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AŠTUNTAS SKYRIUS
• Rom 8, 1 •
„Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems,
kurie yra Kristuje Jėzuje,
kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal Dvasią“.
Šitoje eilutėje kalbama apie tai, ką reiškia vaikščioti pagal kūną ir ką reiškia vaikščioti
pagal Dvasią, ką reiškia vaikščioti pagal įstatymą ir ką reiškia vaikščioti pagal malonę. Kai
žmonės, gyvendami pagal įstatymą ir norėdami patikti Dievui gyvena pagal kūną, tada
jie Dievo akyse yra smerktini. Dievui nepatinka, kai žmogus vaikšto pagal įstatymą, savo
kūno pajėgumu. Jam patinka, kai žmogus vaikšto pagal Dvasią, pagal tą poziciją Kristuje,
miręs nuodėmei, miręs įstatymui.
Kai tikintysis gyvena pagal įstatymą, pagal savo kūno pajėgumą, tokio žmogaus
tarnystė yra smerktina Dievo akyse. Ne veltui Paulius rašo Laiškus korintiečiams, galatams, parodydamas, kad gyvenimas pagal kūną, pagal įstatymą, nepatinka Dievui. Tai yra
smerktinas gyvenimas. Krikščionis turi gyventi pagal Dvasią, kuri moko gyventi pagal Dievo malonę.
Kai kurie krikščionys sako, kad Laiško romiečiams 8 skyriaus 1 eilutėje kalbama apie
krikščionio amžinąjį saugumą Kristuje, kad tam žmogui, kuris yra išgelbėtas, nebėra pasmerkimo Kristuje. Tačiau ši eilutė kalba ne apie amžiną saugumą, bet apie tarnystę, kokia
tarnystė smerktina, o kokia nesmerktina. Jei krikščionis vaikšto gyvendamas pagal įstatymą, savo kūno pajėgumu, tai jis yra smerktinas Dievo akyse. Bet tikintysis, gyvenantis
pagal Dvasią, nėra smerktinas.

Smerktina tikinčiojo tarnystė
kimą.

Pažiūrėkime į kitas Pauliaus rašytas eilutes, atspindinčias tą patį tikinčiojo pasmer-

Rom 8, 6-8. 13: „Nes būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis; bet būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir ramybė. Nes kūniškas nusiteikimas yra priešiškumas Dievui, nes
jis nėra paklusnus Dievo įstatymui ir nei negali būti. Todėl tie, kurie yra kūne, negali patikti
Dievui. Nes jeigu jūs gyvenate pagal kūną, jūs mirsite, bet jeigu jūs per Dvasią marinate
kūno darbus, jūs gyvensite“.
1 Kor 5, 4-5: „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kai esate susirinkę jūs bei mano
dvasia, su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus jėga, atiduoti tokį šėtonui kūno sunaikinimui,
kad dvasia būtų išgelbėta Viešpaties Jėzaus dieną“.
Tikintysis, kuris ištvirkavo, paleistuvavo buvo atiduotas šėtonui, kūno sunaikinimui.
1 Kor 11, 29: „Nes tas, kuris valgo ir geria nevertai, valgo ir geria sau pasmerkimą,
neatskirdamas Viešpaties kūno“.
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Kas gyvena pagal kūną, to laukia pasmerkimas, jo tarnystė yra smerktina.
Gal 6, 6-8: „Kas yra mokomas žodžio, tegul dalijasi visomis gėrybėmis su tuo, kuris
moko. Neapsigaukite; iš Dievo nepasišaipysi; nes ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Nes kas sėja
savo kūnui, iš kūno pjaus sugedimą“.
1 Tim 3, 6: „Ne naujatikis, kad pasididžiavęs neįpultų į velnio pasmerkimą“.
1 Tim 5, 6. 11-12: „Bet ta, kuri gyvena malonumais, yra mirusi dar būdama gyva. Bet
jaunesnių našlių atsisakyk, nes tapusios gašliomis prieš Kristų, jos nori ištekėti; turėdamos
pasmerkimą, nes jos atmetė savo pirmąjį tikėjimą“.
Pasmerkimas tikintiesiems, esantiems Kristuje, kurie vaikšto pagal kūną, bet ne pagal
Dvasią. Jų tarnystė yra smerktina. Ką tikintysis sėja, tai ir pjauna. Jei vaikštote pagal kūną,
jūsų laukia pasmerkimas. Tai labai aiškiai pasakyta. Laiško romiečiams 8 skyrius, 1 eilutė
kalba apie krikščionio tarnystę. Kas vaikšto pagal kūną, to tarnystė yra smerktina, bet kas
vaikšto pagal Dvasią, tam nėra pasmerkimo.
Kai kurie Laiško romiečiams 8 skyriaus, 1 eilutę suvienodina su Evangelijos pagal
Joną 5 skyriumi, 24 eilute.
Jn 5, 24: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas klauso mano žodžio ir tiki mane siuntusiuoju, turi amžinąjį gyvenimą ir neateis į pasmerkimą; bet yra perėjęs iš mirties į gyvenimą“.
Tai labai aišku, šioje eilutėje kalbama apie tikinčiojo amžinąjį saugumą. Tas, kuris tiki,
turi amžinąjį saugumą ir yra perėjęs iš mirties į gyvenimą. Bet tai neturi nieko bendro su
tuo, kas parašyta Laiško romiečiams 8 skyriuje, 1 eilutėje. Evangelijoje pagal Joną kalbama
apie tai, kad tikintysis turi amžinąjį gyvenimą ir yra saugus, o Laiške romiečiams kalbama
apie jau saugaus tikinčiojo tarnystę, ar ji smerktina, ar ne. Laiško romiečiams 8 skyriaus, 1
eilutė nekalba apie tikinčiojo amžinąjį saugumą.
Kas yra vaikščiojimas? Tai yra krikščioniškasis gyvenimas. Čia kalbama apie pasmerkimą to tikinčiojo, kuris vaikšto pagal kūną, o ne pagal Dvasią. Bet kuris vaikšto pagal
Dvasią, tam nėra pasmerkimo.
Pastebėkite kaip 7-ojo skyriaus pabaiga prasitęsia 8-ojo skyriaus pradžioje.
Rom 7, 25; 8, 1: „Aš dėkoju Dievui per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Taigi aš pats protu
tarnauju Dievo įstatymui; bet kūnu – nuodėmės įstatymui. Todėl dabar nėra pasmerkimo
tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal Dvasią“.
Rašoma apie krikščionio kasdienį gyvenimą, kokia turi būti jo tarnystė. Kurie vaikšto pagal Dvasią, tų tarnystė nėra smerktina, bet kurie vaikšto pagal kūną, tų tarnystė yra
smerktina. Kurie gyvena pagal malonę, tų tarnystė nėra smerktina, nes Dvasia moko gyventi pagal malonę. Tie, kurie vaikšto pagal Dvasią, tie nėra įstatymo valdžioje, bet malonės valdžioje. Kas vaikšto kūnu, tas gyvena pagal įstatymą, bet ne pagal Dvasią. Laiško
romiečiams 8 skyriaus, 1 eilutė daro išvadą: „Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra
Kristuje Jėzuje, kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal Dvasią“.
Šioje eilutėje kalbama apie tarnystės pasmerkimą, kai tikintysis negyvena pagal Dvasią. Visas 8 skyrius toliau kalba apie tikinčiojo vaikščiojimą: ar tikintysis vaikšto pagal Dvasią, ar pagal kūną. Kokios pasekmės vaikščiojant pagal kūną, ir kokios pasekmės vaikščiojant pagal Dvasią. Dievas smerkia, Dievo teisingumas nepriima mūsų vaikščiojimo pagal
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kūną, mūsų stengimosi savo jėgomis kažką daryti, gyventi pagal įstatymą. Dievo teisumas
tokių vaisių nepriima. Toks vaikščiojimas Dievo akyse yra smerktinas. Tačiau Dievas nori,
kad mes duotume gerų vaisių.
Rom 7, 4: „Todėl, mano broliai, jūs irgi tapote mirę įstatymui per Kristaus kūną; kad
jūs būtumėte ištekėję už kito, už to, kuris yra prikeltas iš numirusiųjų, kad neštume vaisių
Dievui“.
Kai mes įtikėjome Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju, Šv. Dvasia perkėlė mus į Kristaus kūną ir mus išlaisvino iš įstatymo, todėl būti kūne, tolygu būti mirusiu įstatymui. Kodėl
Dievas taip padarė, kodėl mus reikėjo išlaisvinti iš įstatymo? Rašoma, „kad mes neštume vaisių Dievui”. Ar įsivaizduojate, jeigu mes gyventume pagal įstatymą, mes negalėtume duoti
Dievui tinkamų vaisių? Taip rašoma šiose Rašto eilutėse. Mes galime duoti vaisių Kristui, kai
esame išlaisvinti iš įstatymo ir suvienyti su Kristumi, kai esame viename kūne su Juo. Tik būdami Kristuje, būdami mirę įstatymui, mirę nuodėmei ir gyvi Dievui, mes galime duoti gerų
vaisių. Kas mes esame? Nauji sutvėrimai, turintys gyventi pagal malonę, kaip moko Dvasia.
Rom 7, 6: „Bet dabar mes esame išvaduoti iš įstatymo, kad būdami mirę tam, kuriame
buvome laikomi; kad mes tarnautume dvasios naujume, o ne raidės senume“.
Mūsų tarnystė turėtų būti vaikščiojimas pagal Dvasią, o ne vaikščiojimas pagal įstatymo raidę mūsų kūno pajėgumu.
Dievo teisumas pilnai priima mūsų tarnystę, jei mes vaikštome pagal Dvasią. Mes
tada nesame smerktini Dievo akyse, Dievas mus visiškai priima. Gyvendami pagal Dvasią,
esame išlaisvinti iš įstatymo, mirę įstatymui, nevaikštome pagal savo kūną, bet vaikštome
pagal Dvasią ir duodame Dievui priimtinus vaisius. Dievo teisumas atmes mūsų tarnystę,
jei vaikščiosime pagal įstatymą. Tačiau dabar mes esame Kristuje, turime tokią poziciją, kad
galime padaryti tai, ko anksčiau negalėjome padaryti. Mes esame teisumo tarnai, išlaisvinti
iš nuodėmės vergystės. Esame mirę įstatymui, suvienyti su Kristumi ir Kristuje esame naujas žmogus, atnaujinęs protą Dievo Žodžiu. Mes galime vaikščioti pagal Dvasią, ką moko
Dievo Žodis. Vaikščiodami pagal Dvasią, atnaujinę savo mąstymą Dievo Žodžiu, galime
duoti Dievui patinkamus vaisius. Tai galime padaryti tik vaikščiodami pagal Dvasią.

• Rom 8, 2 •
„Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje Dvasios įstatymas
išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo“.
Išsireiškimas „Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje Dvasios įstatymas“, tarsi apibendrina tai,
ką Paulius kalbėjo Laiško romiečiams 6 skyriuje. Mes esame suvienyti su Kristumi per krikštą, esame mirę nuodėmei, prisikėlę kartu su Kristumi ir gyvi Dievui. Mes turime gyvenimą
Kristuje Jėzuje. Koks yra Dvasios įstatymas? Gyvenimas Kristuje Jėzuje. Dvasia nori, jos tikslas, kad gyvenimas būtų Kristuje Jėzuje. Gyvenimas Kristuje Jėzuje, kai esu miręs nuodėmei
ir prikeltas kartu su Kristumi, išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Tą patį sako
ir Laiško romiečiams 6 skyrius: mirę nuodėmei, bet gyvi Dievui. Todėl ir nėra pasmerkimo
tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal Dvasią. Nes mums yra
duotas Kristaus gyvenimas, kuris pasireiškia mumyse, jei mes vaikštome pagal Dvasią.
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• Rom 8, 3-4 •
„Nes ko įstatymas negalėjo padaryti,
kadangi buvo silpnas per kūną,
Dievas, atsiuntęs savo Sūnų
nuodėmingo kūno panašumu ir už nuodėmę,
pasmerkė nuodėmę kūne:
kad įstatymo teisumas išsipildytų mumyse,
vaikštančiuose ne pagal kūną, bet pagal Dvasią“.
Įstatymas buvo silpnas per mūsų nuodėmingąjį kūną. Įstatymas reikalavo vieno, bet
mūsų kūnas yra silpnas, nuodėmingas, mes negalėjome padaryti tai, ko reikalauja įstatymas. Įstatymas nieko negalėjo padaryti, nes mes per silpni vykdyti įstatymą, mes per silpni
vykdyti tai, ko reikalauja Dievo teisumas. Įstatymas mums negalėjo duoti tobulo stovėjimo
prieš Dievą. Mes silpni ir nuodėmingi, mes tik laužome įstatymą.
Kristus neturėjo nuodėmingo kūno, jis neturėjo nuodėmės, kaip rašoma Laiške hebrajams ir Antrame laiške korintiečiams 5 skyriuje. Jis turėjo panašumu tokį kūną, kaip
mūsų. 3 eilutės pabaiga: „Ir už nuodėmę, pasmerkė nuodėmę kūne“. Už nuodėmę auką
aukojo Jėzus Kristus Savimi. Dievas nuodėmę smerkia dviem būdais:
Dievas atsiuntė Savo Sūnų nuodėmingo kūno panašumu. Dievas pasmerkė nuodėmę
atsiųsdamas Kristų, kuris už nuodėmę sumokėjo mokestį.
Jn 15, 22-24: „Jei nebūčiau atėjęs ir jiems kalbėjęs, jie neturėtų nuodėmės, bet dabar
jie neturi priedangos už savo nuodėmę. Kas manęs nekenčia, nekenčia ir mano Tėvo. Jeigu
nebūčiau tarp jų padaręs darbų, kurių nepadarė niekas kitas, jie neturėtų nuodėmės, bet
dabar jie yra ir matę, ir nekentę manęs bei mano Tėvo“.
Jėzus sako: „Aš atėjau į žemę ir padariau tai, ko niekas kitas negalėjo padaryti“. Jėzus
Kristus atėjęs tobulai laikėsi įstatymo. To niekas negalėjo padaryti. Jei Jėzus Kristus tobulai
nebūtų laikęsis įstatymo, nei vienas žmogus nebūtų pasmerktas, nes niekas nesilaiko įstatymo. Jėzus Kristus buvo tobulas, todėl visi kiti yra pasmerkti, nes nesilaiko įstatymo. Jėzus
Kristus atėjęs į žemę ir visiškai tobulai laikydamasis įstatymo, pasmerkė nuodėmę. Ko įstatymas negalėjo padaryti, nes buvo silpnas per mūsų kūną, Jėzus Kristus padarė. Jėzus Kristus laikėsi įstatymo. Problema nėra įstatyme, bet mumyse, mūsų nuodėmingoje prigimtyje.
•• ko įstatymas negalėjo padaryti,
kadangi buvo silpnas per kūną... ••
Ko įstatymas negalėjo padaryti, Dievas atsiuntė savo Sūnų. Įstatymas negalėjo pasmerkti nuodėmės kūne. Įstatymas suteikė nuodėmei galią, bet Dievas atsiuntęs Savo Sūnų
pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo teisumas būtų įvykdytas mumyse, kurie vaikštome
ne pagal kūną, bet pagal Dvasią. Įstatymo teisumas – tai tas teisus stovėjimas prieš Dievą, tas
tobulas standartas, kurį Dievas yra nustatęs. Įstatymas pasako, kas yra teisinga, kas yra teisu.
Todėl visa, ko reikalauja įstatymo teisumas, viskas, kas yra gera, ko reikalauja Dievas, visa
tai bus įvykdyta mumyse, kai vaikščiosime pagal Dvasią. Ar norite, kad jumyse išsipildytų
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tas teisumas, kurio reikalauja Dievo įstatymas? Vaikščiokite pagal Dvasią. Čia nekalbama,
kad mums reikia gyventi pagal įstatymą. Atvirkščiai, juk mes esame išlaisvinti iš įstatymo,
mirę įstatymui, kad duotume vaisius Dievui. Mes turime gyventi pagal malonę. Tai kaip tad
išsipildo mumyse įstatymas? Jis išsipildo mumyse, kai vaikštome pagal Dvasią, gyvendami
toje pozicijoje, kurią turime Kristuje. Mes įvykdome įstatymo reikalaujamą teisumą, kai gyvename pagal Dvasią.
Gal 5, 1. 13. 14-16. 18: „Todėl tvirtai stovėkite laisvėje (laisvi nuo įstatymo), kuria
Kristus mus išlaisvino, ir nebūkite vėl įpainioti į vergystės (įstatymo) jungą. Nes jūs, broliai,
buvote pašaukti laisvei; tiktai nenaudokite laisvės kaip progos kūnui, bet meile tarnaukite
vienas kitam. Nes visas įstatymas yra išpildomas viename žodyje, būtent šiame: „Mylėk
savo artimą kaip save“. Bet jei kandžiojate ir ryjate vienas kitą, žiūrėkitės, kad nebūtumėte
vienas kito praryti. Tad aš sakau tai: vaikščiokite Dvasioje, ir nevykdysite kūno geidulių.
Bet jei esate Dvasios vedami, jūs nesate įstatymo valdžioje“.
1-oje eilutėje tikintysis raginamas neįsipainioti į įstatymą. 14-oje eilutėje skatinama
mylėti savo artimą, kaip moko įstatymas. Kaip tai suderinti? Mes negyvename pagal įstatymą, nesistengiame jo vykdyti, tačiau, kai vaikštome pagal Dvasią, mumyse išsipildo įstatymo reikalaujamas teisumas. Gyvendami pagal Dvasią, mes darome teisumo darbus.
14 eilutė: „Nes visas įstatymas yra išpildomas viename žodyje, būtent šiame: „Mylėk
savo artimą kaip save“. Kokia čia ta meilė? Tai meilė, būdinga Dievui, kaip Jis viską vertina. Kai jūs vaikštote pagal tai, kaip Dievas viską vertina, pagal tai, kaip Dievas vertina jus
Kristuje, tai jūs turite Dievo teisumą ir vaikštote pagal poziciją Kristuje. Tada jūs darote tai,
ko reikalauja įstatymas.
Gal 5, 5-6: „Nes mes per Dvasią tikėjimu laukiame teisumo vilties. Nes Kristuje Jėzuje
nei apipjaustymas neduoda naudos, nei neapipjaustymas; bet tikėjimas, veikiantis meile“.
Rom 13, 8-10: „Nei vienam nieko nebūkite skolingi, išskyrus mylėti vienas kitą; nes
tas, kuris myli kitą, įvykdo įstatymą. Nes tai – „Nesvetimauk“, „Nežudyk“, „Nevok“, „Melagingai neliudyk“, „Negeisk“; ir, jei būtų dar kitas įsakymas, tai yra trumpai apimta šiame
pasakyme, būtent: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Meilė nedaro blogo savo artimui,
todėl meilė yra įstatymo įvykdymas“.
Mūsų, kaip Dievo vaikų, vaikščiojimas yra pagal Dievo Dvasią ir Dievo malonę, pagal tai,
kuo mus Šv. Dvasia padarė Kristuje. Mes vaikštome pagal tai, ką Dievas vertina ir aukština. Kai
mes vaikštome pagal Dievo vertybes, tada Dievo įstatymo teisumas išsipildo mumyse.

• Rom 8, 5 •
„Nes tie, kurie pagal kūną,
rūpinasi kūno dalykais;
bet tie, kurie pagal Dvasią –
Dvasios dalykais“.
Tie, kurie vaikšto pagal kūną, nusiteikia kūno dalykams. Bet tie, kurie vaikšto pagal
Dvasią, tie yra nusiteikę Dvasios dalykams. Tie, kurie vaikšto pagal kūną, mąsto apie
kūno dalykus, rūpinasi kūno dalykais. Vaikščiojimas pagal kūną nebūtinai yra daryti blogus darbus. Kurie vaikšto pagal Dvasią, tie yra nusiteikę Dvasios dalykams. Tie rūpinasi
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tuo, kuo Dievo Dvasia padarė mus Kristuje, kuo mes esame Kristuje, kaip tai veikia. Mes
esame: mirę nuodėmei, gyvi Dievui, mirę įstatymui, gyvename pagal Dievo malonę. Kas
vaikšto Dvasioje, tas mąsto apie tuos dalykus, kurių Dievo Žodis moko apie mūsų poziciją Kristuje. Tas žmogus yra nusiteikęs ir rūpinasi tuo, ką sako Dievo Žodis, ką sako sveikas mokslas. Tas žmogus yra atnaujinęs savo mąstymą Pauliaus užrašytu Dievo Žodžiu.
Jis nukreipia savo mąstymą, savo nusiteikimą, savo rūpestį į tai, ką Dievo Žodis sako, ką
jis turi daryti, kokius dalykus Dievas daro mumyse.

• Rom 8, 6 •
„Nes būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis;
bet būti dvasiškai nusiteikusiam
yra gyvenimas ir ramybė“.
Kas vaikšto pagal kūną ir nusiteikia kūniškiems dalykams, tas elgiasi grynai kaip pasaulis elgiasi. Kaip neišgelbėtas žmogus jis viską daro priešiškai Dievui, jis nėra paklusnus
tam, ką Dievas sako Savo Žodyje, ir negali paklusti. Tai smerktina Dievo akyse. Tie, kurie
yra kūne negali patikti Dievui. Nes kūniškas mąstymas yra priešiškas Dievui.
•• būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis ••
Apie kokią čia mirtį kalba? Čia kalba apie mūsų tarnystę, mūsų vaikščiojimą. Jei mes
gyvename kūniškai, kūniškai nusiteikę, mūsų kūniškas nusiteikimas yra mirtis. Mes esame
nevaisingi savo krikščioniškame gyvenime, mes duodame mirties vaisius. Jei mes gyvename pagal kūną, mūsų tarnystė yra mirusi. Kaip Laiške Timotiejui rašoma apie našlę, gyvenančią malonumais, ji dar būdama gyva yra mirusi. Jos tarnystė yra mirusi, ji neneša jokių
teisumo vaisių, nes gyvena pagal kūną, savo geismuose.
Rom 8, 12-13: „Taigi, broliai, mes nesame skolininkai kūnui, kad gyventume pagal
kūną. Nes jeigu jūs gyvenate pagal kūną, jūs mirsite“.
Ef 5, 14: „Todėl jis sako: „Atsibusk, kuris miegi, ir kelkis iš numirusiųjų, ir Kristus tau
duos šviesą“.
Tikintysis miega, jis miręs. Jo krikščioniška tarnystė yra mirusi, jis negyvena pagal tai,
kaip turėtų gyventi pagal Dvasią. Kiekvienas tikintysis, kuris vaikšto pagal kūną, nusiteikęs
kūniškais dalykais, tas vaikšto kaip negyvas žmogus, kaip miręs, kaip neišgelbėti, dvasiškai
mirę žmonės vaikšto. Jei vaikščiosime pagal kūną, tuomet visa tai, ką Dievas daro mumyse,
neturės jokio poveikio mūsų gyvenime. Dievo darbas nebus matomas mūsų gyvenime.
•• būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir ramybė. ••
Jei mes gyvensime pagal Dvasią, pagal Žodį, pagal malonę, pagal turimą poziciją
Jėzuje Kristuje, tai mūsų krikščioniškas gyvenimas žydės, klestės, mes turėsime ramybę.
Mes darysime tai, ką Dievas daro. Mumyse pasireikš Dievas. Tačiau ko reikia, kad būtų gy-
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venimas ir ramybė? Mums reikia būti dvasiškai nusiteikusiems. Reikia rūpintis dvasiniais
dalykus, reikia nusiteikti tam, ko Dievo žodyje moko Dvasia. Reikia nusiteikti tam, ką Paulius rašo savo laiškuose. Reikia nusiteikti sveikam mokslui. Todėl, kai matote tikintįjį, kuris
gyvena ne taip, kaip turėtų gyventi, arba jei matote bažnyčią, kuri yra mirusi, ko tokiems
tikintiesiems reikia? Jiems reikia Pauliaus užrašyto sveiko mokslo.

• Rom 8, 7-8 •
„Nes kūniškas nusiteikimas yra priešiškumas
Dievui, nes jis nėra paklusnus Dievo įstatymui
ir nei negali būti.
Todėl tie, kurie yra kūne, negali patikti Dievui“.
Ar žinote, kad jūsų senoji prigimtis, tai, ką jūs galite padaryti savo kūno pajėgumu,
visiškai nepatinka Dievui. Mūsų kūniškas nusiteikimas nekenčia Dievo, yra priešiškas Dievui, „nes jis nėra paklusnus Dievo įstatymui ir nei negali būti“. Kodėl savo kūnu mes nepaklusnūs Dievo įstatymui?
Rom 6, 20: „Nes kai jūs buvote nuodėmės tarnais, jūs buvote laisvi nuo teisumo“.
Dievo teisumas, Dievo tiesa neturėjo jokios vietos mūsų gyvenime. „Todėl tie, kurie
yra kūne, negali patikti Dievui“. Tie, kurie vaikšto kūne, pagal savo kūno sugebėjimus, siekdami patikti Dievui, tie negali patikti Dievui. Todėl yra pasmerkimas tiems, kurie vaikšto
pagal kūną. Dievo teisingumas, Dievo teisumas nepriims mūsų tarnystės, kuri atliekama
pagal mūsų nuodėmingąją prigimtį, pagal mūsų kūno sugebėjimus. Dievo teisumas, Dievo
teisingumas priima tik tokią tarnystę, kai mes vaikštome pagal Dvasią.

• Rom 8, 9 •
„Bet jūs nesate kūne, bet Dvasioje, jei taip yra, kad
Dievo Dvasia gyvena jumyse. Na, o jei kas neturi
Dievo Dvasios, tas nėra jo.“
9 eilutėje Paulius pateikia kontrastą: „Bet jūs nesate kūne, bet Dvasioje, jei taip yra,
kad Dievo Dvasia gyvena jumyse“.
Dievo Dvasia veikia mumyse, kai mes gyvename pagal Dvasią. Kiekvienas tikintysis
turi Kristaus Dvasią.
Panašiai Paulius išsireiškia Laiško efeziečiams 3 skyriuje, 16-17 eilutėse: „Kad jis pagal savo šlovės turtus paskirtų jums būti sustiprintais galybe per jo Dvasią vidiniame žmoguje; kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse“.
Mus ragina, kad Kristus per tikėjimą būtų mumyse, kad Jis jaustųsi kaip namie, kad
mes būtume Jam teigiamai nusiteikę. Panašiai skaitome ir Laiško romiečiams 8 skyriaus, 9
eilutėje: „Bet jūs nesate kūne, bet Dvasioje, jei taip yra, kad Dievo Dvasia gyvena jumyse“.
Rašoma, kad tikintysis nebūtų priešiškas Dvasiai, kad leistų Dievo Dvasiai veikti per Dievo
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Žodį, kad Dvasia turėtų laisvę daryti savo darbą tikinčiajame. Kad Ji įsikurtų tikinčiajame
ir darytų savo darbą, tikinčiajam visiškai nesipriešinant. Jei esame Dvasioje, tada nevaikštome pagal kūną, nesame kūniški, bet dvasiški“.
Mes, žmonės, susidedame iš trijų dalių: kūno, sielos ir dvasios. Mes turime dvi prigimtis: senąją, nuodėmingąją ir naująją, atnaujintą. Mūsų naujoji prigimtis yra atgimdyta dvasia,
kurioje gyvena Kristaus Dvasia. Mes turime senąją, nuodėmingąją prigimtį, kuri gyvena mūsų
kūne ir naująją – kurioje gyvena Kristaus Dvasia. Tarp kūno ir mūsų atnaujintos dvasios yra
siela. Kol mes esame žemėje, mūsų siela ir dvasia gyvena kūne. Mūsų kūnas yra tarsi apvalkalas, kuriame yra mūsų siela ir dvasia. Mūsų siela ir dvasia gali vaikščioti, bendrauti, daryti
visokius dalykus, todėl, kad mes esame kūne, gyvename kūne, be kurio nebūtų įmanoma pasireikšti mūsų sielai ir dvasiai žemėje. Pagal Laiško romiečiams 6 skyrių mes esame išlaisvinti
nuo tos senosios nuodėmingos prigimties, esame mirę nuodėmei kartu su Kristumi, prisikėlę
Dievui. Anksčiau buvome nuodėmės tarnais, dabar esame teisumo tarnais, esame išlaisvinti
iš mūsų nuodėmingos prigimties. Mūsų siela dabar negyvena nuodėmės valdžioje. Mes jau
turime gyventi nauja prigimtimi, kuri yra Kristuje, kurioje gyvena Kristaus Dvasia. Ta naujoji
prigimtis, mūsų naujas žmogus turi gyventi pagal malonę, bet ne pagal įstatymą. Tačiau mūsų
kūnas, mūsų senoji, nuodėmingoji prigimtis nori gyventi pagal įstatymą. Todėl mūsų siela renkasi. Mes renkamės ar norime gyventi pagal įstatymą, ar pagal Dvasią, pagal malonę. Anksčiau
mūsų siela buvo nuodėmės vergystėje, mes negalėjome pasirinkti, vergavome nuodėmei.
Rom 12, 1: „Taigi, broliai, aš jus maldauju Dievo gailestingumais, kad pateiktumėte
savo kūnus kaip gyvą auką, šventą, priimtiną Dievui – tai yra jūsų protingas tarnavimas“.
Čia nekalbama apie mūsų kūną, kaip nuodėmingą prigimtį, bet apie mūsų kūną, kuriame gyvena mūsų siela ir dvasia. Kalbama apie kūną, kaip apie apvalkalą, be kurio mūsų
siela ir dvasia negali gyventi, reikštis žemėje.

• Rom 8, 10 •
„Na, o jei kuris neturi Kristaus Dvasios, jis nėra jo.
Ir jei Kristus yra jumyse, kūnas yra miręs dėl
nuodėmės; bet Dvasia yra gyvenimas dėl teisumo“.
Mūsų kūnas yra miręs nuodėmei. Kaip Kristus buvo nukryžiuotas, taip ir mes esame nukryžiuoti, kaip Kristus mirė už nuodėmes, taip ir mes mirėme. Mes esame mirę nuodėmei, kad
būtume gyvi Dievui, idant gyventume prisikėlimo gyvenimą. Todėl ir sakoma: „kūnas yra miręs dėl nuodėmės; bet Dvasia yra gyvenimas dėl teisumo“. Mums neužtenka vien tik būti
mirusiais nuodėmei, juk būtume tik numirėliai. Numirėlis nieko negali daryti, jis tik guli
karste. Todėl mes ne tik numirę, bet ir prikelti kartu su Kristumi, kad gyventume. Dvasia
yra gyvenimas dėl teisumo. Mūsų krikščioniškas gyvenimas tai gyvenimas, kad Kristus
gyventų mumyse. Kad mes tarnautume Dievui, duodami teisumo vaisius. Taigi, mums
nepakanka vien būti mirusiems nuodėmei. Šito, žinoma, reikia, tai yra būtina, kad būtume
išlaisvinti iš nuodėmės valdžios. Tačiau tuo neužsibaigia. Tarkim, vagis yra miręs nuodėmei, jis nebevagia, jis išlaisvintas iš savo nuodėmės vogti. Tačiau jis tėra bedarbis vagis.
Neužtenka vien to, kad vagis liautųsi vogti. Jam jau reikia pradėti dirbti savo rankomis.
Paulius rašo efeziečiams, kas vogė, tegul nebevagia. Tačiau Paulius tuo neužbaigia sakinio,
jis pratęsia: „tegul jis triūsia savo rankomis”. Vagis mirė nuodėmei, liovėsi vogęs, tačiau jis
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dabar gyvena Dievui, jis dabar turi dirbti. Dievas mus ne tik numarino nuodėmei, bet taip
pat davė mums Savo gyvenimą, kad mes darytume Jo teisumo darbus.
Pastebėkite: „Bet Dvasia yra gyvenimas dėl teisumo“. Kam Dievas gali duoti amžinąjį
gyvenimą? Tam, kuris yra teisus. Mes turime Dievo teisumą. Dievas mus išteisino dovanai,
kai patikėjome Kristumi. Mus išteisinęs, Dievas mums davė ir gyvenimą. Todėl Šv. Dvasia,
kurią mes turime, yra gyvenimas dėl teisumo. Nuostabu tai, kad mumyse gyvenantis Dvasia yra Dievo gyvenimas, Kristaus gyvenimas.
Jn 3, 6: „Tas, kuris gimęs iš kūno, yra kūnas; o tas, kuris gimęs iš Dvasios, yra dvasia“.
Šv. Dvasia apsigyveno mumyse, mus atgimdžiusi, atgaivinusi mūsų mirusią dvasią.
Dabar Dvasia, kuri gyvena mūsų dvasioje, yra gyvenimas. Tai mūsų atgimimas. Mes esame
dvasiškai atgaivinti ir esami vadinami Dievo vaikais. Kaip jūs galite būti Dievo vaikais? Turite gimti iš Dievo, iš Dvasios. Turite gimti Dievo šeimoje. Kitaip negalėsite būti Dievo vaiku. Dvasia mus atgaivino, kai mes įtikėjome Kristumi kaip savo Gelbėtoju. Dievas mums
davė Savo gyvenimą per malonę. Izraelio tauta nuodėmių atleidimą ir antrąjį atgimimą
gaus su Naująja sandora, kai Dievas ją sudarys su Izraelio tauta. Bet mes visa tai jau gavome per malonę. Mes jau turime Dievo gyvenimą, Šv. Dvasia gyvena mumyse.

• Rom 8, 11 •
„Bet jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris prikėlė Jėzų
iš numirusiųjų, tai tas, kuris prikėlė Kristų
iš numirusių, atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus
savo Dvasia, kuri gyvena jumyse“.
11-oje eilutėje Paulius pateikia svarbią išvadą. Ta išvada yra susijusi su tuo, ką Paulius kalbėjo pirmose dešimtyje eilučių. Mumyse gyvenanti Dvasia, per kurią Dievas prikėlė
Jėzų iš numirusiųjų, taip pat prikels ir atgaivins mūsų mirtinguosius kūnus. Mūsų kūne
yra mirtis, bet Dvasia yra gyvenimas. Dvasia mus turi atgaivinti, kad mes turėtume gyvenimą. Šv. Dvasia mums suteikia gyvybę, atgaivina mus, kad mes galėtume tarnauti Dievui.
Dievas, kuris prikėlė Kristų iš numirusiųjų, atgaivins ir mūsų mirtingus kūnus ta Dvasia,
kuri gyvena mumyse. Čia nekalbama apie mūsų prisikėlimą. Mūsų prisikėlime mūsų mirtingi kūnai nebus atgaivinti, mes gausime kitus, šlovingus kūnus. Mūsų mirtingi kūnai
pasiliks žemėje ir supus. Kalbama apie dabartinį mūsų gyvenimą, apie mūsų tarnystę, kol
dar vaikštome šituose mirtinguose kūnuose. Dievas atgaivins mūsų mirtingus kūnus Savo
Dvasia, kuri gyvena mumyse, kad mes duotume teisumo vaisius, turėdami Dievo gyvenimą mumyse. Kaip mums Dievo Dvasia suteikia tą galią, tą gyvybę?
Hbr 4, 12: „Nes Dievo žodis gyvas ir galingas...“
Per Dievo Žodį Dvasia mums suteikia galią ir gyvybę. Dievo Žodis yra gyvas. Kai
mes skaitome Dievo Žodį ir tikime Juo, tada tas Žodis tampa gyvas ir galingas mumyse, jis
pradeda mumyse veikti.
1 Tes 2, 13: „Dėl šios priežasties mes be paliovos ir dėkojame Dievui, kadangi priėmę
Dievo žodį, kurį išgirdote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet kaip jis iš tiesų yra
– Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumyse, kurie tikite“.
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Tesalonikiečiai priėmė Dievo Žodį, kurį skelbė Paulius, tikėjimu ir šis veiksmingai
veikė juose. Dievo Žodis yra galia ir gyvenimas, gyvas mumyse. Taip Šv. Dvasia suteikia
mums gyvybę ir veikia mumyse, kai mes tikime Žodžiu.
1 Kor 15, 51. 53: „Štai aš išdėstau jums paslaptį: mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamumu ir šis mirtingas turi apsivilkti
nemirtingumu“.
Rašoma, kad mes būsime pakeisti, gausime naują kūną. Tai mūsų prisikėlimas nauju kūnu. Mūsų mirtingas kūnas bus pakeistas, mes gausime nemirtingą kūną. Laiške filipiečiams rašoma, kad gausime šlovingąjį kūną, tokį kaip Jėzaus Kristaus. Taigi šiose
korintiečių Laiško eilutėse rašoma apie mūsų prisikėlimą. Tuo tarpu Laiške romiečiams
8 skyriuje, 11 eilutėje: „tai tas, kuris prikėlė Kristų iš numirusių, atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, kuri gyvena jumyse“ rašoma ne apie mūsų prisikėlimą, bet apie
mūsų gyvenimą žemėje, kai Dvasia suteikia mums Dievo galią ir gyvybę, kad duotume
teisumo vaisius. Dvasia suteikia mums energijos eiti ir tarnauti Dievui, būti sustiprintiems vidiniame žmoguje, kaip rašoma Laiškuose efeziečiams ir kolosiečiams. Kaipgi aš,
gyvenantis šitame mirtingame kūne, kuris nepatinka Dievui, galiu pristatyti savo kūną
kaip tinkamą įrankį ir teikti Dievui šlovę? Aš pats to negaliu padaryti, tik Dievo Dvasia
gali atgaivinti mano mirtingąjį kūną, sustiprinti jį, suteikti jam gyvybę ir energiją, kad
eičiau ir tarnaučiau Dievui. Dievui yra priimtinas tik toks gyvenimas, kai mes vaikštome
pagal Dievo Dvasią. Mes nieko negalime padaryti savo kūno pajėgumu, kad patiktume
Dievui. Tik Šv. Dvasia, gyvenanti mumyse, gali padaryti tai, ko mes negalime padaryti.
Šv. Dvasia, gyvenanti mumyse, Kristus, gyvenantis per Dvasią, atlieka visą tą darbą.

