsakingi“, paprasčiausiai pamirš,
jog degantieji ugnies ežere ten atsidūrė, nes jiems nerūpėjo perspėti
žūstančius?
Jei vadovaujamės filosofija, kad reikia žmones priimti tokius,
kokie jie yra, ir siūlyti išsigelbėti sukalbant „nusidėjėlio maldą“ be
atgailos, taip suteikiant jiems klaidingą viltį patekti į dangų, kaip
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manote, kuo tai baigsis? Mes suteikiame savo klausytojams netikrą
saugumą ir atimame norą iš tikrųjų atgailauti. Nereikia nė sakyti,
kad mes žiūrėsime į tuos, kuriems parodėme klaidingą kelią, su „pasibaisėjimu“.
Prisimenate įdomiai skambančius Pauliaus žodžius: „Nebūsiu kaltas, jei kas pražus! Aš jums nieko nenutylėjau ir paskelbiau visus Dievo nutarimus“ (Apd 20, 26–27)? Paulius labai gerai žinojo, ką Dievas
pasakė per Ezekielį bet kam, kas skelbia Jo žodį. Jei nutylėsime ir nepaskelbsime Jo kelių, būsime atsakingi — tai bus mūsų kaltė. Gali būti,
kad būtent dėl to apaštalas Jokūbas mums rašo:
Mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad
mūsų laukia griežtesnis teismas. (Jok 3, 1)

Šie žodžiai Biblijoje užrašyti ne tam, kad į juos numotume ranka
arba nekreiptume dėmesio. Dievas mūsų maldauja nenuvertinti Jo žodžių ir nežiūrėti aplaidžiai į Jo kvietimą atgailauti dėl praktikuojamos
nuodėmės. Jis tai sako tiek dėl lyderių, tiek dėl Dievo ieškančiųjų gerovės. Jis mus myli, bet Jis yra šventas Dievas ir negali savo akivaizdoje
turėti nieko nuodėmingo. Jis parodė išeitį; Jis sumokėjo didelę kainą
tiek už mūsų išgelbėjimą, tiek už tai, kad gautume jėgos išsilaisvinti
iš nuodėmės. Kaip mes išsisuksime nuo teismo, jei nepaisysime arba
mokymo, arba tokio didžio išgelbėjimo?
Ar verta iš evangelisto maldavimo išimti tai, kam taip aiškiai kviečia Naujasis Testamentas? Baigiamieji Naujojo Testamento paskutinės
knygos žodžiai skamba taip: „Jei kas atims ką nors iš šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šioje knygoje“ (Apr 22, 19). Kaip galime
ignoruoti tokį perspėjimą? Kaip galime nepasakyti, koks yra pirmasis
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žingsnis į tikrą išgelbėjimą — atgaila dėl nuodėmės — tiems, kurie
tikisi iš mūsų tiesos?
Gal manome žiną daugiau už Dievą? Ar manome, kad svarbiau
siekti, jog Dievo ieškantysis grįžtų į bažnyčią, ir galbūt ateityje jį įtikinsite nusigręžti nuo nuodėmės? Visgi iš tikrųjų, jei tam žmogui jau
pasakyta, kad jis išgelbėtas, nes pasimeldė malda ir buvo priimtas į
„šeimą“, kodėl jis turėtų vėliau jausti būtinybę atgailauti? Jis jau „priimtas“ ir „padengtas malone“.
Čarlzas G. Finėjus buvo didis evangelistas. Jo tarnystė buvo tokia galinga, kad dėl jo skelbiamos žinios daugiau nei kartą ištisuose
miestuose, o vieną kartą ir Ročesterio didmiestyje Niujorko valstijoje
sustojo kasdienis gyvenimas ir veikla. Buvo laikas, kai jis kas vakarą
pamokslaudavo savo klausytojams apie atgailą ir kviesdavo išgelbėjimui tol, kol Dievo ieškantieji nebegalėdavo išsėdėti vietoje. Jis iškart
nesimelsdavo dėl jų išgelbėjimo. Galiausiai, praėjus keliems vakarams,
jis pasakydavo kažką panašaus į šiuos žodžius: „Jei mąstote tapti krikščionimis, ateikite vėliau į „klausiančiųjų kampelį.“
Tūkstančiai buvo išgelbėti šiuose susitikimuose, ir istorija rodo,
kad daugiau nei devyniasdešimt procentų per jį įtikėjusių liko ištikimi
Kristui. Šiandien šie skaičiai daug mažesni. Jo sėkmė buvo didelė,
nes jis laikėsi to, ko moko Naujasis Testamentas; jis žinojo, kad jo
metodai yra geriausi!
Bendruomenė

Dabar daug aiškiau suprantame, kodėl buvo svarbu aptarti viską, apie
ką kalbėjome nuo pat šios knygos pradžios. Jei siūlome išgelbėjimą
tiems, kurie praktikuoja nuodėmę, mes atveriame savo bendruomenes nuodėmės raugui. Sąmoninga nuodėmė greitai išplinta ir paveikia
tiek asmenį, tiek bendruomenę, kaip kriptonitas paveikė Supermeną.
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Nepasipriešindami nuodėmei mes susilpniname savo bažnyčias
ir bendruomenes, ir ilgainiui mūsų miestai, didmiesčiai ir tautos
nemato Dievo šlovės. Ankstyvoji Bažnyčia keisdavo ištisus miestus,
didmiesčius ir net regionus, nes jų jėga buvo Dievo šlovė. Kodėl mes
nekeičiame savo bendruomenių dvidešimt pirmame amžiuje? Mūsų
technologijos, kuriomis efektyviai pasiekiame žmones, žymiai labiau
pažengusios nei ankstyvosios Bažnyčios metais.
Kodėl Amerikoje ir likusiame Vakarų pasaulyje suklestėjo abortai,
paleistuvystės, seksualinis amoralumas, homoseksualumas ir lytinis
sumišimas? Tai ne todėl, kad mūsų visuomenė pažangesnė. Panašiai
nedorybės augo ir tuomet, kai Bažnyčia atšalo ketvirtame ir penktame amžiuje. Kai krikščionybė Romos visuomenėje tapo populiaresnė,
Bažnyčia pradėjo susilieti su pasauliu, ir jos veikmingumas blanko, kol
ji įkrito į tai, kas dabar vadinama Tamsiaisiais amžiais.
Tikrai nenoriu, kad taip vėl nutiktų, ir žinau, kad yra daugybė kitų
lyderių, kurie su manimi sutiktų. Mes nesustosime su meile ir gailestingumu skelbti visos tiesos.
Prašau, prisijunkite ir pasiryžkite paskelbti tiesą, nepaisant to, ar ji
populiari ar ne, ar ją priima, ar ne. Skelbkite Dievo žodį, kuris pakeis
gyvenimus, bendruomenes, miestus ir tautas. Darydami bet ką kita,
jūs atsisakote mylėti savo artimą.

Pritaikykite praktiškai
Kristaus kūne nėra tokios grandies, kurios neveiktų nuodėmė. Ji paveikia ne tik vadovus; visą kūną gali užkrėsti net ir vienas asmuo, priėmęs ją į savo gyvenimą. Kai tylime dėl nuodėmės, mes siunčiame
žmones į pražūtį ir dar liekame už tai atsakingi. Pasakykite tai kelis
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kartus garsiai, kad įsisavintumėte. Leiskite šios tiesos svoriui nusėsti
jūsų širdyse ir mintyse.
Šiuo klausimu jūs turėsite atsiskaityti prieš Dievą. Mes negalime
užglaistyti nuodėmės. Kaip manote, kaip tai atrodo jūsų gyvenime?
Kaip tai keičia jūsų santuoką ir vaikų auklėjimą? Kaip dėl to pasikeis
jūsų bendravimo būdas su žmonėmis vietinėje bažnyčioje? Paprašykite Dievo atsakyti į šiuos klausimus iki kol aiškiai suprasite, kaip gyventi su šia tiesa. Tuomet susiraskite draugą, kuriuo galite pasitikėti, ir
pasikalbėkite apie praktinį planą.
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TOLERANCIJA

Pažvelkime į žodžius, kuriuos tiesiogiai ištarė mūsų prisikėlęs Karalius.
Paskutinėje Biblijos knygoje Jėzus perduoda septynias žinutes septynioms Azijos bažnyčioms. Jei Jo žodžiai būtų skirti tik istorinėms
bažnyčioms, jų Biblijoje nerastume. Tai, kad jos buvo įtrauktos, reiškia, kad jos neša pranašišką žinią. Kitaip tariant, jos gali būti taikomos
mums šiandien lygiai taip pat, kaip ir tomis dienomis, kai jos buvo
perduotos pirmą kartą.
Dievo žodis yra gyvas, todėl mes žvelgsime į Jėzaus žodžius kaip
į skirtus mums visiems dabar. O jei batelis pelenei tinka, reikia jį nešioti — nešiokime ir mes, kad arba būtume sustiprinti Jo šlovės, arba
apvalyti Jo mylinčio pataisymo.
Kas yra Jezabelė?

Dabar susitelksime į istorinę Tiatyrų bažnyčią. Jėzus pradeda sakydamas esąs „Dievo Sūnus, kuris turi akis tarytum ugnies liepsną ir
kurio kojos panašios į skaistvarį“ (Apr 2, 18). Šiuos teiginius galėtume
interpretuoti sakydami, kad Jo akys yra kaip lazerinės šviesos, prasi-
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skverbiančios iki pačios esmės, o Jo kojos yra kaip išgrynintas varis,
kas apibūdina Jo visagalybę.
Mūsų džiaugsmui Jis pradeda mus pagirdamas: „Žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutinieji
darbai didesni už pirmuosius“ (Apr 2, 19). Viskas labai aišku — Jis
kreipiasi ne į mirusią bažnyčią, bet į gyvą ir augančią.
Jis pradeda pripažindamas ir įvertindamas mūsų meilę. Bažnyčiai
ar tarnystei mirštant, dažniausiai pirmiausia nublanksta ir atšąla meilė
tiek Dievui, tiek žmonėms. Pasiekus šią siaubingą būklę, kiti teisumo
vaisiai galiausiai irgi neužsimegs.
Nestebina, kad tai ir yra Viešpaties pataisymo, skirto pirmajai, Efezo, bažnyčiai, dėmesio centre — kad jie paliko savo pirmąją meilę.
Bet tai netaikoma Tiatyrų bažnyčiai. Jėzus giria šios bažnyčios meilę.
Jis mato tikinčiųjų bendruomenę, kuri rūpinasi kitais, o tai Viešpaties
akyse labai svarbu. Aš pats tikiu, kad būtent dėl to Jėzus pagiria ir
mūsų meilę prieš prabildamas apie ką nors kita, net pirmiau nei mūsų
tikėjimą, tarnavimą ar ištvermę.
Nuostabu tai, kad ši bažnyčia auga meilėje, tikėjime, tarnavime
ir kantrume. Nuostabu! Ne žodis „išliekantys“ apibūdina šį tikinčiųjų
kūną; jie nuolat veržiasi į priekį svarbiose srityse. Tai gražiai nusako
The Message Biblijoje pateiktas perfrazavimas: „Aš matau viską, ką dėl
manęs darai. Įspūdinga! Meilė, tikėjimas, tarnavimas, ištvermė. Taip,
labai įspūdinga! Kasdien tu tai darai vis geriau.“ Bet kuris bažnyčios
lyderis arba narys džiaugtųsi išgirdęs šiuos žodžius iš paties Viešpaties
lūpų.
Bet staiga Jo pagyrimą pakeičia pataisymas:
„Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškei Jezabelei, kuri sakosi esanti
pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir
valgytų stabams paaukotą maistą.“ (Apr 2, 20)
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Šiuose žodžiuose slypi tiek daug, ką turime suprasti. Visų pirma,
pažvelkime į Jezabelės vardą. Ar tai tikras istorijoje minimos moters
vardas? Daugelis komentarų mano, kad ne. New American Apreiškimo
knygos komentare rašoma: „Tuometinėje graikų-romėnų literatūroje
nerandame minimo vardo Jezabelė <...>. Tikimybė, kad kuris nors žydas pavadintų savo dukrą Jezabele, yra ne ką didesnė už tikimybę, kad
laikotarpiu po pirmojo amžiaus krikščionis pavadins savo vaiką Judu
arba žydas savo naujagimį — Jėzumi.“ New Living Translation Biblijos
vertimo autoriai akivaizdžiai sutiko su tokiu paaiškinimu, nes Jėzaus
žodžiai išversti kaip „ta Jezabelė“12.
Naudoti tokį vardą kaip šis — tai panašu kaip kalbėti apie asmenį,
kuris visada juokauja, ir vadinti jį „tas juokdarys“. Tai nėra jo vardas,
greičiau taip apibūdinamas nuolatinis jo elgesio modelis.
Saugu būtų sakyti, kad šioje ištraukoje turima omeny įtakinga, istorinė moteris, kuriai priklijuojama „Jezabelės“ etiketė, visai nereiškianti, kad toks buvo jos tikrasis vardas. Ji darė didelę įtaką, ir galiausiai nemaža grupė lyderių įtvirtino jos žinią. Šiandienos pasaulyje
tai galėtų būti vienas vyras ar moteris, o labiausiai tikėtina — grupė
lyderių, skelbiančių vienos krypties mokymą. Vienaip ar kitaip, svarbu
tai, kad ši tarnystės filosofija veikia visą bažnyčią,
Kodėl Viešpats ją taip pavadino? Greičiausiai jos vaisius buvo
panašus į vaisių Jezabelės, karaliaus Ahabo žmonos, kaip aprašyta
Karalių knygose. Galima būtų daug pasakyti apie šią istorinę karalienę,
bet pažvelkime į jos bendrą poveikį Izraeliui. Ji buvo stabmeldystės
saugotoja, o tai baigėsi tuo, kad Viešpaties žodis bendruomenėje, Izraelio
tautoje, buvo nutildytas. Buvo nutildyti lyderiai, o likusi tautos dalis aptingo iki kone sustingimo. Tik vienas vyras, Elijas, išdrįso pasipriešinti.
12 Žodelis „ta“ randamas Biblijos vertimuose anglų kalba (angl. that), tačiau
lietuviškuose Biblijos vertimuose jo nėra — vert. past.
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Jezabelės įtaka labai akivaizdi tampa tada, kai Elijas stoja prieš tautą ir paprašo jų pasirinkti arba paklusti Dievui, arba praktikuojamai
nuodėmei. Jis tai pasako „tarnautojų“, kuriems ji moka atlygį, Baalo ir
Ašeros pranašų, akivaizdoje. Tie vyrukai buvo Elijo laikų žiniasklaidos galvos, savų interesų grupės, įstatymų kūrėjai, teisininkai ir t. t.
Tauta susirinko, ir šio „elito“ akivaizdoje Elijas metė žmonėms iššūkį:
„Kaip ilgai stovėsite tarpdury? Jei Dievas yra tikrasis Dievas, sekite
juo; jei Baalas [praktikuojama nuodėmė], sekite juo. Apsispręskite!“
(1 Kar 18, 21; MSG)

Sekti Dievu reiškia daugiau nei tik tyliai tikėti. Mes turime kalbėti
Jo žodį; mes esame pašaukti būti ambasadoriais. Kaip tai vyksta? Paulius tai aiškiai pasako:
Garsink ir skelbk Žodį! Išlaikyk „čia ir dabar“ jausmą [būk pasirengęs ir pasiruošęs būti iškviestas], nepaisant, ar galimybės atrodo palankios, ar ne. [Ar yra patogu ar ne, ar priimama ar ne, tu, kaip Žodžio nešėjas, turi parodyti žmonėms, kodėl jie gyvena neteisingai].
(2 Tim 4, 2; AMPC)

Elijas buvo vienintelis žmogus Izraelyje, kuris kitus mylėjo taip,
kad parodė žmonėms, jog jie gyveno netinkamai.
Jezabelės poveikis lyderių ir bendruomenės narių širdyse pasėjo
baimę. Dabar jie tylėjo, paniro į letargo miegą, baiminosi ir nebekalbėjo Jahvės vardu. Praktikuojama nuodėmė paėmė viršų, o Dievo žodžio
paisoma nebebuvo. Naujojo Testamento bažnyčioje prasidėjo panašūs reiškiniai. Jėzus negalėjo to leisti, todėl susirado tarną — apaštalą
Joną, niekuo nesiskiriantį nuo Elijo, kuris tai pasakytų.
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Tikroji problema

Dabar turime paklausti, ar Tiatyrų bažnyčioje Jėzus kalba apie tikrą
seksualinį amoralumą ir paaukoto stabams maisto valgymą? Tai įmanoma, bet aš vengčiau tokios interpretacijos, nes, rašydamas dviems
bažnyčioms, Paulius stabams paaukoto maisto valgymo nepasmerkia (žr. Rom 14 ir 1 Kor 10). Kodėl Jėzus tai, ką Paulius, Šventosios
Dvasios įkvėptas, priima, pavadina blogiu? Viename pripažintame
komentare pateikiamas toks paaiškinimas: „Rašydamas apie žmonių
pasidavimą seksualiniam amoralumui, ne vienas vertėjas teigė, kad
realaus seksualinio nedorumo kažin ar būta, nes bažnyčioje tai tikrai
nebūtų toleruojama. Greičiau čia kalbama apie dvasinį ir (arba) doktrininį nepaklusnumą“ (The New American Commentary: Revelation).
Kad ir kaip ten bebūtų, Jėzaus pabarimas nekalba nė apie vieną
iš tų faktų. Jėzus nori mūsų dėmesį labiau atkreipti į veiksmą, o teisingiau — jo stoką, t. y. į toleranciją. Jis sako: „[Tu] leidi.“ Pavartojamas graikų kalbos žodis eao. A Handbook on the Revelation to John13
nuodugniai apibūdina šį žodį: „Reikšmė gali būti pateikta teiginiu ‘tu
leidi’, ‘tu duoti leidimą’ arba neiginiu ‘tu nedraudi’, ‘tu nestabdai’, ‘tu
neužkerti kelio.’“
Kai tai permąstome, pritrenkia tai, koks nesuderinamas šis reiškinys. Jėzus kalba apie pažeidėją iš praeities, o jei kalbėsime apie šiandieną, tai yra pažeidėjai, kurie įtvirtina mokymą, viliojantį Jo žmones
į stabmeldystę (praktikuojamą nuodėmę). Jėzus aiškiai sako: „Aš jai
daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo“
(Apr 2, 21). Akivaizdu, kad būta perspėjimų, bet labai liūdna, kad į
juos nebuvo atkreiptas dėmesys.
Vietoj to Jis griežtai pataiso tuos, kurie leidžia tokiems dalykams
13 Apreiškimo Jonui knygos vadovas — vert. past.
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vykti toliau, kitaip tariant, kai nesipriešiname tai problemai. Mokydami mes ir toliau parenkame tik malonias, drąsinančias, įkvepiančias
Naujojo Testamento ištraukas. Iš esmės mes tylime niekuo nesiskirdami nuo Izraelio tautos Jezabelės laikais. Tai panašu į situaciją, jei
įstrigtume degančiame pastate, bet niekas nei piršto nepajudintų, kad
ištrūktų ar padėtų ištrūkti kam kitam. Mes toliau drąsiname vienas
kitą tuo, kad esame palaiminti, ir rodome vienas kitam meilę, kai iš
tikrųjų stogas ir sienos griūva.
Panašios dilemos

Apaštalas Judas pateko į panašią dilemą. Jis norėjo parašyti savo bičiuliams krikščionims ir padrąsinti juos primindamas mūsų išgelbėjimo
stebuklą, bet negalėjo to padaryti. Namas degė. Jis turėjo pasipriešinti
kriptonitui, kuris skverbėsi į bažnyčias. Pažvelkime į jo žodžius:
Mylimieji, aš labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išganymą, ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad kovotumėte už tikėjimą, vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. Mat vogčiomis
įsiskverbė tarp jūsų žmonių, [kurie] <...> mūsų Dievo malonę iškreipia į palaidumą. (Jd 3–4)