• Rom 8, 12 •
„Taigi, broliai, mes nesame skolininkai kūnui,
kad gyventume pagal kūną“.
Kai kūnas savo pajėgumu nori kažką daryti, gyventi pagal įstatymą, mes turime numarinti savo kūną, savo kūno darbus, juk mes mirę nuodėmei ir įstatymui. Mes turime numarinti tas įstatymo sukeltas paskatas. Jei mes per Dvasią numarinsime kūno darbus, mes
gyvensime. Mes turėsime Kristaus gyvenimą, Dvasios gyvenimą. Dvasia bus gyvenimas
mumyse. Mes esame mirę nuodėmei, bet gyvi Dievui, esame mirę įstatymui, bet gyvi, kad
gyventume pagal malonę.
Paulius įvairiais būdais paaiškina, kaip veikia gyvenimas pagal malonės principus.
Jūs esate mirę nuodėmei, bet gyvi Dievui, esate mirę įstatymui, bet gyvi malonei, gyvenate
pagal Dievo malonę. Esate mirę kūnui, bet esate gyvi Dvasiai. Tai Paulius išdėsto Laiško romiečiams 6-8 skyriuose. Šitie dalykai yra krikščioniško gyvenimo pagrindai, kas mes esame
Kristuje, kokiais principais tai veikia, kaip krikščioniškas gyvenimas tampa gyvenimu. Mes
nevaikštome pagal kūną, bet pagal Dvasią. Kai mes vaikštome pagal Dvasią, mes turime
gyvenimą, kuris yra Kristuje. Kristaus gyvenimas reiškiasi mūsų mirtinguose kūnuose. Tai
yra pasiekiama tik tada, kai mes tikime Dievo Žodžiu, nes tik per Žodį Šv. Dvasia veikia
mumyse. Dvasia padaro, kad Dievo Žodis būtų gyvas ir galingas mumyse, kad mes tarnautume Dievui, duodami teisumo vaisius.
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Rom 6, 3-4: „Ar jūs nežinote, kad mes visi, kurie buvome pakrikštyti į Jėzų Kristų, buvome pakrikštyti į jo mirtį? Todėl mes krikštu esame su juo palaidoti į mirtį, kad kaip Kristus buvo
prikeltas iš numirusiųjų Tėvo šlove, lygiai taip ir mes vaikščiotume gyvenimo naujume“.
Mes esame mirę nuodėmei, įstatymui, bet gyvi Dievui. Turime vaikščioti pagal Dievo
Dvasią, gyvendami Dievo malonėje.
Rom 7, 5: „Nes kai buvome kūne, nuodėmių paskatos, kurios buvo per įstatymą,
veikė mūsų nariuose, kad duotų vaisių mirčiai. Bet dabar mes esame išvaduoti iš įstatymo,
kad būdami mirę tam, kuriame buvome laikomi; kad mes tarnautume dvasios naujume, o
ne raidės senume“.
Mes išvaduoti iš įstatymo, kad gyventume pagal Dvasią, Dvasia yra gyvenimas mumyse, o ne raidės senume pagal įstatymą. Paulius parodo skirtumą, ką reiškia gyventi pagal kūną, mirtyje, pagal įstatymą ir ką reiškia gyventi Dvasioje, pagal malonę. Mes esame
atgaivinti, turime Dievo Dvasią ir ta Dievo Dvasia yra gyvenimas mumyse. Tai Kristaus
gyvenimas, gyvenimas pagal Dievo malonę. Tuo turi būti užimtas mūsų mąstymas, protas,
tuo, kas mes esame Kristuje. Mes mirėme su Kristumi nuodėmei ir mes esame prikelti kartu
su Juo, kad vaikščiotume gyvenimo naujume, kad vaikščiotume pagal Dvasią, kuri gyvena
mumyse, ir Ji yra gyvenimas per Dievo Žodį.
Rom 6, 11-12: „Taip pat ir jūs laikykite save iš tikrųjų mirusiais nuodėmei, bet gyvais
Dievui per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Todėl tegul nebeviešpatauja nuodėmė jūsų mirtingame kūne, kad turėtumėte jo klausyti jo geismuose“.
Paulius rašo, kad mes nepasiduotume, kad nudėmingoji prigimtis mums neviešpatautų.
Mes negalime jai pasiduoti ir jos klausyti, nes esame mirę nuodėmei, mirę tai nuodėmingajai prigimčiai, kuri nori mus kontroliuoti. Mes esame jai negyvi, ji jau nebegali mums šeimininkauti.
Rom 6, 13: „Nei nepaduokite nuodėmei savo narių kaip neteisumo įrankių, bet paduokite save Dievui kaip gyvus iš numirusiųjų ir savo narius kaip teisumo įrankius Dievui“.
Nepaduokime nuodėmei savo narių: savo akių, savo ausų, savo burnos, savo rankų,
savo kojų. Kas yra tas, gyvas iš numirusiųjų? Kas tai per žmogus? Tai prikeltas iš numirusių. Dievas nori, kad mes kasdien patirtume prisikėlimo gyvenimą, kurį turime Kristuje.
Dievas nori, kad mes vaikščiotume tarsi jau būtume prikelti iš numirusiųjų. Dievas mus
jau mato kaip prisikėlusius iš numirusių. Jis mus padarė tokius Kristuje, mes jau esame
prisikėlę iš numirusiųjų, turime gyventi prisikėlimo gyvenimą. Tai yra mūsų amžinasis
gyvenimas, kurį mums davė Dievas, tai prisikėlimo gyvenimas. Dvasia, kuri yra mumyse,
yra Dievo amžinasis gyvenimas, prisikėlimo gyvenimas.
Rom 8, 30: „Be to, kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos jis ir pašaukė, ir kuriuos jis pašaukė, tuos jis ir išteisino, ir kuriuos jis išteisino, tuos jis ir pašlovino“.
Atkreipkime dėmesį į žodį „pašlovino”. Tai būtasis laikas, tai jau įvykęs veiksmas.
Kai Dievas mus išteisino, Jis mus ir pašlovino, mes jau esame pašlovinti Dievo akyse, mes
jau gyvename prisikėlimo gyvenimą, tarsi būtume prikelti, nes Dievo akyse tai jau įvyko.
Mes jau prikelti, tik kūnu dar neprikelti. Kūnu mes būsime prikelti, kai gausime naują, šlovingąjį kūną, tokį kaip Jėzaus Kristaus. Tad, kadangi tebesame mirtinguose kūnuose, Dievas mums davė Savo Dvasią, kad Ji mus atgaivintų, kad gyventume prisikėlimo gyvenimą.
Ef 2, 6: „Ir prikėlė mus kartu, ir pasodino mus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje“.
Dievas mus jau prikėlė kartu su Kristumi, pasodino Savo dešinėje dangaus vietose. Ten
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jau yra mūsų pozicija. Todėl Paulius ir sako: „Nemąstykite apie tai, kas žemėje, bet apie tai,
kas danguje“. Ten yra mūsų pozicija, todėl mūsų kasdienis gyvenimas turi remtis prisikėlimo
gyvenimu, mes esame mirę nuodėmei, bet gyvi Dievui, prikelti. Tai yra gyvenimas Dievo
malonėje. Tai yra pergalingas gyvenimas Kristuje. Dievas visa tai daro per Savo malonę. Tai
gyvenimas Dievo malonėje, mes viską iš Dievo esame gavę dovanai. Mums jau nieko nebereikia. Viskas, kas beliko Dievui padaryti, tai tik mus prikelti nauju, šlovingu kūnu.
Fil 3, 3: „Nes mes esame apipjaustymas, kurie šloviname Dievą dvasioje ir džiaugiamės Kristuje Jėzuje, ir neturime pasitikėjimo kūnu“.
Paulius sako, kad mes esame apipjaustymas. Pagal Laiško kolosiečiams 2 skyrių mes
esame apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, Kristaus apipjaustymu. Tai ne rankomis atliktas, dvasinis apipjaustymas. Mūsų senoji, nuodėmingoji prigimtis yra atpjauta nuo
mūsų sielos. Mūsų siela nebėra mūsų nuodėmingosios prigimties vergystėje. Mes esame
apipjaustymas, kurie šloviname Dievą Dvasioje ir neturime pasitikėjimo kūnu. Mes džiaugiamės tuo, ką mes turime Kristuje, kas mes esame Kristuje. Mes nepasitikime kūnu, ką
mes savo kūno pajėgumu galime padaryti. Mes pasitikime ta pozicija, kurią turime Kristuje. Paulius rašo, kad kažkada ir jis pasitikėjo kūnu. Jis išvardijo viską, ką turėjo gyvendamas
pagal kūną, pasitikėdamas savo sugebėjimais.
Fil 3, 7-8: „Bet tai, kas man buvo pelnas, tai aš palaikiau nuostoliu dėl Kristaus. Taip,
be abejo, ir aš laikau viską nuostoliu dėl pažinimo pranašumo Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, dėl kurio aš viską praradau ir laikau tai mėšlu, kad laimėčiau Kristų“.
Ką Paulius galėjo padaryti savo kūno pajėgumu bei savo religija, visa tai jis palaikė
mėšlu. Visa, ką žmogus gali padaryti savo pajėgumu, yra tik mėšlas.
Fil 3, 9-10: „Ir būčiau rastas jame, neturėdamas savo teisumo, kuris yra iš įstatymo,
bet tą, kuris yra per Kristaus tikėjimą – teisumą, kuris yra iš Dievo, tikėjimu, kad aš pažinčiau jį ir jo prisikėlimo jėgą“.
Paulius sako, kad yra nukryžiuotas su Kristumi, kaip jis rašo Laiško romiečiams 6
skyriuje, ir yra prikeltas kartu su Juo, kad pažintų tą prisikėlimo jėgą, tą gyvenimą kartu su
Juo. Paulius sako, kad nori patirti tą Kristaus prisikėlimo gyvenimą, kaip tai vyksta, jis nori,
kad tai būtų jo kasdienybė.
Fil 3, 11: „Jei kokiu būdu pasiekčiau mirusiųjų prisikėlimą“.
Apie ką Paulius kalba šitoje eilutėje? Ar čia Paulius sako, kad jis norėtų pažinti Kristaus prisikėlimo galią, kad kokiu tai būdu pasiektų mirusiųjų prisikėlimą? Ar Paulius nėra
tikras, ar bus prikeltas iš numirusiųjų? Ar jam reikia kažką daryti, siekti, kad jis būtų prikeltas? Ne. Paulius buvo tikras, kad bus prikeltas. Jis apie tai rašo Laiške filipiečiams.
Fil 3, 20-21: „Nes mūsų elgsena yra danguje; iš kur mes ir laukiame Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų bjaurų kūną, kad jis taptų panašus į jo šlovingą
kūną, pagal tą veikimą, kuriuo jis visa pajėgus pajungti sau“.
Paulius žino, kad jis gaus tokį pat kūną, kaip Kristaus šlovingasis kūnas.
Pirmame Laiške tesalonikiečimas, 4 skyriuje, Paulius rašo, kaip mes būsime prikelti.
Paulius tiksliai žino, kad jis bus prikeltas su visais tikinčiaisiais.
Filipiečiams 3 skyriuje, 11 eilutėje sakydamas: „Jei kokiu būdu pasiekčiau mirusiųjų
prisikėlimą“ Paulius kalba ne apie prisikėlimą, bet visiškai ką kitą.
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Fil 3, 12-14: „Tik ne tarsi aš jau pasiekiau, ar jau esu tobulas, bet seku iš paskos, kad
suimčiau tai, dėl ko ir esu Kristaus Jėzaus suimtas. Broliai, aš nelaikau savęs suėmusiu, bet
viena darau: pamiršdamas tai, kas už nugaros, ir siekdamas to, kas priekyje, aš veržiuosi
link žymės dėl prizo – aukšto Dievo pašaukimo Kristuje Jėzuje“.
Ką Paulius turi omenyje sakydamas, kad veržiasi link žymės dėl prizo? Paulius kalba
apie kasdienį prisikėlimo gyvenimą, kurį jis turi Kristuje. Jis siekia, kad prisikėlimo gyvenimas jo kasdienybėje būtų realus. Jis nori patirti, kaip jis yra miręs nuodėmei ir prikeltas kartu
su Kristumi, gyvas Dievui. Jis nori, kad tai būtų jo kasdienio gyvenimo patirtis. Jis siekia, kad
prisikėlimo gyvenimas Kristuje Jėzuje būtų realybė jo kasdieniame gyvenime. Tai buvo pats
pagrindinis Pauliaus siekimas. Paulius siekė tai, ką rašo Laiško romiečiams 12 skyriuje.
Rom 12, 1-2: „Taigi, broliai, aš jus maldauju Dievo gailestingumais, kad pateiktumėte
savo kūnus kaip gyvą auką, šventą, priimtiną Dievui – tai yra jūsų protingas tarnavimas“.
Rom 6, 13: „Nei nepaduokite nuodėmei savo narių kaip neteisumo įrankių, bet paduokite save Dievui kaip gyvus iš numirusiųjų ir savo narius kaip teisumo įrankius Dievui“.

• Rom 8, 13 •
„Nes jeigu jūs gyvenate pagal kūną, jūs mirsite, bet
jeigu jūs per Dvasią marinate kūno darbus, jūs gyvensite“.
Jei gyvensite savo kūno sugebėjimais, pagal įstatymą, siekdami kažką padaryti savo
kūnu, tai jūs mirsite, ir jūsų krikščioniškas gyvenimas bus negyvas, jūs būsite nevaisingi.
Bet jei jūs atsisakote viso to, kaip Paulius sako: „aš nebežiūriu į tai, kas yra užnugaryje, ką aš
anksčiau dariau“, jeigu jūs per Dvasią marinate kūno darbus, jūs gyvensite. Jūs turėsite prisikėlimo gyvenimą Kristuje, mirę nuodėmei, bet prisikėlę kartu su Kristumi, pristatydami save
Dievui, kaip gyvus iš numirusių. Mes turime būti kaip ir Paulius, siekti pažinti prisikėlimo
gyvenimą Kristuje, Jo prisikėlimo jėgą, Jo kentėjimų bendrystę, siekti tų dalykų, kurie yra
priekyje, veržtis link tos žymės dėl prizo. Jei mes per Dvasią marinsime kūno darbus ir sieksime prisikėlimo gyvenimo, tai mes gyvensime. Laiško romiečiams 6 skyriuje Paulius sako,
kad esame mirę nuodėmei, 7 skyriuje, kad esame mirę įstatymui, o 8 skyriuje, 1-13 eilutėse
sako, kad esame mirę kūnui. Nuo 14 eilutės Paulius pakeičia temą. Rašoma, kad mes nesame
vergai nei kūnui, nei įstatymui, nei nuodėmei. Mes nebe vergai, o Dievo sūnūs.

• Rom 8, 14 •
„Nes visi, kurie yra Dievo Dvasios vedami,
jie yra Dievo sūnūs.
14 eilutėje rašoma apie mūsų įvaikystę. Mes esame subrendę Dievo sūnūs. Kas yra
įvaikystė? Mes gimėme Dievo šeimoje, bet kai buvome perkelti į Kristaus kūną, mes nesame perkelti tarsi kūdikiai. Mes esame perkelti į Kristų kaip pilnai suaugę sūnūs, ne kaip
vaikai, ne kaip kūdikiai. Tokia mūsų pozicija Kristuje, tokia mūsų įvaikystė. Mes gavome tokią poziciją, kurią turi ir Kristus. Todėl mes esame mirę nuodėmei, mirę įstatymui,
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mes esame mirę kūniškumui, bet gyvi Dievui. Esame gyvi Dvasiai, gyvi malonei. Dėl to,
kas mes esame Kristuje, mes esame pilnai suaugę sūnūs, kaip kad yra Kristus. Mes esame
viena su Kristumi. Koks jis yra, tokiais ir mus Dievas padarė Kristuje – pilnai suaugusiais
sūnumis, kad būtume pilnai pajėgūs gyventi pilnavertį krikščionišką gyvenimą, duodami
teisumo vaisius Dievui. Mes gavome įvaikystės Dvasią.
Ef 1, 3-5: „Tebūna palaimintas Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris
palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose Kristuje pagal tai, kaip jis
mus išsirinko jame prieš pasaulio įkūrimą, kad mes būtume šventi ir be kaltės jo akivaizdoje meilėje, iš anksto mus paskyręs sau įvaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo valios norą,
šlovės gyriui jo malonės, kuria jis padarė mus priimtinus Mylimajame“.
Mes ne tik buvome išteisinti, bet ir buvome priimtini Mylimajame, Jėzuje Kristuje,
kaip turintys įvaikystę. Mes esame pilnai suaugę sūnūs, tokie kaip Jėzus Kristus, būdami
viena su Juo. Mus Dievas viešai pristato, kaip pilnai suaugusius Dievo sūnus, turinčius
tokias pačias privilegijas, kokias turi Jėzus Kristus turi. Mes turime visus dvasinius palaiminimus Kristuje, mes esame priimtini Kristuje, Mylimajame.
Gal 4, 1-2: „Dabar sakau, kad, kol paveldėtojas yra vaikas, jis niekuo nesiskiria nuo
tarno, nors jis ir būtų visų viešpats; bet yra globėjų ir prižiūrėtojų valdžioje iki tėvo nustatyto laiko“.
Kol paveldėtojas yra vaikas, jis niekuo nesiskiria nuo tarno. Vaikui neduodamas pajėgumas galvoti už save, galvoti, kaip suaugęs galvoja. Jis dar yra vaikas, jam vis dar reikia
parodyti, kaip daryti, ką daryti ir kada daryti. Tačiau, kai vaikas tampa vyru, tampa suaugusiu, tada jam yra suteikiama privilegija pačiam viską daryti, pačiam priimti sprendimus.
Jis jau nebėra kaip vaikas vaikų darželyje, kuriam reikia pirštu parodyti, ką jis turi daryti.
Jis jau yra suaugęs sūnus, jis pats turi galvą ant pečių ir žino, ką jam reikia daryti. Jis jau
pajėgus pats daryti sprendimus. Jis jau nebėra įstatymo valdžioje, kur sakoma, ką turi daryti, ko negali daryti, kur gali eiti, kada gali eiti, kaip daryti ir panašiai. Dabar jis jau yra
malonės valdžioje. Dabar jam yra viskas duota Kristuje per malonę, jis gali atnaujinti savo
mąstymą Dievo Žodžiu, Pauliaus pateikiamu mokslu apie turimą poziciją Kristuje. Jis dabar gali daryti sprendimus iš tos pozicijos, kurią turi Kristuje, kaip suaugęs sūnus. Jis jau
turi pajėgumą pats atskirti bloga nuo gero, atskirti teisinga nuo to, kas neteisinga. Ir tai yra
suaugusio žmogaus privilegija. Tai yra įsūnystės pozicija.
Gal 4, 3-5: „Taip ir mes, kai buvome vaikai, buvome pasaulio pradmenų vergijoje, bet
atėjus laiko pilnatvei Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, tapusį pavaldžiu įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje, kad mes gautume įsūnystę“.
Dievas mus paėmė iš prižiūrėtojų ir globėjų valdžios, iš įstatymo, į tą nustatytą laiką,
kai Kristus atpirko mus nuo įstatymo ir mes gavome įsūnystę. Pasikeitė mūsų statusas,
anksčiau mes buvome kaip vaikai įstatymo valdžioje, bet dabar mes esame kaip suaugę
sūnūs, gyvenantys pagal Dievo malonę.
Gal 4, 6-7: „Ir kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į jūsų širdis savo Sūnaus Dvasią,
šaukiančią: „Aba, Tėve“. Todėl tu jau nebesi tarnas, bet sūnus; o jei sūnus, tuomet Dievo
paveldėtojas per Kristų“.
Ar matote, kas jūs esate? Jūs esate sūnus, jau nebe tarnas, todėl nebegalite tarnauti
nuodėmei ir įstatymui. Jūs negalite tarnauti savo kūnui, jūs sūnus, turintis naują poziciją
Kristuje, miręs nuodėmei, miręs įstatymui, miręs kūnui ir gyvas Dievui, gyvas Dievo malo-
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nei, gyvas Dvasiai. Jūs jau esate gavę įsūnystės Dvasią, kad galėtumėte priimti sprendimus,
kaip suaugęs sūnus, turintis nuostabiausią poziciją Kristuje, įgalinančią mus daryti tuos
dalykus.
Gal 4, 8-10: „Tačiau tada, kai nepažinojote Dievo, jūs tarnavote tiems, kurie prigimtimi nėra dievai. Bet dabar, kai jau esate pažinę Dievą arba verčiau esate Dievo pažinti,
kaipgi vėl gręžiatės į silpnus ir elgetiškus pradmenis, kuriems vėl trokštate vergauti? Jūs
laikotės dienų ir mėnesių, ir laikų, ir metų“.
Kas tie silpni, elgetiški pradmenys? Tai įstatymas. Galatai norėjo sugrįžti į įstatymą,
nuo kurio jie buvo išlaisvinti per Kristų. Jie norėjo grįžti prie tos sistemos, kuri prakeikia
žmogų.
Gal 4, 11: „Aš bijau dėl jūsų, kad nebūčiau jums savo triūsą skyręs veltui“.
Paulius tarsi sako galatams, kad būdami išlaisvinti iš nuodėmės, išlaisvinti iš įstatymo, turėdami tą poziciją Kristuje, kaip suaugę sūnūs, mirę nuodėmei, mirę įstatymui, gyvi
Dievui, kaip jūs vėl grįžtate į tuos pradmenis, į tą įstatymą, kuris nieko jums negalėjo duoti? Jūs vėl vergaujate tiems dalykams, kaip vaikai, kuriems reikia sakyti, ką ir kaip daryti.
Žiūrėkime į ką galatai gręžėsi? Į silpnus ir elgetiškus pradmenis – į dienas, mėnesius, laikus
ir metus. Tai žydų šventės. Panašiai daro ir krikščionys, kurie laikosi Kalėdų ir Velykų.
Tai jiems yra ypatingos dienos, šventos dienos. Tačiau Paulius sako, kad religinių švenčių
laikymasis tėra silpni ir elgetiški pradmenys. Daugelis krikščionių laikosi ypatingų dienų,
kurioms skiria ypatingus renginius, išskiria juos iš kasdienybės. Tuose dalykuose jie mato
kažką švento. Tačiau Paulius rašo, kad tai yra silpni ir elgetiški pradmenys. Tokios šventės
reikalingos tik vaikams. Suaugę neturi taip elgtis. Suaugusiam žmogui nereikia ypatingų
dienų, ypatingų laikų, ypatingų datų ar vietų. Jis pats žino, ką jis daro, kur jam reikia eiti.
Turėdamas tokią poziciją Kristuje, turėdamas visus palaiminimus Kristuje, tikintysis supranta, kad jam nieko ir nebereikia. Jis yra priimtinas mylimajame, palaimintas visais dvasiniais palaiminimais Kristuje, pripildytas Jame, turi visišką pakankamumą Kristuje ir gali
gyventi pergalingą gyvenimą Kristuje. Kai turi tokius nuostabius dalykus Kristuje, tai ką
jums begali pridėti kažkokių tai šventų dienų laikymasis? O gi nieko. Jūs jau viską turite. Ir
Paulius klausia galatų: „Kaip jūs turėdami tokią poziciją Kristuje, būdami laisvi nuo įstatymo, laisvi nuo nuodėmės, vėl gręžiatės į silpnus ir elgetiškus pradmenis, į įstatymą, kuris
nieko jums negali duoti?“ Įstatymas silpnas per mūsų kūną. Ar pastebėjote, kaip kai kurie
tikintieji meldžiasi ar gieda bažnyčiose, iškėlę rankas lyg laukdami, gal iš dangaus nukris
Dievo palaiminimas. Tai elgetiška. Tikintieji elgiasi taip, tarsi nieko nebūtų gavę iš Dievo.
Jie tarsi sako: „Mes prašysime Dievo, melsimės, giedosime, šlovinsime Dievą, gal Jis susimils ir išmes mums kažką iš dangaus“. Taip elgiasi krikščionys, tarsi jie nebuvo palaiminti
Kristuje, tarsi jiems kažko trūktų, tarsi Dievas jiems kažko nedavė. Ar tikrai jiems dar kažko
trūksta? Visisškai ne. Visi, esantys Kristuje, yra gavę visus dvasinius palaiminimus iš Dievo
dovanai, jiems jau nieko nebetrūksta.
Įstatymas yra silpnas dėl mūsų kūno, nes mūsų kūnas negali laikytis to, ko reikalauja
įstatymas. Įstatymas tapo silpnas per mūsų kūną. Mes neįvykdėme įstatymo, to, ko reikalauja įstatymas. Tai elgetiški pradmenys. Elgeta yra tas, kuris nieko neturi. Tačiau mūsų
turtai yra Kristuje, Dievo malonėje, toje pozicijoje, kurią mes turime Kristuje.
Kol 1, 27: „Kuriems Dievas nori atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai tarp pagonių; kuri yra Kristus jumyse, šlovės viltis“.
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Mes turime šlovės turtus, ir tie turtai, tai Kristus mumyse, šlovės viltis. Mes turime
visus turtus Kristuje. Tai gyvenimas pagal Dievo malonę. O kaip gyvena žmogus pagal
įstatymą? Jis gręžiasi į elgetiškus pradmenis. Jis nieko neturi. Jis vis dar siekia kažką tai
užsidirbti iš Dievo. Jis maldauja, kaip nieko neturintis elgeta. Tačiau mes viską turime Kristuje, šlovės turtus! Mes esame pasakiškai turtingi Kristuje, mums nereikia siekti elgetiškų
pradmenų. Mes gyvename ne pagal įstatymą, ne pagal elgetiškus pradmenis, kai reikia
kažką užsidirbti, bet mes gyvename pagal malonę, viską turėdami Kristuje. Mums nieko
nebereikia. Ką įstatymas sako? Tu esi nusidėjėlis. Pagal įstatymą tu nieko neturi, jis viską
atima iš tavęs. O pagal malonę tu turi viską: nuodėmių atleidimą, Dievo teisumą, amžinąjį
gyvenimą, taiką su Dievu, esi pašlovintas Kristuje, prikeltas, pasodintas dangaus vietoje
su Kristumi, palaimintas visais dvasiniais palaiminimais Kristuje, priimtinas Mylimajame,
pripildytas Kristuje. Visa tai mes gavome per Dievo malonę. Tai pasakiškai turtingas gyvenimas Dievo malonėje.
Įsūnijimas, kai žmogus įgauna įvaikystę. Kai jis yra kaip suaugęs sūnus, galintis daryti sprendimus, turėdamas sūnaus poziciją, kuriam nereikia nieko sakyti, kur jis turi eiti ir
ką daryti, nes jis viską turi. Jis yra suaugęs sūnus ir pats daro sprendimus.
•• kurie yra Dvasios vedami ••
Kodėl Paulius taip sako? Ar aš turiu gyventi Dievo Dvasios vedamas tam, kad užsitarnaučiau Dievo įsūnystę, kad galėčiau būti Dievo sūnus? Ne. Juk tai būtų mano darbai,
per kuriuos galėčiau tapti Dievo sūnumi. Tačiau mes gyvename ne savo darbais, bet pagal
Dievo malonę, viską gavę iš Dievo dovanai.
Tuomet apie ką šioje eilutėje kalbama? Būti Dievo Dvasios vedamu tai reiškia, kad nesi
Dievo Dvasios verčiamas, tarsi privalai kažką daryti. Dievo Dvasia veda mus tarsi už rankos.
Kai Izraelio tauta gyveno pagal įstatymą, jie nebuvo vedami, bet jie privalėjo tai daryti, įstatymas vertė juos tai daryti. Taip pat ir ateinančiais amžiais, kai Dievas sudarys naują sandorą
su Izraelio tauta ir įrašys į jų širdis įstatymą, jie bus verčiami vaikščioti pagal įstatymą. Jie bus
visiškai kontroliuojami Šv. Dvasios. Šv. Dvasia visiškai užvaldys jų gyvenimus. Panašiai buvo ir
Apaštalų darbų 2-5 skyriuose, kai Izraelio mažoji kaimenė gavo Šv. Dvasią ir ji užvaldė juos. Kodėl jie gyveno dievotą gyvenimą, pardavinėjo viską, ką turėjo, kaip Jėzus liepė, gyveno vienas
dėl kito, skelbė evangeliją? Todėl, kad ant jų nužengė Šv. Dvasia ir juos užvaldė, vertė juos tai
daryti, įgalino juos tai daryti. Šiandien mes gyvendami pagal Dievo malonės principus, nesame
verčiami Dievo Dvasios, bet esame vedami Dievo Dvasios. Mes patys, savarankiškai, savo noru
nusprendžiame daryti arba nedaryti to, ko mus moko Dievo Dvasia. Dvasia mus veda, o mes
pasirenkame Ja sekti, arba Ja nesekti. Būti Dvasios vedamu nėra taip, tarsi Dvasia mane nuvedė
šen, nuvedė ten, pasakė tą, pasakė aną, davė man pajusti tą, pajusti aną. Būti Dvasios vedamu,
tai pažinti ir suprasti iš Rašto, ką Dievas šiandien daro, ir vaikščioti toje tiesoje.
Gal 5, 18: „Bet jei esate Dvasios vedami, jūs nesate įstatymo valdžioje“.
Labai svarbu yra Dvasios vedimas, nes būti Dvasios vedamu yra tas pats, kas rašoma
Laiško galatams 16 eilutėje: „vaikščiokite Dvasioje“. Vaikščiojimas pagal Dvasią tai ne pagal jausmus ar aplinkybes.
Fil 1, 9: „Ir meldžiu to, kad jūsų meilė vis labiau ir labiau gausėtų pažinimu bei visokeriopu nuovokumu“.
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Meilė yra susijusi su pažinimu ir nuovokumu. Meilė remiasi pažinimu, kai žmogus
turi pajėgumą įvertinti ir suvokti visus dalykus.
Fil 1, 10: „Kad jūs išmėgintumėte tai, kas geriausia; kad būtumėte nuoširdūs ir be
papiktinimo iki Kristaus dienos“.
Jei pažinimas negausėja, meilė negausėja. Meilė yra susijusi su pažinimu iš Dievo Žodžio. Meilė tai visų dalykų vertinimas, remiantis Rašto pažinimu, visų dalykų įvertinimas,
remiantis Rašte atskleistu Dievo mąstymu.
Hbr 5, 13: „Nes kiekvienas, vartojantis pieną, neprityręs teisumo žodyje; nes yra kūdikis“.
Kaip vadinamas tikintysis, nežinantis Dievo Žodžio? Kūdikiu.
Hbr 5, 14: „Bet stiprus valgis tinka tiems, kurie yra pilno amžiaus, tiems, kurie (Dievo
Žodžio) pratybomis išlavino savo pojūčius atskirti gera nuo pikto“.
Tai visų dalykų vertinimas, remiantis ta meile, kuri paremta Rašto pažinimu. Mes turime privilegiją ir pajėgumą patys ištirti ir įvertinti visus dalykus, remdamiesi Dievo duotu
pažinimu, iš Dievo Žodžio vertindami, kas yra geriausia, kas turi didžiausią vertę mūsų
kasdieniame gyvenime, tarnaujant Dievui. Mes tai galime daryti atnaujindami savo mąstymą Dievo Žodžiu ir naudodamiesi įsūnystės padėtimi, kad galėtume mąstyti ir daryti
sprendimus kaip suaugę Dievo sūnūs. Per Dievo Žodį mes galime daryti sprendimus ir viską įvertinti, remdamiesi Dievo požiūriu į visus dalykus. Apaštalas Paulius pateikia mums
pavyzdį, kaip jis naudojosi įvaikystės poziciją, kaip jis viską vertino ir priiminėjo kasdienius sprendimus. Apie tai jis rašo Pirmame laiške korintiečiams 8-10 skyriuose, kaip jis
viską darė, remdamasis tuo, ką Dievo Žodis sako, darydamas tai, kas geriausia, kas kitam
reikalingiausia, pamiršdamas save. Jis pamiršo savo teises ir žiūrėjo, kas geriausia kitam.
Argi ne tą patį darė ir Kristus? Jis pasirinko tai, kas geriausia mums – nusidėjėliams. Mes
turime laisvę Kristuje, ką mes norime, tą galime daryti. Tačiau mes galime sulaikyti savo
laisvę, žiūrėti ne sau naudos, bet kitam. Tai mūsų laisvas pasirinkimas.
Gal 5, 6: „Nes Kristuje Jėzuje nei apipjaustymas neduoda naudos, nei neapipjaustymas; bet tikėjimas, veikiantis meile“.
Ar žinote, kaip tikėjimas tampa vaisingas? Kai mes duodame atsaką į tai, ką Dievas
padarė dėl mūsų Kristuje Jėzuje. Tikėjimas veikia meile, kai mes viską vertiname taip, kaip
Dievas vertina. Dievas labiausiai vertina ir aukština Jėzų Kristų. Todėl Dievo akyse „Kristuje Jėzuje nei apipjaustymas neduoda naudos, nei neapipjaustymas, bet tikėjimas, veikiantis
meile“. Dievo akyse pagrindinis dalykas yra mūsų tikėjimas, kuris veikia meile. Tikėjimas,
vertinantis visus dalykus taip, kaip Dievas vertina.
Gal 5, 18: „Bet jei esate Dvasios vedami, jūs nesate įstatymo valdžioje“.
Dievo Dvasia neverčia gyventi pagal įstatymą, daryti tą ar aną. Dvasia mus veda
gyventi pagal Dievo malonę, džiaugtis ta pozicija, kurią mes turime Kristuje ir naudoti ją
mūsų kasdieniame gyvenime. Laiško romiečiams 8 skyriuje, 14-18 eilutėse, Paulius tarsi
sako: „Štai dalykai, kurie jus turėtų motyvuoti gyventi tokį gyvenimą Kristuje, gyventi naudojant tą palaimintą poziciją Kristuje, gyventi mirusiems nuodėmei, mirusiems įstatymui,
mirusiems kūnui, bet gyviems Dievui, gyviems malonei, gyviems Dievo Dvasiai“. Ir jei mes
esame Dvasios vedami, tai mes atspindime tą poziciją, kurią turime Kristuje.