Šis Dievo žmogus karštai trokšta parašyti tiems, kuriuos myli, apie
gyvenimo Kristuje naudą, palaiminimus ir pažadus. Jis nori būti įkvepiantis ir padrąsinantis kaip ir dauguma iš mūsų.
Aš puikiai suprantu, ką reiškia būti tokioje keblioje padėtyje. Viena didžiausių emocinių kovų, su kuriomis susiduriu, kai rašau arba
mokau, vyksta dėl mano troškimo likti tik „drąsinimo“ pusėje. Man
patinka įkvėpti — kam tai gali nepatikti? Tačiau yra Dvasios paraginimas, kuris patraukia mus kalbėti apie tai, kas bando sunaikinti brangius Dievo vaikus.
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Todėl nuoširdi Judo meilė verčia jį rašyti apsaugančius perspėjimo žodžius. Kas vyksta? Tai šiek tiek skiriasi nuo to, kas vyko Tiatyruose. Tie bedieviai grobuonys, apsimetę pastoriais, lyderiais arba
tikinčiaisiais, mokina arba, labiau tikėtina, rodo pavyzdį savo gyvenimu, kurį jis įvardija kaip „atlaidžią malonę“, o ne tikrą „įgalinančią
malonę“. Kitaip tariant, atlaidi malonė nesaugo mūsų arba neįgalina
atsitraukti nuo kriptonito, bet leidžia gyventi su menkais apribojimais
arba visai be jokių. Tai atveria duris visuomenei nurodyti, kaip turime
gyventi, nes malonė yra susiaurinama iki paprasto uždengiančio audeklo, pamirštant, kad ji yra įgalinanti jėga. Kitaip tariant, pažeidžiamiems tikintiesiems leidžiama sekti savo puolusios prigimties troškimais pagal visuomenėje vyraujančią kultūrą ir taip jie ima pasiduoti
kriptonitui. Dievo malonės paskirtis ne tokia.
Judas nepatenkintas, kad toleruojamas į bažnyčias besiskverbiantis
raugas. Jis kaip tikras tėvas saugo savo vaikus nuo iškreipto gyvenimo būdo, kuris atitrauks juos nuo dievoto gyvenimo. Jėzus jo nebartų
kaip bara Tiatyrų bažnyčios lyderius; greičiau Jis Judą viešai pagirtų.
Paulius, kitas rūpestingas tėvas, netylėjo bažnyčioje matydamas
susiskaldymą, nesutarimus, amoralumą, bylinėjimąsi, godumą ir kitus
bedieviškus reiškinius. Jis per daug juos mylėjo, kad nesiimtų veiksmų
sunaikinti šiam raugui, kuris greitai plito visame kūne. Jokūbas ir Petras elgėsi lygiai taip pat.
Jei paskaitysite ankstyvųjų Bažnyčios tėvų pamokslus, jie visi naudojo tą patį ginklą — užrašytą ir skelbiamą Dievo žodį, kad pasipriešintų tarp Dievo žmonių praktikuojamai nuodėmei. Jie prabilo ir sugriovė kultūros suformuotas idėjas ir pasiteisinimus, kurie prieštaravo
sveikam mokymui. Jezabelės palaikytojai šių lyderių neišgąsdino, kai
pastarieji naikino kultūrinius stabus!
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Tylėti reiškia pritarti

Lyderystėje tyla yra neverbalinė komunikacija. Tylėti reiškia pritarti
ir leisti sakant: „Tai, ką tu darai, yra gerai.“ Sena lotynų kalbos patarlė
sako: „Tylėti reiškia pritarti; jis turėjo prabilti, kai galėjo.“ Nė vienas iš
ankstyvųjų Bažnyčios tėvų ar lyderių netylėjo kriptonitui prasiskverbus į gyvenimus tų, kuriuos jie mylėjo ir už kuriuos buvo atsakingi. Jie
prabilo, nes matė, kad tai žalinga, nuodinga ir mirtina bei gali išplisti
kaip raugas.
Apaštalas Jonas teigia: „Visas pasaulis yra piktojo pavergtas“ (1 Jn
5, 19). Visuomenėje nuolat teka blogis, o blogiausias iš jų — užslėptas
blogis. Taip, jis užsimaskavęs kaip gėris. Ši apgaulinga srovė vadinama
„pasaulio papročiais“ (Ef 2, 2).
Pažvelkite į tai iš tokios pusės: norėdami plaukti prieš upės srovę,
turite irkluoti. Mes gyvename pasaulyje, kuris turi tėkmės kryptį, ir jo
srovės neša į visiškai priešingą pusę nuo Dievo karalystės, bet pavojingiausia, kad jos yra klastingos — pasislėpusios po gėrio kauke. Jei mes
neprabylame, tai tarsi pakeliame savo irklus ir plaukiame pasroviui.
Mes vis dar galime būti atsisukę prieš srovę tebesielgdami ir kalbėdami krikščioniškai, bet vis tiek plauksime nešami mūsų šių dienų socialinės etikos ir prarasime savo efektyvumą.
Pakeldami irklus mes vengiame taip gasdinančios konfrontacijos,
bet tai, kam nepasipriešiname, nepasikeis. Edmundas Burkas rašė:
„Viskas, ko reikia, kad blogis triumfuotų, tai geriems žmonėms nieko
nedaryti.“ Kultūriniai stabai sutvirtina savo pozicijas tikinčiųjų mintyse ir širdyse, kai lyderiai nieko nesako.
Apgaulei didėjant tai, ką mes toleruojame, galiausiai mus užmigdo.
Tada įsijaučiame ar net lygiuojamės į tai, kas išsiurbia mūsų antgamtinę jėgą. Mes jau nebesame alternatyvi kultūra, o tampame subkultūra.
Mes nešiojame „krikščionybės“ etiketę, bet nebesame galios ambasa-
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doriai, o greičiau sumaišties agentai. Mus supantis pasaulis klausia:
„Mes matome jūsų bažnyčias, girdime jūsų giesmes ir pamokslus apie
meilę ir malonę, bet kur yra jūsų Visagalio Dievo įrodymai?“
Paulius tvirtai skelbia, kad tie, kurie išpažįsta esą krikščionys, bet
pasiduoda pasaulio tėkmei, iš tikrųjų yra kryžiaus priešai. Taip, priešai!
Daugelis — apie juos ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu — elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas —

pražūtis, jų dievas — pilvas ir jų garbė — gėda. Jie temąsto apie
žemės daiktus. O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. (Fil 3, 18–20)

Atidžiai perskaitykite pirmąją eilutę; pirmiausia, matome žodį
„daugelis“. Antra, jie ne savo žodžiais parodo, kad yra priešai, nes
žodžiais jie pripažįsta Jėzų. „Jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais jo
išsigina“ (Tit 1, 16). Jie prisidengę pamaldžia išore, bet savo elgesiu parodo, kad yra priešai; juos valdo kūniški troškimai: aistra, malonumai,
statusas, pupuliarumas, seksualinės ydos, apkalbos ir kita.
Paulius prabyla — jis pasipriešina ir netoleruoja. Perskaitykite jo
laiškus ir pamatysite, kaip dažnai jis perspėja ir pataiso bedievišką ir
pasaulietinį elgesį. Bet prisiminkite, kad iš tikrųjų tai Dievo žodis,
mus pasiekiantis per Pauliaus rašiklį.
Tiesiogiai pasipriešinti paskelbiant, ką sako Dievo žodis, — tai vienintelis būdas sugriauti šias tvirtoves. Jei jų tiesiogiai neatakuosime
Biblija, leisime šioms filosofinėms tvirtovėms stiprėti tiek tikinčiųjų
širdyse ir mintyse, tiek ir tų, kurie ieško kelio. Atsisakydami prabilti
atversime duris veikti kriptonitui.
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Priešingos pasekmės

Kokiais žodžiais Jėzus baigia savo kreipimąsi į mūsų bažnyčią? Jie nėra
skirti baimingoms širdims. Jis aiškiai pasako, kad pasiduodantys klaidingam mokymui patirs „didį vargą“, jei neatgailaus. Tai bus ženklas,
ir visos bažnyčios žinos, kad Jis yra tas, kuris ištiria mintis ir sumanymus ir kuris atlygins kiekvienam pagal tai, kiek tas yra vertas (žr. Apr
22, 22–23).
Bet štai puiki žinia: tiems, kurie nepasiduoda kriptonitui, t. y. tvirtai laikosi Jo Dvasios ir Jo žodžio, Jis sako, kad duos valdyti tautas,
suteiks tą pačią valdžią, kurią mūsų Tėvas suteikė Jėzui.
Pasekmės gana priešingos: vienoje pusėje — gąsdinančios pasekmės, kitoje — neįsivaizduojamas atlygis. Ar galime sau leisti nekreipti
dėmesio į šiuos nurodymus, ypač, kai jie nuskamba tiesiai iš mūsų
prisikėlusio Karaliaus lūpų?

Pritaikykite praktiškai
Jezabelė spaudė Dievo pranašus tylėti ir netgi nemažai jų nužudė. Tik
vienas išdrįso kalbėti Viešpaties vardu, bet, pažiūrėkite, ką Dievas
buvo pasirengęs dėl to vieno padaryti. Dievas jį saugojo, aprūpino, palaikė antgamtiniais ženklais ir stebuklais, kuriais žavimės iki šiol.
Dievas vis dar ieško žmonių, kurie stotų ir kalbėtų už tiesą. Tai nereiškia tiesiog kritikuoti. Mes nemedžiojame nuodėmių. Bet tuo pačiu
mes negalime sau leisti išsigąsti taip, kad nutiltume sielodamiesi, jog
žmonės mus palaikys atstumiančiais, netolerantiškais ar dar kokiais
nors.
Pirmasis žingsnis būtų laikytis šio perspėjimo savo gyvenime. Kad
ir ko tai bepareikalautų, išsilaisvinkite nuo nuodėmės, kuriai kažkada
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pasidavėte. Išsilaisvinę padėkite tai padaryti kitiems uoliai perspėdami juos apie nuodėmės pavojus; Paulius rašo, jog „esame pasirengę
nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas“
(2 Kor 10, 6).
Jei nemėgstate konfrontacijos, prašykite Dievo suteikti jums tokią
meilę kitiems, kuri priverstų pasakyti jiems kas nemalonu. Išsikelkite
šią užduotį kaip kitą tikslą, kurio sieksite. Tuomet, Dievo malonės suteikta galia, jūs padėsite ir kitiems tai įveikti.

24
MEILĖ IR TIESA

Dabar aptarsime patį svarbiausią kriptonito sunaikinimo aspektą —
motyvą, besislepiantį už noro sunaikinti. Galingos jėgos sunaikinti
kriptonitą stoka arba jos nebuvimas, greičiausiai, ir paaiškina, kodėl
svarstykles nusveria mūsų Evangelijos skelbimo ir tarnystės filosofijos
supratimas. Jėga, apie kurią kalbu, yra ne kas kita, kaip Dievo meilė.
Paulius galingai ragina:
„<...> kad nebebūtume <...> nešiojami bet kokio mokymo vėjelio,
žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Kalbėdami
tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, —
Kristuje.“ (Ef 4, 14–15)

Klaidingi mokymai, panašiai kaip ir tie, apie kuriuos Jėzus kalba
esant Tiatyruose, o taip pat ir tai, ką Judas, Petras, Jonas ir Paulius
aprašė savo laiškuose, yra taip protingai suformuluoti, kad lengvai gali
būti palaikomi tiesa. Priešas yra daug protingesnis, nei mes manome.
Jei jis galėjo suklaidinti Ievą tobulame sode, pripildytame Dievo artumo, argi jam nelengviau mus apgaudinėti puolusiame pasaulyje? Ir
kas gali mus apsaugoti nuo klaidingų mokymų apgaulės?
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Atsakymas yra tiesa, bet ne tiesiog tiesa, o tiesa, išsakoma su meile.
Tiesa be meilės nukreipia mus „įstatymo raidės“ keliu, kuris užmuša — tai legalizmas. Legalizmas galiausiai padeda pakurstyti ir palaikyti apgaulę bei priverčia vengti ir pašalinti biblinius perspėjimus, kurie itin svarbūs Bažnyčios sveikatai palaikyti.
Legalizmas mus sumuša, nes jis bjaurus, žiaurus ir pilnas neapykantos. Tad, priešindamiesi jo žiaurumui, mes pabrėžiame meilę.
Tačiau meilė be tiesos — visai ne meilė. Tai klastotė. Tai tam tikra
malonumo, simpatijos, švelnumo ir kantrybės forma; visi tie dalykai
gali atrodyti kaip Dievo meilė. Bet jei šios dorybės nepaiso tiesos, mes
neabejotinai atsidursime kelyje į apgaulę.
Būkime atviri, mes norime išvengti kalbėti apie tam tikras biblines tiesas, nes manome, kad tuomet neparodysime meilės, kurios taip
stipriai trokštame. Tiesos, kurių vengiame, kviečia žmones nelikti tokiais, kokie jie yra, bet keisti gyvenimo stilių. Mes manome, kad kviesti vyrus ir moteris atgailauti — tai stokoti gailestingumo, meilumo,
švelnumo ir meilės. Bet pagalvokite apie tai: aš matau aklą žmogų,
einantį tiesiai link skardžio krašto, nuo kurio jis tikrai nukris ir mirs.
Galiu leisti šiai nelaimei įvykti, nes jei įsikišiu, kiti gali pagalvoti, kad
netoleruoju žmogaus pasirinktos judėjimo krypties. Jei jo nesustabdysiu ir nepadėsiu jam pakeisti krypties, jis mirs. Jei pozityviai jį drąsinsiu nesakydamas, jog žmogus privalo pakeisti judėjimo kryptį, tuomet
likusią jo kelionės atkarpą gal ir padarysiu linksmesnę, bet jis vis tiek
atsidurs prarajos dugne ir mirs. Ar tokia yra tikroji meilė? Mūsų visuomenėje ir daugelyje bažnyčių tokia nuoširdi meilė yra suvokiama
kaip nepakanti ir davatkiška. Ši tvirtovė iškilo daugelyje tikinčiųjų dėl
to, kad į gyvenimą žiūrima per septyniasdešimties ar aštuoniasdešimties metų prizmę, o ne iš amžinybės perspektyvos. Apmąstykite tokį
pavyzdį: jei mano laimės perspektyva yra dienos trukmės, galiu pabūti
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vestuvių puotoje, kurioje stalai nukrauti desertais, ir kiekvieno paragauti. Man tikrai bus linksma ir džiugu. Tačiau, jei noriu šešių mėnesių laimės, tą saldėsių stalą matysiu kiek kitaip. Aš suvalgysiu vieną
desertą, nors labiau tikėtina, kad nė vieno. Aš paprasčiausiai nenoriu
kitą dieną raitytis nuo pilvo skausmo ar per kelias ateinančias dienas
priaugti kokių penkių kilogramų papildomo svorio, kad ilgainiui pakenkčiau savo bendrai sveikatai.
Kad suprastume meilę, į gyvenimą turime žvelgti amžinybės kontekste. Meilė tik iš gyvenimo žemėje perspektyvos priima žmones tokius, kokie jie yra, ir atsisako kviesti juos keisti gyvenimo būdą. Mes
tiesiog norime, kad žmonės pasidžiaugtų tais likusiais žingsniais prieš
nukrisdami į amžiną bedugnę. Tikroji meilė iš amžinybės perspektyvos sako: „Tu man per daug rūpi, kad paisyčiau tų kelių tau sukeltų
nepatogumo akimirkų, kurios tave išgelbės nuo amžinybės kančių ir
sunkiai aprašomų kentėjimų.“
Pragaras yra tikras. Tai ne metafora, ne perkeltinė prasmė ar laikina bausmės vieta, bet tie, kurie ten pateks, „bus kankinami dieną ir
naktį per amžių amžius“ (Apr 20, 10). Ar galime nekreipti dėmesio į
Jėzaus žodžius: „Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą“ (Mt 25, 46) arba
Pauliaus žodžius: „Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems
nuo Viešpaties veido“ (2 Tes 1, 9)?
Amžinai reiškia visada — šių žodžių negalima suprasti niekaip
kitaip. Kankinimas, skausmas ir bausmė yra nenusakoma ir niekada
nesibaigia. Ir ši patirtis tampa dar siaubingesnė dėl to, kad žmonės
pašalinami nuo Viešpaties artumo. Tačiau tai nutinka ne tik kitame
gyvenime, bet ir šiame. Netrukus apie tai pakalbėsiu.
Dievas nekūrė pragaro žmonėms, jis buvo sukurtas „velniui ir jo
angelams“ (Mt 25, 41). Šėtonas apgavo žmones ir todėl paėmė mus į
nelaisvę, uždarė į savo paties likimo kalėjimą. Jėzus pamilo ir atėjo
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mūsų išgelbėti nuo to, kam patys save pasmerkėme. Jei Jis įvykdė tokią
nepaprastą išgelbėjimo operaciją, kaip galime nuvertinti Jo siūlomą
būdą išvengti tokio siaubingo likimo? Grįžkime prie anksčiau pateikto
vestuvių puotos pavyzdžio. Mano sprendimas suvalgyti vieną skanėstą arba nevalgyti jų išvis gali susilaukti persekiojimo. Kiti gali sakyti:
„Nagi, Džonai, šie skanėstai puikūs, jie nepaprastai skanūs, užvalgęs jų
pralinksmėsi — pasimėgauk gyvenimu!“
Ne, šie teiginiai toli gražu nėra tiesa ir išvestų mane iš kelio. Jie
nereiškia „pasimėgauk gyvenimu“, o „pasimėgauk diena“. Tikrovė štai
kokia: daug labiau gyvenimu pasimėgausiu turėdamas ilgalaikę perspektyvą. Šis principas galioja ir Dievo karalystėje.
Kodėl, jūsų manymu, apaštalas Paulius ištvėrė apmėtymą akmenimis, penkis plakimus po tridešimt devynis kirčius, tris plakimus rykštėmis, kentė siaubingas puolimų dienas ir naktis bei kitus sunkumus?
Ar manote, kad taip jis norėjo išgarsėti, tapti populiariu konferencijų
pranešėju, pritraukti minias, būti įžymiu rašytoju? Ne, Jį skatino Dievo meilė, meilė jį motyvavo. Paulius pamatė amžinybės perspektyvą
ir bebaimiškai mylėjo. Jis neiškeitė tiesos į populiarumą, nes mylėjo
žmones, kurių atvesti pas Kristų buvo pasiųstas.
Kas yra tikroji meilė?

„Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8). Jis ne tiesiog išgyvena meilę, bet yra pati
meilės esmė. Tad kaip turėtumėte apibrėžti tokią meilę?
Neseniai meldžiausi, ir Viešpats prabilo man į širdį: „Sūnau, mano
žmonės susitelkia į išorinius meilės dalykus ir nesigilina į tai, kas yra
jos esmė.“
Tuomet atėjo mintis: meilė yra kantri, meilė yra maloni, meilė neišpuiksta, meilė nėra grubi, meilė nereikalauja, kad būtų pagal ją ir daug
kitų meilės apibūdinimų, kuriuos randame 1 Laiške korintiečiams ir
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visoje Biblijoje. Tuomet Šventoji Dvasia man parodė: jei mokintume
vaiką atskirti vyrą ir moterį, kaip tai padarytume? Jei tepasakytume:
„Moteris turi dvi kojas, dvi akis, nosį, burną, dvi rankas, dvi plaštakas
ir dvi pėdas“, ar tai būtų tikslus apibūdinimas?
Jei taip aptakiai apibūdinsime, vaikas gali pažiūrėti į vyrą ir pasakyti: „Tai moteris.“ Taip gali nutikti, nes jūs nepateikėte tikslaus
apibrėžimo, kuo vyras skiriasi nuo moters. Jūs nepasakėte: „Vyrą nuo
moters skiria tai ir tai...“.
Yra „meilė“, kuria mėgaujasi pasaulis: ji taip pat yra kantri, maloni,
negrubi ir turi daug kitų panašumų su Dievo meile. Tačiau apibrėžimas, kuris atskiria Dievo meilę nuo pasaulio meilės, randamas šiuose
žodžiuose: „Tai ir yra Dievo meilė — vykdyti jo įsakymus“ (1 Jn 5, 3).
Jei kartais pamiršome šį gyvybiškai svarbų apibrėžimą, užrašytą
Jono, žinomo kaip meilės apaštalo, pirmajame laiške, jis pateikia jį dar
kartą ir antrajame:
„O meilė — tai vaikščioti jo įsakymų keliais“ (2 Jn 6).
Tai skiriasi nuo apaštalo Pauliaus pateikto „meilė yra“ apibrėžimo,
esančio 1 Laiške korintiečiams. Jonas nepateikia meilę apibūdinančių
aspektų, bet siūlo esminį apibrėžimą, t. y. tai, kas skiria Dievo meilę nuo visų kitų meilės formų. Meilė yra Jėzaus įsakymų laikymasis.
Viešpats tai aiškiai pasako per Paskutinę vakrienę:
„Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli.“
(Jn 14, 21)

Taigi, jei esu malonus, kantrus, švelnus, nepavydus, negrubus, ne
pagyrūnas, nepasiduodantis piktumui, bet kartais esu neištikimas
savo žmonai ar nuslepiu mokesčius, aš nevaikštau Dievo meilėje.
Jei esu malonus, kantrus, švelnus, nepavydus, negrubus, nesigiriu ir nepasiduodu piktumui, bet pritariu ir toleruoju tokį seksualinį
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amoralumą kaip homoseksualumas, kuriam vis labiau pritariama ir
kurį vis dažniau skatina net daugelio šalių valdžios organai, tuomet aš
negyvenu Dievo meilėje.
Tiesą sakant, aš esu apgautas ir didesniame pavojuje nei žmogus,
kuris yra grubus, pavydus, pagyrūnas ir greit susierzina, nes tikėtina, kad jis žino, jog yra nutolęs nuo Dievo. O aš galiu klaidingai manyti, kad mano ir Dievo santykiai yra geri, nes kažkas padėjo man
pasimelsti „nusidėjėlio malda“, nors aš niekada neatgailavau dėl savo
praktikuojamos nuodėmės. Paprastai tariant, aš nesilaikau Jėzaus įsakymų.
Norėčiau įterpti labai svarbų dalyką: aš Dievo įsakymų laikausi ne
tam, kad būčiau išgelbėtas. Veikiau gyvenu jais, nes esu išgelbėtas, ir
manyje gyvena Jo meilė. Mano paklusnumas — tai įrodymas, kad savo
širdį ir gyvenimą Jam atidaviau iš tikrųjų.
Vėlgi, tiesa ta, kad bet kokia meilės forma, kuri tiesiogiai prieštarauja Dievo žodžiui ir keliams, nėra meilė, išliekanti amžinai. Ji laikina. Ji leis žmonėms pasijusti geriems, gal net pasiaukojantiems ir šiltai
priimtiems, bet ji nesitęs amžinai. Ši laikina meilė neveda į amžiną
gyvenimą. Vieną dieną ji nukris nuo skardžio į amžiną ugnies ežero
bedugnę.
Tuomet kodėl ta meilė, kuri atrodo tokia tikra, yra laikina? Adomas ir Ieva nusprendė, kad gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisius
yra geras ir padarys juos išmintingus.
Kai moteris pamatė, kad tas medis geras <...>, žada duoti išminties. (Pr 3, 6)

Pirmos Ievos mintys greičiausiai skambėjo taip: Kodėl mylintis
Dievas mums lieptų nevalgyti to, kas mums „gera“? Tai nelogiška. Ji
pasirinko priimti „gėrį“ ir „išmintį“, kurie neįėjo į Dievo nurodymus.
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Mes norime žinoti „kodėl“, bet, kalbant be užuolankų, reikia pasakyti
štai ką: yra įsakymų, kuriems Dievas nori, kad paklustume net nesuprasdami, kas už jų slypi. Ar tikime, kad Jis mus myli, kai liepia laikytis
atokiai nuo to, kas mums atrodo gera? Ar galime pasitikėti tuo, koks
Jis yra? O gal tampame teisėjais, kurie Jam nurodo, kas mums gera,
kaip kad padarė pora Edeno sode?
Būtų galima pateikti labai daug Dievo paslaptingumo pavyzdžių ar
tų „kodėl?, slypinčių už Dievo nurodymų, bet pateiksiu tik vieną. Per
visus keturiasdešimt metų nesutikau žmogaus, kuris būtų man pasakęs, kas slypėjo už „kodėl“, kai Dievas pranašui pasakė: „Nei duonos
valgysi, nei vandens gersi, nei keliu, kuriuo atėjai, grįši“ (1 Kar 13,
9). Pranašas nepakluso šiam iš pirmo žvilgsnio nereikšmingam įsakymui, bet galiausiai dėl savo nepaklusnumo neteko gyvybės. Jei atvirai, tikroji meilė kartais atrodo prieštaraujanti tam, ką jaučiame kaip
meilę. Kodėl Paulius Korinto bažnyčiai pasakė: „Todėl mielai išleisiu
viską, kas mano, ir dar save pridėsiu jūsų sielų labui; nors kuo daugiau
jus myliu, tuo mažiau esu mylimas“ (2 Kor 12, 15; KBV)? Visai suprantama, kad ši bendruomenė Pauliaus nelaikė mylinčio! Tikiu, kad
akivaizdus atsakymas būtų, jog korintiečiai jį laikė dogmatišku, legalistišku lyderiu, kuris norėjo juos užrakinti taisyklių kalėjime. Galbūt
korintiečiai jį netgi laikė fanatiku. Bet tai visiškai netiesa. Paulius juos
mylėjo amžina meile, ne pasaulio suformuota meilės versija. Jis išsakė
jiems tiesą, perspėjo juos ir pakvietė atgailauti, bet dėl to savo klausytojams pasirodė nemylintis. Tačiau jo žodžiai buvo prisotinti tikrosios
Dievo meilės.
Kalbėti tiesą meilėje

O dabar pakalbėkime apie tikrosios meilės svarbą. Peržvelkime meilės
apibūdinimą:
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Meilė yra kantri. Meilė yra maloni.
Meilė nepavydi. Meilė nesigiria. Meilė nesididžiuoja. Meilė nėra
grubi.
Meilė neieško sau naudos.
Meilė nepasiduoda piktumui.
Meilė pamiršta, kas buvo bloga.
Meilė nesidžiaugia neteisybe.
Meilė niekada nepasiduoda.
Tai yra meilė — laikytis Jo įsakymų.
Jei kalbėsime tiesą ir nebūsime malonūs, kantrūs, o pavydūs, išpuikę, išdidūs, grubūs, ieškosime savo naudos, greitai supyksime,
nuolat prisiminsime viską, kas blogo mums buvo padaryta, neatleisime ir nusivilsime žmonėmis, mes nesilaikysime Jo įsakymų. Taigi
galime skelbti atgailą, tikėjimą Jėzumi Kristumi ir viską, ką randame
Biblijoje, bet tai daryti ne iš tikros meilės. Mes patenkame į legalizmo
karalystę ir greičiau žmones sužeisime nei atvesime juos pas Dievą.
Vieną dieną prie manęs priėjo jaunuolis ir pasakė: „Esu pašauktas
tarnauti taip, kaip jūs. Esu pašauktas įnešti pataisymą į Kristaus kūną!“
Kai išgirdau šio jaunuolio mintis, giliai širdyje žinojau, kad jo motyvai buvo netinkami. Šventoji Dvasia per mane jo paklausė: „Ar norėtum sužinoti, ką reiškia veikti tikroje pranašo tarnystėje?“
Jo veidas nušvito, ir jis iškart atsakė: „Taip, norėčiau.“ — „Visą laiką, kai kokia nors forma pataisai arba perspėji, tavo širdis dega meile
tiems žmonėms, kuriems kalbi“, — pasakiau aš.
Kelioms akimirkoms jis prarado žadą. „Oho, Dievui reikia dar nemažai su manimi padirbėti“, — tarė vaikinas. Aš pasakiau: „Aš taip
tavimi didžiuojuosi. Kad tai ištartum, reikia būti nuolankiu žmogumi.
Esi daug arčiau trokštamos tarnystės nei gali įsivaizduoti. Tavo širdis
minkšta.“
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Meilei kitas žmogus rūpi labiau nei ji pati. Ji rūpinasi, kad niekam
nebūtų leista nukristi nuo to skardžio. Ši meilės savybė išsiskiria iš
visų gražių bruožų, aprašytų 1 Laiško korintiečiams 13 skyriuje, bet
tai darydama ji niekada nenukryps nuo mūsų Viešpaties ir Dievo įsakymų.
Meilė yra nepaprastai svarbi ir reikalinga, ji yra gyvenimo esmė.
Melskitės, kad Dievas pripildytų jūsų širdį savo meilės, savęs, kad jūs
iš tikrųjų kitais rūpintumėtės labiau nei savo gyvenimu. Mums pasakyta, kad Šventoji Dvasia išlieja šią meilę į mūsų širdis. Mes galime
prašyti šios meilės — Jo gyvenimą teikiančios meilės gylio, pločio ir
aukščio.
Tad prašykite Jo kartą, antrą ir trečią pripildyti jūsų širdis dieviškos amžinosios meilės.

Pritaikykite praktiškai
Mes turime pasipriešinti nuodėmei, bandančiai įsiveržti į bažnyčią,
bet turime tai daryti su meile, antraip mūsų perspėjimas neduos norimo rezultato. Dievas Biblijoje mus nuolat perspėja, bet Jo nepaprasta
meilė paskatino Jį padaryti dar daugiau — atsiųsti savo Sūnų sumokėti
kainą už visas nuodėmes, kurių Jis liepė nedaryti.
Tokia meile turime mylėti žmones, kai įspėjame juos dėl nuodėmės. Ir meilės šaltinis yra vienas — Dievas. Dievas yra meilė. Jei norime augti meilėje, turime stiprinti savo santykius su Dievu.
Žodžiais neįmanoma nusakyti, kaip svarbu nuolat leisti laiką su
Dievu prašant ir siekiant, kad Jis vis labiau pripildytų mus savo meilės.
Kai būsime pripildyti meilės, ji išvarys mūsų baimę pasipriešinti. Ji
vers mus kažką daryti dėl mus supančių žmonių — ne tik aukoti labdarai, bet ir perspėti, kai reikia. Dievo meilė išlaisvins mus ir įgalins
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nešti tą laisvę kitiems. Paskirkite šiandien valandėlę nuoširdžiai pasimelsti, kad Dievas pripildytų jus savo meilės, ir lengvai nepasiduokite.

25
KRIPTONITO
SUNAIKINIMAS

Kalbant apie nuodėmę, tikinčiuosius ištinka vienas iš trijų scenarijų.
Pirmasis scenarijus aprašo žmones, kurie apsisprendė į nuodėmę
žiūrėti pro pirštus, nes jų širdys užkietėjusios. Jie nesuvokia, kad skaudina Dievą. Viešpats rauda dėl jų: „Turėtų gėdytis dėl savo bjauraus
elgesio, tačiau nesidrovi ir nežino, ką reiškia parausti iš gėdos“ (Jer 8,
12). Jų sąžinė pasidavė kompromisams, kartais net visiškai atbunka.
Antrasis scenarijus ne mažiau pavojingas. Pagal jį gyvena tie, kurie
patiki melu, kad mes visi iš prigimties esame nusidėjėliai, ir Jėzaus
kraujas yra pakankamai galingas, jog išlaisvintų mus nuo bausmės
už nuodėmę, bet ne iš nuodėmės pančių. Jie tvirtai laikosi tiesos, kad
Kristuje mes esame šventi, bet įsitikinę melu, jog nebūtina gyventi
šventai. Tokio tipo mokymas buvo propaguojamas Tiatyrų bažnyčioje. Paulius būtent šį požiūrį turi omenyje rašydamas šiuos žodžius:
Ką gi sakysime? Gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Nieku būdu! Mirę nuodėmei, kaipgi toliau gyventume joje?
(Rom 6, 1–2).
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Pirmieji du scenarijai aiškiai apibūdina kriptonitą, t. y. sąmoningai
praktikuojamą nuodėmę, kuri susilpnina tiek tikintįjį, tiek tikinčiųjų
bendruomenę. Tie, kurie patenka į vieną iš šių dviejų kategorijų, pasidavė nuodėmei. Jie ir bus tie, kurie Teismo dieną išgirs Jėzų sakant:
„Šalin nuo manęs!“ (žr. Mr 7, 20–23).
Trečias scenarijus ištinka tuos, kurie kovoja norėdami išsilaisvinti
iš nuodėmės. Jie nori ištrūkti, bet nuodėmė yra stipriai juos surakinusi. Dievo žodyje jie dar nerado, kaip gyventi savo tikėjimo laisvėje.
Kai šie žmonės nusideda, jų širdis plyšta, nes jie myli Dievą. Jie nuoširdžiai atgailauja, bet laikui bėgant vėl įpuola į nuodėmę. Liūdna, kad
vienas iš dalykų, laikančių juos supančiotus, yra gėda ir pasmerkimas
dėl to, kas juos pančioja. Gėda dėl savo nuodėmės ir neleidžia jiems
pakilti.
Jei priklausote trečiai grupei, paklausykite manęs. „Jei tavo brolis
nusikalsta, pabark jį ir, jei gailisi, atleisk jam. Jei jis septynis kartus per
dieną tau nusižengtų ir septyniskart kreiptųsi į tave sakydamas: ‘Gailiuosi!’, — atleisk jam“ (Lk 17, 3–4). Mūsų Šeimininkas liepia mums
atleisti tam, kuris nusideda, bet kelis kartus per dieną nuoširdžiai atgailauja, dėl to, kad turime atleisti, kaip ir dangiškasis Tėvas mums
atleidžia (žr. Ef 4, 32). Prašau, supraskite, kad, jei jūs daug kartų nusidedate, bet kaskart nuoširdžiai artinatės prie Dievo su sudaužyta ir
tikrai atgailaujančia širdimi, jums atleidžiama, ir Jėzaus Kristaus kraujas apvalo jus taip, kad atrodo, jog jūs niekada nenusidėjote. Nebauskite savęs, nes tai sumenkina galingą Jėzaus kraują, ir jūs tampate teisus
dėl savo paties darbų. Jei taip elgsitės, niekada negalėsite išsigelbėti ar
gauti atleidimo. Atleidimas — tai Dievo malonės dovana.
Būtent apie trečiąjį scenarijų ir noriu pakalbėti šiame skyriuje.
Noriu pasidalinti savo istorija apie tai, kaip mane išlaisvino Dievo
žodis.
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Negalėjau išsilaisvinti pats

Kai buvau dvylikos, draugai man davė pornografinių žurnalų. Dalinomės jais tarpusavy, tad nereikia nė sakyti, jog netrukus tapau nuo jų
priklausomas.
Pradėjau nuo lengvesnės pornografijos, bet netrukus perėjau prie
stipresnių vaizdų. Dėl to prasidėjo seksualinės fantazijos, kurių negalėjau sukontroliuoti. Būdavo, sėdžiu pamokose mokykloje, stebeiliju į
mergaites ir įsivaizduoju, kaip su jomis žaidžiu seksualinius žaidimus.
Buvau apimtas seksualinio geismo.
Devyniolikos brolijos susirinkime atidaviau savo gyvenimą Jėzui
Kristui. Mano nuodėmės iškart prarado galią: girtuoklystė, keiksmai,
netinkamas elgesys su merginomis, šiurkštumas ir kitos blogybės,
atrodo, tiesiog nublanko. Tačiau pornografija ir geismas manęs nepaleido. Vis dar buvau supančiotas ir negalėjau išsilaisvinti. Kaskart
nusidėjęs iškart atgailaudavau ir nuoširdžiai paprašydavau Dievo atleidimo.
Iki išgelbėjimo dėl mane valdančių seksualinių geismų visai nesukau galvos, tiesiog pasiduodavau jiems kaskart, kai tik jie kildavo. O
išgelbėtas aš pakliuvau į žiauraus mūšio priešakines linijas. Nenorėjau
žiūrėti pornografijos, nes žinojau, kad toks elgesys nepatinka Dievui,
bet, pasirodo, pornografija buvo stipresnė, ir man neužtekdavo jėgų
jai pasipriešinti.
1982 m., kai man buvo dvidešimt treji, vedžiau Lizą. Maniau, kad
tas geismas nublanks, nes dabar buvau vedęs savo svajonių merginą.
Bet tai nenutiko ir, tiesą sakant, reikalai tik blogėjo. Jei kur nors netoliese būdavo pornografijos šaltinis, mano kojos mane nešte nunešdavo
ton pusėn — panašiai kaip magneto traukiamą metalo gabaliuką. Tai
paveikė mano ir Lizos santykius: tiek seksualinėje, tiek kitose intymiose srityse.
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1983 m. pradėjau tarnauti ir vis dar kovojau su pornografija. Viduje vis stipriau jaučiau, kad tai, ką darau, negerai. Į mano, kaip bažnyčios tarnautojo, pareigas įėjo rūpintis pastoriumi, jo šeima ir bet
kuriuo svečiu, kuris atvyksta patarnauti. Mūsų bažnyčia buvo viena
žinomiausių bažnyčių Amerikoje, ir todėl į ją atvykdavo daug žinomų
pastorių bei pranešėjų. Vienas iš svečių buvo gerai žinomas dėl savo
išlaisvinimo tarnystės. Jis kelerius metus gyveno Azijoje, ir jo užrašytos istorijos, kaip žmonės buvo išlaisvinami iš įvairiausių blogybių
ar demonų, buvo nepakartojamos, o kai kurios šokiruodavo. Dievas
išskirtinai jį naudojo. Jo vardas Lesteris Sumralis (Lester Sumrall).
1984 m. rudenį Lesteris atvyko į mūsų bažnyčią vesti keturių dienų seminaro, ir man vėl teko priimti svečią. Gana gerai jį pažinau per
ankstesnius apsilankymus. Šįkart, kai vežiau jį automobiliu, ir buvome
vieni, tai pasirodė tinkama proga atsiverti ir pasipasakoti apie savo
kovą su seksualiniu geismu. Nusižeminau ir išpasakojau viską nieko
neslėpdamas, nes norėjau būti laisvas! Lesteris kalbėjo griežtai kaip
tikras tikėjimo tėvas. Atidžiai klausiausi kiekvieno žodžio, tuomet
nevilties pilnu balsu paprašiau jo: „Prašau, pasimelskite, kad būčiau
išlaisvintas.“
Jis pasimeldė labai stipria malda, bet, mano nusivylimui, per kelias
tolimesnes savaites ir mėnesius niekas nepasikeitė. Aš ir toliau kovojau su tuo geidulingumu.
Po maždaug devynių mėnesių man pasiūlė pagyventi nedideliame namelyje ir trumpai atsiskirti pasninkui bei maldai. Ketvirtą pasninko dieną,
1985 m. gegužės 6 d., — niekada nepamiršiu tos datos — karštai melsdamasis buvau visiškai išlaisvintas iš geidulio dvasios. Šventoji Dvasia mane
paragino stipriai įsakyti geismui pasitraukti iš mano gyvenimo. Aš tai
padariau, ir ta valdžia, kuri nusileido ant manęs, buvo kažkas tokio, ko
niekada nebuvau patyręs. Aš ir šiandien tebesu laisvas, ačiū Dievui!
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Kodėl vėliau?

Praėjus porai metų po mano išlaisvinmo, mane ėmė kankinti klausimas, kurį maldoje išsakiau Viešpačiui. „Tėve,“ — paklausiau, — aš
nesuprantu. Nusižeminau prieš Lesterį, didį Dievo vyrą, nes daugelis
buvo išlaisvinti per jo tarnystę. Kodėl aš nebuvau išlaisvintas tą dieną,
kai jis už mane pasimeldė? Kam prireikė laukti tuos devynis mėnesius,
kad būčiau išlaisvintas?“
Viešpats ėmė man rodyti, kas per tą laikotarpį vyko mano gyvenime. 1984 m. rudenį, kai Lesteris atvyko vesti seminaro, aš kiekvieną
rytą melsdavausi mažiausiai devyniasdešimt minučių. Atsikeldavau 5
val. ryte, apie 5.30 val. išeidavau į lauką ir melsdvausi iki 7 val. ryto.
Mano karštos maldos tuo metu skambėjo taip: „Dieve, panaudok
mane atvesti daugelį pas Jėzų, panaudok mane sergantiems gydyti, panaudok mane žmonėms išlaisvinti, panaudok mane daryti įtaką tautoms dėl Jėzaus!“ Tokia malda meldžiausi vėl ir vėl iš naujo, diena iš
dienos, prašydamas įvesti mane į tarnystę ir atverti duris, kurių niekas
negalėtų uždaryti. Melsdavausi labai užsidegęs!
Vieną to paties rudens dieną, kaip įprasta rytais, meldžiausi ir
maldavau to, ko meldžiau jau daug mėnesių, net metų. Staiga vieną
tos karštos maldos akimirką Šventoji Dvasia prabilo man ir pasakė:
„Sūnau, tu gali laimėti minias dėl Jėzaus, daug ką išlaisvinti ir išgydyti
ligonius, bet vis tiek atsidurti amžiams pragare.“
Aš suglumau. Kaip tai? Ar aš tikrai girdžiu Šventąją Dvasią? Kiek
atsargiai vertinau tai, ką ką tik išgirdau, kol Ji nutraukė tylą dar kartą
sakydama: „Sūnau, Judas paliko savo darbą, kad sektų mane, Judas
skelbė Evangeliją, jis gydė ligonius Mano vardu, jis išlaisvindavo žmones Mano vardu, o dabar yra pragare.“
Užaugintas katalikiškai ir vos prieš penkerius metus atgimęs iš
naujo, aš nieko nežinojau apie tai, ką dabar nupasakosiu. Išgirdęs
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šiuos žodžius, viduje virptelėjau, o tiksliau pašiurpau. Aš visas drebėjau ir bijojau ką nors sakyti. Tuo metu buvau visiškai apstulbintas, bet
žinojau, kad kalbėjo Dievas. Pagarbiai žavėjausi Jo artumu.
Galiausiai sukaupiau savo jėgas ir pagarbiai paklausiau: „Ko tuomet turėčiau siekti labiausiai? Kas yra svarbiausia?“
Išgirdau labai aiškų atsakymą: „Artimai Mane pažinti.“
Po šio susitikimo asmeniškai studijuodamas Bibliją supratau, kad
tai buvo didžiausias Dovydo, Mozės, Pauliaus ir visų, kurie sėkmingai
baigė savo gyvenimo bėgimą, troškimas. Paulius sako:
O taip! Aš iš tikrųjų viską laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus
Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko
netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų. (Fil 3, 8)