22

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

• Rom 8, 15 •
„Nes jūs negavote vergystės dvasios,
kad vėl bijotumėte; bet gavote įvaikystės Dvasią,
kuria šaukiame: „Aba, Tėve!“
Mes turime privilegiją elgtis kaip suaugę sūnūs, daryti sprendimus. Todėl gyventi
pagal malonę, tai gyventi kaip suaugusiam sūnui. Na, o gyventi pagal įstatymą, atvirkščiai,
gyventi kaip vaikui, kuriam kiti turi parodyti, ką jis turi daryti, kur jis turi eiti. Gyvenantis
kaip sūnus, tikintysis pats daro sprendimus, gyvendamas pagal Dvasią, kuri moko taip
gyventi.
Įvaikystę mes gavome per Šv. Dvasią. Visus dalykus, kuriuos Paulius išvardija Laiško
romiečiams 8 skyriuje, mes gauname per Šv. Dvasią. Tai mes negauname iš savęs, tai mes
gauname per Dvasią. Niekas mums neduoda dvasinių palaiminimų, kaip tik Šv. Dvasia.
Todėl mes ir turime vaikščioti pagal Dvasią, ko Dvasia mus moko per Raštą.
Mes turime įvaikystę, esame kaip suaugę Dievo sūnūs. Mes jau negyvename pagal
įstatymą, kuris sako ką reikia daryti ir ką nereikia daryti. Mes turime nuostabią poziciją
Kristuje. Laiške korintiečiams rašoma, kad mes turime Kristaus protą.
Mes negavome vergystės dvasios, mes negyvename pagal įstatymą. Pastebėkime,
kad įvaikystės Dvasia prasideda iš didžiosios raidės, tai yra Šv. Dvasia, kuria mes šaukiame „Aba, Tėve“.
Gal 4, 1-2: „Dabar sakau, kad, kol paveldėtojas yra vaikas, jis niekuo nesiskiria nuo
tarno, nors jis ir būtų visų viešpats; bet yra globėjų ir prižiūrėtojų valdžioje iki tėvo nustatyto laiko“.
Vaikas dar nesiskiria nuo tarno. Jis yra globėjų, prižiūrėtojų valdžioje, jam vis dar
reikia sakyti kaip daryti, ką daryti, kur eiti, kaip eiti, kada eiti. Jis nėra savarankiškas. Jam
reikia, kad kažkas vadovautų. Jis dar neturi suaugusiojo pozicijos.
Gal 4, 3-5: „Taip ir mes, kai buvome vaikai, buvome pasaulio pradmenų vergijoje, bet
atėjus laiko pilnatvei Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, tapusį pavaldžiu įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje, kad mes gautume įsūnystę“.
Gal 4, 6-7: „Ir kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į jūsų širdis savo Sūnaus Dvasią,
šaukiančią: „Aba, Tėve“. Todėl tu jau nebesi tarnas, bet sūnus; o jei sūnus, tuomet Dievo
paveldėtojas per Kristų“.
Jūs jau nebesate tarnas, jūs jau esate sūnus. Jūs jau esate Dievo šeimoje, ne tam, kad
gyventumėte pagal įstatymą, bet kad gyventume malonėje. Mes gavome privilegijas ir atsakomybę, kaip suaugę Dievo sūnūs. Dabar mes patys galime suprasti ir surasti kokia yra
Dievo valia, remdamiesi Jo Žodžiu. Dievas tikisi, kad mes elgtumėmės kaip suaugę Dievo sūnūs, o ne kaip vaikai, kuriems reikia sakyti, ką daryti. Dievas tikisi, kad mes patys
išsiaiškintume iš Rašto, ką mums reikia daryti. Dievas mus įgalino tai daryti, mums jau
nebereikia, kad kas sakytų, ką mums reikia daryti. Mums jau nebereikia žmonių, tikinčiųjų,
kurie mums sakytų, ką mums reikia daryti, kur mums reikia eiti. Ir mes jau nebeturime
sakyti, mokyti kitus, ką jie turi daryti, kur eiti. Mūsų tikslas užauginti kitus tikinčiuosius,
kad jie būtų pajėgūs patys spręsti, ką jiems reikia daryti. Tačiau mūsų sprendimų laisvė
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nėra tai, kad aš eisiu ir darysiu tai, ką noriu daryti. Ne. Mums suteikta privilegija mąstyti,
kaip suaugusiems sūnums, žinantiems, ką Dievas daro ir ką mums reikia daryti. Tai mes
galime pasiekti per Dievo Žodį, atnaujindami savo protą ir pažindami Dievo valią. Kai mes
studijuojame Dievo Žodį, Pauliaus skelbiamą mokslą, ir kaupiame jį savo sieloje, tada mes
galime pažinti, ką Dievas daro. O žinodami, ką Jis daro, mes, kaip suaugę Dievo sūnūs, taip
pat galime daryti tą patį.
Gal 4, 7-10: „Todėl tu jau nebesi tarnas, bet sūnus; o jei sūnus, tuomet Dievo paveldėtojas per Kristų. Tačiau tada, kai nepažinojote Dievo, jūs tarnavote tiems, kurie prigimtimi
nėra dievai. Bet dabar, kai jau esate pažinę Dievą arba verčiau esate Dievo pažinti, kaipgi
vėl gręžiatės į silpnus ir elgetiškus pradmenis, kuriems vėl trokštate vergauti? Jūs laikotės
dienų ir mėnesių, ir laikų, ir metų“.
Mes savo prigimtimi esame linkę gyventi pagal įstatymą. Paulius rašė laiškus bažnyčioms, kurios irgi bandė gyventi pagal įstatymą.
1 Tim 1, 3-4: „Kaip keliaudamas į Makedoniją maldavau tave vis dar pasilikti Efeze,
kad kai kuriuos įpareigotum, kad jie nemokytų kito mokslo nei nekreiptų dėmesio į pasakas ir begalines genealogijas, kurios greičiau sukelia klausimus, negu kad dievotą statydinimą, kuris yra tikėjime, taip daryk“.
Paulius rašo Timotiejui, kad jis vis dar pasiliktų Efeze ir įpareigotų, kad tikintieji nemokytų kito mokslo, negu Paulius skelbia. Kodėl Paulius tai rašė Timotiejui? Nes buvo
tokių, kurie mokė skirtingą mokslą nei Pauliaus. Taip pat Paulius rašo, kad jie nekreiptų
dėmesio į pasakas. Kas yra pasaka? Tai paprasčiausias pasakojimas. Krikščionys dažnai
sako: „Va, pažiūrėk, ką Dievas padarė mano gyvenime, kokią sėkmę man atnešė. Man viskas sekasi. Dievas mane išgydė. Dievas padarė stebuklą“. Paskaitę krikščioniškų knygų,
pamatysite, kad jos pilnos pasakų, pasakojimų. Jose nėra jokio Biblijos mokslo, vien tik
pasakos (tačiau kaip nekeista, nei vienoje iš tokių knygų nerašoma apie nesėkmes, apie tai,
kaip Dievas neišgydė, kaip Dievas nepadarė stebuklo). Paulius liepia nekreipti dėmesį į tokias pasakas. Mūsų tikėjimas nesiremia įvairiausiomis istorijomis. Mūsų tikėjimas remiasi
Pauliaus skelbiamu sveiku mokslu. Na, o sveikas mokslas pagimdo patirtį. Kai tikėjimu
pritaikai tą mokslą, tuomet ir patiri Dievo Žodžio veiksmingumą.

Paulius sako: „nekreipk dėmesio į pasakas ir begalines genealogijas“. Genealogija yra
mokslas apie giminės, šeimos kilmės istoriją. Kur gimė, kada gimė vienas ar kitas žmogus.
Tikintieji kalba kokia jų kilmė, kokie jie kilmingi. Tačiau taip atsiranda šališkumas. Bet Paulius liepia nekreipti dėmesio į tokius dalykus, jie tik sukelia klausimus. Paulius sako, kad
verčiau daryk taip, kad būtų mokoma sveiko mokslo ir būtų dievotas statydinimas tikėjime, kad tikintysis sustiprėtų.
Mūsų tarnystėje visada bus trukdžiai, kurie norės atkreipti mūsų dėmesį nuo Pauliaus
skelbiamo mokslo, kad mes nuo jo atitoltume. Šėtonas negali mūsų ištraukti iš Kristaus, bet
jis bando visaip mus apgauti, kad mes tvirtai nestovėtume tame moksle, kad būtume siūbuojami bet kokio mokslo vėjo. Šėtonas nori, kad mes nesinaudotume įsūnystės privilegija,
kad tikintysis nežinotų Dievo Žodžio, nepažintų Dievo valios ir nedarytų savarankiškų
sprendimų. Šėtonas nori, kad mes būtume kaip vaikai, kuriems reikia pasakyti ką daryti,
kur eiti. Šėtonas nori, kad mes gyventume pagal įstatymą, kaip kūdikiai, kaip vaikai, kad
mes neduotume teisumo vaisių Dievui. Šėtonas duoda tikintiesiems visokius žaisliukus,
kad jie būtų jais užsiėmę ir jiems nebūtų nei laiko, nei noro sužinoti savo pozicijos Kristuje.
Šėtonas siekia, kad mes nežinotume, kas mes esame Kristuje, kad mes nemokėtume teisin-
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gai padalyti Dievo Žodžio, bet eitume ir gyventume pagal tai, kas skirta ne mums.
1 Tim 3, 5-6: „Na, o įsakymo (kad Timotiejus pasiliktų Efeze ir įsakytų nemokyti kito
mokslo) tikslas yra geraširdiškumas iš tyros širdies ir iš geros sąžinės, ir iš neveidmainiško
tikėjimo, nuo kurio kai kurie pasukę nukrypo į šalį, į tuščius plepalus. trokšdami būti įstatymo mokytojai; nesuprasdami nei ką jie sako, nei apie ką jie tvirtina“.
Kas tie, nukrypę į šalį, į tuščius plepalus? Tai tie, kurie trokšta būti įstatymo mokytojais. Jie nesupranta nei ką jie sako, nei apie ką jie tvirtina. Norintys mokyti įstatymo, yra
nukypę nuo Pauliaus skelbiamo mokslo ir visiškai nesuvokiantys Dievo Žodžio. Jie neturi
savo sieloje Pauliaus skelbiamo sveiko mokslo. Jie nori gyventi pagal įstatymą ir skelbti
įstatymą. Taip atsitiko su bažnyčia, kuri buvo Efeze. Paulius rašė Laišką efeziečiams. Jis
kelis metus buvo kartu su jais ir juos mokė. Tačiau jie nukrypo į tuščius plepalus, pradėjo
skelbti kitą mokslą. Efeziečiai troško būti įstatymo mokytojais. Jie nuklydo nuo Pauliaus
skelbiamos tiesos. Tačiau mūsų tikslas, tai ne įstatymo skelbimas. Mes turime parodyti tikintiesiems, kokią jie turi poziciją Kristuje, kokią jie turi įsūnystės poziciją, kad jie galėtų
tuo gyventi. Mes turime skelbti žmonėms tiesą ne tam, kad juos kontroliuotume, kad jiems
būtume kaip policininkai. Pats Dievo Žodis išugdo tikintįjį, o ne mes. Paulius rašo Antrame
laiške korintiečiams, 1 skyriuje, 24 eilutėje: „Ne kad mes viešpataujame jūsų tikėjimui, bet
esame jūsų džiaugsmo pagalbininkai, nes jūs stovite tikėjimu“.
Fil 1, 25: „Ir būdamas tuo įsitikinęs aš žinau, kad pasiliksiu ir tęsiu su jumis visais dėl
jūsų pažangos ir tikėjimo džiaugsmo“.
Mes turime nuostabią poziciją Kristuje, esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais, ir tai kelia džiaugsmą viduje, mūsų sieloje. Mes galime praktiškai pritaikyti savo
poziciją Kristuje, gyventi atspindėdami Kristaus gyvenimą.
•• „Aba, Tėve!“ ••
Mk 14, 35-36: „Ir jis paėjo truputį toliau ir krito ant žemės bei meldėsi, kad, jei būtų
įmanoma, ta valanda jį aplenktų. Ir jis tarė: „Aba, Tėve, viskas tau įmanoma; paimk nuo
manęs šią taurę; tačiau ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko tu nori“.
Niekas anksčiau Biblijoje nesikreipė į Tėvą, sakydamas: „Aba, Tėve“. Vienintelis Jėzus Kristus taip darė Getsemanės sode, kalbėdamas su Tėvu kaip suaugęs Dievo Sūnus.
„Aba“ išvertus į lietuvių kalbą būtų „tėtis“. Tai pats artimiausias ryšys tarp tėvo ir sūnaus.
Jėzus dangaus ir žemės Kūrėją, visagalį Dievą vadino „Tėčiu“. Didžiulė privilegija visagalį
Dievą vadinti Tėčiu. Tai reiškia labai artimą ryšį. Tai priartėjimas prie Dievo širdies. Ar
žinote kaip mes galime priartėti prie Dievo širdies? Mes turime priartėti prie kryžiaus, ant
kurio Dievas parodė Savo meilę.
Mes nebevergaujame įstatymui, kad mums kažkas sakytų, ką mums reikia daryti, kur
eiti, bet mes džiaugiamės Dvasios suteikta įvaikyste, kurią turime Kristuje. Kaip suaugę sūnūs galėdami daryti sprendimus, mes džiaugiamės tuo, ką turime Kristuje, ir todėl šaukiame „Aba Tėve“. Dievas žiūri į mus ir mato Savo Sūnų. Todėl mes ir sakome: „Aba, Tėve“.
Mes turime labai artimą bendravimą, labai didelį artumą su Tėvu, dangaus ir žemės Dievu.
Mes turime tokią pačią privilegiją, kaip ir Kristus, taip vadinti Tėvą. Mes tą privilegiją turime tik būdami Kristuje. Mes esame pakrikštyti viena Dvasia į vieną Kristaus kūną. Šv. Dvasia mus perkėlė į Kristaus kūną. Visa, kas nėra Kristuje, yra tik silpni ir elgetiški dalykai,
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nuslepiantys mūsų poziciją Kristuje, kad mes nematytume turtų, kuriuos turime Kristuje.
Laiško romiečiams 8 skyriaus, 14 eilutė rašo, kad mes turime Vedlį. Mes esame Dvasios vedami, mes turime Sūnaus žymę. 15 eilutėje rašoma, kad turime įvaikystę. Įvaikystė
reiškia, kad mes turime privilegijas ir sūnaus teises. 16 eilutėje rašoma, kad turime liudijimą. Šv. Dvasia liudija su mūsų dvasia. Dvasios liudijimas reiškia, kad Dievas mus pripažįsta sūnumis. 17 eilutė – esame bendrapaveldėtojai su Kristumi. Bendrapaveldėtojai reiškia,
kad kartu su Kristumi esame paveldėtojai. Mes esame sūnūs ir turime sūnaus paveldą.

• Rom 8, 16 •
„Pati Dvasia liudija su mūsų dvasia,
kad mes esame Dievo vaikai“.
Dievas Šv. Dvasia moko apie mūsų pasikeitusią poziciją. Mes jau esame Kristuje, mes
jau turime įvaikystę. Dvasia mus moko, kad mes jau negyvename pagal įstatymą, negyvename kaip vaikai, kaip kūdikiai. Mes esame perkelti į tą nuostabią poziciją, kur mes jau esame kaip suaugę sūnūs. Mes galime daryti sprendimus, turėdami Kristaus protą, atnaujinę
savo mąstymą Dievo Žodžiu.

• Rom 8, 17 •
„Ir jei vaikai, tuomet paveldėtojai; Dievo
paveldėtojai ir bendrapaveldėtojai su Kristumi;
jei taip yra, kad mes kenčiame su juo,
kad būtume ir pašlovinti kartu“.
Mes ne tik turime įvaikystę, tą nuostabią poziciją Kristuje, bet taip pat mes esame ir
paveldėtojai ir bendrapaveldėtojai su Kristumi. Mes paveldėjome visa tai, ką Dievas turi.
Mes esame paveldėtojai, kaip Dievo šeimos nariai. Būdami bendrapaveldėtojai su Kristumi, mes turime tas pačias paveldėjimo teises, kaip ir Kristus. Viską, ką Kristus turi, mes irgi
turime. Laiške hebrajams 1 skyriuje rašoma, kad Kristus yra paveldėtojas visų dalykų. Kristus yra paveldėtojas viso to, kas yra visatoje. Mes taip pat paveldėsime tai, ką Kristus turi.
Laiške romiečiams 6 skyriuje rašoma, kad mes esame pakrikštyti Jo mirtyje. Mes mirėme
kartu su Kristumi, kad būtume prikelti gyvenimo naujume, kad būtume pašlovinti kartu
su Juo. Kai Šv. Dvasia mus pakrikštijo į Kristaus kūną, tai viską, ką Kristus padarė, ir mes
padarėme. Viską, ką Kristus turi, ir mes turime. Tai priklauso mums. Kristus paėmė mūsų
nuodėmę, mirė už mus ir mums davė naują poziciją. Ir visa tai mes gauname per Dievo
malonę. Visa tai mes gauname Kristuje.
Mūsų įsūnystė turėtų mus motyvuoti, paskatinti, kad mes gyventume mirę nuodėmei, kaip rašoma Laiško romiečiams 6 skyriuje, kad būtume mirę įstatymui, kaip rašoma
Laiško romiečiams 7 skyriuje, kad mes būtume mirę kūnui, gyvi Dievo Dvasiai, kaip rašoma Laiško romiečiams 8 skyriuje. Ar žinote kaip turėti pergalę krikščioniškame gyvenime?
Negyventi pagal įstatymą savo kūno pajėgumais, bet gyventi pagal savo poziciją Kristuje
ir matyti kaip tas malonės gyvenimas veikia mumyse. Tokia turėtų būti mumyse tarnystė.
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Nuo Laiško romiečiams 8 skyriaus 14 eilutės Paulius moko, ką mes esame gavę iš
Dievo Dvasios, ką Dievas daro mumyse per Savo Dvasią.
1. 14 eilutė sako, kad mes esame vedami Dievo Dvasios. Tai yra sūnaus savybė, jis
vedamas Dievo Dvasios.
2. 15 eilutėje rašoma, kad turime įsūnystę, tai yra sūnaus privilegiją.
3. 16 eilutėje rašoma, kad turime Dvasios liudijimą, kuri pripažįsta mus esant Dievo
sūnumis.
4. 17 eilutė sako, kad esame bendrapaveldėtojai su Kristumi. Tai yra sūnaus paveldas.
Šie keturi dalykai, kuriuos mes turime kaip sūnūs, turėdami tą nuostabią poziciją
kartu su Kristumi, yra tam, kad tai mus motyvuotų tarnauti Dievui.

• Rom 8, 18 •
„Nes aš manau, kad šio dabartinio laiko kentėjimai
nėra verti, kad būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumyse“.
Ateities šlovė ir dabarties kentėjimai
Visa tai, ką mes turime Kristuje, motyvuoja mus tarnauti Viešpačiui ir iškęsti šio dabartinio laiko kentėjimus. Dabartinio laiko kentėjimai, kuriuos mes kenčiame, negali būti
sulyginti su ta šlove, kuri bus apreikšta mumyse. Mes gausime šlovingą kūną, tokį pat, kokį
turi Jėzus Kristus. Mes esame ne tik Dievo paveldėtojai, bet ir bendrapaveldėtojai kartu su
Kristumi. O kuo skiriasi Dievo paveldėtojai nuo bendrapaveldėtojų su Kristumi?
Paimkime pavyzdį. Tarkime, kad Dievas turi tris sūnus. Visi tie trys sūnūs paveldės
iš Dievo paveldą. Sakykime, vienam sūnui Dievas paliko 5 litus, kitam sūnui – 10 litų, o
trečiam – 5 000 000 litų paveldo. Jie visi yra sūnūs ir visi turi paveldą iš Dievo, tačiau ne visi
vienodai gauna. Sakykime, mes esame bendrapeveldėtojai su trečiuoju sūnumi, turinčiu 5
milijonus. Būdami bendrapaveldėtojai mes irgi paveldėsime 5 milijonus, nes bendrapaveldėtojai bendrai dalinasi tuo pačiu turtu. Taip ir mes paveldėsime viską kartu su Kristumi.
Ką Kristus paveldėjo, tą patį ir mes paveldėjome. Mes paveldėsime viską, ką Jėzus Kristus
yra paveldėjęs. Laiške hebrajams 1 skyriuje rašoma, kad Jis yra visų dalykų paveldėtojas.
Jėzus Kristus yra paveldėjęs visą visatą. Skaitydami Laiškus efeziečiams ir kolosiečiams,
užtinkame Kristaus turimus paveldus. Paulius rašo, kad dabartinio laiko kentėjimų neverta lyginti su tuo paveldu, su ta šlove, kurią turėsime kartu su Kristumi. Apie vargus net
neverta kalbėti ir galvoti. Mums labiau tinka mąstyti apie Kristuje turimus paveldus, apie
tą šlovę, kurią turėsime Kristuje. Jei apie tai galvosime, tai mums padės iškęsti dabartinio
gyvenimo sunkumus.
Laiško romiečiams 1-5 skyriuose Paulius kalba apie mūsų išteisinimą. 5 skyriuje Paulius parodo, kad mūsų išteisinimas yra užtikrintas, mes esame amžinai saugūs Kristuje,
mes turime amžiną saugumą Kristuje. Tai žinodami, jūs nebūsite mėtomi, siūbuojami bet
kokio mokslo vėjo, bet tvirtai stovėsite toje tiesoje. Jei jus užklups vargai ar nelaimės, jūs
nebūsite tų vargų nugalėti, nes žinodami savo poziciją Kristuje, jūs galėsite juos pakelti.
Supratimas apie išteisinimą ir saugumą Kristuje jums suteiks tvirtumą.
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Gyvenant krikščionišką gyvenimą, atsiranda sunkumai. Jums priešinasi šėtono melo
programa ir pasaulio kryptis, jūsų draugai, giminaičiai ir visas pasaulis nukreiptas prieš
jus. Jus nori sugėdinti, tarsi gėda tarnauti Viešpačiui. Ir ne tik tai. Prieš jus dar atsisuka kūrinijos gedimas. Ta prasme, kad mes gendame, sergame, esame gedimo vergovėje. Tai irgi
prisideda prie mūsų kasdienių kentėjimų. Visi tie dalykai prieš mus atsisuka ir mus užgula
kaip našta. Tačiau Paulius sako 18 eilutėje: „Nes aš manau, kad šio dabartinio laiko kentėjimai nėra verti, kad būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumyse“.
Paulius mus ragina atnaujinti protą Raštu ir mąstyti apie tai, kas jame rašoma apie mūsų
poziciją Kristuje, apie mūsų šlovingą paveldą Kristuje. Vieną dieną Kristus ateis ir mus pasiims
į orą, kaip rašoma Pirmame laiške tesalonikiečiams. Kai Jis bus mus pasiėmęs į orą, mes stosime prieš Kristaus teismo krasę. Bus išmėginti mūsų darbai, bus sudeginti mūsų blogi darbai ir
pasiliks vien tik geri. Paskui mes būsime pristatyti Tėvui ir mums bus paskirtos vietos danguje,
kurias turėsime užimti. Savyje mes turėsime Kristaus šlovę. Pastebėkite, 18 eilutėje rašoma, kad
ta šlovė bus apreikšta ne mums, bet mumyse, mūsų viduje. Mes turėsime tokius šlovingus kūnus, kokį turi Kristus. Mumyse gyvens ir reikšis Kristaus šlovė (detaliau apie mūsų šlovingąją
poziciją dangaus vietose, Kristuje, aprašo Laiškai efeziečiams ir kolosiečiams).
Laiške romiečiams Paulius skatina mus tarnauti, iškęsti dabartinius kentėjimus, nes
jie nesulyginami su šlove, kuri bus apreikšta mumyse ateityje. Paulius ragina mus, kad
tarnautume žiūrėdami į priekį, į tai, kas mūsų laukia ateityje, nekreipdami dėmesio į sunkumus, nes jie tik laikini. Galvodami apie ateinančią šlovę ir tą nuostabią įsūnystės poziciją,
mes žiūrime į dabartinius kentėjimus, kaip į laikiną dalyką, kurio neverta sulyginti šlovinga amžinybe. Dievas nori, kad mes būtume stiprūs, kad nebūtume išskydę, silpni. Dievas
viską padarė, kad būtume stiprūs.
2 Tim 2, 1: „Todėl tu, mano sūnau, būk stiprus malonėje, esančioje Kristuje“.
Ką reiškia būti stipriam toje malonėje? Kokioje malonėje? Tai mūsų pozicija Kristuje,
mes gyvename pagal Dievo malonę. Malonė yra tai, ką Dievas gali padaryti mums per Kristaus atliktą darbą ant kryžiaus. Paulius rašo Timotiejui: „Būk stiprus malonėje, esančioje
Kristuje“. Būk stiprus ne savyje, bet malonėje, kuri yra Kristuje Jėzuje. Būk stiprus tuo, kas
esi Kristuje Jėzuje. Suprask kuo Dievas tave padarė Kristuje, kokią poziciją turi Kristuje.
Pastoviai laikykis tos pozicijos, gyvenk joje.
2 Tim 2, 2: „Ir ką iš manęs girdėjai (tą malonę, kurioje turi būti stiprus) tarp daugelio
liudytojų, tai patikėk ištikimiems žmonėms, kurie bus pajėgūs ir kitus mokyti“.
2 Tim 2, 3: „Todėl tu ištverk sunkumus, kaip geras Jėzaus Kristaus karys“.
Paulius sako, kad, jei tvirtai stovėsi malonėje, jei skelbsi visus dalykus, kuriuos tau
patikėjau, turėsi ištverti sunkumus kaip geras Jėzaus Kristaus karys.
2 Tim 2, 4: „Nei vienas kariaujantis neįsivelia į šio gyvenimo reikalus; kad jis patiktų
tam, kuris išsirinko jį kariu“.
Paulius nori, kad tikintysis būtų stiprus, kad ištvertų sunkumus. Paulius mūsų tarnystę
sulygina su kareivio kova lauke. Paulius rašo Timotiejui, kad, jei kas norės gyventi dievotai, tas
kentės persekiojimus. Gyvenimas nėra lengvas, bet Paulius sako, kad mums reikia tai ištverti,
žinant kokią poziciją mes turime Kristuje. Paulius tikisi, kad kareiviai turi ištverti sunkumus.
Gyvenime sunkumai bus, tai neišvengiama, tačiau mes žinome kaip juos ištverti. Dievas mus
įgalino tai padaryti. Mes turime ateinančią viltį ir šlovę ateityje, kuri bus apreikšta mumyse.
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Hbr 12, 1: „Todėl kadangi ir mes esame apsupti tokio didelio liudytojų debesies, atmeskime kiekvieną apsunkinimą ir nuodėmę, kuri taip lengvai mus apninka“.
Ar žinote ko mums reikia bijoti savo krikščioniškame gyvenime? Mums nereikia bijoti skurdo, nereikia bijoti žmonių ar sunkumų, ar dar kažko. Mums reikia bijoti vienintelio
dalyko – nuodėmės, kuri lengvai mus apninka. Toliau rašoma: „ir kantriai bėkime mums
išstatytose lenktynėse“.
Kaip mes galime kantriai bėgti mums išstatytose lenktynėse?
Hbr 12, 3: „Žiūrėdami į Jėzų, mūsų tikėjimo autorių ir užbaigėją; kuris dėl jam išstatyto džiaugsmo iškentė kryžių paniekinęs gėdą, ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje“.
Jei norite iškęsti sunkumus, tai jums reikia daryti tai, ką Jėzus darė. O ką Jėzus darė,
kad iškęstų kryžiaus kančias? Jėzus savo mintyse, savo prote laikė tam tikrą žinią iš Dievo Žodžio, ir ta žinia jį sustiprino, padėjo jam iškęsti kryžių. Ta žinia buvo apie Jo ateities
džiaugsmingą paveldą, kurį Jis turės per amžius. Jis negalvojo apie savo kasdienybės sunkumus, apie kryžių, kurį Jis turėjo iškęsti, bet Jis galvojo apie tai, kas Jo laukia ateityje. Jis
žiūrėjo į priekį ir neleido kasdienybės naštai užvaldyti jo mintis. Tokiu pačiu pavyzdžiu
turime sekti ir mes. Mes turime užimti savo mintis tuo, kas mes esame Kristuje, kad mes
esame bendrapaveldėtojai kartu su Kristumi, kad mes turime ateities šlovę, kad mumyse
bus apreikšta Jėzaus Kristaus šlovė. Jei apie tai mąstysime, mes negalvosime apie sunkumus ir lengvai pakelsime kasdienybės naštą. Juk mūsų kentėjimai nėra verti sulyginti su ta
šlove, kuri bus apreikšta mumyse. Mūsų galva turi būti užimta tais puikiais dalykais, kas
mes esame Jėzuje Kristuje, ir ką mes paveldėsime Jame.

• Rom 8, 19 •
„Nes uolus sutvėrimo lūkestis
laukia Dievo sūnų apreiškimo“.
Panašiai kaip vaikas iškišęs pro langą galvą žiūri ir ilgesingai laukia ar jo tėvai grįšta
namo, taip kūrinija laukia Dievo sūnų apreiškimo: kada bus apreikšti Dievo sūnūs, kai mumyse bus apreikšta šlovė. Kada bus apreikšti Dievo sūnūs? Pirmiausia mes būsime prikelti,
pagauti į orą. Po to, po eilės metų, Jėzus Kristus ateis į žemę, įkurs joje karalystę, sudarys
naują sandorą su Izraelio tauta ir užvaldys visatą. Jėzus Kristus bus visos visatos galva.
Tada visoje visatoje bus apreikšti Dievo sūnūs. Tada bus nuimtas prakeikimas ir gedimo
vergovė, nebebus nieko smerktino žemėje. Tos dienos laukia visa kūrinija.

• Rom 8, 20 •
„Nes sutvėrimas buvo pajungtas tuštybei
ne savo noru, bet dėl to, kuris jį pajungė viltyje“.
Visa kūrinija patiria nenusipelnytos bausmės. Kodėl kūrinija buvo pasmerkta? Todėl, kad Adomas nusidėjo. Kai Adomas nusidėjo, Dievas pasmerkė visą žemę, visą likusią
kūriniją. Ar gyvūnai nusidėjo? Ne. Bet jie miršta. Dėl žmogaus nuodėmės jie kenčia tai, ko
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nenusipelnė. Dėl žmogaus Dievas pasmerkė žemę ir visą joje esančią kūriniją. Dievas visą
kūriniją padarė pavaldžią tuštybei. Pavergė visą kūriniją gedimo vergovei. Visa kūrinija
šiandien yra gedimo vergovėje, todėl visa kūrinija laukia išvadavimo iš šio prakeikimo.

• Rom 8, 21 •
„nes ir pats sutvėrimas bus išvaduotas
iš gedimo vergovės į šlovingą Dievo vaikų laisvę“.
Kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę, įkurs savo karalystę, visa kūrinija bus išlaisvinta iš gedimo vergovės. Dievas nuims gedimo prakeikimą, visa kūrinija bus išgydyta.
Iz 35, 1-10: „Tyrlaukis ir nuošali vieta džiaugsis dėl jų; dykuma džiūgaus ir žydės
kaip rožė. Ji gausiai žydės ir linksminsis džiūgaudama bei giedodama; Libano šlovė bus jai
duota, Karmelio ir Šarono didybė, jie matys VIEŠPATIES šlovę, mūsų Dievo didybę. Sustiprinkite silpnas rankas ir sutvirtinkite silpnus kelius. Tarkite esantiems baugščios širdies:
„Būkite stiprūs, nebijokite; štai ateis jūsų Dievas kerštaudamas, tai yra Dievas su atlygiu;
jis ateis ir jus išgelbės“. Tada atsivers aklųjų akys ir kurčiųjų ausys atsikimš. Tada raišas
šokinės kaip elnias ir nebylio liežuvis giedos; nes vandenys ištrykš tyrlaukyje ir upeliai dykumoje. Perdžiūvusi dirva pavirs tvenkiniu ir ištroškusi žemė – vandens šaltiniais; slibinų
gyvenamoje vietoje, kur jie guli, bus žolė su nendrėmis ir vikšriais. Ten bus vieškelis, kelias, ir bus vadinamas šventumo Keliu; juo neis nešvarusis; bet jis bus tiems, kurie keliaus,
netgi ir kvailiai, nepaklys jame. Ten nebus liūto, ir joks godus žvėris neužeis ant jo, jo ten
neužtiks; bet atpirktieji ten vaikščios; ir VIEŠPATIES išpirktieji sugrįš ir ateis į Sioną su giesmėmis ir amžinu džiaugsmu ant savo galvų; jie įgis džiaugsmą ir linksmybę, o sielvartas ir
dūsavimas pabėgs“.
Apr 21, 1. 4: „Ir mačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji
žemė praėjo; ir nebebuvo jūros. Ir Dievas nuvalys visas ašaras nuo jų akių; ir nebebus mirties nei liūdesio, nei verksmo, ir nebebus skausmo, nes kas buvo anksčiau – praėję“.
Ateityje nebus nei skausmo, nei nuodėmių, nei jokių blogų prisiminimų, viskas bus
panaikinta, pasmerkimas bus nuimtas, prakeikimo nebebus.
Paulius sako mums, krikščionims, kad visa kūrinija dabar yra gedimo vergovėje. Viskas genda dėl mirties ir nuodėmės. Visa kūrinija genda ir miršta, kenčia ir laukia ateities, kada
bus apreikšti Dievo sūnūs ir viskas bus atkurta naujai, bus nuimtas kūrinijos prakeikimas.

• Rom 8, 22 •
„Nes mes žinome, kad visa kūrinija dejuoja
ir kankinasi skausme iki šiol“.
Ar žinote, kodėl jūs šiandien sergate? Todėl, kad esate gendančioje kūrinijoje. Visa
kūrinija dejuoja ir kankinasi skausme. Jūs susergate ne todėl, kad Dievas ant jūsų supyko,
bet todėl, kad esate gendančioje kūrinijoje. Jūs gendate, sergate ir mirštate. Mes turime
gendančius kūnus, kurie suyra. O kodėl iki šiol visa kūrinija genda ir kankinasi skausme?
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Todėl, kad Kristus dar nebuvo atėjęs, dar nebuvo apreikšti Dievo sūnūs. Kristus antrą kartą
nebuvo atėjęs į žemę todėl, kad dar Kristaus kūno bažnyčia tebėra žemėje, dar ji nepaimta
į dangų. Tiek įvykių dar turi įvykti, tiek dalykų atsitikti, kol bus apreikšti Dievo sūnūs. Kol
tai dar neįvyko, visa kūrinija vis dar kankinasi ir dejuoja skausme. Kol Kristaus kūnas yra
žemėje, kol tebėra skelbiamas malonės paskirstymas, kol dar neužsibaigė ši malonės programa, kol Jėzus Kristus mūsų dar nepaėmė į dangų, kol dar neatėjo Jėzus Kristus antrą
kartą į žemę, tol visa kūrinija dejuoja ir kankinasi skausmuose. Ir mes taip pat su visa kūrinija kenčiame tą gedimo vergovę.
Dievas buvo prakeikęs visą kūriniją per Adomą. Jėzus Kristus Savo žemiškoje tarnystėje ir dvylika apaštalų skelbė karalystės evangeliją. Vėliau Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, prisikėlė ir per Sekminių dieną mažajai kaimenei davė Šv. Dvasią. Mažoji kaimenė skelbė neišgelbėtiems izraelitams, kad jie apsigalvotų ir pasikrikštytų. Tačiau jie to nepadarė,
todėl įvyko Izraelio griuvimas. Po jų griuvimo Dievas išgelbėjo Saulių ir paskyrė jį apaštalu
Pauliumi bei suteikė jam anksčiau niekada neskelbtą žinią – paslaptį. Šita paslaptis, šitas
malonės paskirstymas, kurį Dievas patikėjo Pauliui, įsiterpė į pranašystės skelbimą, į tai,
kas buvo skelbta nuo pasaulio pradžios. Pranašystėje skelbiama apie karalystę, pažadėtą
Izraelio tautai. Tam, kad Jėzus Kristus įkurtų karalystę žemėje, pirmiausia turi pasibaigti
paslapties skelbimas, malonės paskirstymas, kurį Dievas dabar skelbia per Pauliaus laiškus. Kai visa tai pasibaigs, įeis pagonių pilnatvė, kaip rašoma Laiško romiečiams 11 skyriuje, mes būsime paimti į dangų ir tada vėl prasidės pranašystės santvarka. Pagal pranašystę,
Jėzus Kristus ateis antrą kartą, įkurs karalystę žemėje ir nuims prakeikimą nuo visos kūrinijos. Tam, kad nuimti prakeikimą nuo visos kūrinijos, pirmiausia turi būti paimta Kristaus
kūno bažnyčia, kurios mes esame nariai. Todėl mes dabar tebesame gedimo vergijoje.