Jis siekė artimai pažinti Jėzų ir iš šio pažinimo ištryško galinga
tarnystė. Aš vaikiausi tarnystės, o ne artimos pažinties su Jėzumi. Tą
dieną viskas pasikeitė.
Dabar mano kasdienės rytinės maldos buvo nukreiptos maždaug
tokia linkme: „Viešpatie, noriu pažinti Tave taip, kaip tik gali pažinti
žmogus. Noriu įtikti Tau, kaip tik geriausiai gali įtikti žmogus. Parodyk man savo širdį ir parodyk man, kas svarbu Tau. Pamokyk mane
savo kelių, ir tegul mano gyvenimas džiugina Tave.“
Aš vis dar keldavausi anksti ryte ir eidavau į lauką, bet mano karšti
prašymai skambėdavo labai panašia gaida. Nesupratau, kas vyksta, bet
vėliau Dievas man parodė.
Tad netrukus turėjau išgirsti atsakymą į savo klausimą, kodėl nebuvau išlaisvintas, kai už mane meldėsi Lesteris Sumralis. Dievas prabilo man ir pasakė: „Kai tąkart atsivėrei tam evangelistui, tu bijojai,
kad tavo geidulingumo nuodėmė neleis tau tarnauti ten, kur tave pa-
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šaukiau. Tu bijojai, kad dėl to nebegalėsi tarnauti. Tavo liūdesys buvo
sutelktas į tave patį; tai buvo pasaulio liūdesys.“
Jis kalbėjo toliau: „Kodėl praėjus devyniems mėnesiams? Nes tu
maldavai pažinti Mane artimai, tavo širdis plyšo, nes savo nuodėme
tu skaudinai Mane. Tu žinojai, kad Aš turėjau mirti, jog būtum laisvas
nuo nuodėmės, ir neapkentei dalyvauti bet kur, kas bent kiek priminė
nuodėmes, dėl kurių atsidūriau ant kryžiaus. Tavo liūdesys buvo sutelktas į Mane. Tai buvo liūdesys pagal Mano valią.“
Paulius Korinto bažnyčiai sako:
Dabar džiaugiuosi, žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad
nuliūdimas atvedė jus į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valią,
taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Mat liūdesys pagal
Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis, o
šio pasaulio liūdesys veda į mirtį. (2 Kor 7, 9–10)

Graikų kalbos žodis, kalbantis apie „išgelbėjimą“ šioje eilutėje, nebūtinai reiškia gimimą iš naujo. Tai žodis soteria, kuris apibrėžiamas
kaip „saugumas, išlaisvinimas, apsauga nuo pavojaus arba sunaikinimo“ (WSNTDICT). Paimkime iš šio apibrėžimo žodį „išlaisvinimas“
ir įdėkime jį į aukščiau esančią eilutę: „Mat liūdesys pagal Dievo valią
per atgailą atveda į išlaisvinimą.“ Aš buvau išlaisvintas — man buvo
suteikta laisvė, o ją išsaugoti padėjo liūdesys pagal Dievo valią.
Du liūdesio tipai

Yra du liūdesio tipai — vienas pagal Dievo valią, kitas — pasaulio.
Kaip juos atskirti vieną nuo kito? Tą skirtumą iliustruoja Karaliaus
Sauliaus ir karaliaus Dovydo patirtys. Kaip jau aptarėme ankstesniame skyriuje, Saulius nepakluso Dievui dėl amalekiečių. Kai pranašas
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Samuelis jį pasikviečia, jis tai neigia, bet Samuelis nepasiduoda. Tada
Saulius apkaltina žmones; ir tik dėl pranašo atkaklumo Saulius galiausiai pasako: „Nusidėjau.“ Prisipažinęs jis greitai Samuelio paprašė: „Nusidėjau, bet dabar pagerbk mane prieš mano tautos seniūnus
ir prieš Izraelį“ (1 Sam 15, 30). Saulius savo liūdesy buvo susitelkęs į
save. Samuelis jį sugėdino pasipriešindamas jam jo vadovų komandos
ir tautos akivaizdoje. Jis nori atstatyti savo autoritetą.
Kita vertus, karalius Dovydas labai stipriai nusideda. Jis sugula su
kito vyro žmona ir, norėdamas nuslėpti savo nuodėmę, suplanuoja jos
vyro žūtį. Pranašas Natanas stoja šiuo klausimu prieš jį jo vadovų ir
tautos akivaizdoje. Tą pačią akimirką, kai jo nuodėmė atskleidžiama,
Dovydas krenta ant žemės ir sako: „Nusidėjau VIEŠPAČIUI!“ (2 Sam 12, 13).
Saulius pasakė: „Nusidėjau.“ Dovydas pasakė: „Nusidėjau VIEŠPAČIUI.“ Šie sakiniai skiriasi. Dovydas sielojasi, kad įskaudino Tą,
kurį jis myli. Jo liūdesys nesutelktas į jį patį, kaip kad Sauliaus. Dovydas tai patvirtina visą naktį gulėdamas ant žemės prie Viešpatį ir
septynias dienas pasninkaudamas. Jis iki sielos gelmių apgailestauja
dėl to, ką padarė Dievui. Dovydas tai labai aiškiai parodo savo raudoje:
Tau nusidėjau, tiktai tau, ir padariau, kas pikta tavo akyse. Tad esi
teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki.
(Ps 51, 4)

Apimti pasaulio liūdesio, mes susitelkiame į save: kas nutiks? Ar
mane teis? Ar „nurašys“? Ar kentėsiu dėl savo nuodėmės? Ką pagalvos
žmonės ir t. t. Liūdesys pagal Dievo valią susitelkia į Jėzų: aš įskaudinau Tą, kurį myliu, ir, kad ir ką Jis benuspręstų, Jo teismas yra teisingas
ir tikras, ir aš atsiduodu Jo malonei.
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Palik nuodėmę

Dabar buvau laisvas, bet dar turėjau atnaujinti savo protą. Tam prireikė dar poros ar trejų metų. Iki 1985 m. gegužės mėnesio, jei kur
nors netoliese būdavo pornografijos žurnalų, negalėjau atsispirti jos
traukai. Dabar galėjau pasipriešinti ir nusigręžti. Bet jei pro mane praeidavo patraukli moteris aptemptais rūbais, turėdavau nugręžti savo
akis, kad nesuteikčiau savo mintims galimybės pašėlti. Tai nėra visiška
laisvė, kurią mums teikia Jėzus. Mano išlaisvinimo procesas dar nebuvo baigtas.
Yra skirtumas tarp laisvės suteikimo ir buvimo išlaisvintam. Gegužės 6 d. man buvo suteikta laisvė, bet Jėzus sako: „Jūs pažinsite tiesą,
ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Tikslas yra būti padarytam laisvam, o kad tai įvyktų, reikia, kad tiesa persmelktų visą mūsų esybę.
Laikui bėgant leidau laiką skaitydamas Jo žodį ir melsdamasis, ir
mano protas pradėjo matyti viską, kas susiję su moterimis, Jo akimis.
Pirmas požiūrio pasikeitimas įvyko, kai mano širdį užliejo suvokimas,
kad visos moterys yra dukros. Suprantu, kad tai neatrodo labai gili
mintis, bet man tai buvo atradimas. Šventoji Dvasia man parodė, kad
kiekviena moteris yra kokio nors tėčio ir mamos dukrelė. Ji nėra sekso
objektas, kaip maniau iki savo išlaisvinimo.
Kiek vėliau mano širdį apėmė dar didesnis apreiškimas. Man paaiškėjo, kad visos moterys buvo sukurtos pagal Dievo paveikslą, ir Jis
karūnavo jas šlove ir garbe (žr. Pr 1, 26–27 ir Ps 8, 6). Ir vėlgi, gal tai
neskamba labai giliai, bet mano esybei tai buvo gyvenimą keičiantis
apreiškimas.
Dabar, kai pornografiniai vaizdai sušmėžuoja man prieš akis, jie
žeidžia! Taip, tai, ką kažkada buvau įsimylėjęs, dabar man kelia pasibjaurėjimą. Jei dabar pro mane praeina patraukli moteris, man nereikia nusukti veido, kaip darydavau kelerius metus po išlaisvinimo.
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Dabar galiu žiūrėti jai į akis ir šiltai pasisveikinti nejausdamas netinkamų troškimų.
Aš atradau Jėzaus Kristaus malonės galią. Suvokiau, kad dauguma
krikščionių malonę laiko išgelbėjimu, nuodėmių atleidimu ir neužtarnauta dovana. Bet daugumai ji tuo ir apsiriboja. Studijuodamas Bibliją
supratau, kad Dievo malonė yra visos šios nuostabios savybės, bet taip
pat ji įgalina mus keistis, daryti tai, ką tiesa kviečia mus daryti.
Kaip galima tikėti, kad nieko mums nekainuojanti Jėzaus dovana
išgelbsti mus nuo amžinosios bausmės už nuodėmę, bet nėra pakankamai galinga išlaisvinti mus iš nuodėmės pančių? Manęs tuo niekaip
neįtikinsite.
Aš žinau! Aš patyriau gyvenimą keičiančią Jo malonę ir dabar esu
laisvas. Aš toks dėkingas, kad Jis tai dėl manęs padarė, ir toks dėkingas, jog Jis padarys tai ir dėl jūsų! Tai buvo kova, ne pasivaikščiojimas
parke; prireikė atkaklumo ir karštos maldos. Labai tikėtina, kad to prireiks ir jums. Geroji Naujiena yra ta, kad jums negali nepasisekti, nes
Dievo malonei ir meilei visada pasiseka. Priimkite šią tiesą ir būkite
išlaisvinti.

Pritaikykite praktiškai
Dievas yra mūsų Gelbėtojas ir kito nėra. Jokia penkių žingsnių programa, jokios žmonių pastangos, joks taisyklių sąrašas iš nuodėmės
pančių neišlaisvins. Bet tai nereiškia, kad Dievas išlaisvins mus iš nuodėmių, kai mes sėdėsime sudėję rankas. Dievas jus išlaisvins, bet sekti Juo reikalauja veikti. Turime sekti mūsų dangiškuoju Tėvu vedami
teisingų motyvų, t. y. kad Jį pažintume, o ne tam, kad ką nors iš Jo
gautume — tai padės jums išsilaisvinti.
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Klausimas tik, kaip stipriai norite būti laisvi? Ar skirsite laiko ieškoti Dievo? Ar prireikus išvyksite ilgesniam laikui? Ar raudosite ir nesustosite tol, kol nerasite Jo artumo ir nepasiimsite Jo pažadų? Ar ateisite prie Jo, ar leisite Jam nustatyti, kaip rutuliosis judviejų santykiai?
Ar sieksite laisvės nuo nuodėmės dėl jūsų santykių, o ne todėl, kad tai
trukdo jums gyventi gyvenimą, kurio norite? Ar nusižeminsite, kad
tinkami, dievoti lyderiai melstųsi už jus ir kalbėtų Dievo žodžius?
Paskaičiuokite, kiek kainuoja jūsų vergovė, bet taip pat paskaičiuokite, kiek kainuos jūsų laisvė. Tuomet visa savo širdimi keliaukite paskui Dievą. Jis nori su jumis susipažinti artimiau!

26
NUODĖMĖ, KURI
NĖRA NUODĖMĖ

Ar perskaitę skyriaus pavadinimą nekilstelėjote iš nuostabos antakių?
Yra dar vienas stabmeldystės aspektas, apie kurį nekalbėjome, ir
jį galima pavadinti nuodėme, kuri nėra nuodėmė. Norėdami iki galo
sunaikinti kriptonitą, mes negalime nekreipti dėmesio į šį aspektą, nes
tuomet kriptonitą gali būti sunkiausia atpažinti. Pradėkime nuo palyginimo.
Vieną dieną praeivis pasakė Jėzui, kad būtų nuostabu sudalyvauti Dievo karalystės puotoje. Jėzus pasinaudojo jo komentaru pailiustruoti gilią tiesą. Jis pasakė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus puotos metui, jis pasiuntė tarną pranešti
pakviestiesiems: ‘Ateikite, jau viskas surengta’. Tada jie visi kaip vienas
pradėjo atsiprašinėti“ (Lk 14, 16–18; KBV). Svarbiausias žodis šiame
palyginime yra „atsiprašinėti“. Ar jums irgi taip yra nutikę? Jūs ko nors
žmogaus paprašote: pagalbos, pakviečiate į vakarėlį ar pietų, paprašote pabaigti būtiną užduotį ar atlikti kokį darbą ar panašiai, o jis ima
visaip teisintis? Ką parodo atsiprašinėjimai arba pasiteisinimai? Labai
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paprasta: tai, ką žmogus nori daryti, svarbiau už jūsų prašymą. Iš esmės jis sako: „Mano planai sąraše yra aukščiau tavųjų.“
Pasak Jėzaus, šis vyrukas organizavo ne paprastą iškylą lauke, kai
ruošiami mėsainiai ir bandelės su dešrele ir trupučiu bulvyčių. Tai
buvo didelė puota, svarbus įvykis. Žmogus ją ruošė, kad palaimintų
tuos, kuriuos ketino pakviesti. Kvietimai buvo atspausdinti, užantspauduoti ir išsiųsti visiems, kuriuos jis norėjo pamatyti puotoje, bet
visi atsisakė teisindamiesi: „Vienas jam tarė: ‘Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti’“ (Lk 14, 18).
Štai svarbus klausimas: Ar nuodėmė pirkti žemę? Žinoma, ne. Jei
tai būtų nuodėmė, tuomet turėčiau labai daug nemalonumų, nes per
savo gyvenimą esu įsigijęs ne vieną hektarą. Tačiau kai įsigyti žemės
yra svarbiau nei priimti Viešpaties žodį, tai jau nuodėmė — nuodėmė,
kuri nėra „nuodėmė“. Arba konkrečiau, tai stabmeldystė arba kriptonitas.
Pažvelkime į kitą žmogų: „Kitas sakė: ‘Pirkau penkis jungus jaučių
ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti’“ (Lk 14, 19).
Vėlgi, ar jaučių pirkimas arba, kad būtų suprantamiau šiandienos
visuomenei, įrangos pirkimas verslui yra nuodėmė? Žinoma, ne — aš
esu pirkęs įrangos savo verslui. Tačiau kai ką nors nusipirkti yra svarbiau už Viešpaties žodį, tai yra nuodėmė. Taigi ir vėl nuodėme tampa
tai, kas šiaip nėra nuodėmė, arba, konkrečiau kalbant, tai stabmeldystė
arba kriptonitas.
Pažvelkime į paskutinį mūsų kvietimo gavėją:
„Trečias tarė: ‘Vedžiau, todėl negaliu atvykti.’“ (Lk 14, 20)

Ir paskutinį kartą paklausiu jūsų: ar vesti žmoną yra nuodėmė? Jei
taip, tuomet daug vyrų, tarp jų ir aš, pakliūtų į tikrą bėdą. Žinoma, tai
nėra nuodėmė. Tačiau, kai žmona tampa svarbesnė už Viešpaties žodį,
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tai jau nuodėmė. Vėlgi tai yra nuodėmė, kuri savaime nėra nuodėmė
arba, konkrečiau, tai stabmeldystė arba kriptonitas.
Manau, kad supratote, apie ką kalbu: kai mes kokį nors žmogų,
daiktą ar veiklą iškeliame aukščiau už Viešpaties žodį, tai, kas nėra
nuodėmė, tampa nuodėme.
Išaiškėja mano kriptonitas

Kaip jau minėjau anksčiau, Jėzų Kristų įsimylėjau antrais savo studijų
metais Purdue universitete. Jį priėmiau kaip Viešpatį brolijos namuose 1981 m. Dėl Jo tiesiog degte degiau!
Praėjus keliems mėnesiams, universitete prasidėjo futbolo sezonas. Dabar jau buvau trečio kurso studentas, turėjau bilietus į visas
to sezono rungtynes namuose. Per praėjusius dvejus metus nebuvau
praleidęs nė vieno žaidimo. Bet dabar buvau toks užsidegęs dėl Jėzaus,
kad futbolo rugtynių laiką išnaudojau Biblijos studijoms. Brolijos namuose karaliavo tyla, nes visi vyrukai išėjo į rungtynes. Puikus metas karštai maldai. Laikas su Dievu mane džiugino labiau nei futbolo
rungtynės.
Man niekas nesakė: „Tu neturėtum eiti į futbolo rungtynes.“ Nemaniau, kad eiti būtų kažkas blogo. Tiesą sakant, paskutiniais studijų
metais buvau ne vienose.
Tik baigus Purdue, persikėliau į Dalasą Teksaso valstijoje ir po kelių mėnesių gavau pareigas savo bažnyčioje. Kadangi tarnystė buvo
didelė ir įtakinga, turėjome daugiau nei keturis šimtus darbuotojų.
Tuo metu Dalaso Kaubojai14 buvo viena geriausių Nacionalinės
futobolo lygos komandų. Nebuvau didelis jų gerbėjas, nes užaugau
Mičigane, bet dažnai pirmadieniais girdėjau kolegas kalbantis apie
komandą. Jie entuziastingai aptarinėdavo praėjusios dienos žaidimo
14

Ang. Dallas Cowboys — red. past.
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detales: statistiką, pasižymėjusius žaidėjus ir, žinoma, kas galėtų likti
atkrintamosiose.
Tiesiog iš smalsumo pradėjau stebėti Kaubojai komandą. Iš pradžių po kėlinį ar porą. Man patiko juos stebėti, nes jų žaidimas buvo
įdomus. Buvo ir kitų privalumų — išmanydamas žaidimą, galėjau jį
aptarinėti su vaikinais biure.
Bet laikas bėgo, Kaubojų komanda domėjausi vis labiau ir pradėjau žiūrėti visas varžybas. Pastebėjau, kad palaikydamas žaidėjus pradėjau labai emocionaliai kalbėtis su televizoriumi, o kartais ir garsiai
ant jų rėkiau. Galiausiai priėjau iki to, kad nepraleisdavau nė vienų
rungtynių ir nė vienos varžybų minutėlės. Net ir pasibaigus sezonui,
su kolegomis toliau kalbėdavomės apie lygą ir kokie puikūs Kaubojai
bus kitą sezoną. Tapau jų didžiausiu gerbėju!
Atėjus kitam sezonui, buvau apimtas didžiulio jaudulio. Kiekvieną sekmadienį po bažnyčios pamaldų skubėdavau namo, šlepteldavau prieš televizoriaus ekraną ir net nepersirengdavau — tais laikais
bažnyčios susirinkime reikėdavo dėvėti kostiumus. Kartais tiesiog prilipdavau prie televizoriaus, nors ir būdavau nepatogiai apsirengęs ir
reikėdavo į tualetą. Aš nenorėjau praleisti žaidimo.
Per ilgąją pertrauką aš persirengdavau. Jei Lizai reikėdavo kokios
pagalbos, pamiršk tai. Sakydavau: „Brangioji, Kaubojai žaidžia.“ Mes
valgydavome per ilgąją rungtynių pertrauką arba, dar geriau, pasibaigus rungtynėms, bet niekada per rungtynes.
Tuo metu aš žinojau visą komandos statistiką. Atidžiai ją nagrinėdavau ir nuolat mąstydavau, kaip pagerinti Kaubojų žaidimą. Aš būdavau
tas, kuris daugiausia šnekėdavo per pokalbius darbe. Mano bažnyčioje
buvo žmonių, kurie turėdavo sezono bilietus, ir aš kaskart priimdavau
kvietimą, kai tik jie pakviesdavo mane pažiūrėti rungtynių stadione.
Niekada nepateikdavau nerimto pasiteisinimo atsisakydamas.
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Persikelkime į naują sezoną. Jam artėjant maldoje prašiau to, kas
man pasirodė gana paprastas ir nelabai reikšmingas dalykas. Tačiau
nesuvokiau, kad tai pakeis mano gyvenimą. Mano malda skambėjo
taip: „Viešpatie, prašau, nuskaistink mano širdį; noriu būti šventas, atskirtas Tau, tad jei kas nors mano gyvenime Tau nepatinka ar kas nors
man svarbiau nei Tu, parodyk tai ir padėk tai pašalinti.“
Futbolo sezonas ėjo į pabaigą, ir artėjo atkrintamosios. Tai buvo
svarbių rungtynių diena. Kaubojai žaidė su Filadelfijos Erelių komanda; rungtynių nugalėtojai toliau turėjo žaisti atkrintamosiose varžybose, o pralaimėjusi komanda keliautų namo. Buvau prilipęs prie televizoriaus — aš net nesėdėjau ant sofos, o stovėjau tiesiai priešais ekraną.
Iki paskutinio kėlinio pabaigos buvo likusios aštuonios minutės. Kaubojams trūko keturių taškų, bet jų įžymusis puolėjas vedė komandą
per aikštelę. Mindžikavau po kambarį tarp kėlinių, rėkdamas iš pykčio
dėl neteisingų perdavimų arba garsiai džiūgaudamas dėl puikaus žaidimo. Įtampa buvo jaudinanti.
Staiga, be jokio išankstinio perspėjimo, Šventoji Dvasia mane paragino melstis. Netikėtas paraginimas mane pribloškė: meskis, melskis,
melskis! Tai buvo našta, stiprus ir apsunkinantis jausmas giliai širdyje.
Išmokau atpažinti tą paraginimą, kai Dievo Dvasia trokšta, kad tu atsitrauktum ir pasimelstum.
Aš garsiai pasakiau: „Viešpatie, liko tik aštuonios rungtynių minutės. Pasimelsiu, kai jos baigsis.“
Raginimas tęsėsi ir niekaip nesiliovė.
Praėjo dar kelios minutės. Vis dar ieškodamas nusiraminimo, sušukau: „Viešpatie, kai šios varžybos baigsis, melsiuos penkias valandas. Liko tik šešios minutės!“
Kaubojai varėsi kamuolį per aikštę. Žinojau, kad jie grįš ir laimės
šias svarbias rungtynes. Tačiau raginimas melstis manęs vis dar nepa-
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liko. Tiesą sakant, jis netgi sustiprėjo. Jaučiausi suirzęs. Aš nenorėjau
atsitraukti nuo ekrano.
Tada garsiai pasakiau: „Viešpatie, aš melsiuosi visą likusią dieną,
net per visą naktį, jei tai viskas, ko Tu trokšti!“
Pabaigiau žiūrėti rungtynes iki galo. Kaubojai laimėjo ir, kadangi
pažadėjau Dievui, iškart išjungiau televizorių, užlipau laiptais į savo
kabinetą, uždariau duris ir atsiklaupiau ant kilimo melstis. Bet raginimo melstis nebeliko. Nebejaučiau jokios naštos. Nieko.
Bandžiau „prasimušti“. Bandžiau melstis, o mano žodžiai buvo
sausi ir negyvi. Nereikėjo ilgai laukti, kad suprasčiau, kas nutiko. Aš
Dievo prašymą iškeičiau į rungtynes. Savo nevykusius pasiteisinimus
laikiau svarbesnius nei Jo prašymą.
Veidu įsikniaubiau į kilimą ir dejavau: „Dieve, jei kas nors būtų
manęs paklausęs: ‘Kas tau svarbiau — Dievas ar Dalaso Kaubojai?’,
nedvejodamas būčiau atsakęs: ‘Žinoma, Dievas!’ Bet Tu ką tik man
parodei, kas man svarbiau. Tau reikėjo manęs, bet aš pasirinkau rungtynes, o ne Tave. Prašau, atleisk man !“
Iškart savo širdyje išgirdau: „Sūnau, man nereikia, kad aukotum
man penkias maldos valandas, aš trokštu tavo paklusnumo.“
Bet kuri gyvenimo sritis