• Rom 8, 23 •
„Ir ne tik jie, bet ir mes,
turintys Dvasios pirmavaisius, –
ir mes patys dejuojame savyje,
laukdami įvaikystės,
būtent mūsų kūno atpirkimo“.
Dvasia – mūsų užstatas
Mes patys dejuojame kartu su visa kūrinija, dejuojame ir kankinamės skausme, toje
gedimo vergovėje. Mes patys, kurie turime Dvasios pirmavaisius. Pirmavaisiai – tai pirmieji vaisiai. Tarkime, pasodini pomidorus, ir po kažkiek laiko matai, kad prinoko pirmieji
pomidorai. Tai yra pirmavaisiai. Be abejo, laikui bėgant atsiras daugiau pomidorų, kurie
jau nebebus pirmavaisiai.
Ef 1, 13-14: „Kuriuo ir jūs įtikėjote, išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją;
juo įtikėję jūs buvote ir užantspauduoti ta šventa pažado Dvasia, kuri yra mūsų paveldo
užstatas“.
Užstatas yra kaip pirmavaisis. Dvasia yra kaip užstatas mūsų paveldo, kurį mes
paveldėsime ateityje. Dievas mums davė Šv. Dvasią, kaip užstatą. Kai parduodi namą ar
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kitą stambesnį daiktą, gauni rankpinigius, užstatą, kaip garantą, kad vėliau gausi ir likusią
sumą. Lygiai taip pat mes gavome Dvasią, kaip užstatą, kaip garantą, kad ateityje gausime
visą likusį paveldą. Šv. Dvasia yra pirmavaisiai, mūsų užstatas, įsūnystės Dvasia, ir ji mums
laiduoja apie mūsų ateities paveldą.
Ef 1, 14: „Kuri yra mūsų paveldo užstatas iki nupirktos nuosavybės atpirkimo, jo
šlovės gyriui“.
Kas yra Jo nupirktos nuosavybės atpirkimas? Kas yra Dievo nupirktoji nuosavybė?
Tai mes, Kristaus kūnas. Kristus mus nupirko Savo krauju. Aetityje Kristus ateis ir mus
pasiims, mes būsime pagauti į orą. Šv. Dvasia, kuri mus užantspaudavo Kristuje, yra mūsų
paveldo užstatas iki to laiko, kol būsime paimti į orą pas Viešpatį. Šv. Dvasia yra tarsi Dievo
garantas, Dievo pažadas, kad Dievas mus pasiims ir mes per amžius būsime su Juo.
Rom 8, 16: „Pati Dvasia liudija su mūsų dvasia, kad mes esame Dievo vaikai“.
Dvasia, kuri gyvena mumyse, yra kaip užstatas ir ji liudija su mumis, kad mes esame
Dievo vaikai ir gausime mums pažadėtą paveldą. Šv. Dvasia, gyvendama mumyse, yra
kaip užstatas, kaip garantas, kad mes, kaip Dievo vaikai, paveldėsime tai, ką Dievas yra
pažadėjęs. Tą paveldą mes turėsime ateityje. Mes paveldėsime tai, ką ir Kristus yra paveldėjęs, nes esame bendrapaveldėtojai kartu su Kristumi.
Rom 8, 23: „Ir ne tik jie, bet ir mes, turintys Dvasios pirmavaisius, – ir mes patys dejuojame savyje, laukdami įvaikystės, būtent mūsų kūno atpirkimo“.
Kas yra įvaikystė? Tai mūsų kūno atpirkimas, mūsų prisikėlimas nauju kūnu. Kai
mes būsime paimti pas Viešpatį į orą, tada įvyks mūsų reali, fizinė įvaikystė. Dabar mes tik
turime įvaikystės Dvasią. Šv. Dvasia, kuri gyvena mumyse, liudija, kad mes esame Dievo
vaikai. Ji yra mūsų įvaikystės Dvasia. Bet pačią įvaikystę mes gausime, kai būsime pagauti
į orą, kai gausime tokį pat šlovingąjį kūną, kokį turi Jėzus. Įvaikystė tai, kai Dievas perkelia
mus į Savo šeimą kaip suaugusius sūnus. Kai būsime prikelti ir kai gausime tokį pat šlovingąjį kūną kaip Jėzaus, tada mes oficialiai prieš visą visatą būsime pristatyti kaip Dievo
sūnūs. Mes panašumu būsime tokie pat, kaip Jėzus Kristus. Ar įsivaizduojate kokie nuostabūs dalykai mūsų laukia ateityje? Kol kas mes esame gavę įvaikystės Dvasią, kuri mus
užantspaudavo Kristuje iki mūsų prisikėlimo dienos.
Ef 1, 5: „Iš anksto mus paskyręs sau įvaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo valios
norą“.
Dievas paskyrė mus iš anksto įvaikinti, dar prieš pasaulio sukūrimą, kai Jis išsirinko
Kristaus kūną ir palaimino jį visais dvasiniais palaiminimais Kristuje, kaip rašoma 3-4 eilutėse. Dievas iš anksto, prieš pasaulio sukūrimą, paskyrė mus įvaikinimui, kad prisikėlę
gautume tokį šlovingąjį kūną, kokį turi Jėzus Kristus. Todėl Jis mums davė įvaikystės Dvasią, kuri mus užantspaudavo Kristuje ir yra kaip užstatas, kaip garantas, garantuojantis
mes gausime paveldą. Dabar mes nematome savo paveldo. Bet mes turime Šv. Dvasią, garantuojančią, kad visa tai paveldėsime. Dabar, turėdami Šv. Dvasią, mes turime privilegiją
gyventi tarsi būtume prisikėlę iš numirusiųjų, kaip rašo Laiško romiečiams 6 skyrius. Dievas per Šv. Dvasią mus įgalina, kad mes gyventume prisikėlimo gyvenimą, tarsi jau turėtume tą paveldą, kurį mes vieną dieną iš tikrųjų paveldėsime. Dabar mes turime privilegiją
ir progą gyventi, tarsi mes jau būtume prisikėlę, tarsi jau turime paveldą Kristuje, tarsi mes
jau esame bendrapaveldėtojai su Juo. Mes galime tai padaryti, nes turime įvaikystės Dvasią, Šv. Dvasią, kuri mus įgalina šiai veiklai. Dievo Dvasia daro, kad visa tai būtų realybė
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mūsų kasdieniame gyvenime. Žinodamas tai, ką aš paveldėsiu ateityje: tą nuostabią šlovę,
tą paveldą, kurį Kristus yra paveldėjęs, aš nesuku galvos apie sunkumus, su kuriais aš
susiduriu kas dieną. Tie sunkumai neverti, kad užimtų vietą mūsų mąstyme. Mūsų mąstymas turi būti užimtas tais nuostabiais dalykais, kuriuos mes turime Kristuje, kuriuos mes
paveldėsime per amžius ateityje.
2 Kor 4, 16-17: „Dėl šios priežasties mes nenusilpstame; bet nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, tačiau vidinis atnaujinamas diena iš dienos. Nes mūsų lengvas trumpalaikis
sielvartas gamina mums nepalyginamai pranašesnį amžiną šlovės svorį“.
Sielvartas, kurį mes patiriame, yra lengvas ir trumpalaikis, ir nesulyginamas su tuo,
kas mūsų laukia ateityje, su amžinu šlovės svoriu.

• Rom 8, 24 •
„Nes mes esame išgelbėti viltimi;
bet viltis, kuri yra matoma, nėra viltis;
nes jei ką žmogus regi, kodėl jis to dar viliasi?“
Ką reiškia išgelbėti viltimi? Šioje eilutėje nekalbama apie išgelbėjimą nuo pragaro. Čia
kalbama apie išgelbėjimą nuo skausmo, nuo sielvarto, kurie atsiranda gyvenant šioje gendančioje kūrinijoje. Mes esame išgelbėti nuo šių dalykų. Bet kaip? Viltimi. Ta viltimi, kuri
laukia mūsų ateityje. Tas bendras ateities vaizdas: amžinoji šlovė, šlovingas kaip Kristaus
kūnas, paveldas kartu su Kristumi, visa tai mus išgelbėja nuo sielvarto ir kitų sunkumų.
Mintys apie mūsų šlovingąją ateitį padeda mums ištverti įvairius sunkumus. Šlovingos
ateities viltis mus išgelbėja, kad mes nebūtume per daug prislėgti sunkumų, su kuriais
susiduriame.
Taigi, visa tai, ką mes gausime ateityje, tai dar nėra įvykę, tai tebėra viltis, todėl mes
viso to nematome. Bet, kai būsime pagauti į orą, mes gausime šlovinguosius kūnus ir paveldą su Kristumi. Tai jau nebebus viltis, tai jau bus realybė. Dabar mes gyvename viltimi,
gyvename tuo, ko nematome.
Ko mes laukiame? Mes laukiame įvaikystės, mūsų prisikėlimo, mūsų paėmimo į orą,
kai gausime tokius šlovingus kūnus, kaip Jėzaus Kristaus. Mūsų viltis, tai prisikėlimas,
kurio mes kantriai laukiame.
Pastebėkime – 23 eilutėje buvo rašoma, kad mes laukiame ne mūsų kūno išgydymo,
kad Dievas jį išgydytų, bet mes laukiame mūsų kūno atpirkimo, prisikėlimo. Antrame laiške korintiečiams 4 skyriuje rašoma, kad mūsų išorinis žmogus nyksta diena iš dienos. Mes
esame gendančios kūrinijos nariai, mūsų kūnai kasdien genda, nepriklausomai nuo to ar
mes to norime, ar ne. Tai tiesiog vyksta kaip traukos dėsnis. Todėl laukti kūno išgijimo būtų
nelogiška, juk Dievas mus paliko gedimui. Mes laukiame visai ko kito – mūsų kūno atpirkimo. Dievas nesiekia išgydyti mūsų gendančių kūnų, Jis sugalvojo kai ką daug geresnio.
Jis mums duos naują, nemirtingą, negendantį kūną. Argi tai negeriau už gendančio kūno
pagydymą? Kai būsime pagauti į orą, mes gausime tokius šlovingus kūnus, kaip Jėzaus
Kristaus. Mes to laukiame. Vieną dieną mes būsime paskelbti prieš visą visatą, kaip Jėzaus
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Kristaus bendrapaveldėtojai. Mes paveldėsime tai, ką Jėzus Kristus yra paveldėjęs. Mes
esame Dievo įsūniai. Dievas žiūri į mus ir mato savo Sūnų Jėzų Kristų, nes mes esame Jame,
ms Jo kūnas. Šv. Dvasia, kuri gyvena mumyse, yra kaip užstatas, kuri liudija, kad mes visą
tą paveldą gausime kartu su Kristumi. Šv. Dvasia mus per Dievo Žodį sustiprina ir įgalinga,
kad mes gyventume tarsi būtume prisikėlę, tarsi jau turėtume poziciją danguje, tarsi mes
jau turėtume mūsų paveldą. Nors mes to dar neturime, mes turime liudijimą apie tai, ir tai
teikia mums džiaugsmą ir mus stiprina. Dar neatėjo laikas, kad būtų nuimtas prakeikimas
nuo visos kūrinijos, nes dar nėra atėjusio Jėzaus Kristaus į žemę ir mes dar nesame paimti
į orą. Mes vis dar tebegyvename prakeiktoje kūrinijoje. Visa kūrinija laukia Dievo sūnų
apreiškimo, to paties laukiame mes. To laukdami, mes gyvename prakeiktoje kūrinijoje,
gedimo vergovėje. Kol gyvename žemėje, esame išgelbėti nuo visų negalių, kurių susilaukiame gedimo vergovėje. Dabartinio laiko kentėjimai negali būti sulyginti su šlove, kuri
bus apreikšta mumyse.
Paulius rašo Laiško romiečiams 8, skyriuje, 18 eilutėje: „Nes aš manau, kad šio dabartinio laiko kentėjimai nėra verti, kad būtų sulyginti su šlove, kuri bus apreikšta mumyse“.
Mes neskiriame laiko mintims apie sunkumus, su kuriais mes susiduriame kas dieną. Mes
apie juos net negalvojame, mūsų mintyse net nėra vietos šitiems dalykams. Mūsų mąstymas, mūsų mintys, mūsų žvilgsnis yra nukreiptos į tai, kas mes esame Kristuje ir ką mes
turėsime ateinančiais amžiais kartu su Kristumi, gavę Kristaus šlovingąjį kūną. Mumyse bus apreikšta Kristaus šlovė. Gyvendami šitame nuodėmingame pasaulyje, kenčiame
įvairias naštas. Tačiau visą šitą naštą mes galime pakelti, panešti, nes žinome, kad ateityje
mūsų laukia amžinoji šlovė. Mus tai stiprina, mus tai guodžia ir suteikia energiją eiti ir
daryti tai, ką turime daryti. Ar jūs galite įsivaizduoti, kokie mes esame turtingi? Mes net
neįsivaizduojame. Kristaus paveldas yra visa visata, o mes tai paveldėsime kartu su Juo. Ir
matydami šitą didybę, laukiančią mūsų ateityje, turėdami savo širdyje žodžiais neišsakomą
džiaugsmą, mes galime pakęsti kasdienybės vargus, nes jie yra visiškas niekas palyginus su
tuo, kas mūsų laukia ateityje.
Kalbėdamas apie mūsų įsūnystės poziciją, kurią mes turime Kristuje, Paulius daro
išvadą, kad įsūnystė motyvuoja mus ištikimai vaikščioti turimoje pozicijoje ir gyventi pergalingą, vaisingą krikščionišką gyvenimą. Mes turime be perstojo ir ištikimai vaikščioti pagal Dievo malonę, bet ne pagal įstatymą. Vaikščioti pagal Dvasią, bet ne pagal savo
kūną. Vaikščioti kaip mirę nuodėmei ir gyvi Dievui. Mes turime galimybę ir privilegiją taip
vaikščioti, nes Dievas mus padarė Savo įvaikiais, kad mes kaip suaugę sūnūs darytume
tuos sprendimus, pasirinktume savo noru tarnauti Viešpačiui, daryti tai, ką Dievas nori.
Žinoma, vaikščiodami pagal Dvasią, pagal Dievo malonę, mes susidursime su problemomis. Prieš mus atsisuks religija, pasaulis ir įvairios aplinkybės. Tačiau mes ištikimai galime laikytis savo pozicijos Kristuje, gyvendami pagal Dievo malonę ir nedarydami jokių
kompromisų su pasauliu ir su religijomis, kurios įtikinėja mus gyventi kitaip. Mes galime
iškęsti tuos dalykus, būti ištikimi tiesai, kurią skelbia Paulius. Vietoj to, kad žiūrėtume į
šias susiklosčiusias aplinkybes kaip į neigiamus dalykus, mes žiūrime į jas kaip į teigiamus
dalykus, nes juk tai yra proga mums augti ir stiprėti per Dievo Žodį. Per sunkumus mes
turime galimybę pritaikyti viltį, kurią turime Kristuje, tą nuostabią ateitį, kuri mus stiprina
iškęsti vargus. Visi sunkumai ir visi vargai veikia į gera, nes Dievas Savo Žodžiu mus stiprina tuose sunkumuose, mus sutvirtina, kad nesiūbuotume kaip nendrės nuo bet kokio
mokslo vėjo. Jei nebūtų sunkumų, tai nebūtų ir progos pritaikyti Dievo Žodžio.
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• Rom 8, 25•
„Bet jei mes viliamės to, ko nematome,
tada mes su kantrumu to laukiame“.
Kadangi mes viliamės ir žinome tai, kas mūsų laukia ateityje, tai mes galime kantriai
išlaukti mūsų kasdienius sunkumus. Juk galime truputį pakentėti, belaukdami savo šlovingosios ateities. Dievas mus paliko žemėje ne tam, kad būtume bandomi tarsi triušiai, bet
tam, kad atliktume tam tikrą tarnystę, kad išpildytume žinią, kurią mums skelbia Paulius.
Dievas mus įgalino tai daryti. Per Pauliaus skelbiamą žinią Jis suteikia mums stiprybės,
kad mes pakeltume visus kasdienybės sunkumus, vargus ir gedimo vergovės pasekmes,
sau prieš akis turėdami ateities šlovę. Kol dar nesame paimti, kol tebegyvename žemėje,
mes turėsime kentėti gendančios kūrinijos pasekmes. Mes gendame, mes dejuojame kartu
su visa kūrinija skausmuose. Kai kenčiame, kai mums sunku, mes turime paguodą, mes
turime nuostabią viltį per Dievo malonę. Mes turime nuostabią Pauliaus užrašytą žinią,
kuri man padeda ištverti tuos sunkumus. Aš galiu būti stiprus ir viską ištverti, nes ateityje
manęs laukia amžinoji šlovė. Visi vargai ir kiti sunkumai manęs nesustabdo ir nenubloškia.
Aš einu į priekį, tarnaudamas Viešpačiui, ir kantriai laukiu savo šlovingosios ateities.
Tačiau tai nereiškia, kad nėra skausminga kentėti. Mes dejuojame ir kankinamės
skausmuose, nes tai skaudu. Skausminga yra gyventi žemėje ir patirti visokius sunkumus
ir negalias. Bet tas skausmas, kurį aš patiriu, nereiškia, kad Dievas pyksta ant manęs. Dievas jo neatneša į mūsų gyvenimus. Tai kyla iš gendančios kūrinijos, ne iš Dievo. Aš žinau,
kad gyvenu gendančioje kūrinijoje ir aš turiu daryti tai, ką man Dievas yra davęs daryti.
Aš turiu vaikščioti įvaikystės pozicijoje, kurią turiu Kristuje, žinodamas ateities paveldą
su Kristumi. Aš žinau, kad vieną dieną paveldėsiu amžinąją šlovę Kristuje. Aš žinau, kad
kai Dievas duos užmokestį, atlygins mums ir už visus kentėjimus. Nes kaip mes kenčiame
kartu su Kristumi, taip būsime ir pašlovinti kartu su Juo. Kol mes gyvename žemiškuose
kentėjimuose, tol turime progą juose pasiguosti per Dievo Žodį, kad ir kitus galėtume paguosti, kai jie patirs tuos pačius vargus.

• Rom 8, 26 •
„Taip pat Dvasia padeda ir mūsų silpnumams,
nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums reikėtų,
bet pati Dvasia užtaria mus dejonėmis,
kurios negali būti išsakytos“.
Dvasia padeda ir mūsų silpnumams. Malda Dvasioje.
Nuo 26 eilutės Paulius pradeda kalbėti apie Šv. Dvasios tarnystę, kaip Šv. Dvasia
ateina ir mums padeda. Mes ne tik turime nuostabią poziciją Kristuje, nuostabų paveldą,
bet ir Šv. Dvasios pagalbinę tarnystę. Juk Šv. Dvasia mums suteikia pagalbą, gyvendama
mumyse 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Dvasia padeda ir mūsų silpnumams. Dvasia taip pat dejuoja ir užtaria mus dejonėmis. Šv. Dvasia dejuoja tam, kad būtų atpažinta kartu su mumis ir kad padėtų mūsų kasdie-
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niam krikščioniškam gyvenimui, mūsų patyrimams, gyvenant pagal Dievo Žodį. „Taip pat
Dvasia padeda ir mūsų silpnumams“. O kokie tie mūsų silpnumai? Apie juos rašoma, kad
mes: „nežinome, ko turime melsti, kaip mums reikėtų“. Mūsų silpnumai yra tai, kad mes
nežinome, kaip mums reikėtų melstis. Mes meldžiamės su ribotu pažinimu. Mes nežinome,
dėl ko dabar reikėtų melstis. Mes kalbame kvailas, neprotingas, neišmanančias, neužbaigtas maldas. Mes turime silpnumą, turime tik ribotą pažinimą. Mes ne viską žinome apie
viską. Todėl ateina Šv. Dvasia ir mums padeda mūsų nežinojime. Taigi, kai mes nežinome
kaip melstis, pati Dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Šv. Dvasia
užtaria mus tuo, ko mes patys negalime išreikšti.
Šv. Dvasia mus užtaria, ir tai daug ką pasako. Tai parodo, kokia yra gili Dievo meilė, ir
koks artimas Dievo bendravimas su mumis, juk Šv. Dvasia yra Dievas. Dievas mus užtaria.
Dievas yra mums labai artimas ir labai mylintis. Dievas, Šv. Dvasia, kuri gyvena mumyse
nori, kad mes melstumėmės teisingai. Dievas mūsų nepaliko žemėje kaip našlaičių, sakydamas: „eikite ir susižinokite, ir darykite bei gyvenkite kaip išmanote“. Ne. Dievas labai
aktyviai yra įsijungęs į mūsų gyvenimą. Jam labai rūpi kaip mes gyvename. Jis net meldžiasi už mus, užtaria mus dejonėmis, kurių mes patys negalime ištarti. Dievas nori, kad mes
melstumėmės taip, kaip mums reikia melstis.

• Rom 8, 27 •
„Ir tas, kuris tiria širdis, žino,
koks yra Dvasios nusiteikimas,
nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią“.
Dievas tiria mūsų širdis, žino, kas yra mūsų širdyse, kai mes meldžiamės. Dievas
mato mūsų širdis kai mes meldžiamės, ir kai Dvasia tuo pačiu meldžiasi.
Dvasia mus užtaria pagal Dievo valią. Šv. Dvasia žino, kodėl Dievas mus įkėlė į Kristaus kūną ir ką mes turime daryti būdami Kristaus kūne. Šv. Dvasia mus motyvuoja, įgalina
mus taip gyventi. Šv. Dvasia meldžiasi už mus, užtaria mus pagal Dievo valią, kaip mes
turime gyventi ir tuo pačiu suteikia mums dvasinį budrumą, kad mes gyventume pagal tą
tiesą, kurią mes žinome. Šitos eilutės paaiškina, kaip šiandien reikia melstis pagal malonės
paskirstymą, pagal tą paslaptį, kurioje mes gyvename.
Pastebėkite, Šv. Dvasia tik padeda mūsų silpnumams, Ji nesimeldžia už mus, bet padeda mums. Parašyta, kad mes nežinome kaip mes turime melstis, kaip mums reikėtų. Vadinasi reikia melstis taip, kaip reikia, pagal Dievo valią. Juk rašoma, kad Šv. Dvasia užtaria
mus pagal Dievo valią. Todėl mūsų tikslas yra melstis pagal Dievo valią. Kaip sužinoti Dievo valią? Mes ją sužinome iš Dievo Žodžio. Todėl mums reikia išsiaiškinti Dievo Žodyje, ką
Dievas daro, ką mes turime daryti, kas mes esame Kristuje, ir melstis pagal tai, kas Dievui
yra svarbu. Kai mes meldžiamės, Šv. Dvasia labai aktyviai dalyvauja mūsų maldos gyvenime ir padaro, kad mes melstumėmės pagal tai, kaip Dievas nori. Žmonės dažnai klausia
kokia tema šiandien mes turėtume melstis?
Fil 4, 6: „Niekuo nebūkite susirūpinę; bet visame kame malda ir prašymu su padėka
jūsų prašymai tebūna žinomi Dievui“.
Taigi apie ką jūs turite melstis Dievui? Apie viską. Nieko nėra jūsų širdyje, ko Dievas
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nenorėtų išgirsti. Dievas nori, kad jūs su Juo kalbėtumėtės apie viską. Apie tai, kas
yra jūsų širdyje, kas jus neramina. Juk tai, kas yra jūsų širdyse, Dievas jau apie tai
žino. Rašoma, kad Jis skaito mūsų širdis. Tai kodėl jums nepakalbėti apie tai, ką
Tėvas jau žino? Jis nori, kad mes kalbėtumėmės apie viską. Dievas nori, kad mes
turėtumėme draugystę, intymumą, artumą ir atvirumą vienas su kitu. Mes meldžiamės Dievui visame kame malda ir prašymu su padėka. Labai svarbus žodis
„su padėka“. Kodėl mes kalbėdami su Tėvu, turime Jam dėkoti? Kaip jūs manote,
kada yra dėkojama? Dėkojama tada, kai turi už ką dėkoti, ar ne tiesa? Tik pagalvokite, argi mes neturime už ką Dievui dėkoti? Žinoma, kad turime už ką! Žinodami
mūsų poziciją, kas mes esame Kristuje, ką mums Dievas davė dovanai, kokius mes
nuostabius paveldus turėsime ateityje Kristuje, mes šimtą metų į priekį turime už
ką Jam dėkoti!
Taip pat mes galime dėkoti Dievui savo sunkumuose, varguose, nelaimėse ir
kitose nepalankiose aplinkybėse. Juk mes suprantame, kad visi vargai ir sunkumai
nieko neturi bendro su Dievo pykčiu. Dievas nepyksta ant mūsų, Jis neatsiunčia
mums nelaimių ir sunkumų. Atvirkščiai, Dievas mums davė nuostabią žinią, kuri
mus stiprina ir padeda ištverti įvairius sunkumus. Mums Dievas Rašte atskleidė
apie mūsų palaiminimus Kristuje, apie mūsų amžiną saugumą Kristuje, apie mūsų
nuostabią ateitį, apie mūsų amžiną paveldą Jėzuje Kristuje. Taigi Dievas pasirūpino, kad nelaimės ir kiti sunkumai neišmuštų mūsų iš vėžių, bet kad mes juos pakeltume, žiūrėdami ir džiaugdamiesi tuo, ką turime Kristuje, juk dabartiniai vargai tėra menki ir trumpalaikiai palyginus su amžinos šlovės didybe. Todėl mes su
padėka galime melstis Tėvui, žinodami kad mūsų laukia amžinoji šlovė Kristuje.
Bet kokie sunkumai yra tik priemonė, kad per tuos sunkumus Dievas mus sustiprintų ir paguostų Rašto žodžiais. Argi nėra už ką dėkoti Dievui?!
„Niekuo nebūkite susirūpinę; bet visame kame malda ir prašymu su padėka
jūsų prašymai tebūna žinomi Dievui“. Paulius sako, imkite ir visus savo vargus
atiduokite Viešpačiui: „Aš žinau ką Tu, Tėve, darai, kad visa veikia tik į gera man.
Aš žinau savo poziciją Kristuje, žinau, ką aš ateityje paveldėsiu Kristuje, aš žinau
ką Tu, Tėve, darai, todėl tie vargai net neverti, kad apie juos galvočiau. Aš juos atiduodu Tau“. Mes taip darome su padėka, žinodami kas esame Kristuje ir ką mes
paveldėsime. Na, o koks Tėvo atsakas į mūsų maldą?
Fil 4, 7: „Ir Dievo ramybė, kuri pranoksta visą pažinimą, saugos jūsų širdis
ir protus per Kristų Jėzų“.
Pastebėkite, neparašyta: „Ir viską, ko tikėdami prašysite, gausite”. Ne, Dievas neduoda, ko prašome, nes Jis jau iš anksto yra numatęs, ką mums duoti, kas
mums yra būtiniausia. Jis mums duoda tai, kas mums reikalingiausia, ko mes dažnai patys nesusivokiame. Rašoma, kad Dievo ramybė saugos mūsų protus ir širdis
per Kristų Jėzų. Tai ta ramybė, kuri pranoksta visą pažinimą. Ta ramybė, kuri yra
geresnė už visą pažinimą. Ta ramybė yra geriau, nei viską žinoti, geriau, nei žinoti,
kaip mes turime melstis. Taigi mes turime ramybę. Ramybę, žinodami, kad Dievas
viską padarys, ką Jis yra pažadėjęs.
Ef 3, 20-21: „Na, o tam, kuris pagal jėgą, veikiančią mumyse, yra pajėgus padaryti nepalyginamai gausiau viso to, ko mes prašome ar galvojame, jam tebūna
šlovė bažnyčioje per Jėzų Kristų per visus amžius pasaulyje be pabaigos. Amen“.
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Ar matote ką Dievas gali padaryti pagal Šv. Dvasios jėgą, kuri veikia mumyse? Jis yra pajėgus padaryti nepalyginamai gausiau viso to, ko mes prašome ir
galvojame. Mes meldžiamės ir Dievas padaro daugiau nei mes prašome ir galvojame. Ir ką Dievas padaro? Vienas iš pavyzdžių Laiške efeziečiams, 6 skyriuje, kur
kalbama apie Dievo ginklus, Dievo šarvus, kuriuos mes gauname. Kaip mes juos
gauname? Kaip ir kada ta ginkluotė pasidaro veiksminga?
Ef 6, 18: „Visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopa malda bei prašymu“.
Pastebėkite, kad parašyta „visada melsdamiesi Dvasioje”. Mes turime melstis Dvasioje su malda ir prašymu. Melstis Dvasioje, tai reiškia melstis pagal tai,
kaip Šv. Dvasia meldžiasi. Na, o kaip Šv. Dvasia meldžiasi? Kaip ji mus užtaria?
Laiško romiečiams 8 skyriuje parašyta, kad Dvasia užtaria pagal Dievo valią. O
kaip Dievo valią galime pažinti? Iš Dievo Žodžio. Laiško romiečiams 12 skyriuje
rašoma, kad mes turime atnaujinti savo mąstymą, kad galėtume išmėginti, kas yra
ta gera ir tobula Dievo valia. Mes turime atnaujinti savo mąstymą Dievo Žodžiu.
Kol 3, 10: „Ir apsivilkote nauju žmogumi, kuris yra atnaujintas pažinimu
pagal atvaizdą to, kuris jį sukurė“.
Kaip atnaujinamas mūsų protas? Pažinimu. Kokiu pažinimu? Iš Dievo Žodžio. Tam, kad mes pažintume, kokia yra ta gera ir tobula Dievo valia, mes savo
mąstymą turime atnaujinti pažinimu, atnaujinti savo mąstymą Dievo Žodžiu. Būtent taip Šv. Dvasia mus užtaria pagal Dievo valią. Mes turime melstis Dvasioje
pagal Dievo valią kaip ir Šv. Dvasia užtaria mus maldoje pagal Dievo valią. Mes
turime melstis pagal tai, ką Dievo Žodis mus moko, atnaujinę savo protą Dievo
Žodžiu. Kai mes meldžiamės, Šv. Dvasia ateina ir mums padeda. Mes nežinome,
kaip mes turime melstis kiekvienoje situacijoje, kas mums būtų geriausia melstis konkrečiu atveju. Bet Šv. Dvasia žino, kas mums būtų geriausia šiuo metu, ko
mums labiausiai reikia. Šv. Dvasia žino, kodėl Dievas mus įkėlė į Kristaus kūną,
kokiam tikslui, ką mes turime daryti. Todėl Šv. Dvasia meldžiasi už mus ir užtaria
mus. Šv. Dvasia pataiso mūsų maldos gyvenimą, mūsų maldą ir priveda mūsų
maldą prie tos maldos, kuria Šv. Dvasia meldžiasi už mus, būtent pagal Dievo valią. O kaip Šv. Dvasia mūsų maldą priveda prie tokios maldos, kuri atitiktų Dievo
valiai? Per ką Šv. Dvasia tai daro? Ar ji ateina ir pašnibžda mums į ausį: „tu ne taip
meldiesi, tu turi melstis kitaip“? Ne. Šv. Dvasia mus užtaria ir priveda prie to, kad
mes melstumėmės pagal Dievo valią, per Dievo Žodį. Visi žodžiai Biblijoje yra Šv.
Dvasios įkvėpti. Šv. Dvasia gyvendama mumyse moko per tuos žodžius. Kai mes
meldžiamės, Šv. Dvasia ima tuos žodžius, kuriuos mes turime savo sieloje, mūsų
supratime, ir mums padeda melstis. Atveda mūsų dvasią, mūsų supratimą, mūsų
suvokimą, priveda mus prie to, kaip mes turime melstis Dievo Dvasioje, pagal
Dievo valią. Šv. Dvasia ima tas žinias, kurias mes turime mūsų prote, mūsų mąstyme, mūsų sieloje ir priveda mus, kad mes remdamiesi tuo pažinimu, kurį dabar turime, melstumėmės pagal tą pažinimą. Kad mes melstumėmės atsižvelgiant į tai,
ką Dievas daro su mumis, ką Dievas daro Kristaus kūne, ką mes darome Kristaus
kūne, kas mes esame Kristuje, ką mes paveldėsime Kristuje, ką mes turime daryti
ir panašiai. Šv. Dvasia ima mūsų turimą pažinimą ir jį suaktyvina, kad mes melstumėmės pagal tą pažinimą. Pirmame laiške korintiečiams antrame skyriuje rašoma,
kad Šv. Dvasia moko mus sugretinti dvasinius dalykus su dvasiniais. Dvasia mus
moko sugretinti Rašto eilutes, kad įgautume supratimo, pažinimo. Kai mes mel-
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džiamės, Šv. Dvasia iškelia į paviršių mūsų įgautą pažinimą ir skatina mus pagal
jį melstis. Taigi, turėdami pažinimą, kad esame mirę nuodėmei, mirę įstatymui, ir
gyvendami pagal Dievo malonę, darydami sprendimus ir veiksmus, atsižvelgdami į Dievo Žodį, mes gyvename pagal tai, ką mus moko Dievo Dvasia. Dvasia mus
moko, užtardama mus pagal Dievo valią. Šv. Dvasia tai daro, kad mes gyventume,
darytume sprendimus, mąstytume taip, kaip suaugę Dievo sūnūs, galintys laisvai
ir savarankiškai priimti sprendimus, remdamiesi Dievo Žodžiu. Ar žinote, kas turi
padaryti, kad mūsų pozicija Kristuje būtų realybė mūsų gyvenime? Tai daro Šv.
Dvasia. Niekas kitas negali padaryti, kad mes gyventumėme būtent taip, kokie
mes esame Jėzuje Kristuje. Šv. Dvasios tikslas ir darbas, kad sveikas mokslas taptų
mumyse veiksmingas, kad Pauliaus užrašyti žodžiai būtų mumyse įgyvendinti.

• Rom 8, 28 •
„Ir žinome, kad visa kartu veikia į gera tiems,
kurie myli Dievą, tiems,
kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą“.
Visa veikia į gera
Tai yra labai svarbi eilutė. Tai yra mūsų užtikrintumas, mūsų garantija. Mes
žinome, kad visi dalykai veikia į gera tiems, kurie myli Dievą. Kas yra tie visi
dalykai, kurie veikia į gera tiems, kurie myli Dievą? Tie dalykai prasideda nuo 18
eilutės. Daugelis šią eilutę cituoja neįvertindami aštuntojo skyriaus konteksto. Ši
eilutė nesako, kad viskas, kas mums vyksta, veikia į gera. Ne. Pradedant nuo 18
eilutės yra kalbama, kad mes dabar kenčiame, gyvendami gedimo vergovėje. Visi
mus ištinkantys vargai veikia mums į gera, nes mes gyvename Dievo malonėje.
Sunkumai nėra geri dalykai, tačiau mums jie veikia į gera, jie pagamina mumyse
gerą produktą. Vargai mums yra produktyvūs. Jie mūsų negriauna, nesmukdo,
bet atvirkščiai – jie pasitarnauja geram reikalui. Per juos Dievas daro kažką gero.
Dievas ima mūsų vargus ir sumaišo juos su Savo tikslu, Jis padaro, kad tie dalykai
mums būtų naudingi. „Ir žinome, kad visa kartu veikia į gera tiems, kurie myli
Dievą, tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą“. Visi dalykai veikia kartu į gera
mums pagal Jo tikslą, Jo tikslas yra įgyvendinamas. Kai Dievo tikslas bus įgyvendintas, mes būsime pagauti į orą. Ir pažiūrėję atgal į praeitį mes pamatysime, kad
tikrai visi dalykai veikė kartu į gera mums, pašauktiems pagal Jo tikslą.
Daugelis blogybių mūsų gyvenime įvyksta ne todėl, kad mes jų nusipelnėme. Yra dalykų, kurie mums įvyksta jų nenusipelnius. Mes gyvename gendančiuose kūnuose, gyvename nuodėmingame pasaulyje ir dažnai nuo to kenčiame.
Tačiau mus kartais ištinka blogybės, kurių mes nusipelnome. Tarkime, kai padarome blogus sprendimus ir vėliau pjauname tai, ką sėjame. Tačiau Dievas ima visas
blogybes: tas, kurių nenusipelnėme, ir tas, kurių nusipelnėme, ir jas sumaišyti su
Savo tikslu. Jis visa pajungia Savo tikslui, padaro, kad visi tie dalykai būtų mums
naudingi, išeitų į gera.
Visi tie dalykai veikia kartu į gera tiems, kurie myli Dievą, tiems, kurie yra
pašauktieji pagal Jo tikslą. Tie, kurie „myli Dievą” yra lygiai tas pats, kas pasakyti
„pašauktieji pagal Jo tikslą“. Visi išgelbėti žmonės yra pašauktieji pagal Jo tikslą.
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Tas Dievo tikslas yra parodytas 29 eilutėje: „Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir iš
anksto paskyrė atitikti atvaizdą jo Sūnaus, kad jis būtų pirmagimis tarp daugelio
brolių“.
Ką reiškia: „atitikti atvaizdą Jo Sūnaus“? Kai mes būsime prikelti, turėsime
tokį pat kūną, kaip Kristaus, kad Jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Pirmagimis, tai pirmagimis iš numirusiųjų, kaip rašoma Laiške kolosiečiams 1 skyriuje. Kai mes gausime šlovinguosius kūnus, tokius kaip Jėzaus Kristaus, ir stosime
prieš Kristaus teismo krasę, mes pamatysime, kad visi šitie dalykai, su kuriais mes
šiandien susiduriame, veikė mums į gera.
Rom 8, 18: „Nes aš manau, kad šio dabartinio laiko kentėjimai nėra verti, kad
būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumyse“.
Dievas ima mūsų vargus, kurie pasauliui atrodo pražūtingi ir tragiški, ir padaro, kad jie mūsų nežlugdytų, bet veiktų į gera, kad duotų mums naudą. Pasauliui sunkumai ir naštos yra neigiamas dalykas. Tačiau mums sunkumai, atvirkščiai, yra teigiamas dalykas, juk jie mums atneš naudą. Dievas taip pasirūpino. Tai
mums suteikia visiškai kitokią gyvenimo perspektyvą, mes kitaip pradedame žiūrėti į mus ištinkančius sunkumus ir nelaimes. Mes į viską žiūrime kitomis akimis.
Mes žiūrime į sunkumus ne kaip į mūsų priešą, bet kaip į draugą. Toks požiūris
mums suteikia pajėgumą iškęsti sunkumus. Ir ne tik juos iškęsti, bet taip pat ir
juose džiaugtis, juk jie mums naudingi. Mes galime kartu su Pauliumi sakyti, kaip
parašyta Antrame laiške korintiečiams, 12 skyriuje, 9b-10 eilutėse: „Todėl verčiau
mieliausiai girsiuosi savo negaliomis, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Todėl
aš gėriuosi negaliomis, priekaištais, trūkumais, persekiojimais, sielvartais dėl Kristaus, nes kai esu silpnas, tada esu stiprus“.
Rom 8, 29-30: „Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir iš anksto paskyrė atitikti
atvaizdą jo Sūnaus, kad jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Be to, kuriuos jis
iš anksto paskyrė, tuos jis ir pašaukė, ir kuriuos jis pašaukė, tuos jis ir išteisino, ir
kuriuos jis išteisino, tuos jis ir pašlovino“.
Dievas turi tikslą. Dievas mums padarė įvairių dalykų, nes Jis turi tikslą.
Mes esame Dievo tikslo dalis. Dievo tikslas, kad mes įgytume įsūnystę, kad būtume prikelti, kad įgytume tokį pat šlovingą kūną, kaip Kristus turi, kad mes gyventume dangaus vietose, atspindėdami Kristaus šlovę, kad Kristaus šlovė spindėtų mumyse per mūsų šlovingus kūnus. Dievas tai padarys, ir niekas Jo tikslo, Jo
plano nesustabdys. Dabartiniai vargai nesustabdys Jo plano, nes mes gyvename
pagal Dievo malonės planą ir gyvename pergalingąjį gyvenimą. Niekas negali sustabdyti to, ką Dievas su mumis daro dabar ir ką Jis darys ateityje.
Dievo planas, Dievo tikslas, kurį Jis turi Kristaus kūno bažnyčiai, negali būti
sunaikintas netgi per dabartinio laiko kentėjimus. Dabartiniai vargai negali pakišti
kojos tam, ką Dievas daro su mumis, Jo planas nesustabdomas. Mes žiūrime į visus sunkumus ir matome, kad per juos Dievas daro kažką gero.
2 Kor 4, 15-16: „Nes visa yra jūsų labui, kad gausi malonė per daugelio padėką pagausėtų Dievo šlovei. Dėl šios priežasties mes nenusilpstame; bet nors mūsų
išorinis žmogus ir nyksta, tačiau vidinis atnaujinamas diena iš dienos“.
Paulius sako, kad mes turime Dievo šlovę, kuri motyvuoja mus nesustoti,
bet ištverti sunkumus. Mūsų išorinis žmogus, mūsų kūnas, nyksta, mes kenčiame
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toje gedimo vergovėje, tačiau vidinis žmogus yra atnaujinamas diena iš dienos.
Kodėl Paulius taip džiaugiasi apie tai kalbėdamas?
2 Kor 4, 17: „Nes mūsų lengvas trumpalaikis sielvartas gamina mums nepalyginamai pranokstantį amžiną šlovės svorį“.
Sielvartas, kurį mes patiriame žemėje, yra lengvas. Jis yra tik akimirkai, tai
yra trumpas laiko tarpas.
Laiške romiečiams irgi parašyta, kad visi dalykai veikia mums kartu į gera,
kad tas trumpalaikis sielvartas veikia mums į gera, gamina mums kažką svarbaus.
Sielvaratas mums gamina „nepalyginamai pranokstantį amžiną šlovės svorį“.
Pastebėkime, kad sielvartas žemėje yra tik akimirkai, tačiau ta šlovė, šlovės
svoris mums bus amžinas.
2 Kor 4, 18: „Tuo tarpu mums žiūrint ne į tai, kas matoma (vargai, sielvartas),
bet į tai, kas nematoma (amžinoji šlovė), nes tai, kas matoma (vargai, sielvartas),
yra laikina, o tai, kas nematoma (amžinoji šlovė), yra amžina“.
Paulius sako Laiške kolosiečiams, kad mes turime mąstyti apie tai, kas yra
aukštai, o ne apie tai, kas yra žemėje. Mes žiūrėdami į ateitį suprantame, kad visi
žemiški sielvartai, kasdieniai vargai, nesustabdys Dievo plano, nesustabdys amžinosios šlovės, kurią Dievas įgyvendins danguje. Paulius mums tai rašo tam, kad
išugdytų mumyse ištvermę, kad mes ištvertume kasdienybės sunkumus, tarnaudami Viešpačiui, darydami Viešpaties darbus, kad sielvartai nesutrukdytų mūsų,
nebūtų mūsų gyvenimo stabdis. Kad mes į tuos dalykus žiūrėtume Dievo akimis,
suprasdami, kad vargai veikia mums į gera, gamina mums pranokstantį amžiną
šlovės svorį.
2 Kor 5, 1-9: „Nes mes žinome, kad šios mūsų padangtės žemiškajam namui
suirus, mes turime Dievo pastatą, ne rankomis padarytą namą, amžiną danguose.
Nes tame mes dejuojame, uoliai trokšdami būti apsirengę mūsų namu, kuris yra iš
dangaus; jei taip būtų, kad būdami apsirengę, mes nebūtume rasti nuogi. Nes mes,
esantys šioje padangtėje, dejuojame, būdami prislėgti: ne kad būtume neapsirengę, bet apsirengę, kad marumas būtų gyvenimo prarytas. Na, o kaip tik tam mus
paruošęs yra Dievas, kuris taip pat mums yra davęs Dvasios užstatą. Todėl mes
visada pasitikintys, žinodami, kad, kol esame namuose, kūne, nesame pas Viešpatį
(nes mes vaikštome tikėjimu, o ne regėjimu); mes esame pasitikintys, aš sakau, ir
norėdami verčiau nebūti kūne, o būti pas Viešpatį. Todėl mes triūsiame, kad, ar
būdami ar nebūdami, mes būtume jo priimtini“.
Atpildo užmokestis
Paulius žino, kad jis gaus šlovingąjį kūną, tokį, kaip Kristaus. Taip pat Paulius žino, kad jo išorinis žmogus nyksta, tačiau vidinis žmogus yra atnaujinamas
diena iš dienos, ir prisikėlime jis gaus naują kūną, šlovingąjį kūną, tokį, kaip Jėzaus Kristaus kūnas. Be to, ir mūsų gyvenimas čia žemėje, krikščioniška tarnystė,
turės pasekmes.
2 Kor 5, 9-10 „Todėl mes triūsiame, kad, ar būdami ar nebūdami, mes būtume jo priimtini. Nes mes visi turime pasirodyti prieš Kristaus teismo krasę; kad
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kiekvienas gautų tai, ką atlikęs savo kūne, pagal tai, ką jis padarė, ar tai būtų gera,
ar bloga“.
Matome, kad bus atpildas, paveldas. Taip pat Laiške kolosiečiams Paulius
rašo apie paveldo užmokestį. Paveldas ir užmokestis eina išvien. Tą paveldo užmokestį Dievas nori duoti mums. Kristaus teismo krasėje į mūsų tarnystę nebus
žiūrima pro pirštus. Jam labai svarbu kokia yra mūsų tarnystė. Jis ją įvertins. Būti
išgelbėtu pagal malonę nereiškia, kad Dievas nežiūri, kaip mes gyvename. Dievas
neišgelbėjo pagal tai, kaip mes gyvename, bet Dievas išgelbėjo, kad mes gyventume ne taip, kaip norime, bet kad tarnautume Dievui. Kai mes būsime pagauti į
orą, mes stosime prieš Kristaus teismo krasę. Bus peržiūrėti mūsų darbai. Kristaus
teismo krasė bus, kaip rašoma Pirmame laiške korintiečiams, 9 skyriuje, apie mūsų
bėgimą, kad mes gausime vainiką pagal tai, kaip bėgome. Tie, kurie gaus užmokestį, tie bus pagerbti. Toks bus mūsų paveldo užmokestis. Mes turime paveldą
iš Kristaus, bet mes taip pat turime ir užmokestį. Antrame laiške korintiečiams, 4
skyriuje, Paulius sako, kad mums yra naudinga tarnauti, ištverti vargus, tą sielvartą, nes mes turėsime amžiną šlovės svorį, mūsų laukia atpildas už mūsų tarnystę.
Ir tai bus naudinga ne tik mums, bet ir Kristaus šlovei, nes tai Kristus mums padeda tuose varguose. Kristus mus sustiprina vidiniame žmoguje. Kristaus mąstymas
mums padeda žiūrėti į tuos vargus visiškai kitaip, matyti, kad tie vargai mums
veikia tik į gera, idant mes galėtume juos ištverti.
2 Kor 5, 11-12: „Todėl, žinodami Viešpaties baimę, mes įtikinėjame žmones;
bet mes tapome aiškūs Dievui; ir, aš tikuosi, tapome aiškūs ir jūsų sąžinėse. Nes
mes vėl nesigiriame jums, bet duodame jums progą girtis dėl mūsų, kad turėtumėte ką nors atsakyti tiems, kurie giriasi išore, o ne širdimi“.
Buvo žmonės, kurie gyrėsi išore, o ne širdimi. Gyrėsi tuo, ką jie gali padaryti, kaip jie gali priversti kitus, gyrėsi savo vardu, kas jie tokie yra. Tačiau girtis
reikia ne išore, o širdimi. Širdimi giriasi tas, kuris tarnauja Viešpačiui iš širdies, o
ne išoriškai.
Žmonės, su kuriais susidursime, bus mėtomi bet kokio mokslo vėjo, mėtomi
bet kokių gyvenimo aplinkybių. Paulius sako, kad jie turi būti sustiprinti tikėjimu. Sustiprinti tikintieji pradės tarnauti Viešpačiui, pradės vaikščioti pagal turimą poziciją Kristuje, gyvendami pagal malonę, o ne pagal įstatymą. Tarnaudami
Viešpačiui, vaikščiodami pagal Dvasią. Kas tada atsitiks? Paulius rašo, kad visi,
kurie norės gyventi dievotai, kentės persekiojimus. Tada, matydami ištinkančius
vargus, tikintieji sakys: „Aš tarnauju Viešpačiui, iš kur šitie vargai? Ar Dievas manęs nebemyli? Aš tarnauju Viešpačiui, o man viskas išeina tik į bloga? Mane ištinka
vargai“. Paulius perspėja, kai jus ištiks tokie sunkumai ir vargai, jums reikia sustiprėti per Pauliaus skelbiamą sveiką mokslą. Per Pauliaus mokslą mes pamatome,
kad vargai, iš tikrųjų, išeina mums į gera. Sielvartas mums gamina amžinąjį šlovės
svarumą. Jis mums duoda tik naudą, jis mūsų nežlugdo. Todėl mes galime juos
ištverti, būti kantrūs, juk pabaigoje mūsų laukia amžinoji šlovė. Argi mums yra
kuo skųstis? Ne. Dievo tikslas bus įgyvendintas. Nes tai, ko Dievas siekia, ką Jis
yra suplanavęs, tai ir bus įvykdyta. Jei Dievas įvykdys visus pažadus, ką Jis yra
pažadėjęs, tai argi mes negalime iškentėti tų vargų?
Rom 8, 28: „Ir žinome, kad visa kartu veikia į gera tiems, kurie myli Dievą,
tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą“.
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Dievo tikslas yra amžinasis tikslas, kurį Jis numatė Kristuje Jėzuje prieš pasaulio sukūrimą, kaip rašoma Laiške efeziečiams. Taigi, mes esame pašauktieji
pagal Jo tikslą. Dievo tikslas yra padaryti mus įsūniais Kristuje, palaiminti mus
visais dvasiniais palaiminimais, duoti mums paveldą, kad mes būtume bendrapaveldėtojai kartu su Kristumi. Šitokį tikslą Dievas buvo suplanavęs ir sugalvojęs
prieš pasaulio sukūrimą. Mes esame pašaukti pagal tą Dievo tikslą, kad mes viską
gautume Kristuje. Ką Dievas buvo suplanavęs, ką Jis nori padaryti su mumis, ką
Jis nori mums duoti, šito tikslo niekas nesustabdys. Jis yra Dievas, niekas Jo negali
sustabdyti. Ar žinote, kaip mes esame pašaukti? Pagal Dievo tikslą. Dievas ima
visus sunkumus, ištinkančius mūsų gyvenime, ir padaro, kad jie veiktų į gera,
juos suveda su Savo tikslu. Pagal 29 eilutę, Dievo tikslas yra, kad mes atitiktume Jo
Sūnaus atvaizdui. Čia kalbama apie mūsų prisikėlimą, kai mes gausime šlovingąjį
kūną, tokį pat, kaip Jėzaus Kristaus. Tai yra Dievo tikslas ir mes esame to tikslo dalininkai. Mes dalyvaujame Dievo sugalvotame tiksle. Argi tai nenuostabu? Argi tai
nepadės jums ištverti sunkumų? Žinoma, kad padės. Taigi, visi tie dalykai, kurie
ištinka mūsų gyvenime, yra pagal Dievo tikslą. Jie išeina tik į gera.
Nuo šitos eilutės Paulius pradeda kalbėti apie mūsų ištvermę, kad mes ištvertume sunkumus.
Prisiminkime. Laiško romiečiams 6 skyriuje Paulius kalba, kad mes esame
mirę nuodėmei, bet gyvi Dievui; 7 skyriuje Paulius sako, kad esame mirę įstatymui, gyvi malonei; 8 skyriaus pradžioje Paulius sako, kad esame mirę kūniškumui, bet gyvi Dvasiai ir turime tą nuostabią įsūnystę Kristuje, visas privilegijas ir
teises naudotis mūsų įsūnyste kasdieniame gyvenime, kad gyventume pergalingą
krikščionišką gyvenimą. Taip pat Paulius kalba apie būsimą šlovę, kad ta šlovingoji viltis sustiprintų mus ir padrąsintų ištverti visus kasdienybės sunkumus.
Mes kartu su visa kūrinija, gyvendami gedimo vergijoje, dejuojame ir kankinamės skausme. Tačiau mes žinome, kad visi tie dalykai veikia į gera tiems, kurie
myli Dievą, tiems, kurie yra pašaukti pagal Jo tikslą. Visi mūsų kasdieniai vargai
duoda mums naudą, daro kažką gera, Dievas juos naudoja Savo geram tikslui.
2 Kor 4, 17: „Nes mūsų lengvas trumpalaikis sielvartas gamina mums nepalyginamai pranašesnį amžiną šlovės svorį“.
Šis mūsų sielvartas yra tik akimirkai, bet jis daro kažką gera: „gamina mums
nepalyginamai pranašesnį amžiną šlovės svorį“.
28 eilutė moko, kad visa, ką Dievas daro, Jis daro pagal Savo tikslą. Dievo
tikslas bus įgyvendintas, kai visi tie dalykai mums išeis į gera. Kai jie mums pagamins amžinąjį šlovės svorį.
Dievo tikslas
Dievas šiandien formuoja Kristaus kūno bažnyčią. Tam tikslui Jis turėjo
sustabdyti karalystę, pranašystės programą. Dievas turėjo atkelti ateičiai antrąjį
Kristaus atėjimą į žemę. Taip pat Dievas turėjo sulaikyti kūrinijos išvadavimą iš
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gedimo vergovės, kol Kristus ateis antrą kartą į žemę. Kadangi tai yra sulaikyta
ir atkelta ateičiai, mes gyvename gedimo vergovėje ir kenčiame kūno negalias,
sunkumus ir vargus. Tas mūsų lengvas ir trumpalaikis sielvartas yra mūsų kančia,
kurią kenčiame kartu su Kristumi, kad būtume ir pašlovinti kartu, kad mums būtų
pagamintas gausus ir amžinas šlovės svoris.
Tarkime, jūs tarnaujate Viešpačiui, darote viską, ką jums reikia daryti, kas
Dievo Žodyje parašyta, ir jūs susergate. Jums skauda, jūs negalite eiti į darbą,
atsiranda įvairūs sunkumai. Tačiau visa tai veikia tik į gera, sunkumai gamina
amžinąją šlovę, kurią mes paveldėsime Kristuje. Mes už tuos kentėjimus gausime
atlygį. Kai mes susergame ar mums atsitinka kokia nelaimė, mes neklausiame Dievo: „Dieve, kodėl taip atsitiko, ką aš padariau?“ Tai būtų kvailas klausimas. Juk
mums tai atsitiko ne todėl, kad Dievas mus ištiko, bet todėl, kad mes gyvename
gedimo vergovėje. Tai Dievas aiškiai rašo Savo Žodyje, kad tie dalykai mums skirti, kad mes turėsime visa tai patirti. Jei tai žinotų visi krikščionys, tai bažnyčiose
ir tikinčiųjų gyvenimuose nebūtų tokios sumaišties, kokia dabar yra. Mes į viską
žiūrime atnaujintu mąstymu, atnaujinę protą Dievo Žodžiu. Mes suprantame, kad
mūsų kasdienybės sunkumai nesustabdys Dievo plano, nepakiš kojos Dievo tikslui. Atvirkščiai, susidorojimas su sunkumais dar tik pridės didesnę Dievo šlovę.
Juk rašoma, kad trumpalaikis sielvartas ruošia mums gausų amžinąjį šlovės svorį.
Taigi mūsų suspaudimas mums išeina tik į gera. Mes į suspaudimus pradedame
žiūrėti visiškai kitomis akimis, taip kaip Dievas į tai žiūri. Kas mums beatsitiktų, pabaigoje mūsų laukia tik šlovė. Ir mums apart šios tiesos nieko kito nereikia,
kas galėtų mums pakelti nuotaiką, paskatinti mus eiti ir tarnauti Viešpačiui su
džiaugsminga širdimi.
2 Tes 2, 16-17: „Na, o pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas – mūsų Tėvas, kuris mus pamilo ir yra mums davęs amžinąją paguodą bei gerą viltį per malonę, teguodžia jūsų širdis ir teįtvirtina jus kiekviename gerame žodyje ir darbe“.
Dievas mums yra davęs amžinąją paguodą ir gerą viltį per malonę. Kai Paulius rašo apie viltį, daugiausia jis rašo apie mūsų paėmimą, kai mes būsime prikelti
ir paimti į dangų. Tai yra mūsų lūkestis, tai, ko mes laukiame kiekvieną dieną.
Tokia mūsų viltis – mūsų paėmimas, mūsų prisikėlimas. Tačiau mūsų viltis ne tik
mirti ir eiti į dangų, bet taip pat gauti šlovingąjį kūną, tokį, kaip Jėzaus Kristaus,
gauti atlygį danguje, paveldo užmokestį, amžinąją šlovę, kurią Dievas apreikš per
mūsų kūnus. Dievas mums davė amžinąją paguodą ir gerą viltį, mes guodžiamės
tuo, ką gausime danguje. Tai yra užtikrintas dalykas.
2 Tes 2, 17: „Teguodžia jūsų širdis ir teįtvirtina jus kiekviename gerame žodyje ir darbe“.
Dievas sustiprina ir guodžia mūsų širdis. Mes viską ištveriame, žinodami,
kad pabaigoje mūsų laukia šlovė. Dievas ima visus mūsų vargus ir juos sumaišo
su Savo tikslu, padaro, kad visa išeitų mums į gera, kai ateityje mes paveldėsime amžinąją šlovę. Juk visi mūsų suspaudimai gamina amžinąją šlovę. Kai mes,
kaip suaugę sūnūs, gyvename pagal šį Pauliaus išdėstytą mokslą ir tinkamai jį
pritaikome, tai suteikia mums stabilumą ir ištvermę dabartiniuose mūsų kentėjimuose.
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• Rom 8, 29 •
„Nes kurį jis iš anksto pažinojo,
jis ir iš anksto paskyrė
atitikti atvaizdą jo Sūnaus,
kad jis būtų pirmagimis
tarp daugelio brolių“.
Koks yra Dievo tikslas? Dievas panorėjo paimti mus, tikinčiuosius, ir padaryti Sau įsūniais per Kristų. Prieš pasaulio sukūrimą Dievas suplanavo suformuoti
Kristaus kūną ir padaryti, kad kūno nariai būtų panašūs į Jo Sūnų, atitiktų Jo Sūnaus atvaizdą. Kad mes būtume Dievui įvaikiai. Dievas ateityje pripildys mumis
visą visatą, kad mes būtume kaip pilnas Dievo atvaizdas, panašūs į Jėzų Kristų,
turėdami Kristaus šlovingąjį kūną. Mes esame dalis to Dievo tikslo. Mes esame
pašauktieji pagal Jo tikslą. Mes turime atpažinti save, kas mes esame Kristuje, kokiu tikslu Dievas padarė mus tokius Kristuje. Nesvarbu su kokiais sunkumais mes
besusidurtume, į viską mes turime žiūrėti kaip suaugę sūnūs, turėdami savo poziciją Kristuje ir mūsų amžinąjį paveldą, amžinąją šlovę. Niekas nesustabdys Dievo
tikslo, nesvarbu kokie sunkumai ir vargai bebūtų. 29 eilutėje kalbama apie mūsų
užtikrintumą.
Dievo tikslas mums, pašauktiems pagal Jo tikslą, kad mes atitiktume atvaizdui Jo Sūnaus, tai yra, kad būtume prikelti ir gautume tokį pat kūną, kokį turi Jėzus Kristus. Tą dieną, kai mes gausime Kristaus šlovingąjį kūną, visi mūsų iškęsti
vargai žemėje, paveiks mums tik į gera, gamins mums amžiną šlovės svorį.
Dievas iš anksto nulėmė, kad atitiktume atvaizdą Jo Sūnaus. Dievas iš anksto
paskyrė, kad mes būsime prikelti ir gausime šlovingus kūnus, tokius, kaip Jėzaus
Kristaus. Tokia tiesa suteikia mums garantiją, kad Dievas įvykdys tai, ką iš anksto
suplanavo. Taigi mes neturime ko prarasti, mūsų laukia tik šlovė. Ir tai turėtų mus
paguosti, padrąsinti ir sutvirtinti, kad mes būtume kantrūs ir ištvertume kasdienybės vargus žinodami apie savo paveldą Kristuje. 28 eilutė sako, kad mes esame
pašauktieji pagal Jo tikslą. Dievas mus pašaukė, mus pakvietė. Pažiūrėkime, ką
reiškia būti pašauktiems. Kaip Dievas mus pašaukia, pakviečia?
Dievo pašauktieji
2 Tes 2, 13-14: „Bet mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti Dievui už jus,
Viešpaties mylimi broliai, nes Dievas nuo pradžios jus išsirinko išgelbėjimui per
Dvasios pašventinimą ir tiesos tikėjimą; į tai (į tą išgelbėjimą) jis pašaukė jus per
mūsų evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę“.
Dievas pašaukia žmogų į išgelbėjimą per evangeliją, per tuos Dievo žodžius,
kuriuos skelbia Paulius. Ar žinote, kaip Dievas pašaukė į išgelbėjimą mane ir jus?
Per evangeliją. Jūs išgirdote evangelijos žodžius, ką Jėzus Kristus padarė už jus ant
kryžiaus; jūs patikėjote tais Dievo žodžiais ir Jis jus išgelbėjo. Dievas jus pašaukė
ne per įvykius ar aplinkybes, bet per Savo žodžius, užrašytus Biblijoje.
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Taip pat Dievas mus pašaukia ne tik išgelbėjimui per evangeliją, bet kad
mes įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę. Dievas mus pašaukė tam,
kad mus išgelbėtų ir mes gautume Jo Sūnaus šlovę, kai būsime prikelti ir gausime
šlovingą kūną, tokį, kaip Jėzaus Kristaus. Mūsų laukia nuostabūs dalykai. Dievas
įgyvendins nuostabų tikslą. Jis mus išgelbėjo ne vien dėl to, kad apsaugotų mus
nuo pragaro. Jis mus pašaukė, kad mes įgautume Jo Sūnaus, Jėzaus Kristaus šlovę.
Ta šlovė bus amžina. Jėzus Kristus per amžius skleis mumyse Dievo šlovę.
Rom 8, 28b-29b: „tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą... nes kurį jis iš
anksto pažinojo, jis ir iš anksto paskyrė atitikti atvaizdą jo Sūnaus“.
Dievas mus iš anksto pažinojo. Jis iš anksto žino ne tik įvairius pasaulio įvykius, bet ir mus asmeniškai iš anksto pažinojo. Tai turėtų mums suteikti paguodą.
Dievas dar prieš pasaulio sukūrimą mus pažinojo. Laiške efeziečiams rašoma, kad
prieš pasaulio sukūrimą Dievas mus palaimino visais dvasiniais palaiminimais
Kristuje, išsirinkęs mus Jame prieš pasaulio sukūrimą. Ar galite tai įsivaizduoti?
Dievas mus iš anksto pažinojo ir pašaukė mus. Dievas pažinojo, kad, jei Jis pašauks mus per Savo evangeliją, mes įtikėsime.
1 Kor 1, 21: „Nes kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal Dievo
išmintį, tai Dievui patiko skelbimo (kryžiaus skelbimo) kvailumu išgelbėti tuos,
kurie tiki“.
Dievo tikslas yra išgelbėti tuos, kurie tiki. Dievas žinojo, kad mes išgirdę
evangeliją įtikėsime. Tai turėtų būti mums padrąsinimas, nes jei Dievas žino žmogų, kad šis išgirdęs evangeliją įtikės, tai Dievas atveria duris, kad žmogus išgirstų
evangeliją.
Dievas nulėmė, kad mes būtume panašūs į Kristų
Rom 8, 29a: „Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir iš anksto paskyrė atitikti
atvaizdą jo Sūnaus“.
Išankstinis paskyrimas, kad žmogaus atitiktų atvaizdą Jo Sūnaus yra tai, kad
tas žmogus iš anksto buvo pažinotas. Dievas, pažinodamas tuos, kurie išgirdę įtikės evangelija, iš anksto nulėmė, kad jie atitiktų Jo Sūnaus atvaizdui. Dievas iš
anksto nulėmė, kad jie būtų prikelti ir gautų tokį šlovingą kūną, kaip Jėzaus Kristaus. Jis iš anksto paskyrė prisikėlimui, amžinam šlovingajam gyvenimui danguje,
tuos žmones, kuriuos Jis iš anksto pažinojo, kad jie įtikės Pauliaus evangelija. Dievas iš anksto paskyrė mus atitikti atvaizdui Jo Sūnaus, kad Kristus būtų pirmagimis tarp daugelio brolių.
Pirmagimis iš numirusiųjų
Apd 13, 29-33: „Ir kai jie išpildė viską, kas apie jį parašyta, jie nuėmė jį nuo
medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas prikėlė jį iš numirusiųjų, ir per daugelį dienų
jis buvo regėtas tų, kurie su juo atėjo aukštyn iš Galilėjos į Jeruzalę, kurie yra jo liudytojai tautai. Ir mes skelbiame jums džiugią žinią, kad pažadą, kuris buvo duotas
tėvams, Dievas tą patį įvykdė mums, jų vaikams, tuo, kad jis prikėlė Jėzų; kaip yra
parašyta ir antroje psalmėje: ‘Tu esi mano Sūnus, šią dieną aš tave pagimdžiau’“.

46

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

Kai Jėzus Kristus prisikėlė trečiąją dieną iš numirusiųjų, Dievas Jam pasakė: „Tu
esi mano Sūnus, šią dieną aš tave pagimdžiau’“. Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra vadinamas „Jo pagimdymu“. Dievas tą dieną jį pagimdė. Tai reiškia, kad Jėzus Kristus
gimė iš numirusiųjų. Jis yra pirmagimis iš numirusiųjų. Jis yra prisikėlimo vaikas.
Lk 20, 36: „Jie nebegalės ir mirti, nes jie yra lygūs angelams; ir yra Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikais“.
Visi, kurie prisikels, bus vadinami prisikėlimo vaikais ir Dievo vaikais. Visi
Dievo vaikai yra prisikėlimo vaikai. Kristus gimė iš numirusiųjų.
Hbr 1, 5: „Nes kuriam iš angelų jis kada nors pasakė: „Tu esi mano Sūnus,
šią dieną aš tave pagimdžiau“? Ir vėl: „Aš būsiu jam Tėvas, o jis man bus Sūnus“?“
Jėzus Kristus buvo paskelbtas galingu Dievo Sūnumi per prisikėlimą iš numirusiųjų, kaip rašoma Laiško romiečiams 1 skyriuje. Ką tai reiškia, kad Jėzus Kristus buvo paskelbtas kaip Sūnus? Jis buvo paskelbtas suaugusiu sūnumi. Prieš tai,
kai vaikščiojo žemėje, Jis buvo pasmerktas gyventi pagal įstatymą. Bet kai prisikėlė, Jis buvo paskelbtas Sūnumi. Taip pat Jis turės paveldą, gaus amžinąjį paveldą.
Hbr 1, 2: „Šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo Sūnų,
kurį paskyrė visa ko paveldėtoju, ir per kurį padarė pasaulius“.
Dievas paskelbs Jėzų Kristų prieš visą visatą, kad Jis yra visų dalykų paveldėtojas. Taip pat Jis yra pagimdytas iš numirusiųjų, pirmagimis iš numirusiųjų.
Hbr 1, 6: „Ir vėl, įvesdamas pirmagimį į pasaulį, jis sako: „Ir tegarbina jį visi
Dievo angelai“.
Dievas pagimdė Kristų iš numirusiųjų. Kai Kristus prisikėlė, Tėvas pasakė:
„šią dieną aš tave pagimdžiau“. Jis pirmagimis iš numirusiųjų, gimęs iš numirusiųjų. Dievas sako, kad įvedė pirmagimį į pasaulį. Ką reiškia pirmagimis? Tai
nereiškia viengimis. Pirmagimis reiškia pats pirmasis gimęs iš numirusiųjų. O po
pirmagimio bus ir kiti, antragimiai, kurie irgi gims iš numirusiųjų, kaip ir Jis. Jis ne
vienintelis gimė iš numirusiųjų, juk nerašoma, kad Jis viengimis iš numirusiųjų.
Rašoma, kad Jis pirmasis gimęs iš numirusiųjų. Kaip Kristus gimė iš numirusiųjų ir prisikėlė, taip ir kiti gims ir prisikels iš numirusiųjų. Visi, kurie po Kristaus
gims iš numirusiųjų, taip pat gaus įsūnystę, bus paskelbti Dievo sūnumis, kaip ir
Kristus. Mes būsime paskelbti Dievo sūnumis ir gausime tokį pat šlovingąjį kūną,
kaip Jėzaus Kristaus. Ką Jis paveldėjo, tą ir mes paveldėjome. Mes turime nuostabią poziciją Kristuje! Taigi, Kristus yra pirmagimis iš numirusiųjų, o mes po Jo
gimsime antri.
Kol 1, 18: „Ir jis yra galva kūno – bažnyčios, kuris yra pradžia, pirmagimis iš
numirusiųjų; kad visame kame jis turėtų pirmenybę“.
Jėzus Kristus yra pats pirmasis pirmagimis iš numirusiųjų. Po to seks visa
eilė žmonių, kurie prisikels lygiai taip pat, kaip Jėzus Kristus. Mes prisikėlsime
kaip Kristus ir paveldėsime viską, ką Jis paveldėjo. Dievo tikslas, kad mes būtume
prikelti taip, kaip Jėzus Kristus, ir kad gautume tokį pat šlovingąjį kūną ir paveldą,
kaip Jėzaus Kristaus. Mes esame bendrapaveldėtojai kartu su Kristumi, kaip rašoma Laiške romiečiams 8 skyriuje. Toks yra Dievo tikslas Kristaus kūno bažnyčiai,
mes esame Jo tiksle, Jo plane. Niekas negali sunaikinti to tikslo, tai yra užtikrintas
dalykas.
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Rom 8, 28: „Ir žinome, kad visa kartu veikia į gera tiems, kurie myli Dievą,
tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą“.
Dievas mus pašaukė pagal Savo tikslą. Mes neatsitiktinai išgirdome evangeliją, Dievas neatsitiktinai pakvietė mus per Savo evangeliją, kurią skelbia Paulius. Dievas mus pašaukė todėl, kad Jis mus iš anksto pažinojo, kad mes įtikėsime
Pauliaus skelbiama evangelija. Jis iš anksto mus pažinojęs, iš anksto paskyrė, kad
mes būtume kartu prikelti su Kristumi. Kad mes gautume tokį pat šlovingąjį kūną,
kokį turi Jėzus.

• Rom 8, 30 •
„Be to, kuriuos jis iš anksto paskyrė,
tuos jis ir pašaukė, ir kuriuos jis pašaukė,
tuos jis ir išteisino, ir kuriuos jis išteisino,
tuos jis ir pašlovino“.
Pastebėkite, yra išvardinta eilė veiksmų.
Pirmiausia, Dievas iš anksto paskyrė mus prisikėlimui, kad gautume šlovingąjį kūną, kaip Jėzaus Kristaus. Antra, Jis mus pašaukė. Jis žinojo, kad mes
įtikėsime evangelija. Jis mus pašaukė evangelijos žodžiais. Viskas vyko neatsitiktinai. Dievas iš anksto žinojo, kad mes įtikėsime. Todėl Jis mus iš anksto ir paskyrė
prisikėlimui. Iš anksto paskyręs mus prisikėlimui, Jis mus ir pašaukė, Jis žinojo,
kad mes įtikėsime Pauliaus skelbiama evangelija. Trečia. Visus, patikėjusius evangelijos šauksmu, Dievas išteisino. Ketvirta. Kuriuos Jis išteisino, tuos ir pašlovino.
Dievas mus iš anksto pašlovino ta šlove, kurią mes turėsime ateityje, kai gausime
šlovingąjį Jėzaus Kristaus kūną. Tai yra mūsų garantija, mūsų saugumas. Mes to
niekada neprarasime, nes Dievas tai jau iš anksto padarė. Dar prieš pasaulio sukūrimą Jis mus išsirinko Kristuje ir palaimino visais dvasiniais palaiminimais, kaip
rašoma Laiške efeziečiams. Dievas prieš pasaulio sukūrimą visa tai padarė, nes iš
anksto žinojo, kad mes patikėsime Jo skelbiama evangelija. Ką Dievas pažadėjo ir
suplanavo, tai Jis ir padarė. Tai turėtų mus paguosti ir suteikti tvirtumą, ištveriant
visus vargus.

• Rom 8, 31 •
„Ką tuomet į tai pasakysime?
Jei Dievas yra už mus,
kas gali būti prieš mus?“
Ką gi tuomet pasakysime?...
Nuo 31 eilutės Paulius pradeda atsakinėti į kai kuriuos tikintiesiems rūpimus klausimus.
Ar dar begali būti kas nors aiškiau pasakyta? Jei Dievas yra už mus, jeigu Jis
mus pašaukė, išteisino ir pašlovino ateities šlove, jei visa tai yra garantuota ir užti-
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krinta, tai kasgi gali būti prieš mus? Jei Dievas tai daro, kas gali sugriauti Jo planą?
Jei Dievas už mus, kas gali sustabdyti Dievą? Ar yra kas nors didesnis ir galingesnis už Dievą? Nėra. Tai parodo kokia yra Dievo galybė. Dievas yra galingas ir už jį
nėra nieko galingesnio. To, ką Dievas daro mumyse per Pauliaus evangeliją, niekas
negali sustabdyti. Tai Dievo tikslas. Argi mūsų vargai ir kančios gali sustabdyti
Dievo planą, tai, ką Dievas daro mumyse? Dažniausiai mes savo mintimis ir emocijomis daug ką sustabdome, nukabiname nosis. Bet Dievas nenukabina nosies.
Ką Jis yra numatęs, tą Jis ir padarys. Tai Jo tikslas, tai Jo planas ir Jis jį įvykdys. Tai,
ką Jis pažadėjo mums Kristuje, tai Jis ir padarys. Niekas negali to sustabdyti. Tai
kodėl mes turime sustoti? Kodėl mes turime būti paveikti tų vargų?

• Rom 8, 32 •
„Tas, kuris nepagailėjo savo Sūnaus,
bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko
mums neduotų dovanai kartu su juo?“
Tai Dievo malonė, Jis viską mums duoda dovanai. Jei Dievas atidavė Savo
Sūnų, kuris mirė už mūsų nuodėmes, kaipgi Jis mums nedovanotų kartu su Juo
įsūnystės, amžinosios šlovės, šlovingojo kūno ir kitų dalykų, kuriuos Jėzus Kristus
turi? Jei Dievas atidavė Savo Sūnų, kad mus išgelbėtų ir suteiktų šitą šlovę, tai kaip
Dievas nedovanotų visko kartu su Sūnumi? Jei Jis atidavė patį brangiausią dalyką – Savo Sūnų, tai kaip Jis gali neatiduoti ir visų kitų dalykų kartu su Juo? Mes
gavome Jėzų Kristų per Dievo malonę, tai lygiai taip pat ir visus dalykus kartu su
Kristumi gausime per Dievo malonę. Viską mums Dievas dovanoja per Savo malonę: išgelbėjimą, išteisinimą, įsūnystę, bendrapaveldą kartu su Kristumi, amžinąją
šlovę, šlovinguosius kūnus.