Ši stabmeldystės rūšis gali atsirasti bet kurioje jūsų gyvenimo srityje.
Pamenu vieną rytą iš to paties laikotarpio. Ruošiausi į dubenį bertis
dribsnių. Man labai patinka rytais valgyti dribsnius! Bet tą rytą išgirdau Dievą šnabždantį: „Noriu, kad pusryčius skirtum pasninkui.“
Pamenu, žiūrėjau į tuos dribsnius ir taip stipriai jų norėjau. „Viešpatie, aš kitą savaitę tris dienas pasninkausiu“, — dar vienas nevykęs
pasiteisinimas, kai nori nepaklusti tam, ko Jis prašo. Taip Dievas man
parodė, kad maistas buvo stabas mano gyvenime. Aš netekau bran-
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gių akimirkų su Juo dėl to, kad mano maisto troškimas nusvėrė mano
troškimą išgyventi Jo artumą ir žodį.
Panašiai nutiko, kai vėliau mano aistra golfui peržengė ribas, ir
Šventoji Dvasia vieną dieną paragino imti ir atiduoti savo golfo lazdų
rinkinį kitam pastoriui (golfas jo gyvenime užėmė tinkamą vietą).
Vėliau, po pusantrų metų pertraukos, Viešpats idėjo į širdį vienam
profesionaliam golfo žaidėjui atiduoti man savo kelių tūkstančių vertės žaidimo įrangą. Aš buvau pasimetęs. Tada, praėjus keliems mėnesiams, pastorius man pasakė, kad Dievas įdėjo jam į širdį atiduoti savo
golfo lazdų rinkinį. O aš išties pasimečiau!
Vėliau, likęs vienas, paklausiau Viešpaties: „Ką man daryti su
visa šita golfo įranga?“ Širdyje išgirdau: „Eik, pažaisk golfą.“ — „Bet
juk prieš pusantrų metų Tu privertei mane pasitraukti iš šio sporto
ir atiduoti visas lazdas.“ — „Golfas dabar užima tinkamą vietą tavo
gyvenime, — išgirdau Dievą sakant. — Dabar tu jį žaidi su ramybe ir
pasimėgavimu.“
Nuo tada žaidžiu šį žaidimą, ir Dievas nuostabiai jį panaudojo, kad
pailsėčiau ir atsigaučiau. Tai taip pat tapo priemone neišgelbėtiems
žmonėms paskelbti Evangeliją, o man asmeniškai suteikė puikių progų užmegzti ryšį su savo sūnumis, bažnyčios lyderiais ir tarnystės partneriais. Tiesą sakant, daugiau nei penki tūkstančiai dolerių išvykoms
į misijas mūsų tarnystei buvo paaukota per Messenger International
Taurės golfo turnyrus, kuriuose žaisdavau su draugais ir partneriais.
Jei būčiau visiškai metęs golfą, to nebūtų nutikę. Golfas nebebuvo
kriptonitas.
Tai buvo nuodėmės sritys, kurios nėra nuodėmingos. Tas pats gali
nutikti versle, tarnystėje, sporte, santykiuose, maloniuose ir net esminiuose gyvenimo dalykuose. Sąrašas yra labai ilgas, kadangi yra daiktai, veiklos, satykiai ir pareigos.
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Dievas nori, kad mes mėgautumėmės šiuo gyvenimu. Tiesą sakant, žaviuosi šiuo apaštalo Pauliaus posakiu:
Dievas, kuris negailėdamas mums visko duoda apsčiai ir nuolat mus
aprūpina viskuo, kad galėtume džiaugtis. (1 Tim 6, 17; AMPC)

Jis nori, kad mes patirtume visus nuostabius palaiminimus, kuriuos Jis mums davė. Jis nori, kad mėgautumėmės gyvenimu. Jis prašo
tik vieno — likti prioritetų sąrašo viršuje, o tai reiškia, kad Jis ir Jo
troškimai yra svarbesni bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje ar per bet
kokį užsiėmimą.
Prašyčiau, jokių nevykusių ar net ir gerų pasiteisinimų!
Nepražiopsokite puotos!

Grįžkime prie Jėzaus palyginimo pabaigos. Mes perskaitėme apie tris
vyrukus, kurie buvo pakviesti į puotą, bet atsiprašinėjo. Skaitome:
„Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui:
‘Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius, ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus’. Tarnas ir vėl pranešė: ‘Šeimininke,
kaip buvai liepęs, padaryta, bet dar yra vietos’. Tada šeimininkas tarė
tarnui: ‘Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai
būtų pilni. Sakau jums, — nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių.“ (Lk 14, 21–24)

Ši ištrauka tikrai kalba apie Avinėlio vestuvių puotos vakarienę,
puotą, kurią Dievas Tėvas pabaigoje surengs savo Sūnui. Visi esame į
ją pakviesti. Tačiau galioja vienas principas, kuris taikomas čia ir dabar. Kai Dievas kviečia mus kažkam, kas sutrikdo mūsų dienos rutiną ar atitraukia nuo taip mėgstamų dalykų, tai reiškia, kad Jis mums
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turi kai ką didesnio. Tai vadinama dievišku susitikimu, kuris galiausiai
taps pokyliu, Jo žodžio, išminties, artumo, aprūpinimo, patarimų, galios ar bet kurio kito nuostabaus palaiminimo, kurį gali suteikti tik Jis,
švente.
Jis norėjo man kažką duoti per tas Dalaso Kaubojų rungtynes. Vieną dieną aš sužinosiu, kas tai buvo, — esu įsitikinęs, kad Jis rado ką
nors „miesto aikštėje ar skersgatvyje“, kas pasiėmė tą palaiminimą, iš
pradžių numatytą man. Aš jį pražiopsojau.
Nesijaučiu smerkiamas dėl to, nes prašiau atleidimo, ir Jo malonė
buvo nepaprastai didelė, bet aš tikrai pasimokiau iš šios patirties ir
kitų padarytų klaidų. Aš nebenoriu laikydamasis kriptonito pražiopsoti nė vienos staigmenos, kurią Jis man paruošė.
Kai mus pasiekia tokie netikėti kvetimai gauti Jo žodį arba išminties,
o mes metame į šoną visus savo pasiteisinimus, kad išsisuktume, ir
sutinkame, esame sustiprinti. Prisiminkite, kriptonitas mus tik silpnina.
Deja, kai kurie ir toliau teisinsis, darys tą patį per tą patį. Dievas
jiems niekada netaps prioritetu, ir jie gali pražiopsoti didelę puotą. Tikiuosi, to nebus, nes Jo namuose yra vietos, o mes visi esame pakviesti.
Prašau, labai paprastai paprašykite, kaip prieš daugelį metų prašiau aš pats: „Tėve, mano Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu prašau Tavęs
nuskaistinti mano širdį. Noriu būti šventas (-a), atskirtas (-a) Tau, tad,
jei mano gyvenime yra kažkas, kas Tau nepatinka, ar ką laikau svarbiau už Tave, parodyk ir padėk man tai pašalinti. Nenoriu praleisti nė
vienos Tavo puotos!“
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Pritaikykite praktiškai
Viliuosi, kad jau pasimeldėte šio skyriaus pabaigoje esančia malda.
Jei taip, Dievas artimiausiomis dienomis, savaitėmis ar mėnesiais ims
darbuotis jūsų gyvenime, kad trauktų jus arčiau savęs, ir šiame procese Jis parodys, kas jus nuo Jo atitolina. Aktyviai tame dalyvaukite jau
dabar, prašydami Dievo pasakyti jums apie viską, kas jūsų gyvenime
tapo pasiteisinimu nereaguoti į Jo žodžius. Užsirašykite, ką Jis jums
atveria, ir skirkite kelias minutes už tai pasimelsti. Paprašykite Dievo
parodyti savo požiūrį į tuos dalykus ir užsirašykite tai, ką Jis jums pasakys.
Jei nesimeldėte skyriaus pabaigoje užrašyta malda, skirkite laiko
pasimelsti ja arba kokia kita malda. Paprašykite Dievo duoti jums norią ir drąsią širdį, kad galėtumėte melstis ta malda. Užsirašykite viską,
ką Dievas įdės į jūsų širdį maldoje.

27
DURYS Į PUOTĄ

Apreiškimo knygoje kitai bažnyčiai Jėzus pasako patį neįtikėtiniausią
dalyką. Jo žodžiai labai panašūs į tai, ką ką tik aptarėme ankstesniame
skyriuje:
„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.“
(Apr 3, 20)

Puota su Jėzumi! Tai bendravimo puota — draugystė su Šeimininku. Joje mes gauname Jo žodį, išmintį, nurodymus, jėgą ar bet kurį
kitą Jo artumo teikiamą palaiminimą. Tikėkimės, kad tokia vakarienė
sukels alkį, skatins laukti ir džiugiai jaudintis dėl to, ką Jis duos. Tai
mus sustiprins — maistas, kuriuo aprūpina Jėzus, yra visiškai priešingas kriptonitui. Tai galima palyginti su Supermenu, kurio jėgas atnaujina saulė. Jėzus yra gyvasis Žodis, tikroji Duona iš dangaus, ir Jo
artumas duoda jėgų pasipriešinti bet kokiai kriptonito formai.
Klausimas: „Į kokias duris Jis beldžiasi?“ Daug tarnautojų šią eilutę naudoja kviesdami žmones priimti išgelbėjimą, ir tai puiku. Bet
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turime prisiminti, kad Jis kreipiasi į Bažnyčią, savo sekėjus, o ne į tuos,
kurie Jo nepažįsta. Tačiau svarbiausias šio Jėzaus teiginio aspektas —
ne apie duris. Greičiau tai Jo žodžiai „jei kas išgirs“.
Jei namuose visu garsu klausysiuosi muzikos, o į duris pasibels
svarbus žmogus ir pašauks mane vardu, aš neišgirsiu. Mano svečias
tuoj apsisuks ir išeis.
Taigi daug svarbesnis klausimas yra štai koks: „Kas mums trukdo
išgirsti?“ Jei neišgirsime, pražiopsosime puotą, tad pažvelkime į šį gyvybiškai svarbų klausimą ir atsakykime į jį.
Šventumas

Jei šiuolaikinėje bažnyčioje paminite žodį „šventumas“, žmonės
tarsi išsigąsta ir greitai pakeičia temą. „Pažangiems“ krikščionims jis
neskamba „kietai“ ir tariamai trukdo gyventi. Labai dažnai šventumas
laikomas išgelbėjimo užsitarnavimo per darbus sinonimu arba suvokiamas kaip legalizmas.
Tačiau tai vienintelis Bažnyčios, kurios pasiimti Jėzus sugrįš, apibūdinimas, kurį randame Naujajame Testamente. Jame nerašoma, kad
Jėzus grįš pasiimti „lyderių vedamos“ arba „šiuolaikinės“ Bažnyčios,
„sujungtos“ Bažnyčios ar Bažnyčios, turinčios stiprią „bendruomenę“.
Visi šie bruožai yra nepaprastai svarbūs, kad Bažnyčia augtų ir būtų
sėkminga, bet nė vienas nenusako pagrindinės Kristaus nuotakos savybės.
Deja, dėl ankstesnio legalistinio pamokslavimo daugelis vengia
šventumo temos. Norint užauginti didelę bažnyčią, šiandien, regis,
šios temos reikia išvis vengti. Ir tuo pačiu pastabūs lyderiai žino, kad
apie šventumą kalbama visame Naujajame Testamente, tad šia tema
reikia kalbėti. Todėl šie pranešėjai šventumą padarė skanesnį panaudodami doktriną, kuri skamba maždaug taip: „Kalbant apie šventumą,
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mums nereikia jaudintis dėl asmeninės atsakomybės, nes Jėzus yra
mūsų šventumas — Jame esame saugūs“. Ši doktrina teisinga, bet ne
visiškai, nes Naujajame Testamente kalbama apie du skirtingus šventumo aspektus. Per daug šiuolaikinio mokslo ir pamokslavimo sumeta
juos abu į vieną katilą.
Apie pirmąjį šventumo aspektą mums sakoma:
Jis [Dievas] išsirinko mus jame [Kristuje] prieš pasaulio įkūrimą,
kad mes būtume jo akivaizdoje šventi ir nepeiktini, rodydami meilę.
(Ef 1, 4; AJV)

Dar prieš mums padarant ką nors verto amžinybės, Dievas apsisprendė. Jis pasirinko mus ir tai padarydamas paskelbė mus šventus
Jo akyse. Tai — „pozicinis šventumas“. Dieną, kai priėmėme Jėzų, mes
tapome šventi Dievo akyse, ir niekada nebūsime šventesni. Po dvidešimt penkerių milijonų metų jūs būsite lygiai toks pat šventas kaip ir
tą dieną, kai priėmėte Jėzų.
Štai pavyzdys: 1982 m. liepos mėn. sutikau Lizą Toskano. Netrukus ją įsimylėjau ir apsisprendžiau vesti. 1982 m. spalio 2 d. ji tapo
mano žmona. Šiandien, po trisdešimt penkerių metų, ji nėra mano
žmona kažkaip labiau, palyginti su diena, kai ją vedžiau. Ji nebus labiau žmona, kai švęsime septyniasdešimtąjį santuokos jubiliejų. Būti
Džono Bivyrio žmona — tai pozicija, kurią ji užima. Jai nereikėjo jos
užsitarnauti, dėl jos dirbti ar jos nusipirkti. Ji yra mano žmona, nes aš
ją pasirinkau.
Tai šventumas, apie kurį moko kai kurie lyderiai, ir šis mokymas
teisingas, tačiau yra kai kas daugiau.Vėl panaudosiu savo santuokos
pavyzdį, kad pailiustruočiau kitą šventumo aspektą.
Kol Liza manęs nepažinojo, ji flirtavo su vaikinais, duodavo jiems
savo telefono numerį ir susitikinėjo su tais, kurie jai pasirodydavo įdo-
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mūs. Mums susituokus ji nustojo flirtuoti ar bėgioti paskui kitus vyrukus. Dabar Lisa spinduliuoja elgesį, kuris atitinka jos, kaip žmonos,
poziciją.
Pažvelkite į apaštalo Petro žodžius:
Kaip klusnūs vaikai, daugiau nepasiduokite ankstesnėms savo neišmaningumo laikų aistroms. Šventas tasai, kuris jus pašaukė, tad ir
jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu. (1 Pt 1, 14–15)

Aš pabraukiau kelis žodžius. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį, kad
tie žodžiai vartojami liepiamąja nuosaka. Tai, ką Petras kalba apie
elgesį, nėra pasirinkimas. Antra, Petras kalba ne apie mūsų poziciją
Kristuje, o labiau apie tai, ką mes darome. Išplėstiniame Biblijos vertime tai labai gražiai pateikta: „Jūs patys taip pat būkite šventi visu
savo elgesiu ir gyvenimo būdu.“ Tai elgesio šventumas, ne pozicinis. Jis
panašus į pokyčius Lizos elgesyje po to, kai susituokėme. Mūsų elgesys
turi atspindėti mūsų poziciją.
Štai čia prasideda konfliktas. Savo krikščioniško gyvenimo pradžioje aš vis stengdavausi gyventi šventai ir man vis nepavykdavo. Tai
mažų mažiausiai erzino. Tada atradau Dievo malonę. Sužinojau, kad
malonė yra neužtarnautas Dievo įgalinimas, dėl kurio galime daryti
tai, ko patys negalėtume padaryti. Negalėjau išsilaisvinti iš pornografijos ir kitų nuodėmingų įpročių, bet, kai atradau malonę, galėjau vaikščioti laisvėje tikėdamas ja ir su ja bendradarbiaudamas.
O štai liūdnas faktas. Mūsų tarnystė prieš kelis metus atliko apklausą. Lankėmės įvairiose bažnyčiose, atstovaujančiose įvairiausioms
doktrininėms kryptims ir denominacijoms. Apklausėme daugiau nei
penkis tūkstančius atgimusių krikščionių visoje šalyje. Dalyvių prašėme pateikti tris arba daugiau Dievo malonės apibrėžimų. Apklausos
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rezultatai parodė, kad beveik visi Dievo malonę siejo su išgelbėjimu,
nuodėmių atleidimu, nieko nekainuojančia, neužtarnauta dovana ir
Dievo meile. Tai gera žinia. Bet labiausiai liūdino tai, kad mažiau nei
du procentai tų tikinčiųjų žinojo, jog malonė — tai Dievo įgalinimas.
O juk pats Dievas sako: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė
tampa tobula silpnume“ (2 Kor 12, 9). Apie savo malonę Jis kalba kaip
apie įgalinimą.
Petras rašo: „Malonė <...> tepagausėja jums <...>. Jo dieviška galybė padovanojo mums visa, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui“
(2 Pt 1, 2–3). Petras Dievo malonę pavadina Jo dieviška galybe, kuri
suteikia mums gebėjimą gyventi maldingai, t. y. šventai.
Mes iš tikrųjų negalime iš Dievo gauti nieko, nebent tikime. O tikėti tuo, ko nepažįstame, mes negalime. Jei tik maždaug du procentai
Amerikos krikščionių tiki, kad malonė mus įgalina, tuomet maždaug
devyniasdešimt aštuoni procentai bando gyventi šventai savo pačių
pastangomis, kas yra neįmanoma. Tokio scenarijaus pabaigoje neabejotinai pasirodys nepasitenkinimas, depresija, pasmerkimas ir kaltė.
Štai ir išaiškėja, kodėl krikščionys kalbėtojai sumeta visus šventumo aspektus į pozicinio šventumo katilą. Per daug krikščionių nusivylė dėl to, kad nesugebėjo gyventi maldingai savo silpnomis jėgomis.
Malonė — ne tik Dievo atsakas į išgelbėjimą ir atleidimą, bet ir Jo
galinga pagalba gyyventi šventai! Laiško hebrajams autorius rašo:
Siekite <...> šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties. Žiūrėkite,
kad kas nors nenustotų Dievo malonės. (Hbr 12, 14–15)

Į šias dvi eilutes tiek daug sudėta. Pirmiausia, žodis „siekite“. Graikiškai tai — dioko. Šis žodis apibrėžiamas kaip „sekti arba stipriai ko
nors siekti, rimtai ir uoliai siekti, kad gautum“ (WSNTDICT). Kitame
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žodyne aiškinama taip: „Ką nors daryti įdedant labai daug pastangų ir
turint konkretų tikslą ar paskirtį“ (LOUW-NIDA).
Perskaitę abu šiuos apibrėžimus, pirmiausia turime paklausti, ar
kalbama apie pozicinį, ar apie elgesio šventumą? Atsakymas paprastas.
Tai turėtų būti elgesio šventumas. Pažvelkite iš kitos pusės: ar galite įsivaiduoti, kaip sakau savo žmonai: „Liza Bivyre, tu turi stipriai stengtis,
kad gautum Džono Bivyrio žmonos poziciją“?
Ji nusijuoktų ir pasakytų: „Aš jau esu tavo žmona.“ Pozicijos atžvilgiu, mes jau esame šventi, mums nebereikia dėti daug pastangų, kad
jo vaikytumėmės. Tad Laiško hebrajams autorius kaip ir turėtų kalbėti
apie elgesį.
Mes turime uoliai siekti elgesio šventumo. Jei to nedarysime, mes
„nustosime Dievo malonės“. Kaip galime nustoti padengiančios malonės, apie kurią yra pamokslaujama šiandien? Tai būtų neįmanoma.
Bet kai suprantame, kad Dievo malonė yra dieviškas įgalinimas siekti
elgesio šventumo, galime suvokti, kaip galime jos nustoti (arba netekti).
Laiško hebrajams autorius užbaigia skyrių sakydamas: „Tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui“ (Hbr 12,28).
Malonė įgalina mus deramai tarnauti Dievui ir gyventi šventai.
O dabar svarbioji dalis. Skaitome: „Siekite <...> šventumo, be kurio
niekas neregės Viešpaties“ (Hbr 12, 14). Apie ką kalba autorius? Argi ne
visi pamatys Jėzų? Juk yra aiškiai parašyta: „Štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė“ (Apr 1, 7). Tad
kaip Laiško hebrajams eilutėje gali būti rašoma, kad be šventumo mes
neregėsime Viešpaties? Ką tai reiškia?
Regėti Jėzų

Norėčiau pateikti pavyzdį, kad iliustruočiau, ką reiškia „regėti Viešpatį“, kaip pažadėta siekiant šventumo. Per mano penkiasdešimt, kaip
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Amerikos piliečio, metų pasikeitė dvylika Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentų. Visi jie man vadovavo ir turėjo valdžią, o jų sprendimai paveikė mano gyvenimą. Dažnai kiekvieną jų vadindavau „mūsų
prezidentu“. Tačiau aš nė vieno jų nesu regėjęs akis į akį. Yra kiti JAV
piliečiai, kurie mato prezidentą kasdien, nes jie yra jo draugai arba
jam dirba. Šie privilegijuotieji mato jį reguliariai ir dažnai būna arti
jo. Taip pat reikia pasakyti, kad per visus šiuos metus sužinojau daug
faktų apie mūsų JAV prezidentus: už ką jie kovoja, kokius sprendimus
priima, jų asmeninę istoriją ir kitą viešai prieinamą informaciją. Bet
ko neteko patirti, tai pabendrauti su šiais lyderiais asmeniškai. Todėl
nežinau daug jų asmeninio gyvenimo detalių, dalykų, kurių nerasite
visuomenei prieinamuose visuomenės informavimo šaltiniuose. O juo
labiau niekada neturėjau laimės būti kurio nors iš jų artimu draugu.
Panašiai yra ir krikščionims: jie pavaldūs Jėzui, nes Jis yra jų Lyderis, Jo sprendimai paveikia jų gyvenimus ir jie vadina Jį „Viešpačiu“.
Bet jie Jo nemato ir nėra arti Jo. Galite dėl to ginčytis, bet leiskite Jėzui
paaiškinti šią tiesą:
Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas [tikrai] mane myli, o
kas [tikrai] mane myli, tą mylės ir mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam
apsireikšiu (pasirodysiu, būsiu matomas). [Leisiu aiškiai jam mane
pamatyti ir parodysiu jam, kad esu tikras) (Jn 14, 21; AMPC)

Pažvelkite į Jo žodžius „leisiu aiškiai jam mane pamatyti“. Pažinti
ir laikytis Jėzaus įsakymų reiškia siekti elgesio šventumo. Tie, kurie
taip darys, matys Viešpatį; Jis jiems apsireikš. Jis leis jiems būti arti Jo
ir Jį matyti. Santykiai pereina iš tiesiog pavaldumo Jam į draugystę su
mūsų Karaliumi. Jis vėl sako:
Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. (Jn 15, 14)
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Prašau šiuose Jėzaus žodžiuose atkreipti dėmesį į žodelį „jei“. Mes
giedame giesmes, rašome knygas, sakome pamokslus apie Jėzų kaip
mūsų draugą. Bet žodelis „jei“ reiškia, kad Jo draugystė turi tam tikras
sąlygas. Draugystė su Jėzumi paremta mūsų tikru šventumu, o tie, kurie tai padaro prioritetu, vietoj tarno statuso įgauna draugo statusą.
Tuomet Jėzus sako tiems, kurie liko Jam ištikimi: „Jau nebevadinu
jūsų tarnais“ (Jn 15, 15). Tai, kad Jis sako „nebe“, reiškia, kad kartą
jie buvo laikomi tarnais, o ne draugais. Tiesą sakant, būti Dievo tarno
pozicijoje nėra blogai, ir tai tikrai geriau nei išvis neturėti jokių santykių su Juo. Tačiau tarnas nežino „kodėl“, tik „ką“, o draugas dažnai
žino abu.
Galite prieštarauti sakydami: „Bet mes visi esame Dievo sūnūs ir
dukros.“ Taip, bet turime prisiminti tiesą, kuria pasidalina Paulius:
„Kol paveldėtojas nepilnametis, jis niekuo nesiskiria nuo vergo“ (Gal
4, 1). Graikų kalbos žodis „vergas“ yra lygiai tas pats graikų kalbos žodis, kurį Jėzus vartoja ankstesnėje eilutėje tarnui apibūdinti. Kol sūnus
ar dukra yra vaikas, jis ar ji paprastai nelabai žino, kodėl Dievas daro
tam tikrus dalykus, o žino tik, ką Dievas daro.
Tiek tėvams, tiek vaikams nuostabu, kai sūnus ar dukra užauga ir
tampa jų draugu. Taip pat ir Dievo šeimoje. Santykių dinamika pasikeičia, kai mūsų Tėvas atskleidžia mums daugiau paslapčių. Bet pokytis įvyksta ir mumyse. Dabar mes gyvename labiau trokšdami Jo
nenuvilti, o ne tiesiog vengdami nepaklusti. Mes vis dar — ir taip bus
visada — siekiame Jam paklusti, bet tai nebėra varomoji mūsų širdies
jėga. Dabar mus motyvuoja noras Jo nenuvilti.
Durys

Todėl šventumas savaime nėra galutinis tikslas, kaip kad jį nusako legalistai. Tai tarsi durys į tikrai artimus santykius su Jėzumi. Dabar su-
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prantame „durų“, apie kurias kalba Jėzus, svarbą: tai tikinčiojo širdis.
Jei nesirūpiname siekti šventumo, prarandame gebėjimą girdėti ir atsakyti. Dėl to netenkame privilegijos su Juo švęsti. Tai galime palyginti
su namais, kuriuose tiek daug triukšmo, kad mes neišgirstame, kaip
koks nors svarbus asmuo beldžia į duris. Kelis kartus pabeldęs ar net
pašaukęs mus vardu, lauktas svečias galiausiai išeina.
Vengdami mokyti apie šventumą, mes užblokavome kelią, kuris
veda į artimus santykius su mūsų Karaliumi, o to labiau nei ko kito
trokšta kiekvienas nuoširdus tikintysis! Mūsų strategija mokyti padengiančios malonės neįtraukiant įgalinančios malonės iš esmės uždaro
duris ir dar jas užrakina. Mes nepateikėme pilnos informacijos apie
malonę, nes ji ir padengia, ir įgalina! Tačiau įgalinantis aspektas yra
gyvybiškai svarbus, jei norime patekti ten, kur mėgausimės bendravimu su Šeimininku.
Liza ir aš turime Indianos valstijos išduotą santuokos liudijimą,
tad esame legaliai susituokę. Ar galite įsivaizduoti tokią situaciją: aš
laikau jai prieš nosį santuokos liudijimą ir pareiškiu: „Ei, brangioji,
mes esame susituokę, mes legaliai vienas su kitu surišti, bet aš mezgu
romanus su kitomis moterimis“? Techniškai galiu būti susituokęs su
Liza, bet, be jokios abejonės, ji nebesidalins su manimi savo giliausiais
troškimais ir paslaptimis. Tiesą sakant, mūsų artumas mažės. Mes
nebebūsime draugais, nes praradau tą privilegiją. Ar toks gyvenimas
kartu nuostabus? Ar dėl to mes susituokėme? Jei ir toliau eisiu tuo
keliu, galiausiai amžiams prarasiu savo santuoką.
Ar mokydami tam tikrų dalykų Bažnyčioje neskatinome tokio
elgesio? Ar nesilaikome kelių Biblijos eilučių, kurios, izoliuotos nuo
kitų Naujojo Testamento ištraukų, pateisina mūsų elgesį, nesvarbu, ką
darytume? Ar dabar galime „sugulti“ su pasauliu ir vis dar sakyti Jėzui: „Mes pakartojome nusidėjėlio maldą, esame išgelbėti per malonę ir
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priklausome Tau“? Nejaugi galime tikėti, kad Jis įsileis mus į giliausius
savo širdies kampelius?
Būti ištikimam Lizai mane skatina tai, kad nenoriu prarasti tų ypatingų artumo akimirkų stebuklo, kai gulime ant pagalvių atsisukę vienas į kitą, ir ji man sušnabžda ką nors, ko nepasakytų niekam kitam.
Nenoriu prarasti tokio bendravimo malonumo su nepaprasta moterimi, kuri yra mano žmona. Su Jėzumi taip pat. Aš Jam esu ištikimas,
nes nenoriu prarasti mūsų artumo ir netekti draugystės. Nėra nieko —
nei statuso, nei turtų, nei malonumų, nei veiklos, nei populiarumo,
nei pareigų, nei nuodėmės — nieko geriau už artimus santykius su
Jėzumi. Negaliu įsivaizduoti gyvenimo be Jo pažado: „Pasakysiu tau
nuostabių dalykų, paslapčių, kurių nežinojai“ (Jer 33, 33). Arba tos
nuostabios tikrovės, kurioje Jis „apreiškia, kas gilu ir paslėpta“ (Dan 2,
22). Arba negaliu gyventi be Jėzaus pasiūlymo, kai Jis „ims kalbėti be
palyginimų“ (žr. Jn 16, 25). Ir, žinoma, be Šventosios Dvasios pažado,
kad ji praneš, kas turi įvykti (žr. Jn 16, 13).
Šventumas nėra neigiamas dalykas; priešingai, tai viena teigiamų
Naujojo Testamento tiesų. Kai iš tikrųjų suprasime, kiek daug šventumas gali, mes nebegalėsime tylėti!

Pritaikykite praktiškai
Šventumas nėra blogas žodis, tai slaptažodis. Tai būdas, kuriuo esame
įgalinami atidaryti savo širdies duris Dievo balsui. Be šventumo jūs net
negalėsite išgirsti, kada Jis jums kalba. Šventumas nėra tiesiog kažkas,
ką Dievas duoda jums dėl Jėzaus aukos, tai kai kas, ką jūs privalote —
privalote — praktikuoti mintimis, žodžiais ir elgesiu.
Bet Dievas nepalieka jūsų vienų šiame darbe. Būtent dėl to Dievas
suteikė mums malonę! Jo malonė daro kur kas daugiau nei vien mus
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gelbsti, nors ir tai yra nuostabu. Dievo malonė mus įgalina gyventi
šventai, pagal tai, kokie esame viduje, visiškai patinkantys Dievui!
Ieškokite Dievo jau dabar. Nebelaukite, tiesiog skirkite šią akimirką šauktis Dievo malonės. Įvardinkite savo gyvenimo sritį, kurioje
jums labiausiai reikia Jo malonės, ir melskitės, kad Dievas pripildytų
jus malonės nugalėti viską, kas trukdo išgirsti Jo balsą.

28
PAKILK

Kodėl filmai apie superherojus visais laikais susilaukia tokio didelio
populiarumo? Pagalvokite: ši Holivudo produkcija pritraukia daugiau
žmonių į kino sales nei trileriai, kariniai filmai, filmai apie laukinius
vakarus, specialiuosius agentus ir netgi romantiniai filmai. Tai nėra
susiję tik su vaikinais, nes nuolat sutinku moterų, kurios prisipažįsta, kad myli šiuos didžiųjų ekranų užkariautojus. Kodėl? Mes žinome,
kad buvome sukurti kažkam daugiau, ir mūsų superherojai išreiškia
mūsų neišsakytus vidinius troškimus.
Pamąstykite apie Supermeną. Kai sušmėžuoja neįmanoma, pakyla
nenugalimi priešai, ir situacija atrodo beviltiška, Klarkas Kentas iškart
išsliūkina iš savo Daily Planet laikraščio redakcijos, užsidaro telefono būdelėje ir po kelių akimirkų jis jau išgelbėjimo misijoje. Mums
nepaprastai patinka kvapą gniaužiantis jausmas, kai matome, kaip jis
įveikia priešus, kurie atrodo nesustabdomi. Mes patiriame ekstazę, kai
sustabdomas neteisingumas, aukos išlaisvinamos, o visuomenės gyvenimas grįžta į įprastas vėžes. Viskas sukasi aplink vieną tiesą: mes
mėgaujamės matydami, kaip mūsų superherojai nugali blogį, nes tai
patenkina mumyse giliai slypintį troškimą. Mes žinome, kad nuo pat
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pradžios Dievas sukūrė žmones „panašius į Dievą, atspindinčius Dievo prigimtį“ (Pr 1, 27; MSG). Taip pat parašyta: „Viešpats yra karžygys“ (Iš 15, 3; KBV). Ar kada nors apie tai pagalvojote? Tai Jo prigimties pusė, kuri minima labai retai. Tarsi mes nežinotume, ką daryti su
šia tiesa. Bet vėlgi Izaijas skelbia:
Viešpats išeis kaip karžygys, kaip karo vyras pažadins savo įniršį. Jis
šauks, šauks garsiai, Jis nugalės savo priešus. (Iz 42, 13; KBV)

Kariai, kurie kovoja su neteisybe, yra didvyriai. Jėzus yra tikrasis
Superherojus. Jis yra Užkariautojas ir Nugalėtojas.
Gerokai anksčiau nei Izaijas užrašė šiuos žodžius, Jį pamatė Jozuė.
Mūsų Karalius nešėsi ne avinėlį, bet kardą ir pasivadino „VIEŠPATIES
kariuomenės galva“ (Joz 5, 14).
Praėjus daug laiko po to, kai Izaijas užrašė šiuos žodžius, apaštalas
Jonas taip pat pamatė Viešpatį ir apibūdino Jį dar nuostabiau: „Jo akys
švietė kaip ugnies liepsna“ ir „iš <...> burnos ėjo dviašmenis kalavijas“
(Apr 19, 12.15).
Jis yra karžygys! Dauguma mūsų žino, kad karžygys iš prigimties
paprastai nėra ramaus būdo, susivaldęs ar mąslus. Ne, karys karo sūkury yra susitelkęs, ryžtingas ir negailestingas.
O dabar pažvelkime į save. Ar kada pamąstėte apie vieną faktą,
kurį Jėzus sako visoms septynioms Apreiškimo knygoje minimoms
bažnyčioms? Kažką iš tos pačios srities: „Nugalėtojui (arba pergalingajam) <...>“. Kaip galime būti nugalėtojai, jei nėra ko nugalėti? Kaip
galime būti pergalingi, jei nėra mūšio?
Yra daug žmonių, kurie sumenkina šį pašaukimą. Jie sako, kad
mūsų tapatybė Kristuje daro mus nugalėtojais. Kitaip tariant, Jis yra
Nugalėtojas, tad būdami Kristuje mes savaime esame nugalėtojai. Tai
tiesa, kai kalbame apie mūsų poziciją Jame, bet tai nėra visa tiesa. Kam
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Jėzui sakyti septynių bažnyčių žmonėms „tam, kuris nugali“, jei mes
tokiais tampame savaime dėl išgelbėjimo?
Visatoje veikia Leksas Lutoras15 ir jis vadinamas šėtonu. Jam pavaldžios ištisos kohortos, kurios nėra kvailos, ir jų pirmasis ir svarbiausias tikslas — jus sustabdyti, įkalinti ir kontroliuoti. Galų gale šėtonas
darbuojasi ištisą parą septynias dienas per savaitę. Bet jis buvo nuginkluotas. Jo valdžia bei galia tau ir man buvo atimtos!
Panašiai ir Leksas Lutoras neturėjo galios plieniniam žmogui.
Tačiau jo genialus, piktybių pritvinkęs protas atrado ir panaudojo
kriptonitą, kad paimtų viršų. Dėl to Lutoras įgijo gebėjimą sugauti ir
kontroliuoti Supermeną. Panašiai ir šėtonas panaudojo tai, kas jį patį
pražudė — dvasinį kriptonitą, — kad sulygintų pozicijas. Jis jį sukūrė
dar danguje būdamas pateptu kerubu (žr. Ez 28, 14–16). Šėtonas pirmasis sužinojo, kaip jis mus susilpnins ir atims mūsų karalystės galias.
Šėtonas (tikras Leksas Lutoras) žino, kad, jei pamatysime realų dvasinio kriptonito poveikį, sviesime jį kuo toliau, tad jis jį gudriai užmaskuoja. Ar kada pastebėjote, kas nutinka jūsų viduje, jei pasiduodate
kriptonitui? Galbūt ir patiriate trumpalaikį malonumą ir linksmumą,
tačiau bet to, kad jus susilpnintų, kriptonitas priverčia jus jaustis tuščiai. Jūs netenkate savo užkariautojiškos prigimties ir tampate kaip
žolė be saulės ir vandens. Imate vis labiau dvasiškai nykti.
Šmėstelėjimai