• Rom 8, 33 •
„Kas kuo nors apkaltins Dievo išrinktuosius?
Tai – Dievas, kuris išteisina“.
Čia kalba apie Dievo teisingumą. Jei Dievas mus išteisina, tai kas gali mus
apkaltinti? Jei Dievas mus išteisina, sako, kad mes esame teisūs, ar gali kas nors ateiti ir pasakyti, kad mes neteisūs? Tai neįmanoma. Jei Dievas, pats teisėjas, vienintelis teisėjas, nes kito nėra teisingojo teisėjo, tik Dievas, mus išteisina, tai kas gali
mus apkaltinti? Dievas žiūri į mus ir mato mus tokius pat teisius, kaip ir Jo Sūnus
Jėzus Kristus. Ir mes esame nusipelnę to paties, ko ir Jėzus Kristus yra nusipelnęs – amžinosios šlovės, to amžinojo paveldo, kurį Jėzus Kristus turi, to amžinojo
kūno, šlovingojo kūno, kurį Jėzus Kristus turi, tos amžinosios šlovės, kurią Jėzus
Kristus skleis per amžius danguje, visoje visatoje. Dievas padarė, kad mes būtume
verti paveldėti viską, ką Jėzus Kristus paveldėjo todėl, kad mes esame išteisinti.
Mes esame teisūs, lygiai tokie pat, kaip Jėzus Kristus. Jėzus Kristus mums pelnė tą
teisumą. Taigi kas gali jus apkaltinti, jei Dievas jus išteisino ir viską padovanojo?
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• Rom 8, 34 •
„Kas yra tas, kuris smerkia?
Tai – Kristus, kuris mirė, dar daugiau,
kuris yra prisikėlęs, kuris yra ir
Dievo dešinėje, kuris ir užtaria mus“.
Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė, ir Jo auka ant kryžiaus Kalvarijoje yra amžinai
veiksminga, nekintama. Dievo teisumas, Dievo teisingumas yra patenkintas ta auka.
Kol Jėzus Kristus yra prisikėlęs, tol Jis yra mūsų užtarėjas. Taigi niekas negali mūsų
pasmerkti. Niekas negali mūsų pasmerkti, nes mes jau esame išteisinti. Dievo teisumas jau patenkintas ta auka, kurią Kristus už mus paaukojo ant kryžiaus. Mes jau
nebegalime būti smerktini, mūsų bausmė jau nuimta, mūsų nuodėmė jau sunaikinta.

• Rom 8, 35 •
„Kas mus atskirs nuo Kristaus meilės?
Ar suspaudimas, ar sielvartas,
ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas,
ar pavojus, ar kalavijas?“
Šioje eilutėje kalbama apie Dievo meilę. Pažiūrėkime, kaip Dievas mus myli,
kaip Kristus mus myli, neatsižvelgiant į visus čia išvardintus sunkumus. Tie visi
sunkumai neturi nieko bendro su Dievo pykčiu ant mūsų. Tie sunkumai visiškai
nereiškia, kad Dievas mūsų nemyli. Dievo meilė nepasireiškia mus supančiose
aplinkybėse. Tai paprasčiausi sunkumai, kurie mus ištinka kiekvieną dieną. Tačiau
neatsižvelgiant į tuos sunkumus, Dievas mus myli. Dievas mums parodo Savo
meilę, Kristus mums parodo Savo meilę per Savo Žodį.

• Rom 8, 36 •
Kaip yra parašyta: „Dėl tavęs mes žudomi
visą dieną; mes laikomi avimis skerdimui“.
Mes kenčiame ne todėl, kad esame atskirti nuo Dievo meilės, bet todėl, kad
esame mylimi Dievo, esame mylimi Jėzaus Kristaus, nes parašyta, kad „dėl tavęs
mes esame žudomi visą dieną“. Visi tie sunkumai ir vargai, kurie mus ištinka, nereiškia, kad Dievas mūsų nemyli. Tai reiškia, kad mes esame Dievo tiksle ir Dievas
mus myli. Dievas veikia, kad visi tie dalykai išeitų mums į gera.
1 Tes 3, 2-3: „Ir pasiuntėme Timotiejų, mūsų brolį ir Dievo tarnautoją, ir mūsų
bendradarbį Kristaus evangelijoje, jus sutvirtinti ir paguosti jus dėl jūsų tikėjimo, kad nei
vienas nesusvyruotų dėl šitų suspaudimų, nes jūs patys žinote, jog esame tam skirti“.
Mes esame skirti suspaudimams. Paulius sako, kad jis nenori, kad suspaudimai mus priverstų susvyruoti, kad išmuštų mus iš vėžių, iš tvirtumo Kristuje.
Mums nereikia išsigąsti suspaudimų, nes jie neparodo, kad Dievas mūsų nemy-

50

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

li. Mums reikia žinoti, kad esame skirti šitiems suspaudimams. Mes žinome, kad
dejuojame ir kankinamės skausmuose kartu su visa kūrinija toje gedimo vergovėje. Dievas mus ir paliko šitoje žemėje, paliko Kristaus kūno bažnyčią, kad mes
atliktume tarnystę, skelbtume evangeliją, kad būtų formuojamas Kristaus kūnas.
Ir kol esame palikti žemėje, mes susiduriame su įvairiomis problemomis ir sunkumais. Mes esame gedimo vergovėje ne dėl to, kad Dievas mūsų nemyli, bet dėl to,
kad žemė ir visa kūrinija yra prakeikta gedimo vergovėje. Todėl mes ir dejuojame
skausmuose, nes esame dalis tos gedimo vergovės.
Tuo tarpu mes laukiame mūsų kūno atpirkimo, mūsų prisikėlimo. Mes nelaukiame, kad būtų panaikinti visi vargai ir kad mūsų kūnai būtų išgydyti. Ne. Mes
laukiame naujo kūno, to šlovingojo kūno, kurį mes gausime prisikėlę. Mes laukiame
prisikėlimo, mūsų kūno atpirkimo. Mes žinome, ką Dievas daro šiandien ir ką mes
turime daryti, žinodami Jo valią, Jo planus ir veiklą Kristaus kūno bažnyčioje. Tai
suteikia mums tvirtumą, ištveriant visus sunkumus. Kai mus ištinka sunkumai, vargai, ligos ir kiti blogi dalykai, mes neturime nukabinti nosies, juk žinome, kad visi
tie dalykai vyksta todėl, kad gyvename gedimo vergovėje. Atvirkščiai, mes turime
viltį, nes žinome, kas mes esame Kristuje, kad mes turime nuostabią poziciją Kristuje, kad turėsime paveldą kartu su Kristumi, kad turėsime amžinąją šlovę, kai būsime
prikelti šlovingais kūnais. Mes galime iškentėti visus sunkumus, galvodami ne apie
juos, bet apie tai, kas mūsų laukia ateityje, kas mes esame Kristuje.
Kai mes pradedame pažinti Pauliaus skelbiamą evangeliją, mes pradedame
tvirtėti, stiprėti, žinodami ką Dievas daro, žinodami kas mes esame Kristuje, kaip
mes turime gyventi, kaip mes turime įvertinti viską, kas mus supa. Paulius mus
supažindina su šiais dalykais, kad mes suvoktume kokiu tikslu Dievas mus perkėlė į Kristaus kūną, kaip tai yra svarbu Dievui ir mums. Dievas mus paliko žemėje,
kad atliktume Jam tarnystę. Mes esame palikti geriems darbams, ne savo geriems
darbams, bet tiems, kuriems Dievas mus sukūrė Kristuje Jėzuje.
Fil 1, 27-29: „Tiktai jūsų elgesys tebūna vertas Kristaus evangelijos: kad, ar
tai aš atvykčiau ir jus pamatyčiau, ar nebūdamas pas jus išgirsčiau apie jūsų reikalus, kad jūs tvirtai stovite vienoje dvasioje, viena mintimi kartu kovodami už
evangelijos tikėjimą; ir niekuo nesate savo priešininkų išgąsdinti: jiems tai yra akivaizdus pražūties ženklas, bet jums išgelbėjimo, o tai iš Dievo. Nes jums yra duota
dėl Kristaus ne tik juo tikėti, bet ir dėl jo kentėti“.
Ar žinote, ką galvoja neišgelbėti žmonės, matydami kad krikščionys kenčia?
Jie žiūri ir šaiposi, kad juos Dievas baudžia. Tačiau Paulius sako, kad mes negalvotume taip, kaip jie galvoja, mūsų negąsdina jų kalbos. Matydami mūsų vargus,
jie galvoja, kad mus smerkia Dievas, kad mes eisime į pragarą. Tačiau Paulius
sako, kad mes taip negalvojame, nes mes žinome, kad esame skirti šitiems vargams, mes žinome, kad Dievas visus tuos vargus veikia į gera. Mes žinome, kad
visi sunkumai gamina mums amžinąjį šlovės svorį. Mes žinome, kad esame Dievo
plane, gyvename pagal Dievo tikslą. Mes žinome, kad paveldėsime tai, ką Kristus
paveldėjo. Mes žinome, kad gausime šlovinguosius kūnus, tokius pat, kaip Jėzaus
Kristaus. Laiške filipiečiams 3 skyriuje, 21 eilutėje, rašoma.
Fil 1, 29: „Nes jums yra duota dėl Kristaus ne tik juo tikėti, bet ir dėl jo kentėti“.

Mums yra privilegija kentėti kartu su Kristumi. Mums buvo suteikta galimybė kentėti su Juo.
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• Rom 8, 37 •
„Ne, visuose šiuose dalykuose mes esame
daugiau nei nugalėtojai per tą,
kuris mus mylėjo“.
Taigi, visuose mūsų sunkumuose mes esame daugiau nei nugalėtojai. Mes
ne tik juos nugalime, bet ir užvaldome, nes šitie dalykai mums veikia į gera. Jie
mums gamina amžinąjį šlovės svorį. Kentėjimai, kuriuos patiriame kasdieniame
krikščioniškame gyvenime, mums tik uždirbs atlygį, kurį gausime iš Dievo už
mūsų tarnystę.
Kaip mes visuose varguose esame daugiau nei nugalėtojai? Per tą, kuris mus
mylėjo. Dievas mus labai vertina, nes mes turime poziciją Kristuje, mes viską turime per Kristų. Visi šitie vargai mus ištinka ne todėl, kad Dievas mūsų nemyli,
bet todėl, kad mes esame Jo Sūnuje. Jis mus myli ir mums suteikia pergalę visuose
sunkumuose.

• Rom 8, 38-39 •
„Nes esu įsitikinęs, kad nei mirtis,
nei gyvenimas, nei angelai,
nei kunigaikštystės, nei jėgos, nei dabartis,
nei ateitis, nei aukštis, nei gylis,
nei koks kitas sutvėrimas nepajėgs atskirti
mūsų nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje
Jėzuje, mūsų Viešpatyje“.
Visi šitie dalykai, kurie išvardyti 38-39 eilutėse, yra kūriniai. Tie kūriniai yra
šėtono priešinimasis mums, apie ką rašoma Laiške efeziečiams 6 skyriuje. Ir nei
vienas iš jų negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Kodėl? Todėl, kad mes esame
Kristuje Jėzuje. Ir kiek ilgai mes esame Kristuje Jėzuje? Per amžius. Niekas negali
mus atskirti nuo Dievo meilės, nes Kristuje Jėzuje mes esame per amžius. Dievo
jėga (31 eil.), Dievo malonė (32 eil.), Dievo teisingumas (33 eil.), Dievo meilė (35
eil.), yra už mus. Dievas visuose tuose dalykuose yra už mus, todėl mes galime
iškęsti visus vargus.
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DEVINTAS SKYRIUS
Pradedant devintuoju skyriumi, Paulius pateikia naują temą. 9-11 skyriai
kalba apie tai, kas įvyko su Izraelio tauta ir kodėl Dievas formuoja mus, Kristaus
kūno bažnyčią. Praeityje Izraelio tauta buvo Dievo žmonės, bet dabar atsirado kita
grupė žmonių – Kristaus kūno bažnyčia – per kuriuos Dievas atlieka Savo darbą
žemėje. Todėl labai natūralus dalykas, kad po Laiško romiečiams 8 skyriaus prasideda 9-11 skyriai, kuriuose kalbama apie tai, kas nutiko su Izraelio tauta.
Kadangi mes, Kristaus kūno bažnyčia, dabar esame Dievo grupė žmonių,
Dievo tiesos nešėjai, todėl 9-11 skyriuose kalbama, kodėl Izraelis nebėra Dievo tauta, ką Dievas padarė su jais.
Kai mes sužinojome mums gyvybiškai svarbius dalykus, kad esame išteisinti, pašventinti ir žinome, koks mūsų šventėjimas, koks gyvenimas Dievo malonėje, tai sekantis logiškas žingsnis būtų išsiaiškinti, kokia dabar situacija su Izraelio
tauta. Jei dabar mes esame išteisinti iš šventėjantys Dievo žmonės, tai kas atsitiko
ankstesniais žmonėmis – Izraelio tauta?
9-11 skyriuose aprašomas nacionalinis klausimas, kas vyksta su Izraelio tauta ir kaip mes, Kristaus kūno bažnyčia, atsiradome Dievo plane, kokie įvykiai paskatino tokį pasikeitimą. Tuose skyriuose Paulius paaiškins, kokiame paskirstyme
dabar mes gyvename.
9 skyrius kalba apie Izraelio praeitį.
10 skyrius kalba apie Izraelio dabartį.
11 skyrius kalba apie Izraelio ateitį.
9 skyriuje kalbama apie Izraelio tautos praeities išrinkimą. 10 skyriuje kalbama apie dabartinį Izraelio išgelbėjimą. 11 skyrius kalba apie Izraelio ateities
atstatymą, išgelbėjimą. 9 skyriuje kalbama apie Dievą, kaip Visagalį. 10 skyriuje
kalbama apie Dievą, kaip teisųjį, teisingąjį Dievą. 11 skyriuje kalbama apie Dievą,
kaip ištikimąjį Dievą.

• Rom 9, 1-2 •
„Aš sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, ir mano
sąžinė man liudija Šventojoje Dvasioje,
kad aš turiu didelį liūdesį
ir nuolatinį sielvartą savo širdyje“.
Matome, kad po 8 skyriaus, pati pirmoji 9 skyriaus eilutė kalba apie visiškai
kitą dalyką. 1-8 skyriuose Paulius palaipsniui ir iki galo išdėstė savo mintis, o nuo
9 skyriaus įvyksta didžiulis pasikeitimas, pradedama kalbėti visiškai apie ką kitą.
Šiame skyriuje jau kalbama apie Izraelio tautą, o ne apie mūsų vaikščiojimą Dvasioje. Kalbama ne apie mūsų nuostabią poziciją Kristuje, bet apie Izraelio tautą, kas
vyksta su jais. Paulius 9-11 skyriuose rašo apie šituos dalykus todėl, kad mums rei-
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kia būti įtvirtintiems šitoje tiesoje, kad mes žinotume, kas dedasi su Izraelio tauta,
kad mes nemaišytume savęs su Izraelio tauta. Kad mes nesakytume, kaip kai kurie
sako, kad esame Izraelio tautos pakaitalas ar dvasinis Izraelis. Mes nesame nei
Izraelio pakaitalas, nei dvasinis Izraelis, mes esame Kristaus kūnas, kuriame nėra
nei žydo, nei pagonies. Todėl mums reikia sužinoti ir suprasti, kas įvyko su Izraeliu. 9-11 skyriuose Paulius padeda trečią pamatą, kad mes būtume sutvirtinti ir toje
tiesoje. Paulius tuose trijuose skyriuose parodys, kodėl Dievas atidėjo į šalį Izraelį,
kodėl Dievas sustabdė tai, ką darė su Izraelio tauta, ir kas šiandien vyksta su jais.
Taip pat rašoma, kaip Dievas ateityje atstatys Izraelio tautą, kaip Jis yra jiems pažadėjęs Senojo testamento raštuose. Dievas neatmetė Izraelio tautos, ateityje Jis ją
atkurs ir atpirks. Jei tikintysis nežinos šitos tiesos, jo dvasinis gyvenimas sustos. Jis
nežinos, kokia kryptimi jis turi eiti. Jis galvos, kad jis dabar yra Izraelio pakaitalas,
kad Dievas visiems laikams atmetė Izraelį. Nežinodamas tiesos apie Izraelio tautą,
tikintysis galvos, kad dabar Kristaus kūno bažnyčia yra vietoje Izraelio tautos, kad
mes esame Izraelio pakaitalas, kad mums priklauso jiems duoti pažadai ir sandoros, kad mes gausime visa tai, kas buvo žadėta Izraeliui. Kad to neatsitiktų, 9-11
skyriuose Paulius nuodugniai paaiškina, kad Dievas neatmetė Izraelio tautos, bet
ją ateityje atstatys ir įvykdys visus pažadėtus jai pažadus.
Pažiūrėkime, ką Paulius kalba apie Izraelio tautą, kas su jais atsitiko.
Paulius visada, giliai širdyje turėjo Izraelio tautą, juk jis buvo izraelitas, jis
pergyveno dėl savo tautos, kas su jais atsitiko. Jis pats jautėsi kaltas, nes jis kartu su
visais netikinčiaisiais persekiojo Dievo bažnyčią, mažąją kaimenę, Izraelio tikinčiuosius. Jis buvo tarsi tų visų netikinčiųjų izraelitų vadas. Jis irgi jautė dalį kaltės
dėl to, kas atsitiko su Izraelio tauta, kad jie per netikėjimą nupuolė. Paulius jautėsi,
kad prisidėjo prie Izraelio nuopuolio, prie to, kad dėl netikėjimo Dievas juos laikinai atmetė. Apaštalų darbuose rašoma, kad Paulius nuolat ėjo į sinagogas, jis siekė,
kad žydai būtų išgelbėti. Dievas siuntė Paulių pas pagonis, bet jis taip pat norėjo,
kad kuo daugiau žydų būtų išgelbėtų.
Iš 32, 30-33: „Ir įvyko rytojaus dieną, kad Mozė tarė tautai: „Jūs nusidėjote didele nuodėme; o dabar aš eisiu aukštyn pas VIEŠPATĮ; galbūt atliksiu sutaikinimą
už jūsų nuodėmę“. Ir sugrįžęs pas VIEŠPATĮ Mozė tarė: „Ak, šita tauta nusidėjo
didele nuodėme ir pasidarė iš aukso dievų. Tačiau dabar, jei norėsi, atleisk jų nuodėmę; o jei ne, meldžiu tave, išbrauk mane iš savo knygos, kurią tu esi parašęs“. Ir
VIEŠPATS tarė Mozei: „Kas man nusidėjęs, tą aš išbrauksiu iš savo knygos“.
Mozė sako Viešpačiui, jei Jis neatleis Savo tautai, tai teišbraukia Mozę iš Savo
knygos ir tenužudo jį kartu su žydais. Panašiai ir Paulius jautėsi, panašiai ir Paulius mylėjo Izraelio tautą, sakydamas: „aš norėčiau, kad aš būčiau prakeiktas nuo
Kristaus dėl savo brolių, mano giminaičių pagal kūną“.
Paulius liūdėjo dėl jų, nes jie negavo to, kas buvo jiems žadėta. Jie turėjo
įvaikystę, sandoras, įstatymo leidybą, Dievo tarnystę ir pažadus, jie turėjo tėvus ir
Kristų pagal kūną, atėjusį pas juos. Bet visa tai turėdamas Izraelis negavo to, kas
buvo jiems pažadėta. Kodėl? Todėl, kad jie atmetė savo Mesiją, atmetė viską, ką
Dievas galėjo jiems padaryti. Tik mažoji kaimenė priėmė Mesiją, kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę pas Izraelio tautą. Mažoji kaimenė, dauguma iš Galilėjos,
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priėmė Jį tikėjimu. Jėzus Kristus juos vadino mažąja kaimene (Lk 12, 32). Pauliui
skaudėjo širdį, kad atėjus Mesijui, tauta jį atmetė ir negavo to palaiminimo, kurį
Jėzus jiems buvo atnešęs. Jie atstūmė Jį, ir Paulius buvo vienas iš jų.

• Rom 9, 3 •
„Nes aš norėčiau, kad aš būčiau prakeiktas
nuo Kristaus dėl savo brolių, mano giminaičių pagal kūną“.
Palyginkime tai su 10 skyriumi.
Rom 11, 26: „Ir taip bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip yra parašyta: „Iš Siono
ateis Išvaduotojas ir nukreips bedievystę nuo Jokūbo“.
Laiško romiečiams 9 skyriuje Paulius sako, kad jis norėtų, kad būtų prakeiktas nuo Kristaus, kad tik jie būtų išgelbėti; 10 skyriuje Paulius sako, kad jis trokšta
ir meldžia Dievo, kad Izraelis būtų išgelbėtas; o 11 skyriuje Paulius sako, kad jie
bus išgelbėti, nes taip yra parašyta Senajame testamente. Kodėl Paulius 9-10 skyriuose kalba ir nori, kad jie būtų išgelbėti, žinodamas iš Senojo testamento, kad jie
tikrai bus išgelbėti. Apie ką kalbama 9-10 skyriuose?
Paulius žinojo, kad Izraelis bus išgelbėtas, kai įeis visa pagonių pilnatvė,
kaip rašoma 25 eilutėje. Dabar Izraelis dalinai yra aklas, bet kai įeis pagonių pilnatvė, bus suformuotas Kristaus kūnas, mes būsime paimti ir tada bus išgelbėtas Izraelis. Paulius tai žinojo dar prieš rašydamas pirmąsias Laiško romiečiams eilutes.
Bet kodėl 9-10 skyriuose jis sako, kad nori, jog Izraelio tauta būtų išgelbėta? Jis čia
kalba apie išgelbėjimą pagal malonės evangeliją. Jis nori, kad jo skelbiamą malonės
evangeliją būtų išgelbėta kiek tai žydų. Jis nekalba apie tai, kad žydai bus ateityje
išgelbėti, kai Dievas sudarys sandorą su Izraelio tauta, kaip pranašaujama pranašystėje. Paulius 9-10 skyriuose kalba apie tai, kad dabar žydai būtų išgelbėti pagal dabartinę, malonės evangeliją, ne pagal ankstesnę karalystės evangeliją. Paulius žino,
kad bet kokiu atveju Izraelio tauta ateityje bus išgelbėta, nes tai parašyta pranašuose.
Bet dabar jis nori, kad Izraelio tauta būtų išgelbėta pagal tą malonės evangeliją, kurią
jis skelbia, kuri anksčiau, pranašystės programoje, nebuvo skelbta.
Rom 11, 11. 15: „Tad aš sakau: ar jie suklupo, kad pargriūtų? Apsaugok Dieve; bet verčiau per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo pagonims, kad sukeltų jiems
pavydą. Nes jei jų atmetimas yra pasaulio sutaikinimas, tai kas bus jų priėmimas,
jei ne gyvenimas iš numirusiųjų?“
Griuvus Izraeliui, išgelbėjimas atėjo pagonims. Tai paslapties žinia. Šito nebuvo skelbta pranašystėje. Pagal pranašystę buvo skelbiama atvirkščiai, ne per
Izraelio griuvimą, bet per Izraelio pakilimą, per tai, kai jie visi bus palaiminti, kai
visi pažins Viešpatį, tik tada išgelbėjimas ateis pagonims.
Paslapties žinia skelbia, kad pagonims išgelbėjimas atėjo per Izraelio griuvimą, ir kad Izraelio atmetimas yra pasaulio sutaikymas. Tai yra paslapties žinios
pagrindas. Dievas praeityje turėjo grupę žmonių, Izraelio tautą, per kurią darė
visą Savo darbą žemėje. Bet dabar Dievas turi visiškai kitą grupę žmonių, mus,
Kristaus kūno bažnyčią, per kuriuos Dievas šiandien atlieka darbą.
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Kiltų klausimas: kol Dievas atlieka Savo darbą Kristaus kūno bažnyčioje,
tai kas atsitiko su Izraelio tauta? Taip pat, ar sąžininga atidėti Izraeliui pažadėtus
dalykus ir darbuotis tarp pagonių? Į šiuos klausimus Paulius atsako 9 skyriuje.
Rom 9, 3: „Nes aš norėčiau, kad aš būčiau prakeiktas nuo Kristaus dėl savo
brolių, mano giminaičių pagal kūną“.
Ką Paulius turi omenyje, sakydamas: „būti prakeiktu nuo Kristaus dėl savo
brolių“? Tai izraelitų prakeikimas, jie buvo prakeikti nuo Kristaus. Prakeikimas
nuo Kristaus reiškia, kad jie prarado savo privilegijas, išvardintas 4 ir 5 eilutėse:
įsūnystę ir šlovę, ir sandoras, ir įstatymo leidyba, ir Dievo tarnystę, ir pažadus, ir
tėvus iš kurių pagal kūną atėjo Kristus. Jie prarado šiuos Dievo palaiminimus ir
privilegiją būti Jo tauta. Jie dabar yra prakeikti nuo Kristaus. Tokią pačią poziciją
prieš tai turėjo pagonys, kurie buvo be Dievo pasaulyje.
Ef 2, 11-12: „Todėl atsiminkite, kad jūs, praeityje būdami kūnu pagonys, kuriuos Neapipjaustymu vadino tie, kurie vadinosi Apipjaustymu, rankomis atliktu
kūne; kad anuo laiku jūs buvote be Kristaus, atitolinti nuo Izraelio sandraugos ir
svetimi pažado sandoroms, neturintys jokios vilties ir be Dievo pasaulyje“.
Būti prakeiktiems nuo Kristaus reiškia neturėti jokios vilties pasaulyje, būti
be Dievo, be Kristaus, be jokių sandorų. Tačiau Izraelio tauta turėjo viltį, sandoras,
Dievą, Kristų, bet jie visa tai prarado. Todėl Paulius ir sako, kad jis norėtų būti prakeiktas nuo Kristaus, kad jis pats būtų viską praradęs dėl savo brolių, nes norėjo,
kad jie būtų išgelbėti. Paulius buvo pasiruošęs save aukoti, kad tik Izraelio tauta
gautų tuos palaiminimus.
Laiško romiečiams 9 skyriuje Paulius tarsi lieja dar vieną pamatą, kuris yra svarbus mums, Kristaus kūno bažnyčiai. Mes turime suprasti kas atsitiko su Izraelio tauta.
Prarasti Izraelio palaiminimai
Iš 2-3 eilučių matome, kad Paulius labai myli Izraelio tautą, lygiai taip pat
kaip Mozė. Iš 4-5 eilučių matome, kad Izraelio tauta prarado savo privilegijas, kaip
tauta. Jie neturi tai, ką anksčiau turėjo. Jie nupuolė ir viską prarado. Izraelio statusas pasikeitė. Paulius toliau kalbės, kas įvyko, kad Izraelio statusas pasikeitė,
kas dabar vyksta su Izraelio tauta ir kas ateityje atsitiks su ja. Ateityje, kai Dievas
sudarys su Izraelio tauta naują sandorą, Jis viešai paskelbs, kad ši tauta, tikintieji,
yra Dievo sūnūs. Apie tai kalba Senasis testamentas.
Oz 1, 10: „Tačiau Izraelio vaikų skaičius bus kaip jūros smėlis, nesuseikimas
ir nesuskaičiuojamas; ir įvyks, kad toje vietoje, kur jiems buvo sakoma: ‘Jūs ne
mano tauta’, jiems bus sakoma: ‘Jūs esate gyvojo Dievo sūnūs“.
Dabar Izraelio tauta yra išsibarsčiusi ir Dievas ją atmetė dėl netikėjimo. Tačiau ateityje Dievas sudarys su jais naują sandorą, atleis jų nuodėmes ir duos jiems
viską, ką buvo žadėjęs, ir juos paskelbs Dievo sūnumis.
Oz 2, 23: „Aš ją pasėsiu sau žemėje; ir pasigailėsiu tos, kurios nebuvo pagailėta; ir sakysiu tiems, kurie nebuvo mano tauta: ‘Tu mano tauta’; o jie sakys: ‘Tu
mano Dievas“.
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Izraelio tautai priklauso įsūnystė, jie bus Dievo sūnūs. Tačiau dabar Izraelio tauta yra atidėta į šoną dėl netikėjimo. Jie nupuolė ir dabar mes turime įsūnystę. Tik ne
vietoje Izraelio tautos, bet kaip Kristaus kūno bažnyčia mes turime įsūnystę. Mes turime įsūnystę ir Izraelio tautai priklauso įsūnystė. Paulius ir rašo šiuose 9-11 skyriuose.

• Rom 9, 4 •
„Kurie yra izraelitai;
kuriems priklauso įvaikystė ir šlovė“.
Izraelio tautai priklauso įvaikystė ir šlovė. Kai Jėzus Kristus atsisės šlovės
soste žemėje, Jeruzalėje, tada jie paveldės tą šlovę iš Kristaus. Apreiškimo knygoje
rašoma, kad ateityje nebereikės žemėje saulės, nes Jėzus Kristus švies, bus kaip
saulė. Jo šlovė, Jo artumas švies. Jiems priklauso ir sandoros. Dievas sudarė sandoras su Abraomu, su Dovydu, Dievas taip pat pažadėjo Izraelio tautai naująją
sandorą, kurią jie paveldės ateityje, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę ir atstatys visą Izraelį. Taip pat rašoma ir „įstatymo leidyba“. Izraelio tautai priklausė
įstatymo leidyba. Įstatymas, tai Dievo Žodis, kurį užrašė Mozė. Įstatymas buvo
skirtas vienintelei grupei žmonių, ne mums, o vien tik Izraelio tautai. Taip pat
jiems buvo duota Dievo tarnystė. Izraelio tauta turėjo Dievo tarnystę, kaip šlovinti
Dievą. Niekas kitas negalėjo šlovinti Dievo. Kas norėjo Jį šlovinti, turėjo ateiti pas
Izraelio tautą. Tik per juos tai galėjo daryti, nes Dievo tarnystė buvo skirta jiems,
ne pagonims. Ir pažadai. Izraelio tautai taip pat buvo duoti pažadai. „Kurių yra
tėvai“ – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas yra Izraelio tautos tėvai.
Rom 11, 28: „Evangelijos atžvilgiu jie yra priešai jūsų dėlei, bet išrinkimo
atžvilgiu jie yra mylimieji tėvų (Abraomo, Izaoko ir Jokūbo) dėlei“.

• Rom 9, 5 •
„Ir iš kurių pagal kūną atėjo Kristus“.
Jis atėjo nuo žydų ir pas Izraelio tautą, pas žydus. Todėl Jėzus Kristus ir sakė
Evangelijoje pagal Matą 15 skyriuje, kad Jis atėjo pas „vien tik pražuvusias Izraelio
namų avis”. Ir kai siuntė Savo 12 apaštalų, Jis įsakė, kad jie neitų pas pagonis, bet
tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Savo žemiškoje tarnystėje Jėzus Kristus
buvo atėjęs tik pas Izraelio tautą ir skelbė jiems karalystės evangeliją. Jėzus Kristus
priklausė Izraelio tautai, Jis buvo tik jiems pažadėtas. Jėzus Kristus pagal kūną
priklauso Izraelio tautai.
Evangelijoje pagal Joną 1 skyriuje rašoma, kad Jis atėjo pas savuosius, bet
savieji Jo nepriėmė. Todėl Pauliui ir skaudėjo širdį, kad Izraelio tauta, turėdama
tokias privilegijas, tokias galimybes, tokius pažadus ir palaiminimus, visa tai prarado dėl netikėjimo. Paulius sako, kad jis yra pasiruošęs prarasti viską, ką turi
Kristuje, kad tik izraelitai turėtų jiems priklausančius palaiminimus.
Pastebėkime 5 eilutės pabaigą: „kuris yra virš visų – palaimintas Dievas per
amžius. Amen“.
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Iš šitos eilutės labai aišku, kad Jėzus Kristus yra Visagalis Dievas. Tačiau
daugelyje Biblijų ši eilutė yra iškraipyta. Kitose Biblijose ta eilutė skamba visiškai
kitaip. Nesakoma, kad Jėzus yra visiems viešpataujantis, palaimintas Dievas per
amžius. Biblijos istorijoje buvo kraipomas Dievo Žodis. Vieni iškraipydavo Dievo
Žodį, o paskui kiti išversdavo iškraipytąjį tekstą į kitas kalbas.

• Rom 9, 6 •
„Nėra tarsi Dievo žodis nuėjo niekais.
Nes ne visi esantys iš Izraelio yra Izraelis“.
Ar visas Izraelis yra tikrasis Izraelis?
Paulius sako, kad nereikia manyti, kad Dievo Žodis, tai, ką Jis buvo pažadėjęs Izraelio tautai, nuėjo niekais. Izraelio tauta nupuolė, griuvo, bet visa tai vyko
ne todėl, kad Dievo Žodis nuėjo niekais. Izraelio tauta atsitiko tai, kas jiems buvo
parašyta Dievo Žodyje. Išsipildė Dievo Žodis. Izraelis ne visas griuvo. Dievas pašaukė iš Izraelio tuos, kurie tiki.
Blogybė ta, kad ne visi iš Izraelio yra Izraelis. Jei žmogus yra fiziškai gimęs
kaip izraelitas iš dvylikos Izraelio giminių, tai nereiškia, kad jis automatiškai yra
tikrasis izraelitas ir paveldės Dievo pažadus.
7 eilutė paaiškina, kas yra tikrasis izraelitas.

• Rom 9, 7 •
„Ir nevisi jie yra vaikai vien dėl to, kad jie
Abraomo sėkla, bet „Izaoke bus pašaukta
tavo sėkla“.
Per visą Izraelio istoriją Dievas pasirinko vieną, Jokūbą, kuris vėliau buvo
pavadintas Izraeliu. O Ezavą Dievas atmetė. Visa Izraelio istorija atrodo kaip Dievas išrenka Savąją tautą, Savąjį palikuonį, Savąją sėklą. Izraelio tauta yra kaip pavyzdys, kad jie atsirado per Dievo išrinkimą. Dabartiniu metu yra tik likutis Izraelio, kurie yra tikrasis Izraelis, o kiti yra apakę.
Rom 11, 5. 7: „Taigi taip ir šiuo dabartiniu metu yra likutis pagal malonės
išrinkimą ... Ką tuomet? Izraelis nepasiekė to, ko ieškojo; bet išrinkimas tai pasiekė,
o likusieji buvo apakinti“.
Izraelio tauta nesekė savo Mesiju, netikėjo Juo, tik maža dalelė Izraelio tautos tai darė. Kadangi ne visas Izraelis yra Izraelis, o tik likutis, tai visiškai nereiškia,
kad Dievo Žodis yra neveiksmingas ir nuėjo niekais. Čia nekalbama apie sielos
išgelbėjimą ir panašius dalykus, čia kalbama apie tai, kad Izraelio tauta yra Dievo
tauta, atstovaujanti Dievą žemėje.
Rom 9, 6-7: „Nes ne visi esantys iš Izraelio yra Izraelis, ir nevisi jie yra vaikai
vien dėl to, kad jie Abraomo sėkla, bet „Izaoke bus pašaukta tavo sėkla“.
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Abraomas turėjo du sūnus. Abraomas turėjo dvi žmonas: viena vardu Sara,
o kita – Hagara. Abraomas ir Hagara turėjo sūnų. Jo vardas buvo Išmaelis. O su
Sara Abraomas turėjo Izaoką. Išmaelis buvo Abraomo sūnus pagal kūną, gimė iš
Abraomo kūno pajėgumo. O Izaokas gimė per Dievą, kai Abraomas pats jau nebegalėjo turėti vaikų. Abraomo kūnas buvo apmiręs ir Saros įsčios negyvos. Tada
Dievas juos įgalino, kad jis ir Sara pagimdytų Izaoką. Taigi Izaokas buvo gimęs iš
Dievo. Jam Dievas davė visus pažadus.

• Rom 9, 8 •
„Tai yra, tie, kurie kūno vaikai,
nėra Dievo vaikai;
bet pažado vaikai laikomi sėkla“.
Dar vienas svarbus dalykas, kad pirmasis gimė Išmaelis, o antrasis – Izaokas. Pirma gimė kūniškas, o paskui dvasiškas.
1 Kor 15, 46-47: „Tačiau ne tas pirmasis, kuris dvasinis, bet tas, kuris prigimtinis; o po to tas, kuris dvasinis. Pirmasis žmogus iš žemės, žemiškas, antrasis
žmogus – Viešpats iš dangaus“.
Pirmasis yra kūniškas, žemiškas, o antrasis yra dvasinis. Tai labai svarbus ir
pasikartojantis principas visoje Biblijoje nuo pat pradžių. Adomui ir Ievai gimė du
sūnūs: pirmasis gimė Kainas, o antrasis – Abelis. Kainas neatnešė tinkamos aukos,
o Abelis atnešė, todėl Dievas priėmė jo auką. Kainas nužudė Abelį. Pirmasis – Kainas, buvo kūniškas, o antrasis – Abelis, buvo dvasiškas. Abraomui irgi pirmasis
gimė kūniškasis – Išmaelis, o antras dvasinis – Izaokas. Per Izaoką Dievas davė
Abraomui visus pažadus.
Sėkla – tai tie, per kuriuos Dievas duoda pažadus.