Brangūs Dievo vaikai, grįžkite prie savo tikrosios tapatybės! Jūs esate
pašaukti būti savo kartos superherojai realiame gyvenime. Savyje jūs
turite tai, ko reikia, kad nugalėtumėte. Tai neprasimanyta. Buvau palaimintas galimybe keliauti po pasaulį ir matyti didelį Kristaus kūną.
15 Leksas Lutoras (angl. Lex Luthor) — komiksų apie Supermeną piktadarys,
Supermeno priešininkas — vert. past.
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Šiek tiek mačiau, ką galėtų padaryti bažnyčios bendruomenės ir atskiri tikintieji.
Galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių, bet leiskite jus sudominti tik
keliais. Buvau gausiausiai musulmonų apgyvendintoje šalyje ir kelis
kartus pamokslavau bažnyčioje, turinčioje šiek tiek daugiau nei šimtą keturiasdešimt tūkstančių narių, kurių daugiau nei pusė — buvę
musulmonai. Bažnyčios salė talpina trisdešimt penkis tūkstančius
žmonių, bet jiems reikia daryti kelis sekmadieninius tarnavimus. Jei
nebūčiau ten buvęs ir pamatęs to asmeniškai, greičiausiai nebūčiau
tuo patikėjęs. Tai išties gyvybinga bažnyčia, klestinti sudėtingomis sąlygomis. Šios bažnyčios kariai yra herojai ir nugalėtojai.
Antrajam bažnyčios pastoriaus sūnui per gimdymą buvo sužalotos
smegenys, ir gydytojai sakė, kad jis niekada nekalbės ir nevaikščios.
Ekspertai pastoriui ir jo žmonai pranešė, kad jų sūnus likusį savo gyvenimą, kad ir koks trumpas bebūtų, bus kaip daržovė.
Dievas prakalbo pastoriui ir pasakė:
– Kur aš esu?
– Savo dangaus soste, — atsakė pastorius.
– Ne, aš gyvenu tavyje, — pasakė Viešpats. — Todėl noriu, kad
kalbėtum savo sūnaus smegenims ir sukurtum naujas, kaip aš prabilau
ir sukūriau viską, ką tu matai.
Tad pastorius pakluso ir kasdien Jėzaus vardu kalbėjo savo sūnaus
smegenims. Galiausiai jo sūnus pradėjo kalbėti. Tuomet Viešpats nurodė tą patį padaryti su jo kojomis. Būdamas šešerių sūnus pradėjo
vaikščioti. Žaidžiau su juo golfą, dabar jis vedęs ir turi tris vaikus.
Šis pastorius yra nugalėtojas, kurio kriptonitas sustabdyti negali.
Neseniai mane pakvietė į vieną tautą pakalbėti bažnyčios judėjimo
pastoriams ir lyderiams. Jie nuvežė mane į areną, ir mane probloškė
12500 lyderių klausytojų minia. Jie degė, ir jų ugnis įkvėpė.
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Kitą dieną pietavau su aukščiausiais lyderiais. Sužinojau, kad jų
tinkle yra daugiau nei trys šimtai tūkstančių žmonių. Paklausiau, kada
prasidėjo jų judėjimas, manydamas, kad greičiausiai prieš kokias porą
kartų̃. Jie pasakė, kad viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus vos prieš
šešiolika metų.
Buvau pritrenktas. „Kaip jums tai pavyko išsivysčiusioje pasaulio
šalyje?“ — paklausiau. Puikiai angliškai kalbantis lyderis nieko nelaukdamas atsakė: „Mes mokiname savo žmones gyventi tam, kas yra
amžina.“
Likau be žado.
„Buvau daugelyje Amerikos bažnyčių, — toliau kalbėjo tas lyderis, — ir pastebėjau, kad Amerikos krikščionys gyvena žvelgdami septyniasdešimt-aštuoniadešimt metų į ateitį. Mūsų žmonės gyvena žvelgdami į amžinybę.“ Toks požiūris padeda jiems geriau suvokti dvasinio
kriptonito pavojus.
Liza ir aš kalbėjome 3500 pastorių ir lyderių Jerevane, Armėnijoje.
Daug lyderių atvyko iš Irano. Tarp susitikimų viena jauna moteris pasakojo mums, kaip Irano policija per jos trumpą viešnagę kitoje šalyje
jau skambino jai į mobilųjį tikrindama, kur ji yra.
Man išsprūdo klausimas: „Kodėl jūs grįžtate, jei jūsų gyvenimui
gresia toks pavojus?“ — „O kas papasakos Irano žmonėms apie Jėzų,
jei negrįšiu?“ — ji iškart atsakė. Lindau atgal į savo urvą. Be abejonės,
ji laikosi gana atokiai nuo kriptonito.
Prieš daug metų viena bažnyčia daugiau nei du mėnesius rengė
kasdienius susitikimus, ir kiekvieną vakarą tuose tarnavimuose apsilankydavo po keturis tūkstančius žmonių. Nesuskaičiuojami tūkstančiai žmonių buvo išgelbėti, iš tikrųjų išgydyti ir išlaisvinti. Vieną vakarą pasirodė Jėzus. Daugelis Jį pamatė ir raudojo. Tai tebuvo akimirka,
bet kai Jis išnyko, Jis paliko savo artumo įrodymą. Ant salės sienos

296

Kriptonito sunaikinimas

liko Jo 8x6 pėdų dydžio atvaizdas. Jis buvo panašus į Turino drobulę.
Atvaizdas liko ant sienos dar aštuoniolika mėnesių ir palaipsniui nyko,
kol jo nebeliko.
Kitą vakarą prie šoninio bažnyčios įėjimo sustojo greitosios pagalbos autmobilis. Paramedikai į bažnyčios salę įvežė ant gulto gulintį žmogų. Jam gyventi buvo likusios tik dvidešimt keturios valandos.
Dievo galia buvo tokia didelė, kad tas vyras visiškai išgijo ir tą vakarą
pats išvežė savo gultą iš salės.
Tikrai tai žinau, nes ne tik dalyvavau kiekviename tų susirinkimų,
bet taip pat buvau tos bažnyčios pastoriaus vykdomasis asistentas.
Mačiau, kaip nevaldomos liepsnos, besiveržiančios tiesiai į tarnystės biurą, stebuklingai sustojo. Mačiau nutildomas arba kita kryptimi nukreipiamas audras ir stebuklus, kurių neįmanoma paaiškinti.
Mačiau kurčiuosius, kurie pradėjo girdėti, akluosius, kurie praregėjo,
luošuosius, kurie pradėjo vaikščioti. Turiu draugą, kuris daug žmonių
Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje prikėlė iš mirusiųjų. Buvau ten,
kur Dievo artumas pasireikšdavo taip stipriai, kad daugiau nei aštuoni
tūkstančiai žmonių arenoje negalėjo pastovėti ant kojų, kai vykdavo
stebuklai, ir amžiams pasikeisdavo gyvenimai.
Ir nors to nemačiau asmeniškai, bet žinau porą tikrų istorijų, kuomet ištisos gentys ar bendruomenės būdavo išgelbstimos, ir kurių kultūra visiškai pasikeitė. Tokie įvykiai šiais laikais labai retai pasitaiko,
bet aš tikiu, kad artėja metas, kuomet tai taps įprastais reiškiniais, kaip
ankstyvojoje Bažnyčioje, tik didesniu mastu.
Buvę su Jėzumi

Visi šie žmonės ir jų patyrimai turi kai ką bendro su ankstyvąja Bažnyčia. Tas kai kas minimas ir parodomas visose evangelijose ir Apaštalų
darbų knygoje, ir mes taip pat galime tai turėti. Šį bendrumą apibūdina trys žodžiai: valdžia, galia ir drąsa.
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Mes matome, kaip Jėzus keičia miestelius ir miestus, kuriuose
atmosfera pasikeisdavo vien Jam pasirodžius. Vienas pavyzdys yra Jo
atėjimas į sinagogą, kai po kelių akimirkų „žmonės stebėjosi jo mokslu,
nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai“ (Mk 1, 22).
Tuomet be jokio išankstinio perspėjimo „netyrosios dvasios apsėstas žmogus <...> ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai?
Gal atėjai mūsų pražudyti?“ (23–24 eil.). Bet Jėzus joms įsakė: „Nutilk
ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia suklykė, pargriovė tą žmogų ant
žemės jį baisiai tąsydama ir išėjo. Visus apėmė nuostaba, visi buvo
sužavėti Jo valdžios, galios ir pasitikėjimo. Tai taip visus paveikė, kad
kitą dieną visas miestas ieškojo Jėzaus (žr. 21–38 eil.). Jūs žinote, kad
evangelijose gali būti randamas ne vienas tokio pobūdžio pavyzdys.
Įspūdinga tai, kad savo žemiškų dienų pabaigoje Jėzus pasakė:
„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21). Jei tai dar
nepakankamai jus stebina, Jis labai aiškiai sako: „Iš tiesų, iš tiesų sakau
jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos
didesnių“ (Jn 14, 12). Tokius pat darbus ir dar didesnius! Ar tai įmanoma? Jei Jis taip pasakė, tuomet tikrai taip! Ankstyvajai Bažnyčiai
tai buvo kone kasdienybė. Jie vaikščiojo turėdami tokią valdžią, galią
ir drąsą, kad ištisi miestai ir miesteliai vos per kelias dienas priėmė
Jėzų. Tai tinka ir šiandienos įvykiams, kuriuos teko matyti ar apie juos
girdėti.
Ankstyvojoje Bažnyčioje, jei kalbėtume tik apie Jeruzalę, neliko nė
vieno nepaliesto žmogaus. Vos per kelias dienas nutiko vienas iš šių
trijų dalykų: gyventojai arba buvo apstulbę dėl visų galingų įvykių,
arba supyko dėl to, kad buvo skelbiamas Jėzus, arba buvo patraukti į
karalystę. Bažnyčia augo stulbinančiu greičiu, veikė su didele jėga ir
patyrė keletą pagarsėjusių stebuklų. Vieną kartą nuo gimimo luošas
žmogus, atneštas į kasdienių susitikimų vietą, buvo išgydytas. Jis iš-
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kart pradėjo šokinėti ir šaukti, ir aplink jį susirinkę nemaža miesto
gyventojų buvo apstulbę!
Miesto valžia suėmė Petrą ir Joną siekdami sukliudyti judėjimui
formuotis. Jie buvo atvesti prieš tarybos narius, kurie padarė išvadą:
Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti,
nemokyti žmonės, jie labai stebėjosi; jie atpažino juos buvus kartu su
Jėzumi. (Apd 14, 13)

Drąsa — štai kas patraukė tarybos dėmesį. Petrui ir Jonui būtų
buvę kur kas lengviau išsigąsti ir sugalvoti kokį taikdarišką manevrą
stovint priešais miesto įtakinguosius. Jie galėjo susilaikyti nuo konfrontacijos. Tačiau jie išliko tiesoje, net kai grėsė didžiulis pavojus.
Iš kur juose tokia drąsa ir jėga? Atsakymą randame žodžiuose
„juos buvus su Jėzumi“. Šie vyrai tiek anksčiau, tiek dabar vaikščiojo
Šeimininko artume. Jie darė tuos darbus, kuriuos Jis darė, ir todėl keitėsi ištisi miestai. Jie buvo šventumo vyrai. Ankstyvoji Bažnyčia laikėsi
kuo toliau nuo kriptonito ir pasiliko arti Sūnaus semdamiesi savo galios iš Jo. Ir todėl jie vaikščiojo labai drąsiai, su valdžia ir galia.
Deja, istorija taip pat rodo, kad Korinto bažnyčia nepaveikė savo
miesto taip, kaip mokiniai Jeruzalėje, o vėliau Samarijoje, Jopėje, Lydoje, Šarone ir Antiochijoje. Korinto bažnyčia buvo priešinga. Bažnyčios tikintieji buvo silpni ir neturėjo jėgos paveikti savo miestą. Nuostabu tai, kad Korinto bažnyčia tikėjo Šventosios Dvasios dovanomis
ir jas praktikavo. Nors tarp šių tikinčiųjų ir įvyko šiek tiek stebuklų,
jiems trūko to, ko reikėjo, kad miestas būtų paveiktas.
Ko mes norime savo kartai? Ar įmanoma vėl pamatyti paveiktus
ir perkeistus miestus? Esu kviečiamas pasisakyti į daug miestų ir pasidžiaugti gausiais daugybės bažnyčių lankytojais; bet tuo pačiu man
liūdna dėl daugumos, gal net milijonų kitų žmonių, kurie nėra paveik-
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ti karalystės labui. Kodėl mes nedarome įtakos miesteliams, miestams
ir regionams? Ar nėra taip, kad viršų paėmė kriptonitas?
Dievas apreiškė mūsų likimą per vieno Senojo Testamento teisėją. Jo vardas Samsonas. Jis flirtavo su nepaklusnumu, kol tai virto jo
gyvenimo būdu. Galiausiai Samsonas sumokėjo siaubingą kainą, nes
kriptonitas pavogė jo stiprybę. Jis nebegalėjo naudotis savo antgamtinėmis jėgomis kaip anksčiau. Tačiau daug iškentėjęs jis atgailavo, ir
jo jėga sugrįžo. Pabaigoje jis atliko didesnį žygdarbį nei per visus tuos
metus iki kol prarado savo jėgą.
Pranašas Danielius išpranašauja, kad ateis karta, kuri paskutinėmis dienomis nepasiduos jokiam priešui. Jis sako:
Žmonės, kurie pažįsta savo Dievą, bus stiprūs ir veiks. (Dan 11, 32;
KBV)

Raktas į šios armijos stiprybę ir galią buvo tai, kad jie artimai „pažįsta savo Dievą“. Raktas į šį artumą — jų nuoširdus artumo siekimas.
Paskutiniai žodžiai

Štai ir artėjame prie pabaigos. Dievas jus pašaukė būti herojais, čempionais, tais, kurie gyvenime laimi ir keičia pasaulį ten, kur jie yra.
Būkite stiprūs, būkite drąsūs, artinkitės prie Karaliaus, nes Jis jūsų
trokšta. Jis ilgisi būti arti jūsų ir jus įgalinti. Jis už jus. Jis tiki jumis ir,
svarbiausia, Jis jus myli amžina meile.
Jūs esate vienas iš tikrųjų šios žemės superherojų. Didesnis yra
Čempionas, kuris yra jumyse, nei šio pasaulio Leksas Lutoras. Semkitės jėgų iš Jo ir pakeiskite daug gyvenimų. Jūsų poveikis nebus žinomas, kol nestovėsite prieš Karaliaus sostą. Jūs džiaugsitės tiek dabar,
tiek tą dieną, kad nepasidavėte kriptonitui.
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Taigi įveikite kriptonitą, sunaikinkite jį, nugalėkite jį ir neužleiskite jam nė lopinėlio, nė truputėlio nepraverkite jam savo gyvenimo
durų. Jūs buvote sukurti didžiai šlovei ir jėgai. Galingasai, tau skirtas
likimas, ir šiam pasauliui reikia, kad tą likimą išpildytum.

Pritaikykite praktiškai
Dievas yra karys, o mes buvome sukurti pagal Jo panašumą. Dėl to filmai apie superherojus giliai mumyse kažką paliečia. Mes nuo gimimo
žinome, jog esame gimę didybei!
Būtent tam Dievas mus ir sukūrė, ir per visą žmonijos istoriją matome žmones, kurie dėl Dievo darė nuostabius darbus, kai savo gyvenime nepaliko vietos sąmoningos nuodėmės kriptonitui. Per kelias
dienas Dievo galia ir Jo žmonių drąsa perkeisdavo miestus. Dievas
kviečia jus žengti žingsnį ir padaryti tai vėl .
Paklauskite Dievo, į kokią kovą Jis kviečia jus. Į kokį miestą, regioną, teritoriją ar šalį Jis jus kviečia? Užsirašykite, ką Jis jums pasakys,
ir melskite Dievo išlieti ant jūsų savo malonę, kad galėtumėte ten įgyvendinti Jo tikslą. Tuomet susitelkite į amžinąjį atlygį — pažadą visko,
ką uždirbsite per savo ištikimą, pergalingą tarnavimą šiame gyvenime — ir eikite. Dievas pašaukė jus būti herojumi!

D I SKU SIJ Ų
KL A USIM A I

Jei šią knygą skaitote kaip studijų arba kurso Kriptonito sunaikinimas
dalį (o tai tikrai gera mintis!), rekomenduoju kiekvieną savaitę peržiūrėti vaizdo pamokas ir grupėje panagrinėti atitinkamos diskusijos
klausimus. Vaizdo pamokos atitiks ir praplės pagrindines knygos temas, tad būtų idealu, jei visi dalyviai tiek peržiūrėtų pamokas, tiek
perskaitytų knygą.
Malonių akimirkų!

1 pamoka: Mūsų potencialas

Aptariamos 1–3 skyrių temos
1. Jūsų nedomins joks potencialas, apie kurį nenutuokiate. Ar pastebėjote, kad šis principas veiktų jūsų gyvenime? Kokius naujus produktus, technologijas ar įsitikinimus priėmėte po to, kai sužinojote, kaip jie gali jums pasitarnauti? Kuo tai panašu į šioje pamokoje
sužinotus dalykus?
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2. Mūsų potencialas Dieve apima neįsivaizudojamas galimybes. Kaip
ši pamoka įkvėpė jus patyrinėti savo tapatybės Kristuje potencialą? Kokiose srityse mąstėte per siaurai?
3. Kaip manote, kodėl apie mūsų potencialą Kristuje šiandien bažnyčiose paprastai nemokoma? Kaip, jūsų manymu, pasikeistų bažnyčia, jei mus mokytų tikėti, kad visa tai įmanoma? Kaip mąstymas
apie tas galimybes keičia jus jau dabar?
4. Kai mes labai ribotai suvokiame, kas galime būti kaip krikščionys,
tai paveikia ir pasaulio požiūrį tiek į krikščionybę, tiek į Dievą. Kaip
pasikeistų pasaulio požiūris į krikščionis, jei mes įvykdytume savo
potencialą? Kaip pasikeistų jų požiūris į Dievą, jei tai padarytume?
2 pamoka: Vieno galia

Aptariamos 4–7 skyrių temos
1. Paulius rašo, kad dėl korintiečių nepagarbos Kristaus kūnui tarp
jų yra daug silpnų, ligotų ir net mirusių anksčiau laiko. Tai tinka ir mums šiandien ir sakoma, kad daugelis yra paveikti. Kuo tai
skiriasi nuo to, ko buvote mokomi apie Bažnyčią, Kristaus kūną?
Kodėl visiems tikintiesiems šiandien tai svarbu suprasti?
2. Daugeliui Kristaus kūno narių nepavyksta panaudoti savo potencialo dėl bažnyčioje žinomos kieno nors nuodėmės, bet tai nėra
vienintelė priežastis, dėl ko krikščionys suserga, miršta anksčiau
laiko ar yra silpni. Kodėl svarbu tai atskirti? Kokios dar gali būti
bažnyčiai kylančių sunkumų priežastys?
3. Vakarų šalyse vyrauja labai stiprios individualistinės pažiūros, bet
matome, kad, kai Achanas nusidėjo prieš Dievą, tai paveikė visą
Izraelį, nes jie buvo vienas kūnas. Kaip ši tiesa keičia jūsų požiūrį į
savo vaidmenį Kristaus kūne?
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4. Dvasinis kriptonitas — tai sąmoninga nuodėmė. Achanas žinojo, kad negerai paimti grobio dalį sau, o korintiečiai taip pat žinojo, kad jų girtuokliavimas, apsirijimas ir savanaudiškumas per
Viešpaties vakarienę buvo nuodėmė. Abiem atvejais silpnumas ir
mirtis ištiko tuos, kurie nieko blogo nepadarė. Kaip jums atrodo,
kodėl Dievas taip rimtai žiūri į nuodėmę savo Kūne? Kodėl, jūsų
nuomone, Jis nori, kad mes ypač vertintume ne tik atskirą tikintįjį,
bet ir Kūną kaip vienetą?
3 pamoka: Kriptonitas

Aptariamos 8–10 skyrių temos
1. Ar galite įsivaizduoti, kad Justino ir Andželikos situacija iš tikrųjų galėtų įvykti? Žinoma, kad ne. Bet kuo, jūsų manymu, panašūs
kai kurių krikščionių santykiai su Dievu? Kaip reaguotumėte, jei
pamatytumėte ką nors taip elgiantis su savo vyru ar žmona? Kaip
reaguotumėte, jei kas nors taip elgtųsi su Dievu?
2. Sąmoninga nuodėmė yra dvasinis kriptonitas, o dvasinis kriptonitas yra stabmeldystė. Ką tai reiškia, kad tiek daug bažnyčią lankančių žmonių iš tikrųjų garbina stabus? Kaip stabmeldystė atrodo
tautoje, kuri nesilanksto statuloms is stabams?
3. Apie stabmeldystę daugumoje bažnyčių nėra mokoma. Kas labiausiai jums įsiminė iš to, ko buvo mokoma šioje pamokoje apie stabmeldystę? Kaip manote, dėl ko tai buvo įsimintiniausias dalykas?
4. Visoje Biblijoje Dievas nuolat prilygina stabmeldystę svetimavimui. Savais žodžiais atsakykite, kodėl Dievas taip elgiasi? Ką tai
pasako apie santykius, kuriuos Jis mums siūlo?
5. Stabmeldystė prasideda tuomet, kai pradedamas garbinti kūrinys,
o ne Kūrėjas. Kaip Dievas reaguoja į tokį elgesį? Kodėl Dievas atsi-
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traukia nuo tų, kurie Jo nepasirenka? Kodėl, jūsų manymu, palankumas homoseksualumui yra ženklas, parodantis, kad visuomenė
pasidavė stabmeldystei?
6. Jei norime atpažinti stabmeldystę, turime teisingai suprasti, kas yra
tikrasis garbinimas. Iš tikrųjų garbinti — tai paklusti Dievo paliepimams, o ne giedoti lėtas giesmes. Kaip toks supratimas apie garbinimą keičia jūsų mąstymą apie krikščionišką gyvenimą? Koks sutiktas žmogus parodė geriausią pavyzdį, kaip gyventi garbinant Dievą?
4 pamoka: Šiuolaikinė stabmeldystė

Aptariamos 11–14 skyrių temos
1. Istorija apie Sauliaus nepaklusnumą, kai jis išsaugojo kai kuriuos
amalekiečius, parodo mums stabmeldystės šaknis Bažnyčioje.
Kaip Sauliaus godumas prilygsta stabmeldystei?
2. Samuelis Sauliui pasakė, kad užsispyrimas yra tas pats kaip stabmeldystė. Tai nutinka, kai mes laikomės to, ko norime mes, o ne
ką Dievas paskelbė būsiant Jo valia. Kaip toks užsispyrimas atvėrė
duris dar didesnei nuodėmei Sauliaus gyvenime? Kodėl tai yra
stabmeldystė? Kodėl tai veda į didesnę nuodėmę?
3. Godumas įveda mus į stabmeldystę ir, tiesą sakant, pats yra stabmeldystė. Bet pasitenkinimas veda į pamaldumą. Kai žvelgiate į
savo tikslus, prioritetus ir įpročius, kas, jūsų nuomone, jūsų gyvenime stipresnis: godumas ar pasitenkinimas? Kaip galėtumėte siekti
būti labiau patenkinti?
4. Nors pasitenkinimas būtinas kiekvieno krikščionio gyvenime, jo
neturėtume painioti su nusiraminimu. Savais žodžiais apibūdinkite, kuo jie skiriasi? Iš ko galite suprasti, kad žmogus yra patenkintas, o ne nurimęs?
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5. Kitas svarbus paaiškinimas, kurį reikėtų prisiminti, yra tai, kad
stabmeldyste nelaikoma tai, jog tikintysis nusideda; stabmeldystė
yra kai tikintysis pasiduoda nuodėmei. Remdamiesi visomis ligšiolinėmis pamokomis, kaip apibūdintumėte skirtumą tarp šių
dviejų dalykų?
6. Jei norime suprasti, kad sąmoninga nuodėmė yra dvasinis kriptonitas, mes taip pat turime suvokti, jog Dievas mums siūlo visiškai naują gyvenimą su nauja prigimtimi — Jo prigimtimi. Ar
kada pagalvojote, kad galima neturėti polinkio nusidėti, bet būti
linkusiam į teisumą? Kaip jaučiatės žinodami, kad toks pasikeitimas įmanomas ir jo netgi tikimasi jūsų gyvenime?
5 pamoka: Jėzaus imitacija

Aptariamos 15–18 skyrių temos
1. Dievas jus išgelbėjo turėdamas tikslą parsivesti jus pas save. Jis
nori su jumis artimai bendrauti. Tam reikia, kad apsivalytumėte
nuo pasaulio dalykų, nes Jis nori, jog jūsų santykiai būtų tikri. Ką
tai reiškia? Kaip žinoti, kad tai padarėte?
2. Įsivaizduokite, koks nusivylęs turėjo būti Dievas, kai žmonės, kuriuos Jis trokšta atsivesti pas save, atsisako pas Jį eiti, net jei ir teigia, kad Jis juos išgelbėjo. Kaip jaustumėtės, jei susituoktumėte su
žmogumi, bet jis atsisakytų pasilikti su jumis viename kambaryje?
O jei jis netgi nekalbėtų su jumis telefonu? Kas būtų, jei jis su jumis
bendrautų tik per kitą — trečią — asmenį? Kokie būtų jūsų tarpusavio santykiai?
3. Aaronas liko stovykloje, tad galime sakyti, kad jam buvo patogiau
stovykloje su žmonėmis nei Dievo artume ant kalno. Kai kurie
žmonės būtent tokie — jiems patogiau bažnyčioje nei Dievo artu-
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me. Kaip jūs reaguojate pajutę Dievo artumą?
4. Izraelis turėjo aukščiausią kunigą, kuris paskelbė, kad Yahweh juos
išvedė iš Egipto, ir garbino Jį atnašaudami deginamąsias aukas ir
atnašas, visą laiką savo dėmesį nukreipę į aukso veršį — taip jie
siekė patenkinti savo pačių troškimus. Jei Izraelis galėjo išpažinti
šiuos dalykus naudodamas tinkamą vardą, bet garbindamas netikrą, pasibjaurėtiną dievą, ar negali Bažnyčia šiandien elgtis taip
pat? Kaip tai atrodytų?
5. Izraelis pakluso kai kuriems Dievo nurodymams, o kitus atmetė.
Bažnyčios visame pasaulyje daro tą patį pasirinkdamos eilutes, kurios joms patinka, ir ignoruodamos tas, kurios ragina mus gyventi
šventai, visiškai atsidavus Dievui. Kaip atskirti, ar garbiname tikrą
Jėzų, o ne Jo imitaciją?
6 pamoka: Starto linija

Aptariamos 19–21 skyrių temos
Kaip Jahvės imitacija išsivystė Izraelyje, ir kaip Jėzaus imitacija vystosi
Bažnyčioje? Abi atsiranda tada, kai širdis užkietėja nesant nuoširdžios
atgailos.
1. Šioje pamokoje daug kalbama apie atgailą — jos būtinybę, jos vaidmenį Evangelijoje ir ką tai iš tikrųjų reiškia. Kuo tai panašu ar
kuoskiriasi nuo ankstesnio jūsų supratimo apie atgailą? Ar tai keičia jūsų supratimą apie Evangeliją? Jei taip, tuomet kas konkrečiai
keičiasi?
2. Visos Evangelijos prasideda nuo istorijos apie Joną Krikštytoją,
kuris skelbė atgailą dėl nuodėmių. Tai reiškia, kad Jėzaus Evangelija visada prasideda nuo atgailos. Kaip jaučiatės girdėdami tokį
teiginį? Kodėl atgaila Evangelijai tokia svarbi?
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3. Nuoširdus tikėjimas Jėzumi Kristumi neįmanomas be atgailos už
sąmoningai daromą nuodėmę. Jei išliekame nuodėmėje ir teigiame esą krikščionys, esame apgauti. Kodėl, jūsų manymu, Dievui
taip rūpi, kaip mes gyvename?
4. Prisiminkite istoriją apie Justiną ir Andželiką, kai Andželika net
nesuprato, kad ištekėdama ji turėjo palikti savo ankstesnius vaikinus. Kaip kitaip tie, kurie nepažįsta Jėzaus, turėtų sužinoti, jog turi
atgailauti, jei mes jiems nepasakysime? Kas gali mums nutikti, jei
liepsime žmonėms nebedaryti nuodėmių? Kodėl svarbu apgalvoti,
kiek mums kainuos paskelbti visą Evangeliją?
5. Apie mus pasako mūsų veiksmai, ne tik mūsų ketinimai. Tai parodo, kokia galinga yra Evangelija, nes ji gali mus kaip asmenis visiškai perkeisti. Kaip tai parodo, kad atgaila yra teigiamas ir naudingas dalykas? Savais žodžiais paaiškinkite, kaip Dievo reikalavimas
atgailauti iš tikrųjų yra mums skirta Jo malonė.
7 pamoka: Tiesa, tolerancija ir meilė

Aptariamos 22–24 skyrių temos
1. Judas norėjo rašyti apie išgelbėjimo stebuklą arba apie kitus gražius dalykus, bet turėjo įspėti savo klausytojus, kad Dievo malonę
jie pavertė leidimu daryti nuodėmes. Ar savo gyvenime esate sau
leidę nepaisyti Dievo perspėjimų sakydami tik gražius dalykus?
Kodėl svarbu, kad nepamirštumėte perspėti kalbėdami?
2. Bažnyčia pradėjo toleruoti nuodėmę todėl, kad neteisingai suprantame tikrą meilę. Tikrai meilei reikia tiesos, o tiesa visada
turi amžinybės perspektyvą. Jei išlaikome amžinybės perspektyvą,
kaip tai keičia supratimą apie tai, kas gyvenime svarbu?
3. Dievo meilė reiškia paklusimą Dievo įsakymams. Tai skiria krikš-
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čionišką meilę nuo pasaulio meilės. Kaip dar apibūdintumėte skirtumą tarp Dievo meilės ir pasaulio meilės?
4. Meilė be Dievo tiesos nėra tikra meilė — tai klastotė. Mūsų kultūra ima apleisti šią meilę, ir todėl Bažnyčia skatinama kurti Jėzaus
imitaciją. Kaip jaučiatės dėl to, kad reikia kalbėti tiesą su meile?
Kodėl, jūsų nuomone, tiek daug žmonių nesijaučia patogiai girdėdami ar sakydami tiesą?
8 pamoka: Kriptonito sunaikinimas

Aptariamos 25–28 skyrių temos
1. Kai kurie tikintieji nekreipia dėmesio į nuodėmę, nes jie nesuvokia, kaip stipriai jų nuodėmė žeidžia Dievo širdį. Kiti krikščionys
tiki melu, kad yra tik nusidėjėliai pagal prigimtį, bet Jėzaus kraujas yra pakankamai galingas, kad išlaisvintų mus nuo bausmės už
nuodėmę, bet negali mūsų išlaisvinti iš nuodėmės pančių. Šie tikintieji užsikrėtę kriptonitu, t. y. sąmoningai praktikuoja nuodėmę. Kaip kuris nors iš šių įsitikinimų paveikė jūsų gyvenimą? Kaip
jie paveikė kitus žmones, laikančius save krikščionimis?
2. Trečioji grupė tikinčiųjų — tai nuoširdūs krikščionys, kurie suvokia nusidedą, bet jiems tai yra nuolatinė kova. Jie nori ištrūkti, bet
dar neatrado Dievo žodyje, kaip gyventi laisvėje nuo nuodėmės.
Gėda dėl savo nuodėmės laiko juos jų nuodėmėje. Kokiomis šios
pamokos tiesomis pasidalintumėte su tokiais tikinčiaisiais?
3. Šioje pamokoje dalinuosi savo liudijimu apie tai, kaip Dievas mane
išlaisvino nuo geidulingumo ir pornografijos. Kas šiame liudijime
jus įkvėpė labiausiai? Kodėl? Ką girdėti buvo sunkiausia? Kodėl?
4. Laisvė nuo nuodėmės ateina per pamaldų sielvartą, ne per pasaulietinį. Pamaldus sielvartas atpažįsta skausmą, kurį mūsų nuodė-
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mė sukelia Dievui, o pasaulietinis sielvartas nerimauja tik dėl to,
kaip nuodėmė paveiks mus ir mūsų ateitį. Kodėl, jūsų manymu,
Dievas išlieja malonę, kad išlaisvintų mus iš vieno sielvarto, o kitame palieka? Kaip apibūdintumėte skirtumą tarp šių dviejų sielvartų savo pačių gyvenime?
5. Tiek daug superherojų istorijų patraukia mūsų vaizduotę, nes jie
siejasi su kiekvieno žmogaus širdyje jaučiamu ilgesiu. Ankstyvieji
krikščionys buvo savo laikmečio herojai. Kaip mes galime tapti nūdienos herojais? Kaip tai pakeistų pasaulio nuomonę apie Dievą?
6. Dievas yra karys, ir mes buvome sukurti būti panašūs į Jį. Jėzus
visas septynias bažnyčias Apreiškimo Jonui knygoje kviečia nugalėti, o tai reiškia, kad mes esame pašaukti pergalei ir turime priešą,
kurį reikia įveikti. Kai galvojate apie šią žinią, kaip ji keičia jūsų
požiūrį į save, kitus tikinčiuosius ir bažnyčią?

Priedas

VISIEMS
PRIEINAMAS
IŠGELBĖJIMAS
Jei lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi,
kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.
Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis
išpažintas — į išganymą.
Rom 10, 9–10

Dievas nori, kad turėtum apsčiai gyvenimo. Jis dega dėl tavęs ir to, ką
yra numatęs tavo gyvenimui. Bet pradėti kelionę link tavo likimo gali
tik vienu būdu — priimdamas išgelbėjimą per Dievo Sūnų Jėzų Kristų.
Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu Dievas nutiesė kelią, kad tu galėtum
įeiti į Jo karalystę kaip mylimas sūnus ar dukra. Dėl Jėzaus aukos ant
kryžiaus tu gali laisvai gauti amžiną ir visapusišką gyvenimą. Išgelbėjimas yra Dievo dovana tau; negali padaryti nieko, kad jos nusipelnytum ar taptum jos vertas. Tam, kad gautum šią brangią dovaną,
pirmiausia pripažink, kad nusidėjai gyvendamas (-a) nepriklausomai
nuo savo Kūrėjo, nes tai visų nuodėmių, kurias esi padaręs (-iusi),
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šaknis. Ši atgaila yra gyvybiškai svarbi, kad būtum išgelbėtas. Petras
labai aiškiai tai parodė tą dieną, kai buvo išgelbėti penki tūkstančiai.
Apie tai skaitome Apaštalų darbuose: „Tad atgailokite ir atsiverskite,
kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės“ (Apd 3, 19). Biblijoje skelbiama,
kad visi mes gimėme nuodėmės vergais. Ši vergystė įsišaknijusi Adomo nuodėmėje, kuria jis padėjo pamatus sąmoningam nepaklusnumui. Atgaila yra pasirinkimas palikti paklusnumą sau ir šėtonui, melo
tėvui, ir atsigręžti į paklusnumą savo naujajam Šeimininkui, Jėzui
Kristui, Tam, kuris atidavė už tave savo gyvybę.
Tu turi leisti Jėzui viešpatauti tavo gyvenimui. Padaryti Jėzų „Viešpačiu“ reiškia, kad Jam atiduodi visas nuosavybės teises į savo gyvenimą (dvasią, sielą ir kūną) — viską, kas esi, ir viską, ką turi. Jis paima visą valdžią tavo gyvenime. Tą akimirką, kai tai padarysi, Dievas
išlaisvins tave iš tamsos ir perkels į savo karalystės šviesą ir šlovę. Tu
paprasčiausiai pereini iš mirties į gyvenimą — tu tampi Jo vaiku!
Jei nori gauti išgelbėjimą per Jėzų, pasimelsk šiais žodžiais:
Dieve, kuris esi danguje, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir neatitinku Tavo teisumo standartų. Nusipelniau būti amžinai teisiamas dėl
savo nuodėmių. Ačiū, kad manęs nepalikai šioje padėtyje, nes tikiu,
kad atsiuntei Jėzų Kristų, savo viengimį Sūnų, kuris gimė iš mergelės Marijos, jog Jis mirtų už mane ir atliktų man skirtą nuosprendį
ant Kryžiaus. Tikiu, kad Jis buvo prikeltas trečią dieną ir dabar sėdi
Tavo dešinėje kaip mano Viešpats ir Gelbėtojas. Aš gailiuosi dėl savo
nepriklausomybės nuo Tavęs ir pavedu visą savo gyvenimą Jėzaus
viešpatystei.
Jėzau, aš išpažįstu Tave savo Viešpačiu ir Gelbėtoju. Ateik į mano
gyvenimą per savo Dvasią ir padaryk mane Dievo vaiku. Atsižadu
tamsos darbų, kurių laikiausi, ir nuo šios dienos nebegyvensiu sau.
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Dėl Tavo malonės gyvensiu Tau, kuris atidavei save už mane, kad
galėčiau gyventi amžinai.
Ačiū, Viešpatie; mano gyvenimas dabar Tavo rankose ir, pasak
Tavo žodžio, aš niekada nebūsiu sugėdintas. Jėzaus vardu. Amen.

Sveiki atvykę į Dievo šeimą! Kviečiu pasidalinti šia džiugia žiniasu kitu tikinčiuoju. Kviečiu atrasti ir lankyti vietinę bažnyčią, kurioje
studijuojama Biblija. Suraskite tuos, kurie padės augti jūsų naujam tikėjimui.
Jūs ką tik pradėjote pačią nuostabiausią kelionę. Linkime kasdien
augti apreiškimu, malone ir draugyste su Dievu!

GĖRIS AR DIEVAS?
Kodėl Dievo be gėrio nepakanka?

Jei tai gerai, tai iš Dievo, taip?
Šiais laikais žodžiai „geras“ ir „Dievas“, atrodo, tapo sinonimais. 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 Biblija
mus moko, kad mums būtina įžvalga, jog jį atpažintume?
Gėris ar Dievas? nėra dar vienas mokymas, kaip padėti sau. Ši knyga
jus paragins daugiau nei tik pakeisti savo elgesį. Ji įgalins jus susijungti su Dievu taip, kad tai pakeis kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą.

CloudLibrary.org

AMŽINYBĖS ĮKVĖPTI
Gyvenkite taip, kad jūsų gyvenimas būtų
vertingas šiandien ir amžinybėje

Išauš diena, kai stovėsite prieš Dievą ir atsiskaitysite už savo gyvenimą. Svarbiausias klausimas, kurį galite užduoti sau dabar: „Ar esu
tam pasiruošęs dabar?“ Dauguma krikščionių žino, nuo to, ar jie priims
kryžių, priklauso, kur jie praleis amžinybę. Bet ar žinojote, kad tai, kaip
gyvensite amžinybėje, priklauso nuo to, ką darote šiame gyvenime?
Dievas nori, kad atrastumėte savo pašaukimą; Jis nelaiko jūsų nežinioje. Tiesą sakant, Jis trokšta, kad sužinotumėte prasmę ir tikslą, kurie
neatsiejami nuo žinojimo, dėl ko esate šioje žemėje.
Gyvenimas už mirties užsklandos yra daugiau nei mūsų kelionės
pabaiga. Nelaukite, kol bus per vėlu. Sužinokite, ką jums skyrė Dievas,
kad jūsų gyvenimas būtų vertingas tiek dabar, tiek amžinybėje.

CloudLibrary.org

Messenger International tarnystė
skirta padėti tiek asmenims,
šeimoms, bažnyčioms, tiek
tautoms — suprasti ir išgyventi
keičiančią Dievo žodžio galią.
Tai supratus, keičiasi
žmonių gyvenimai ir ištisos
bendruomenės, kurios galiausiai
prisiima atsakomybę už mūsų
pasaulį kamuojančias neteisybes

Cloud Library — tai internetinė
erdvė, leidžianti viso pasaulio
pastoriams ir lyderiams
nemokamai prieiti prie
skaitmeninių resursų savo
gimtąja kalba.
Daugiau Džono ir Lizos
Bivyrių parengtos medžiagos
(daugiau nei 80 kalbų) rasite
Cloud Library.org
Elektroninės knygos, vaizdo
ir garso mokymai, garso
knygos, Biblijos...

Noria sužinoti daugiau?
Skanuok čia

KRIPTONITO SUNAIKINIMAS
STUDIJŲ MEDŽIAGA

Knygos, kurią laikote savo rankose, tekstas yra Džono Bivyrio
parengtos Kriptonito sunaikinimas studijų medžiagos sudedamoji dalis. Skaitydami šią knygą ir naudodami papildomą mokymosi medžiagą, kurią prisegame kompaktiniame diske (šiame
vertime ji pateikta rusų kalba, ir taip pat ją galite atsisiųsti iš www.
CloudLibrary.org), jūs galėsite nagrinėti kiekvieną šio dinamiško ir
gyvenimą keičiančio mokymo dalį. Jei skirsite tam laiko, tai pakeis
jūsų, kaip krikščionio, gyvenimą ir padės dėl Dievo atlikti daugiau
darbų.
Į Kriptonito sunaikinimas papildomą studijų medžiagą įeina:
- Kriptonito sunaikinimas knyga
Tai vienintelė atspausdinta šios studijų medžiagos dalis.
Knygą taip pat rasite kompaktiniame diske PDF formatu.
- Kriptonito sunaikinimas kompaktinis diskas (rusų k.)
Prisegtame diske rasite visą medžiagą skaitmeniniu
formatu. Kompaktinis diskas neveiks DVD grotuve. Tačiau
visus dokumentus galite atsisiųsti ir perskaityti savo
planšetėje, kompiuteryje ar išmaniajame telefone.
- Kriptonito sunaikinimas garsinta knyga
Visos knygos Kriptonito sunaikinimas dalys įskaitytos rusų
kalba MP3 formatu.
- Kriptonito sunaikinimas vaizdo mokymų sesijos (rusų k.)
Visos 6 vaizdo mokymo sesijos MP4 formatu.
- Afabelės garso drama MP3 formatu
Garso drama MP3 formatu.
- Papildoma medžiaga
Kompaktiniame diske taip pat rasite kitų knygų bei studijų
medžiagą, įskaitant el.knygas: Amžinybės įkvėpti, Gėris ar
Dievas?

VISA ŠI MEDŽIAGA —
TAI DOVANA JUMS!

Jūs galite kopijuoti kompaktinį diską, medžiagą, siųsti ją draugams,
kopijuoti tekstą į Word dokumentus, siųsti mokymus savo bažnyčiai
ir atsisiųsti iš interneto, kad jomis galėtų pasinaudoti kiti.
Platinkite šią medžiagą visiems žmonėms, alkstantiems sveiko
Dievo žodžio mokymo ir pergalingo gyvenimo Kristuje.
Kita informacija apie Kriptonito sunaikinimas studijų medžiagą:
- Failai, esantys kompaktiniame diske, neatsidarys
paprastame vaizdo grotuve. Kadangi jie yra skirtingų
formatų, t. y. vaizdo, garso ir tekstų failai, juos peržiūrėti
ir atsidaryti galima tik kompiuteryje ar kitame
skaitmeniniame įrenginyje.
- MP4 video failai gali būti peržiūrėti jūsų planšetėje ar
kompiuteryje.
- MP3 garso failai gali būti perklausomi jūsų garso įrenginyje,
išmaniajame telefone arba kompiuteryje.
- PDF skaitmeniniai failai gali būti rodomi jūsų planšetėje ar
kompiuteryje. Juos galima skaityti, spausdinti ar kopijuoti.!

Papildomos medžiagos įvairiomis kalbomis rasite:

CloudLibrary.org