• Rom 9, 9 •
„Nes šis yra pažado žodis:
„Šituo laiku aš ateisiu, ir Sara turės sūnų“.
Tai antrasis sūnus, nes pirmąjį sūnų Dievas atmetė. Tai Izaokas, pažado sūnus. Ir tai ne žmogaus pastangomis pagimdytas vaikas, bet Dievo galia. Dievas
nusprendė, kad Izaokas bus sėkla.
Fariziejai irgi galvojo, kad jie yra Dievo vaikai. Jie sakė: „mes esame Abraomo sūnūs, fiziškai gimę iš Abraomo“. Tačiau, jei jie būtų tikrieji Abraomo sūnūs, jie
būtų tikėję Kristumi. Jie būtų Izaoko sėkla, Jokūbo sėkla, bet jie buvo netikintys. Jie
nuėjo Kaino keliu, jie atnešė Dievui savo teisumo vaisius. Jie negalvojo, kad jiems
reikia gydytojo, kad jų siela pražuvusi. Jie galvojo, kad jiems tik užtenka fiziškai
būti Abraomo vaikais. Todėl Jėzus jiems sakė, kad jiems eikia gimti iš naujo, dvasiškai. Jiems reikėjo palaiminimo per ištikimąjį Abraomą, kuris yra tėvas visų tų,
kurie tiki, kaip rašoma Laiške romiečiams ir galatams. Kadangi žydai netikėjo, tai
jie niekaip negalėjo būti Abraomo sėkla.
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• Rom 9, 10-13 •
„Ir ne tik tai;
bet ir kai Rebeka tapo nėščia per vieną,
per mūsų tėvą Izaoką
(nes vaikams nieko gero ar blogo,
kad išsilaikytų Dievo tikslas pagal išrinkimą,
ne dėl darbų, bet dėl to, kuris pašaukia)
jai buvo pasakyta:
„Vyresnysis tarnaus jaunesniajam“.
Kaip yra parašyta:
„Jokūbą mylėjau, bet Ezavo nekenčiau““.
Nuo Abraomo pereinama prie Izaoko. Izaokas tampa pažado sėkla. O Izaokas turėjo du sūnus: Ezavą ir Jokūbą. Dievas pasakė Rebekai, Izaoko žmonai,
kad vyresnysis, Ezavas, tarnaus jaunesniajam, Jokūbui, tam, kuris gimė antras.
Dievas pasirinko Jokūbą. Ir tai buvo padaryta tam, kad būtų išlaikyta pažado
sėkla per visą istoriją.
Rom 9, 11: „(nes vaikams dar negimus ir nepadarius nieko gero ar blogo,
kad Dievo tikslas išsilaikytų pagal išrinkimą“.
Koks Dievo tikslas pagal išrinkimą? Žmonės kalba, kad Dievas išsirinko
vienus žmones išgelbėjimui, o kitus – pragarui. Tačiau nei šioje eilutėje, nei kur
kitur Biblijoje išrinkimas neturi nieko bendro su žmogaus išgelbėjimu. 12 eilutėje
parašyta išrinkimo priežastis: „jai buvo pasakyta: „Vyresnysis tarnaus jaunesniajam“. Išrinkimas kalba ne apie išgelbėjimą, bet apie tarnavimą.
Išrinkimo tikslas buvo tai, kad Jokūbas būtų Dievo sėkla, kad Ezavas jam
tarnautų. Dievas per Jokūbą išsirinko grupę žmonių, kad šie atstovautų Dievui
visoje žemėje prieš visas tautas.
Labai svarbu suprasti, kodėl Paulius šiose eilutėse iškelia Dievo išrinkimo
klausimą. Izraelio tauta yra atidėta į šoną, ir Dievas išsirinko kitus žmones, kad
Jam tarnautų – Kristaus kūno bažnyčią.
Rom 8, 33: „Kas kuo nors apkaltins Dievo išrinktuosius?“
Šiandien mes, Kristaus kūnas, esame Dievo išrinktieji, Dievo žmonės. Bet
anksčiau Izraelio tauta buvo Dievo išrinktieji, Dievo žmonės. Tačiau jiems nupuolus, Dievas juos atidėjo į šoną ir išsirinko kitą grupę žmonių – mus, Kristaus
kūną. Mes nepakeitėme Izraelio, bet Dievas formuoja kitą žmonių grupę, Kristaus kūną, kurį naudos Savajam tikslui danguje. Izraelio tauta bus naudojama
Dievo tikslui žemėje.
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• Rom 9, 14 •
„Ką mes tuomet pasakysime?
Ar pas Dievą yra neteisumas?
Apsaugok Dieve!“
Izraelio tauta norėtų apkaltinti Dievą, sakydama, kad Dievas neteisus, jog
atidėjo Izraelį į šoną ir formuoja kitą grupę žmonių – Kristaus kūną. Tačiau toks
kaltinimas neteisingas. Panagrinėkime kodėl. Kaip gi Izraelio tauta buvo išrinkta?
Buvo atidėtas į šoną Izaokas, o išrinktas Jokūbas. Taigi nieko naujo, kad Dievas
renkasi savo grupę žmonių. Jei Dievas turi tikslą, turi planą, ir turi atidėti Izraelio
tautą į šoną dėl jos netikėjimo, kad suformuotų Kristaus kūną, pagonių visumą,
tai šiuos atveju pas Dievą nėra jokio neteisumo. Argi Dievas negali padaryti tai, ką
Jis yra suplanavęs, juo labiau, kad Izraelio tauta nupuolusi dėl netikėjimo? Dievas
žino, ką Jis daro, Jis nei vieno nenuskriaudė.
Rom 9, 13: „Kaip yra parašyta: „Jokūbą mylėjau, bet Ezavo nekenčiau“.
Ši eilutė labai įdomi ir išlikusi nesuprasta daugelyje bažnyčių. Viena moteris paklausė pastoriaus: „Aš nesuprantu, kaip gi Dievas galėjo nekęsti Ezavo?“ O
pastorius jai atsakė: „Aš negaliu suprasti, kaip gi Dievas pamilo Jokūbą“. Matote,
esmė yra ne žmoguje, ne tame, ką žmogus gali padaryti, ne tame, ką Jokūbas ar
Ezavas gali padaryti, bet kalbama apie Dievo tikslą. Dievas įgyvendino Savo tikslą
ne dėl žmonių pastangų, bet norėdamas išsaugoti Savo sėklą. Mat Dievo sėkla
turėjo būti per Jokūbą.
Pr 25, 23: „Ir VIEŠPATS jai tarė: „Dvi tautos yra tavo įsčiose, ir dviejų rūšių
tautos persiskirs iš tavo vidurių; ir viena tauta bus galingesnė už kitą tautą; ir vyresnysis tarnaus jaunesniajam“.
Matome, kad yra dvi tautos įsčiose, iš Rebekos gims dvi tautos. Iš Jokūbo bus
viena tauta – Izraelio tauta, ir iš Ezavo bus viena tauta. Ir kai sakoma, kad „vyresnysis tarnaus jaunesniajam”, nekalbama, kad Ezavas tarnaus Jokūbui. Kalba eina
apie dvi iš Ezavo ir Jokūbo kilsiančias tautas. Ezavo palikuonys tarnaus Jokūbo
palikuonims. Tai priešistorinė pranašystė apie ateities tautas.
Mal 1, 1-4: „VIEŠPATIES žodžio našta Izraeliui per Malachiją. „Aš jus mylėjau, – sako VIEŠPATS. Tačiau jūs sakote: ‘Kuo tu mus mylėjai?’ Argi Ezavas nebuvo
Jokūbo brolis? – sako VIEŠPATS; – tačiau aš mylėjau Jokūbą, o Ezavo nekenčiau, ir
jo kalnus bei jo paveldą paverčiau dykyne dykumos slibinams“. Kadangi Edomas
sako: „Mes esame nusiaubti, bet mes grįšime ir atstatysime dykvietes“; taip sako
kariuomenių VIEŠPATS: „Jie statys, bet aš griausiu; ir juos vadins ‘nedorybės ribomis’ ir ‘tauta, prieš kuriuos VIEŠPATS pasipiktinęs per amžius“.
Kai Dievas sako, kad Jokūbą mylėjau, o Ezavo nekenčiau, tai Jis sako, kad Jis
mylėjo Izraelio tautą, o nekentė Edomo tautos. Edomas yra tauta, kilusi iš Ezavo.
Dievas buvo nusistatęs prieš Edomą. Dievas tai darė dėl jų nedorybių. Jie buvo
priešingai nusistatę prieš Dievą.
13 eilutė įrodo tai, kas buvo pasakyta 12 eilutėje, kad tai yra tiesa. Tai buvo
pranašystė. Viskas įvyko taip, kaip Dievas buvo pasakęs. Dievas pasakė, kad jaunesnysis tarnaus vyresniajam todėl, kad Ezavo Jis nekentė, o Jokūbą mylėjo. Eza-
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vas, Edomo tauta, prieštaravo Viešpačiui. Dievas sakydamas, kad Jokūbą mylėjo,
o Ezavo nekentė, taip kalbėjo žiūrėdamas į ateitį, nes iš anksto žinojo, kad Ezavas
bus priešingai nusiteikęs Viešpačiui, bus nedoras. Ir čia nekalbama apie žmogaus
asmeninį išgelbėjimą. Čia kalbama apie atskiros tautos situaciją prieš Dievą, kaip
Dievas praeityje išsirinko tautas ir Savąją sėklą.
Praeityje Izraelis turėjo visas privilegijas iš Dievo. Tačiau jie visa tai prarado.
Ar Dievo Žodis nuėjo niekais? Paulius sako, kad ne, nes ne visi iš Izraelio yra Izraelis. Tie, kurie nėra iš Izraelio, nors jie sako, kad yra iš Izraelio, jie ir nepaveldės
Dievo pažadų, nes jie nėra tikintys, jie tik fiziškai yra gimę iš Abraomo. O tikrasis
Izraelis yra tik maža dalis tikinčiųjų izraelitų. Tikintieji žydai ir paveldės tai, ką
Dievas yra pažadėjęs Izraelio tautai. Taip Izraelio istorija kartojosi per visą Bibliją.
Kaip praeityje Dievas išsirinko tikinčiuosius izraelitus, tai lygiai taip pat Dievas atidėjo į šoną nupuolusį Izraelį, ir pradėjo formuoti Kristaus kūną, pagonių
pilnatvę. Tai yra Dievo reikalas, Jis žino, ką daro.
Taigi tai nėra iš to, kuris nori, nei iš to, kuris bėga, bet iš Dievo, kuris pasigaili.

• Rom 9, 15 •
„Nes jis sako Mozei: „Aš pasigailėsiu,
kurio norėsiu pasigailėti ir būsiu gailestingas,
kuriam norėsiu būti gailestingas“.
Išsireiškimas „taigi tai nėra iš to, kuris nori, nei iš to, kuris bėga, bet iš Dievo, kuris pasigaili“, reiškia, kad niekas nepriklauso nuo žmogaus, norinčio, kad
Dievas ką tai padarytų. Mano noras negali nulemti to, ką Dievas turėtų daryti. Tik
pats Dievas nusprendžia, ką Jis turi daryti. Dievas sprendžia, ko Jis nori pasigailėti.
Iš 33, 17: „Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Taip pat ir šitą dalyką, kurį tu kalbėjai,
aš padarysiu; nes tu radai malonę mano akyse, ir aš tave pažįstu vardu“. Ir jis tarė:
„Meldžiu tave, parodyk man savo šlovę“. Ir jis tarė: „Aš leisiu praeiti tavo akivaizdoje visam savo gerumui ir aš paskelbsiu VIEŠPATIES vardą tavo priešakyje;
ir būsiu malonus, kam norėsiu būti malonus, ir parodysiu gailestingumą, kuriam
norėsiu parodyti gailestingumą“.
Čia aprašomas įvykis Izraelio istorijoje. Mozė kalbėjo su Viešpačiu ant Sinajaus kalno, o tuo metu stovykloje buvo Izraelio tauta su Aaronu. Izraelio tauta klausė Aaraono: „Kas atsitiko su Moze, kad jo taip ilgai nėra? Padaryk mums
dievų, kad mes galėtume jiems tarnauti, nes mes nežinome, kas atsitiko su Moze,
kuris išvedė mus iš Egipto“. Tada Aaronas surinko iš žydų visą auksą, visus papuošalus ir iš jų išliejo du auksinius veršius ir jiems pasakė: „Štai jūsų dievai, kurie
išvedė jus iš Egipto žemės“. Dievas matė visus tuos dalykus, ką Izraelio tauta darė,
todėl Jis apie tai kalbėjo Mozei.
Iš 32, 8-10: „Jie greitai nukrypo nuo kelio, kurį buvau jiems įsakęs: jie pasidarė sau nulietą veršį, garbino jį, jam aukojo ir tarė: ‘Šitie yra tavo dievai, o Izraeli,
kurie tave išvedė iš Egipto šalies’“. Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Aš mačiau šitą tautą,
ir štai ji yra kietasprandė tauta; taigi dabar palik mane ramybėje, kad mano rūsty-
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bė užsidegtų prieš juos ir kad juos sunaikinčiau; ir iš tavęs aš padarysiu didžiulę
tautą“.
Dievas pasakė, kad ši tauta yra kietasprandė tauta ir liepė Mozei pasitraukti
nuo jos, nes Jis ją visą sunaikins ir iš Mozės pradės naują tautą. Pažiūrėkime, kaip
į tai suregavo Mozė.
Iš 32, 26-33: „Tuomet Mozė atsistojo stovyklos vartuose ir tarė: „Kas yra
VIEŠPATIES pusėje, teateina pas mane“. Ir susirinko pas jį visi Levio sūnūs. Ir
jis jiems tarė: „Taip sako VIEŠPATS, Izraelio Dievas: ‘Kiekvienas prisidėkite savo
kalaviją prie šono, eikite šen ir ten per stovyklą, nuo vartų iki vartų, ir kiekvienas
žudykite savo brolį, savo draugą ir savo artimą’“. Ir Levio vaikai padarė pagal Mozės žodį; ir tą dieną krito iš tautos apie tris tūkstančius vyrų. Nes Mozė buvo sakęs:
„Pasišvęskite šiandien VIEŠPAČIUI, kiekvienas savo sūnui ir savo broliui; kad jis
jums šiandien suteiktų palaiminimą. Ir įvyko rytojaus dieną, kad Mozė tarė tautai:
„Jūs nusidėjote didele nuodėme; o dabar aš eisiu aukštyn pas VIEŠPATĮ; galbūt
atliksiu sutaikinimą už jūsų nuodėmę“. Ir sugrįžęs pas VIEŠPATĮ Mozė tarė: „Ak,
šita tauta nusidėjo didele nuodėme ir pasidarė iš aukso dievų. Tačiau dabar, jei
norėsi, atleisk jų nuodėmę; o jei ne, meldžiu tave, išbrauk mane iš savo knygos,
kurią tu esi parašęs“. Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Kas man nusidėjęs, tą aš išbrauksiu
iš savo knygos“.
Ką Mozė padarė? Jis ėjo ir prašė Dievo, kad Jis atleistų tautai už tai, kad jie
pasidarė tuos auksinius dievus. Ir Mozė prašė, kad, jei Dievas jų nepasigailės, tai
tenužudo kartu su jais ir jį patį. Kai Mozė nusileido nuo kalno ir atėjo pas Izraelio
tautą, Dievas juos galėjo sunaikinti visus iki vieno ir būtų teisingai padaręs, nes
Jis turėjo pilną teisę tai padaryti, kadangi tauta nuo Jo nusigręžė, Jam nusidėjo.
Nebuvo jokios priežasties, dėl ko Dievas turėtų pasigailėti Izraelio tautos. Bet ...
išskyrus vieną dalyką. Dievas Mozei sakė: „Aš pasigailėsiu to, kurio aš noriu pasigailėti“. Dievas atsižvelgia į Savo paties gerumą, Savo paties gailestingumą, Savo
paties malonę.
Žiūrėkite, ką Mozė padarė tuo metu, kai Dievas pasakė, kad Jis sunaikins
Izraelio tautą.
Iš 32, 13: „Atsimink savo tarnus Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems prisiekei
pačiu savimi“.
Kai Mozė maldavo dėl Izraelio tautos, Jis nesakė Dievui, kokie izraelitai
nuostabūs, kokie jie geri. Mozė netgi sakė, kad jie yra kietasprandžiai, kad jie labai nusidėjo Dievui. Mozė neteisino nei savęs, nei Izraelio. Jis priminė Viešpačiui
Jo duotus pažadus Izraelio tautai. Mozė tarsi sakė: „Viešpatie, būk ištikimas Sau,
Savo Žodžiui, Savo pažadams“. Mozė tarsi sakė: „Viešpatie, prisimink, kad Tu išsirinkai Izraelio tautą ir davei jiems pažadus, ir kad tuos pažadus jie paveldės per
amžius: žemę, karalystę, amžiną gyvenimą“. Mozė tarsi sako: „Prisimink Dieve
tai, ką Tu pažadėjai. Laikykis Savo Žodžio ne dėl Izraelio, bet dėl Savęs, dėl Savo
vardo, juk Tu esi ištikimas Dievas. Tu išsirinkai Izraelį, Tu jam davei pažadus“.
Todėl Dievas ir sakė, kad Jis pasigailės to, kurio norės pasigailėti. Gailestingumas ateina iš vienintelio Dievo, iš nieko kito. Gailestingumas ateina iš Dievo
plano, iš Dievo tikslo. Tai nėra dėl žmogaus, kuris nori ar bėga, bet dėl Dievo, kuris
pasigaili. Niekas negali pasakyti Dievui, ką Jis turi daryti, kokie Jo turi būti planai.
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Dievas pasirenka, Jis vykdo Savo planus ir ištęsi pažadus. Nei vienas negali pasakyti Dievui, kaip Jis turi elgtis. Jis pats nustato sąlygas. Todėl viskas, ką Izraelis
gaus ateityje, jie gaus tai ne dėl savo darbų, bet dėl Dievo pažadų, dėl Dievo tikslų
ir planų. Lygiai taip pat ir mes, Kristaus kūno bažnyčia, mes irgi viską gauname
ir gausime iš Dievo ne dėl mūsų nuopelnų, bet dėl Dievo pažadų, Jo tikslų ir Jo
planų.
Izraelio tauta buvo atmesta pagal Dievo Žodį, kaip Dievas norėjo. Tada kyla
klausimas: „Ar pas Dievą yra neteisumas“? Gal Dievas neteisingai daro, atmesdamas Izraelio tautą? Devintame skyriuje yra dvi temos: nuo 1 iki 14 eilutės kalbama
apie Dievo išrinkimą, o pradedant 14 eilute kalbama apie Dievo teisumą, Dievo
teisingumą. Nuo 14 eilutės jau nekalbama apie Dievo išrinkimą. Kalbama apie tai,
ar Dievas teisus darydamas tai, ką Jis daro.
Tad kodėl Izraelio tauta buvo atmesta? Pirmiausia tai neįvyko todėl, kad
Dievo Žodis nuėjo niekais. Tai įvyko todėl, kad Dievas norėjo, kad taip įvyktų.
Jei taip įvyko atsižvelgiant į Dievo planą, į Dievo Žodį, tai gal tada Dievas yra
neteisingas? 14 eilutė atsako į šį klausimą: „Apsaugok Dieve!“ Sekančiose eilutėse
Paulius paaiškina.

• Rom 9, 16-17 •
„Taigi tai nėra iš to, kuris nori, nei iš to, kuris
bėga, bet iš Dievo, kuris pasigaili.
Nes Raštas sako faraonui:
„Kaip tik šitam tikslui aš tave iškėliau,
kad tavyje parodyčiau savo jėgą ir kad mano
vardas būtų skelbiamas po visą žemę“.
Dievas viską daro pagal Savo Žodį, pagal Savo tikslą. Visų pirma, Jis pasigaili žmonių, o antra – Jis nori parodyti Savo jėgą, Savo tikslą visiems žmonėms.
18 eilutėje padaroma išvada: „Todėl jis pasigaili kurio nori pasigailėti, ir kurį
nori jis užkietina“. Čia aiškinama, kodėl Izraelio tauta yra atidėta į šoną. Dėstydamas Izraelio istoriją, Paulius cituoja Išėjimo knygos 33 skyrių. Išėjimo knygos 3233 skyriuose aprašomas Mozė gyvenimo tarpsnis, kai jis irgi uždavė sau klausimą:
„Ar Dievas neteisus taip darydamas?“ Tai, kas tuo metu vyko tarp Dievo ir Mozės,
yra be galo svarbu mums suprasti tam, kad mes geriau suprastume Izraelio tautos
atmetimo priežastis.
9 skyriaus pradžioje Paulius kalbėjo, kad jam skauda širdį dėl Izraelio tautos,
jis nori, kad ji būtų išgelbėta. Lygiai taip pat ir Mozė mylėjo Izraelio tautą ir siekė
jai gero. Mozė tada sakė Dievui: „Jei tu neatleisi Savo tautai, tai ir mane išbrauk iš
gyvenimo knygos. Taigi pabandykime išsiaiškinti Izraelio tautos atmetimo priežastis.

64

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

Aš pasigailėsiu to, kurio noriu pasigailėti...
Iš 33, 19: „Ir jis tarė: „Aš leisiu praeiti tavo akivaizdoje visam savo gerumui
ir aš paskelbsiu VIEŠPATIES vardą tavo priešakyje; ir būsiu malonus, kam norėsiu
būti malonus, ir parodysiu gailestingumą, kuriam norėsiu parodyti gailestingumą“.
Rom 9, 15: „Nes jis sako Mozei: „Aš pasigailėsiu kurio norėsiu pasigailėti ir
būsiu gailestingas kuriam norėsiu būti gailestingas“.
Iš 33, 1-4: „Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Išeik, eik iš čia aukštyn, tu ir tauta, kurią
išvedei iš Egipto šalies, į šalį, kurią aš prisiekiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, sakydamas: ‘Aš ją duosiu tavo sėklai’; ir aš pasiųsiu pirma tavęs angelą; ir aš išvarysiu kanaaniečius, amoritus, hetitus, perizus, hivus ir jebusiečius; į šalį, plūstančią
pienu ir medumi; nes aš neisiu aukštyn tavo tarpe; nes tu esi kietasprandė tauta;
kad aš kartais nesunaikinčiau tavęs kelyje“. Ir išgirdusi tą blogą žinią, tauta gedėjo;
ir nei vienas neužsidėjo savo papuošalų“.
Dievas Izraelio tautai buvo pažadėjęs, kad ją išves iš Egipto ir kad Jis eis kartu su jais. Tačiau dabar Dievas sako Mozei, kad neis kartu su jais, Jis pasiųs Savo
angelą, kad jis eitų kartu su jais ir atvestų juos į pažadėtą šalį. Pats Dievas nenori
eiti kartu, kad jų nesunaikintų, nes žydai yra kietasprandžiai. Taigi Dievas sulaiko
Izraeliui pažadą, neina kartu su jais į pažadėtą šalį, nes kartu su jais eidamas Jis
matytų jų kietasprandiškumą ir juos sunaikintų. Sužinojusi tokią blogą žinią, Izraelio tauta pašiurpo. Tuo metu ir Mozė buvo supykęs ant Izraelio tautos. Išėjimo 32
skyriuje rašoma, kaip Mozė, nusileidęs nuo kalno, pamatė nuogus izraelitus, šokančius aplink auksinį veršį. Mozė tada labai supyko ir sudaužė akmenines plokštes su dešimt Dievo įsakymų. Mozė supyko ant Izraelio tautos už jų ištvirkavimą
ir neištikimybę Dievui. Mozė dabar visiškai priblokštas: Izraelio tauta neklauso
Dievo ir dar Viešpats neina kartu. Mozė pasitikėjo Dievu, kad šis juos nuves į pažadėtąją šalį. Tačiau Jis pasakė, kad nebeis kartu su jais. Mozė prarado visas viltis.
Mozė suprato, kad Dievas dabar toli nuo Izraelio tautos, Jis neina kartu su jais. Ką
daro Mozė?
Iš 33, 7: „Ir Mozė paėmė padangtę ir ją pastatė už stovyklos, toli nuo stovyklos, ir ją praminė susirinkimo Padangte. Ir įvyko, kad kiekvienas, kuris ieškojo
VIEŠPATIES, išėjo prie susirinkimo padangtės, kuri buvo už stovyklos“.
Kaip Dievas atsitolino nuo Izraelio tautos, taip ir Mozė atsitolino nuo Izraelio
tautos. Jis atitolino nuo Izraelio tautos palapinę, kurioje gyveno Dievas. Jei Dievas
atsitolino nuo Izraelio tautos ir nėjo kartu su jais, tai ir tą palapinę, kurioje pasirodo
Dievo šlovė, reikėjo atitolinti nuo Izraelio tautos. Todėl kiekvienas izraelitas, kuris
norėjo ateiti pas Viešpatį ir kalbėti su Juo, turėdavo eiti už stovyklos ribų, toli nuo
Izraelio stovyklos, į tą susitikimo padangtę, kurią Mozė atkėlė nuo Izraelio tautos.
Iš 33, 8-11: „Ir įvyko, kad, kai Mozė išėjo prie padangtės, visa tauta pakilo,
kiekvienas atsistojo prie savo palapinės durų ir sekė Mozę akimis, kol jis įėjo į padangtę. Ir įvyko, kai Mozė įėjo į padangtę, nusileido debesuotas stulpas ir stovėjo
prie padangtės durų, ir VIEŠPATS kalbėjosi su Moze. Ir visa tauta matė debesuotą
stulpą stovint prie padangtės durų; ir visa tauta pakilo ir pagarbino, kiekvienas
prie savo palapinės durų. Ir VIEŠPATS kalbėjo Mozei veidas į veidą, kaip žmogus
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kalba savo draugui. Ir jis sugrįžo į stovyklą; bet jo tarnas Jozuė, Nūno sūnus, jaunas vyras, nepasitraukė iš padangtės“.
Viešpats kalbėjo su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalbasi su savo draugu. Pažiūrėkime apie ką Dievas kalbėjo su Moze?
Iš 33, 12: „Ir Mozė tarė VIEŠPAČIUI: „Štai tu man sakai: ‘Vesk aukštyn šitą
tautą’; bet tu man nedavei žinoti, ką pasiųsi su manimi. Tačiau tu man pasakei: ‘Aš
pažįstu tave vardu, ir be to, tu radai malonę mano akyse’“.
Mozė buvo pasimetęs ir nežinojo ką daryti, nes Viešpats nebeina kartu.
Iš 33, 13: „Taigi dabar, jeigu radau malonę tavo akyse, meldžiu tave, paskelbk
man dabar savo kelią, kad aš tave pažinčiau, kad rasčiau malonę tavo akyse; ir atsižvelk, kad šita tauta yra tavo liaudis“.
Mozė tarsi sako: „Viešpatie, apreikšk man savo kelius ir parodyk, ką esi sugalvojęs, kas Tavo mintyse, ką Tu nori daryti, jei neini su mumis. Kas tada eis su
mumis? Juk Tu pažadėjai atvesti Izraelio tautą į Pažadėtąją šalį. Juk tie žmonės
yra tavo tauta. Juk tai Tu išvedei juos iš Egipto, Tu ją pagimdei kaip tautą? Taigi
dabar, Viešpatie, parodyk, ką ruošiesi daryti?” Mozė buvo pasimetęs ir nežinojo,
kas vyksta.
Viešpats jam atsakė.
Iš 33, 14: „Ir jis tarė: „Mano akivaizda eis su tavimi, ir aš tau duosiu poilsį“.
Tačiau Viešpats neatsakė į Mozės klausimą. Mozė norėjo išgirsti iš Viešpaties, kad Jis laikysis Savo žodžio ir išves Izraelio tautą, juk ji yra Dievo tauta. Tačiau
Dievas jam tepasakė: „Mano akivaizda eis su tavimi, ir aš tau duosiu poilsį“.
Tada Mozė atsakė 15 eilutėje: „Ir jis jam tarė: „Jei tavo akivaizda neis su manimi, tai nevesk mūsų iš čia aukštyn“.
Mozė tarsi sako: „Jei Tu neisi, jei Tavęs ten nebus, tai geriau nevesk mūsų
niekur iš šitos vietos”. Mozė pasitiki Viešpačiu ir žino, kad tik Viešpats gali juos
sėkmingai nuvesti į pažadėtą šalį, juk tai Dievo pažadas, tai Jo planas. Niekas kitas
to ir negali įgyvendinti. Be Dievo tai praranda prasmę.
Mozė nori įrodymų iš Viešpaties.
Iš 33, 16-18: „Iš ko gi bus galima žinoti, kad aš ir tavo tauta radome malonę
tavo akyse? Argi ne iš to, kad tu eisi su mumis? Taip mes būsime išskirti, aš ir tavo
tauta, iš visų tautų. Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Taip pat ir šitą dalyką, kurį tu kalbėjai, aš padarysiu; nes tu radai malonę mano akyse, ir aš tave pažįstu vardu“. Ir jis
tarė: „Meldžiu tave, parodyk man savo šlovę“.
Mozė norėjo iš anksto pamatyti Dievo įrodymą, kad Jis iš tikrųjų ištesės Savo
pažadą ir sako: „Meldžiu tave, parodyk man savo šlovę“.
Mozė norėjo sužinoti apie Dievą, kodėl Jis pasitraukė iš Izraelio, kodėl Jis
nenori jų sunaikinti ir iš Mozės pagimdyti kitą tautą, kaip buvo kalbėjęs Išėjimo
knygos 32 skyriuje, 10 eilutėje. Mozė tikėjosi, kad Dievas sunaikins netikinčius
izraelitus, ir iš Mozės padarys didelę tautą, kad jie pagaliau kartu su Dievu galėtų
eiti į pažadėtą šalį. Viešpats paaiškina Mozei, kodėl Jis nesunaikina visos tautos.
Iš 33, 19: „Ir jis tarė: „Aš leisiu praeiti tavo akivaizdoje visam savo gerumui
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ir aš paskelbsiu VIEŠPATIES vardą tavo priešakyje; ir būsiu malonus, kam norėsiu
būti malonus, ir parodysiu gailestingumą, kuriam norėsiu parodyti gailestingumą“.
Viešpats paaiškina Mozei, kodėl Jis sulaiko teismą ir nesunaikina visos Izraelio tautos. Jis nori būti gailestingas. Dievas taip daro ne todėl, kad Jis yra neteisus,
bet todėl, kad Jis yra gailestingas. Jis neina į tautos tarpą, kad jų nesunaikintų, ir
todėl atideda įėjimą į Pažadėtąją žemę. Juk, jei Dievas sunaikintų visus žydus, tai
nebebūtų ką įvesti į pažadėtą šalį. Dievas nori pasigailėti tų, kurių nori pasigailėti,
ir nori būti maloningas tiems, kuriems nori būti maloningas. Izraelio tarpe yra dalis žmonių, kurių Jis nori pasigailėti ir būti jiems maloningas. Dievas nėra neteisus
taip darydamas, bet Jis yra gailestingas. Jis sulaiko teismą, Jis pasigaili, parodo
jiems malonę.
Lygiai tokia pati situacija yra ir Laiško romiečiams 9 skyriuje, kur Paulius
kalba apie Izraelio griuvimą ir kad per jų nuopuolį išgelbėjimas atėjo pagonims.
Viešpats nėra neteisus dėl to, kad Izraelio tautai griuvus, Jis juos atmetė. Atvirkščiai, Dievas yra gailestingas: „Aš būsiu malonus, kam norėsiu būti malonus, ir
parodysiu gailestingumą, kuriam norėsiu parodyti gailestingumą“. Tai nėra nei
dėl to, kuris nori, nei dėl to, kuris bėga, bet dėl Dievo, kuris pasigaili.
Taip įvyko su Moze, kai Dievas sakė, kad pasigailės to, kurio norės pasigailėti ir bus maloningas tam, kuriam norės būti maloningas. Dievas rodė Savo gailestingumą tiems žmonėms, kuriuos ateityje Jis išves į Pažadėtąją žemę. Viešpats nesunaikino visos tautos, nes žinojo, kad bus žmonės, kurie tikės Viešpačiu, kuriuos
Viešpats pašauks ir įves į jiems žadėtą šalį. Būtent po Mozės kartos ir išaugo nauja
karta, kurią Dievas įvedė į Pažadėtąją žemę. Senoji karta išmirė, ir Dievas vėliau
įvedė naująją kartą.
Taigi Dievas, matydamas ateitį, žinojo, kad išmirus Mozės kartai, po jo bus
kiti, kurie tikės Dievo Žodžiu, kurie pasitikės Viešpačiu. Būtent tuos žmones Dievas ir planavo ateityje įvesti į Pažadėtąją žemę. Todėl Dievas ir nesunaikino Izraelio tautos. Jis pasakė, kad neis į jų tarpą, idant jų nesunaikintų.
Tuo tarpu Mozė norėjo gauti viską tuoj pat. Jis norėjo, kad Viešpats sunaikintų Izraelio tautą ir iš Mozės pagimdytų naują. Tačiau Mozė kaip ir mes, nemato į
priekį, nemato ateities, nemato to, ką Dievas mato, nemato, kad ateityje bus tikinčių žydų, kurie pasitikės Viešpačiu. Viešpats ir atsakė Mozei: „Aš būsiu malonus,
kam norėsiu būti malonus, ir parodysiu gailestingumą, kuriam norėsiu parodyti
gailestingumą“. Jis taip pasakė todėl, kad žinojo, jog ateityje gims kita tauta, kuri
tikės Viešpačiu.
Nepaisant Mozės norų, Viešpats darė tai, ką Jis pats buvo sumanęs. Dievo
nei pagreitinsi, nei paskatinsi, kad Jis greičiau įgyvendintų Savo planus. Dievas
viską daro ne dėl žmogaus, kuris nori ar bėga, bet dėl to, kad Jis nori parodyti Savo
savybes, tokias kaip gailestingumas ir maloningumas. Dievas renkasi būti gailestingas ir kantrus su tais žmonėmis, per kuriuos Jis ateityje įvykdys Savo tikslą. Tai
Dievas darė Izraelio tautai, tai Jis daro ir su mumis. Dievas atmetė Izraelio tautą
ne todėl, kad Dievo Žodis tapo neveiksmingas, ir ne todėl, kad Dievas yra neteisus
taip darydamas. Viešpats tai padarė tam „kad apreikštų savo šlovės turtus gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė šlovei, – mus, kuriuos jis yra pašaukęs
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ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių“, kaip rašoma Laiško romiečiams 9 skyriaus, 23-24
eilutėse. Dievas atmetė netikinčią Izraelio tautą todėl, kad Jis turėjo įgyvendinti
naują planą. Jis turėjo paruošęs mus, gailestingumo indus. Jis žinojo, kad per Izraelio griuvimą, pasiųs išgelbėjimą pagonims, gailestingumo indams, kuriuos Jis
iš anksto paruošė šlovei. Dievas iš anksto buvo suplanavęs tai, ką Jis dabar daro.
Viešpats žiūrėdamas į ateitį buvo suplanavęs tai daryti, todėl atmesdamas Izraelio
tautą, Jis nebuvo neteisus, bet atvirkščiai, Jis buvo gailestingas mums. Viešpats norėjo išgelbėti mus. Izraelio tauta buvo nupuolusi, Dievas turėjo išlieti Savo rūstybę. Jėzus Kristus jau buvo atsistojęs išlieti Savo rūstybę. Apaštalų darbų 7 skyriuje
rašoma, kad žmogaus Sūnus atsistojo Tėvo dešinėje. Bet Dievas jų nesunaikino,
atidėjo juos į šoną ir parodė Savo malonę mums, gailestingumo indams, kuriuos
Jis iš anksto buvo paskyręs. Jis jau iš anksto buvo tai suplanavęs daryti. Todėl nėra
neteisumo iš Dievo pusės, juk Jis parodė gailestingumą.
Rom 9, 14-15: „Ką mes tuomet pasakysime? Ar pas Dievą yra neteisumas?
Apsaugok Dieve! Nes jis sako Mozei: „Aš pasigailėsiu kurio norėsiu pasigailėti ir
būsiu gailestingas kuriam norėsiu būti gailestingas“.
Jis yra gailestingas mums, Kristaus kūno bažnyčiai. Jis iš anksto buvo suplanavęs, iš anksto paruošęs mus šlovei. Todėl, kai Izraelio tauta nupuolė, Jis atidėjo
juos į šoną ir parodė gailestingumą mums, kuriuos iš anksto buvo išsirinkęs, iš
anksto paskyręs šlovei. Dievas dar prieš pasaulio sukūrimą išsirinko Kristaus kūną.
Prieš pasaulio sukūrimą palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais Kristuje,
kaip rašoma Laiške efeziečiams. Dievas jau iš anksto tam ruošėsi. Todėl tai nėra
neteisumas iš Dievo pusės, tai yra Jo gailestingumas, maloningumas. Mes buvome
nusipelnę pragaro, bet Dievas mus pašaukė per evangeliją ir išgelbėjo. Jis parodė
mums Savo gailestingumą. Ar gali kas nors apkaltinti Dievą dėl Jo gailestingumo,
kad Jis nori pasigailėti tam tikros grupės žmonių? Apsaugok Dieve! Todėl Paulius
15 eilutėje pateikia Mozės pavyzdį, kai šis bandė susigaudyti Dievo reikaluose,
kodėl Jis nesunaikino tautos, bet pasirinko būti gailestingas ir maloningas tiems
žmonėms, kurie ateityje įtikės Juo. Taigi Dievas yra teisus, kad atidėjo nupuolusią
Izraelio tautą ir pasigailėjo mūsų, pagonių, kuriuos vėliau norėjo išgelbėti.
Kad parodyčiau Savo jėgą...
Yra dar kita priežastis, kodėl Dievas teisus, darydamas tai, kai yra suplanavęs.
17-18 eilutėse rašoma: „Nes Raštas sako faraonui: „Kaip tik šitam tikslui aš
tave iškėliau, kad tavyje parodyčiau savo jėgą ir kad mano vardas būtų skelbiamas
po visą žemę“. Todėl jis pasigaili kurio nori pasigailėti, ir kurį nori jis užkietina“.
Per faraoną Dievas siekė įgyvendinti Savo planą.
Iš 9, 13-17: „Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Atsikelk anksti rytą, stokis faraono
akivaizdon ir jam sakyk: ‘Taip sako VIEŠPATS, hebrajų Dievas: Išleisk mano tautą,
kad ji man tarnautų. Nes šįkart aš siųsiu visas savo rykštes ant tavo širdies, ant
tavo tarnų ir ant tavo tautos; kad žinotum, jog nėra nei vieno man lygaus visoje
žemėje. Nes dabar aš ištiesiu savo ranką, kad ištikčiau maru tave ir tavo tautą; ir tu
būsi iškirstas nuo žemės. Bet iš tikrųjų dėl tos priežasties tave iškėliau, kad tavyje
parodyčiau savo galybę; ir kad mano vardas būtų skelbiamas po visą žemę. Kaip
tu vis dar išaukštini save prieš mano tautą, kad jos neišleistum“.
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16 eilutėje matome priežastį, kodėl Dievas iškėlė faraoną.
Iš 9, 16-17: „Bet iš tikrųjų dėl tos priežasties tave iškėliau, kad tavyje parodyčiau savo galybę; ir kad mano vardas būtų skelbiamas po visą žemę. Kaip tu vis
dar išaukštini save prieš mano tautą, kad jos neišleistum“.
Faraonas vis dar neišleidžia tautos. Jis vis sulaiko Izraelio tautą, kad ji neišeitų iš Egipto ir neįeitų į Pažadėtąją žemę.
Iš 3, 2-10: „Ir VIEŠPATIES angelas jam pasirodė ugnies liepsnoje, iš krūmo
vidurio; ir jis pažiūrėjo, ir štai krūmas degė ugnimi, bet tas krūmas nebuvo sudegintas. Ir Mozė tarė: „Dabar aš pasuksiu į šalį ir pasižiūrėsiu į šį didingą reginį,
kodėl nesudega tas krūmas“. Ir VIEŠPATS pamatęs, kad jis pasuko į šalį pasižiūrėti, Dievas jį pašaukė iš krūmo vidurio ir tarė: „Moze, Moze!“ Ir jis tarė: „Aš čia“.
Ir jis tarė: „Nesiartink čionai; nusiauk nuo savo kojų apavą, nes vieta, ant kurios
stovi, yra šventa žemė“. Jis dar daugiau sakė: „Aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo
Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas“. Ir Mozė paslėpė savo veidą; nes jis bijojo
pažiūrėti į Dievą. Ir VIEŠPATS tarė: „Aš tikrai mačiau vargą savo tautos, esančios
Egipte, ir išgirdau jų šauksmą dėl jų prievaizdų; nes aš žinau jų sielvartą; ir aš
nužengiau juos išgelbėti iš egiptiečių rankos ir išvesti juos iš anos šalies aukštyn į
gerą šalį ir didelę, į šalį, plūstančią pienu ir medumi; į kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių vietą. Taigi dabar, štai Izraelio vaikų šauksmas atėjo
pas mane; ir taip pat aš mačiau priespaudą, kuria egiptiečiai juos engė. Taigi dabar
ateik, ir aš tave siųsiu pas faraoną, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio
vaikus“.
Atėjo laikas, kai Dievas turėjo išvestį Izraelį, Savo tautą iš Egipto. Pradžios
knygoje Dievas sakė Abraomui, kad jo sėkla, Izraelio tauta, bus svetimoje žemėje
450 metų, ir vėliau Dievas juos išves iš tos žemės. Buvo atėjęs laikas išvesti Izraelio
tautą, kad ji paveldėtų pažadą, kurį Dievas buvo pažadėjęs per Abraomą, Izaoką
ir Jokūbą. Mozė kitose eilutėse sako: „Aš nueisiu, bet jie manęs neklausys“. Todėl
Dievas, matydamas viską į priekį, pasako Mozei, kas bus.
Iš 3, 16-18: „Eik, surink Izraelio vyresniuosius ir jiems tark: ‘VIEŠPATS, jūsų
tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas man pasirodė, tardamas: Aš tikrai
jus aplankiau ir pamačiau tai, kas jums padaryta Egipte; ir aš tariau: ‘Aš jus išvesiu
iš Egipto vargo aukštyn į kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių
šalį, į šalį, plūstančią pienu ir medumi’. Ir jie paklausys tavo balso; ir tu ateisi, tu ir
Izraelio vyresnieji pas Egipto karalių ir jam sakysite: ‘VIEŠPATS, hebrajų Dievas,
susitiko su mumis; o dabar, meldžiame tave, leisk mums eiti trijų dienų kelionę į
dykumą, kad mes aukotume VIEŠPAČIUI, savo Dievui’“.
Dievas iš anksto žinojo, kad Izraelio tauta klausys, ką Mozė sakys. O apie
faraoną Dievas iš anksto žinojo ir pasakė, kad jis neišleis jų.
Iš 3, 19-22: „Ir aš esu įsitikinęs, kad Egipto karalius jūsų neišleis be galingos
rankos. Ir aš ištiesiu savo ranką ir užgausiu Egiptą visais savo stebuklais, kuriuos
darysiu jo tarpe; o po to jis išleis jus. Ir šitai tautai aš duosiu malonę egiptiečių
akyse; ir įvyks, kad, kai eisite, jūs nevyksite tuščiomis; bet kiekviena moteris pasiskolins iš savo kaimynės ir iš laikinai gyvenančios jos namuose sidabrinių brangenybių, auksinių brangenybių ir drabužių; ir jūs juos uždėsite ant savo sūnų ir
dukterų; ir jūs apiplėšite egiptiečius“.

9 SKYRIUS

| 69

Matydamas viską į priekį, Dievas faraono neklusnumą panaudos tam, kad
parodytų Savo galią, Savo stebuklus, kad Jis vienintelis gali išvesti Savo tautą, kad
Jis vienintelis yra pajėgus tai padaryti. Dievas parodys Savo galią, pasinaudodamas faraono neklusnumu. Viso to Dievas dar nebuvo sakęs Mozei.
Iš 4, 29-31: „Ir Mozė su Aaronu nuėję surinko visus Izraelio vaikų vyresniuosius; ir Aaronas kalbėjo visus žodžius, kuriuos VIEŠPATS buvo kalbėjęs Mozei, ir
padarė ženklus tautos akyse. Ir tauta tikėjo (kaip Dievas ir buvo iš anksto išpranašavęs, kad jie patikės); ir kai jie išgirdo, kad VIEŠPATS aplankė Izraelio vaikus ir
kad jis pažvelgė į jų vargą, jie nulenkė savo galvas ir pagarbino“.
O su faraonu irgi atsitiko tai, kaip Dievas iš ankso apie tai pranašavo.
Iš 5, 1-2: „Ir paskui Mozė ir Aaronas įėję tarė faraonui: „Taip sako VIEŠPATS,
Izraelio Dievas: ‘Išleisk mano tautą, kad jie švęstų man šventę dykumoje’“. Ir faraonas tarė: „Kas yra VIEŠPATS, kad aš turėčiau klausyti jo balso ir išleisti Izraelį?
Aš nepažįstu VIEŠPATIES nei neišleisiu Izraelio“.
Matydamas ateitį, Dievas iš anksto pasakė Mozei, kas įvyks, žinodamas, kad
faraonas yra netikintis, jis neišleis ir priešinsis Dievo Žodžiui.
Iš 5, 3-7: „Ir jie tarė: „Hebrajų Dievas susitiko su mumis; leisk mums, meldžiame tave, eiti trijų dienų kelionę į dykumą ir aukoti VIEŠPAČIUI, mūsų Dievui;
kad jis ant mūsų nepultų maru ar kalaviju“. Bet Egipto karalius jiems tarė: „Kodėl
jūs, Moze ir Aaronai, atitraukiate tautą nuo jų darbų? Eikite prie savo naštų“. Ir
faraonas tarė: „Štai šalies tauta gausi, o jūs verčiate ją ilsėtis nuo jos naštų“. Ir tą
pačią dieną faraonas įsakė tautos prievaizdams ir jos pareigūnams, sakydamas:
„Nebeduokite, kaip anksčiau, tautai šiaudų plytoms gaminti; jie patys tegul eina
ir prisirenka šiaudų“.
Faraonas dar labiau spaudžia Izraelio tautą, dar didesnes naštas krauna ant
jų. Jis ne tik neklauso Dievo žodžių, kad išleistų Jo tautą, bet dar ir labiau juos pavergia. Izraelio tauta nusiminė, nuliūdo, nusivylė. Pradžioje jiems buvo pasakyta,
kad Dievas išves juos iš Egipto, o įvyko priešingai. Ne tik, kad Dievas jų neišveda,
bet dar ir didesnė priespauda juos užgriuvo. Prieš tai jiems buvo blogai, faraonas
juos engė, bet kai Mozė nuėjo ir pakalbėjo su faraonu, jų padėtis dar pablogėjo.
Todėl Izraelio tauta supyko ant Mozės.
Iš 5, 20-21: „Ir išėję iš faraono jie susitiko Mozę ir Aaroną, bestovinčius kelyje;
ir jie tarė jiems: „VIEŠPATS tepažvelgia į jus ir tegul teisia; nes jūs padarėte, kad
mūsų kvapu bjaurėtųsi faraono ir jo tarnų akyse, įduodami kalaviją į jų ranką, kad
mus užmuštų“.
Mozei užvirė kraujas.
Iš 5, 22-23: „Ir Mozė grįžo pas VIEŠPATĮ ir tarė: „Viešpatie, kodėl tu taip
piktai pasielgei su šita tauta? Kam gi tu mane siuntei? Nes nuo tada, kai atėjau pas
faraoną kalbėti tavo vardu, jis darė pikta šitai tautai; ir tu visai neišgelbėjai savo
tautos“.
Kas vyksta? Dievas sulaiko Savo išvedimą. Juk Dievas galėjo per kelias
minutes stebuklingai išvesti Izraelio tautą. Juk Dievas nepaprastai galingas, Jam
nieko nėra neįmanomo. Tačiau Dievas sulaikė išvedimą iš Egipto tam, kad parodytų Savo galią ir Savo vardą tarp kitų tautų, kad visas pasaulis pamatytų, ką
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Jis gali padaryti. Dievas nuteisdamas faraoną už tai, kad šis neišleidžia Jo tautos,
darydamas įvairius stebuklus, nori parodyti Save prieš visas tautas. Mozė galvojo,
kad įvyks žaibiškas, tautos išvedimas. Mozė galvojo, kad ateis pas faraoną, trenks
kumščiu į stalą ir faraonas puls prieš jį ant kelių ir pasakys: „Gerai, veskis Izraelio
tautą“. Tačiau įvyko priešingai, faraonas neišleido tautos. Dievas buvo pasakęs
Mozei, kad išves Izraelio tautą, tačiau dar nebuvo jam pasakęs, kad faraonas neleis
išeiti. Dievas nesakė Mozei, kad neįvyks viskas iš karto. Dievas neatskleidė Savo
tikslo, kad per faraono užkietėjimą Dievas nori išaukštinti Savo vardą, parodyti
Save prieš visas tautas, darydamas įvairius stebuklus ir bausdamas faraoną. Per tą
bausmę Jis nori parodyti faraonui ir visoms tautoms, kad Jis yra Visagalis Dievas.
Jis gali padaryti tai, ką Jis yra suplanavęs.
Taigi Viešpats atsako Mozei, kodėl Jis visą tai daro. Jis pasako Mozei, ką Jis
pirma padarys faraonui, prieš išvesdamas Savo tautą iš Egipto.
Iš 6, 1-2. 28-30; 7, 1-6: „Tada VIEŠPATS tarė Mozei: „Dabar tu pamatysi, ką aš
padarysiu faraonui; nes per stiprią ranką jis juos išleis; ir per stiprią ranką jis juos
išvarys iš savo šalies“. Ir Dievas kalbėjo Mozei ir jam tarė: „Aš esu VIEŠPATS; Ir
įvyko tą dieną, kai VIEŠPATS kalbėjo Mozei Egipto šalyje, kad VIEŠPATS kalbėjo
Mozei, sakydamas: „Aš esu VIEŠPATS; kalbėk Egipto karaliui faraonui viską, ką aš
tau kalbu“. Bet Mozė tarė VIEŠPATIES akivaizdoje: „Štai aš esu neapipjaustytomis
lūpomis, ir kaipgi manęs klausys faraonas?“ Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Štai aš tave
padariau dievu faraonui; o tavo brolis Aaronas bus tavo pranašas. Tu kalbėk viską, ką aš tau įsakau; o tavo brolis Aaronas kalbės faraonui, kad jis išleistų Izraelio
vaikus iš savo šalies. Ir aš užkietinsiu faraono širdį ir padauginsiu savo ženklus ir
stebuklus Egipto šalyje. Bet faraonas jūsų neklausys, kad aš uždėčiau savo ranką
ant Egipto ir dideliais teismais išvesčiau iš Egipto šalies savo kariuomenes ir savo
tautą, Izraelio vaikus. Ir egiptiečiai žinos, kad aš esu VIEŠPATS, kai ištiesiu savo
ranką ant Egipto ir išvesiu iš jų tarpo Izraelio vaikus“. Ir Mozė ir Aaronas padarė,
kaip VIEŠPATS jiems įsakė, taip jie padarė“.
Dievas tarsi sako: „Aš pamokysiu faraoną ir visas tautas, parodysiu jiems
Savo galią, Savo teismą, kas įvyksta, jei manęs neklauso, ir Savo galinga ranka per
stebuklus išvesiu Savo tautą iš paties stipriausio ir galingiausio karaliaus žemėje,
iš faraono“. Dievas paaiškina Mozei Savo tikslą, kodėl Jis delsia Izraelio išvedimą
iš Egipto.
Iš 9, 16-18: „Bet iš tikrųjų dėl tos priežasties tave iškėliau, kad tavyje parodyčiau savo galybę; ir kad mano vardas būtų skelbiamas po visą žemę. Kaip tu
vis dar išaukštini save prieš mano tautą, kad jos neišleistum. Štai aš rytoj apie šitą
laiką duosiu lyti labai didelei krušai, kokios nėra buvę Egipte nuo jo įsikūrimo iki
dabar“.
Paulius cituoja Laiško romiečiams 9 skyriaus, 17 eilutėje: „Nes Raštas sako
faraonui: „Kaip tik šitam tikslui aš tave iškėliau, kad tavyje parodyčiau savo jėgą
ir kad mano vardas būtų skelbiamas po visą žemę. Todėl jis pasigaili kurio nori
pasigailėti, ir kurį nori jis užkietina“.
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• Rom 9, 18 •
„Todėl jis pasigaili kurio nori pasigailėti,
ir kurį nori jis užkietina“.
Kaip Dievas užkietina žmogaus širdį? Daugelis žmonių nesupranta šitos eilutės ir kaltina Dievą, kad Jis užkietina žmogaus širdį. Dievas užkietina žmogaus
širdį prieš žmogaus valią, žmogus neturi jokio pasirinkimo. Dievas užkietina, ir
todėl žmogus būna užkietinęs savo širdį.
Išėjimo knygos 3 skyriuje, 19 eilutėje rašoma, kad Dievas iš anksto žinojo,
kad faraonas neišleis Izraelio tautos, kad jis užkietins savo širdį, kad jis priešinsis
Dievui ir Jo Žodžiui. Faraonas jau buvo iš anksto užkietinęs savo širdį. Tai neturi
nieko bendro su tuo, kad Dievas prieš žmogaus valią ima ir užkietina žmogaus
širdį.
Pažiūrėkime kaip Dievas užkietina žmogaus širdį.
Iš 7, 2-4: „Tu kalbėk viską, ką aš tau įsakau; o tavo brolis Aaronas kalbės faraonui, kad jis išleistų Izraelio vaikus iš savo šalies. Ir aš užkietinsiu faraono širdį ir
padauginsiu savo ženklus ir stebuklus Egipto šalyje. Bet faraonas jūsų neklausys,
kad aš uždėčiau savo ranką ant Egipto ir dideliais teismais išvesčiau iš Egipto šalies savo kariuomenes ir savo tautą, Izraelio vaikus“.
Pat 29, 1: „Kas dažnai baramas užkietina savo sprandą, bus staiga sunaikintas ir nepagydomai“.
Dažnai baramas, žmogus užkietina savo sprandą. Kaip žmogus yra baramas? Laiške Timotiejui rašoma, kad Dievo Žodis yra mokslui, pabarimui, pataisymui. Žmogus yra baramas Dievo Žodžiu. Žmogui skelbiamas Dievo Žodis, jis
yra baramas. Jei žmogus pakartotinai baramas Žodžiu ir jei jis pakartotinai tam
priešinasi, tuomet užkietėja žmogaus širdis. Kuo labiau ir dažniau žmogus priešinasi Žodžiui, tuo labiau užkietėja jo sprandas, tuo kietesnė darosi jo širdis. Dievo
Žodis vis sunkiau ir sunkiau braunasi į Jo širdį, nes jis yra užkietinęs savo sprandą
ir savo širdį. Kuo daugiau žmogus klausosi Dievo Žodžio ir jam priešinasi, tuo
labiau jis užkietina savo širdį. Dievas užkietina žmogaus širdį per Savo Žodį.
Dievas irgi užkietino faraono širdį per Savo Žodį. Mozė pakartotinai kalbėjo faraonui Dievo Žodį, o šis pakartotinai priešinosi Dievo Žodžiui. Faraonas
buvo dažnai baramas ir užkietino savo sprandą. Kiekvieną kartą girdėdamas Dievo Žodį, jis vis daugiau užkietino savo sprandą. Šiam atvejui tiktų pavyzdys su
saule: ji ištirpdo ledą, bet tuo pačiu ir užkietina molį. Viena medžiaga priima saulę
ir ištirpsta, o kita medžiaga užkietėja nuo tos pačios saulės. Vienas žmogus išgirsta
Dievo Žodį ir nuo jo ištirpsta, jis nusižemina, priima jį širdimi, pasitiki Žodžiu. Tuo
tarpu kitas žmogus, išgirdęs tą patį Dievo Žodį, užkietėja, užsideda tarsi nuospaudą ant širdies, kad Žodis neprisikastų iki širdies gelmių. Jis nenori priimti Dievo
tiesos, jis stato vis didesnę ir storesnę sieną, kad tik negirdėtų Dievo Žodžio. Vienas žmogus išgirsta evangeliją, ja įtiki ir tampa išgelbėtu. Kitas žmogus išgirsta
evangeliją, bet ja netiki.
Taigi žmogus užkietina savo širdį, savo sprandą, klausydamas Dievo Žodžio ir jam besipriešindamas. Dievas vis daugiau ir daugiau kalbėjo faraonui, vis
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daugiau ir daugiau darė stebuklų, o faraonas vis labiau ir labiau užkietino savo
sprandą. Dievas pasinaudojo faraono širdimi, užkietėjusiu sprandu, darydamas
stebuklus, galingus ženklus. Taip Dievas parodė Savo galią prieš visas tautas. Dievas mato ateitį, Jis žino, ką jūs darytumėte šiandien 15 val., jei nebūtumėte toje vietoje, ką dabar darote. Dievas žino visus dalykus. Jis žino kas būtų, jei nebūtų taip,
kaip yra. Ir nesvarbu ar žmogus atsilieptų teigiamai į Dievo Žodį, ar neigiamai,
Jis viską mato iš anksto. Tačiau visi dalykai, ar žmogus daro bloga ar gera, viskas
išeina Dievo šlovei. Dievo Žodis padaro tai, ką Jis yra numatęs. Tas, kuris tiki, yra
išgelbėjamas, o tas, kuris netiki – pražūna, tas užkietina savo sprandą. Dievo Žodis
yra dviašmenis kalavijas, jis arba išgelbėja, arba užkietina, atsižvelgiant į žmogaus
atsaką Žodžiui.
Ar Dievas neteisus, sulaikydamas Savo palaiminimus, atidėdamas Izraelio
tautą į šoną? Ar Dievas neteisus, sulaikydamas teismą netikinčiajai Izraelio tautai,
ar Jis neteisus sulaikydamas ateinančią karalystę, kai Jėzus Kristus antrą kartą ateis į žemę? Apsaugok Dieve! Dievas dabar yra gailestingas. Jis rodo Savo gailestį
ir malonę gailestingumo indams, kuriuos paruošė šlovei, tai yra mums, Kristaus
kūno bažnyčiai. Taigi Dievas formuoja Kristaus kūno bažnyčią, kad įgyvendintų
Savo tikslą, ir pasigailėjo mūsų, įtraukdamas mus į Savo tikslą. Po mūsų paėmimo,
Jis duos visus palaiminimus Izraelio tautai, sudarys su jais naują sandorą ir atstatys Izraelio tautą.

• Rom 9, 19 •
„Tuomet man pasakysi:
„Kodėl jis dar kaltina?
Nes kas gi yra atsispyręs jo valiai?“
Taigi, kodėl Dievas dar kaltina, jei tai, ką Jis darė, Jis darė pagal Savąjį tikslą,
juk niekas negalėjo Jo sustabdyti ar priversti? Dievas parodė Savo gailestingumą
tiems, kuriuos Jis iš anksto pažino, kad jie patikės. Ir Jis įvykdė Savo tikslą per
faraono užkietėjusią širdį, parodydamas Savo didingą vardą tarp visų tautų. Jei
Dievas parodė gailestį tiems, kuriems norėjo jį parodyti, tiems, kurie ateityje Juo
įtikės; jei Jis išaukštino Savo vardą, tai kodėl Dievas vis dar kaltina? Nes kas gi yra
atsispyręs Jo valiai? Nors Dievas įvykdė viską, ką norėjo įvykdyti, kodėl Jis vis
dar kaltina? Juk niekas nebuvo atsispyręs Jo valiai. Ką Jis buvo pažadėjęs, tą Jis ir
įvykdė. Jo planas niekuomet nežlunga.
Danieliaus knygoje, 9 skyriuje, nuo 23 eilutės iki skyriaus pabaigos kalbama
apie tai, kad buvo duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, o po 69 savaičių Mesijas
bus iškirstas, Jėzus Kristus bus nukryžiuotas. Evangelijoje pagal Luką 23 skyriuje
Jėzus Kristus ant kryžiaus meldžiasi, kad Dievas jiems atleistų, nes jie nežino, ką
daro. Dievas išklausė Jėzaus maldą ir pratesė Izraelio tautai galimybę atsiversti.
Evangelijoje pagal Luką 13 skyriuje, Jėzus Kristus priėjęs prie figmedžio kalbėjo,
kad tris metus Jis vaikščiojo žemėje, o figmedis vis nedavė vaisiaus. Jėzus paprašė,
kad Tėvas dar duotų dar vienus metus, kad Izraelio tauta duotų vaisių. O jei per
tuos metus ji neduos vaisiaus, tai tada tegul Tėvas iškerta Izraelio tautą. Taigi po
Kristaus mirties ir prisikėlimo Dievas davė dar vienus metus, kad Izraelio tauta
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atsiverstų. Visus metus Jėzaus mokiniai, gavę Šv. Dvasią, skelbė Izraelio tautai.
Tie vieneri metai pasibaigia Apaštalų darbų 7 skyriuje, kai Izraelio tauta atmetė
Šv. Dvasios tarnystę, užmėtydami Steponą akmenimis. Steponas jiems sakė: „Jūs
visada priešinatės Šv. Dvasiai”. Steponas pamatė, kad Jėzus Kristus atsistojo Dievo
dešinėje. Senajame testamente pranašaujama, kad Viešpats keliasi teisti Savo tautą.
Dievo Sūnus atsistojo juos teisti. Tuo metu turėjo prasidėti 7 suspaudimo metai,
kaip rašoma Apreiškimo knygoje ir Danieliaus knygoje. Šis 7 metus truksiantis
suspaudimas yra skirtas Jeruzalei ir Izraelio tautai. Danieliaus knygoje, 9 skyriuje,
24 eilutėje rašoma: „Septyniasdešimt savaičių skirta tavo (Izraelio) tautai ir tavo
šventajam miestui (Jeruzalei) užbaigti nusižengimą, padaryti galą nuodėmėms, atlikti sutaikymą už neteisybę, įvesti amžiną teisumą, užantspauduoti regėjimą bei
pranašystę ir patepti Švenčiausiąjį“.
Visos 70 savaičių yra skirta įgyvendinti konkrečiam tikslui. Dievas išdėstė
visus įvykius ir viskas bus įvykdyta dienų tikslumu. Niekas negalės sustabdyti, ką
Dievas buvo suplanavęs padaryti.
Apd 7, 54-56: „Kai jie išgirdo tai, jiems vėrė širdį, ir jie griežė dantimis ant jo
(ant Stepono). Bet jis, būdamas pilnas Šventosios Dvasios, įdėmiai žiūrėjo į dangų
ir pamatė Dievo šlovę bei Jėzų, stovintį Dievo dešinėje, ir tarė: „Štai aš matau atsivėrusius dangus ir žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje“.
Izaijo knygoje rašoma, kad Viešpats stojasi teisti Savo tautą. Buvo atėjęs laikas teisti Izraelio tautą. Buvo atėjęs laikas Viešpačiui išlieti Savo rūstybę, nes viskas vyko pagal Danieliaus knygos 9 skyriaus, 25 eilutės sudarytą tvarkaraštį. Buvo
atėjęs laikas išlieti rūstybę ant Izraelio tautos ir suteikti karalystę tikintiesiems,
įgyvendinti jiems pažadėtą karalystę žemėje, sudaryti su jais naują sandorą, tačiau
rūstybė nebuvo išlieta.
Kodėl Dievas vis dar nevykdo to, ką buvo pažadėjęs Izraelio tautai? Kodėl
Jis neišliejo rūstybės, kai buvo atėjęs laikas išlieti rūstybę Apaštalų darbų 7 skyriuje? Kodėl Dievas nesilaiko tvarkaraščio, pagal kurį pildosi pranašystė ir tai, kas
susiję su Izraelio tauta ir visais jiems duotais pažadais?
Pradedant 21-24 eilute Paulius duoda atsakymą: „Argi puodžius neturi valdžios moliui, kad iš to paties minkalo padarytų vieną indą garbei, o kitą negarbei?
Ką jei Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę (Apaštalų darbų 7 skyriuje atsistojęs teisti Izraelio tautą) ir apreikšti savo galią, ilga kantrybe pakentė rūstybės
indus, pritaikytus sunaikinimui, ir kad apreikštų savo šlovės turtus gailestingumo
indams, kuriuos iš anksto paruošė šlovei. Mus, kuriuos jis yra pašaukęs ne tik iš
žydų, bet ir iš pagonių“.
Kai Jėzus Kristus buvo atsistojęs teisti Savo tautą (Apaštalų darbų 7 skyriuje), Dievas sulaikė Savo rūstybę, nes buvo numatęs daryti kažką kitą. Jis sulaikė
rūstybę ir išliejo Savo malonę, Savo gailestingumą mums, gailestingumo indams,
kuriuos Jis iš anksto paruošė Savo šlovei. Dievas norėjo per mus įgyvendinti kitą
planą, kurį buvo numatęs prieš pasaulio sukūrimą. Laiške efeziečiams rašoma,
kad Dievas mus išsirinko prieš pasaulio sukūrimą Kristuje. Pati malonės evangelijos prigimtis, pagal kurią mes šiandien gyvename, yra ta, kad Dievas sulaiko Savo
rūstybę ir parodo Savo ilgą kantrybę. Tai pats pagrindinis Pauliaus skelbiamos
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evangelijos bruožas. Savo laiškuose Paulius ne vienoje vietoje moko, kad šiandien
Dievas parodo Savo ilgą kantrybę. Ir Petras savo II-ame laiške paminėjo, kad Paulius skelbia ilgą kantrybę. Ta ilga Dievo kantrybė yra išgelbėjimas. Dievas sulaikė
savo rūstybę, nes Jis iš anksto pažinojo mus, Kristaus kūno bažnyčią. Dievas sulaikė Savo rūstybę, ateities karalystę, pažadus, kuriuos gaus Izraelio tauta ateityje,
nes Dievas prieš pasaulio sukūrimą buvo suplanavęs suformuoti Kristaus kūno
bažnyčią. Dievas prieš pasaulio sukūrimą buvo numatęs, kad mums parodys Savo
gailestingumą ir malonę. Kai Jis įvykdys Savo tikslą per mus, Kristaus kūno bažnyčią, Jis mus paims į dangų. Po to Dievas vėl sugrįš prie Izraelio tautos ir jiems
duotų pažadų įgyvendinimo.
Kaip praeityje Dievas parodė Savo gailestingumą tam tikriems izraelitams,
kurie turės gimti ateityje ir tikėti Dievu, ir kaip Jis išaukštino Savo vardą lėtai išvesdamas Izraelio tautą iš Egipto žemės, tai lygiai taip pat ir dabar Dievas sulaikė
Izraelio programą, kad suformuotų Jėzaus Kristaus kūną, mus, tuos šlovės indus,
kuriuos Jis iš anksto paruošė šlovei. Dievas sulaikė Savo rūstybę, kad parodytų
Savo malonę ir gailestingumą mums, Kristaus kūno bažnyčiai ir įgyvendintų visą
Savo tikslą, kurį Jis buvo numatęs įgyvendinti.

• Rom 9, 19-20 •
„Tuomet man pasakysi:
„Kodėl jis dar kaltina?
Nes kas gi yra atsispyręs jo valiai?“
Bet ne, žmogau, kas gi tu esi,
kad prieštarauji Dievui?“
Dievas yra Dievas. Ką Jis suplanavo, tą Jis ir padarys, niekas Jam negali pasipriešinti ar Jo sustabdyti. Dievas turi teisę ir laisvą norą daryti tai, ką Jis yra
suplanavęs. Dievo laisva valia vykdo gailestingumą, malonę, gerumą, teisumą ir
teisingumą. Dievas yra Visagalis ir Jo visagalybė pasireiškia tuo, kad Jis laisva valia daro tai, kas teisinga ir teisu.

• Rom 19, 21 •
„Argi puodžius neturi valdžios moliui,
iš to paties minkalo padarytų
vieną indą garbei, o kitą negarbei“.
Molis Puodžiaus rankose
Puodžius paima minkalą ir padaro vieną indą garbei, o kitą negarbei.
Jer 18, 1-10: „Žodis, kuris atėjo iš VIEŠPATIES Jeremijui, sakydamas: „Kelkis ir eik žemyn į puodžiaus namus, ir ten aš tau duosiu išgirsti mano žodžius“.
Tada aš nuėjau žemyn į puodžiaus namus, ir štai jis dirbo darbą prie žiedžiamojo
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rato. Ir indas, kurį jis padarė iš molio, puodžiaus rankoje buvo sugadintas; taigi
jis vėl padarė kitą indą, kaip puodžiui atrodė tinkama padaryti. Tada man atėjo
VIEŠPATIES žodis, sakydamas: „O Izraelio namai, ar aš negaliu su jumis padaryti,
kaip šitas puodžius? – sako VIEŠPATS. – Štai kaip molis puodžiaus rankoje, taip
ir jūs mano rankoje, o Izraelio namai. Vienu akimirksniu aš kalbėsiu apie tautą ir
apie karalystę, kad ją išrausiu, nuversiu ir sunaikinsiu; jei ta tauta, prieš kurią aš
paskelbiau, nusisuka nuo savo piktybių, tai aš persigalvosiu dėl pikto, kurį galvojau jiems padaryti. Ir tą akimirksnį aš kalbėsiu apie tautą ir apie karalystę, kad ją
statysiu ir sodinsiu; jei ji darys pikta mano akyse, nepaklusdama mano balsui, tada
aš persigalvosiu dėl gero, kuriuo sakiau, kad padarysiu jiems geradarystę“.
4 eilutėje matome, kad puodžius padarė puodą ir pamatė, kad puode yra kažkokių netobulumų. Tada puodžius paėmė tą puodą, sudėjo į kitą minkalą ir vėl iš to
minkalo padarė kitą puodą. Taip ir Viešpats sakė Izraelio tautai, kad jie yra kaip minkalas puodžiaus rankose. Jie yra Jo rankose. Dievas darė puodą, tas puodas nepavyko. Tada Dievas iš to paties molio gabalo padarė kitą puodą, kuris pavyko. Dievas
padarė puodą, kuris buvo negarbės puodas. Jis jį suminkė atgal į molio gabalą ir iš to
paties gabalo padarė puodą, kuris buvo garbės reikalui. Dievas iš to paties minkalo
vieną kartą galėjo padaryti puodą negarbei, o kitą kartą – puodą garbei. Vieną kartą
buvo negarbinga Izraelio tauta, o kitą kartą bus padaryta garbinga tauta.
Jer 18, 7: „Vienu akimirksniu aš kalbėsiu apie tautą ir apie karalystę, kad ją
išrausiu, nuversiu ir sunaikinsiu“.
Tai netikęs puodas, jame yra netobulumas, jis padarytas negarbei.
Jer 18, 8: „Bet jei ta tauta, prieš kurią aš paskelbiau, nusisuka nuo savo piktybių, tai aš persigalvosiu dėl pikto, kurį galvojau jiems padaryti. Ir tą akimirksnį aš
kalbėsiu apie tautą ir apie karalystę, kad ją statysiu ir sodinsiu“.
Dievas vėl atstato tą puodą ir padaro jį gražų.
Jer 18, 9: „Jei ji darys pikta mano akyse, nepaklusdama mano balsui, tada aš
persigalvosiu dėl gero, kuriuo sakiau, kad padarysiu jiems geradarystę“.
Tą patį Paulius kalba Laiško romiečiams 9 skyriaus, 21 eilutėje: „Argi puodžius neturi valdžios moliui, kad iš to paties minkalo padarytų vieną indą garbei,
o kitą negarbei?“
Vieną kartą Dievas iš tos pačios Izraelio tautos padarė indą garbei, o kitą
kartą – negarbei. Kai tauta priešinosi Dievo Žodžiui, tada puodžius padarė negarbingą tautą, neklausančią Dievo, netikusį puodą.
Iš pradžių Izraelio tauta buvo garbingas puodas. Dievas su jais bendravo,
davė jiems garbę ir juos palaimino. Bet vėliau, kai Izraelio tauta nepakluso Dievo
Žodžiui, Dievas leido į Izraelio tautą ateiti pagonims ir su jais elgtis negarbingai.
Iz 45, 11: „Taip sako VIEŠPATS, Izraelio Šventasis ir jo Kūrėjas“.
Dievas yra Izraelio kūrėjas.
Iz 45, 9-10: „Vargas tam (Izraelio tautai), kuris vaidijasi su savo Kūrėju! Tegul
šukė vaidijasi su žemės šukėmis. Ar molis sakys tam, kuris iš jo daro: ‘Ką darai?’
Ar tavo dirbinys: ‘Jis neturi rankų?’ Vargas tam, kuris sako savo tėvui: ‘Ką gimdai?’ ar moteriai: ‘Ką pagimdei?’“.
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Vargas Izraelio tautai, kuri vaidijasi su savo Kūrėju, nes Dievas yra Izraelio
Kūrėjas. Izraelio tauta priešinasi Dievui ir Jo Žodžiui.
Molis žiūri į puodžių ir sako: „Ką tu darai?“ Dievas sako Izraelio tautai: „Aš
padariau jus garbingu puodu, Aš jus laiminu, padariau jus Savo tauta, atskyriau
nuo kitų tautų, tačiau jūs negerbiate manęs, priešinatės mano Žodžiui. Todėl aš
padarysiu jus negarbingu indu ir užleisiu ant jūsų pagonis ir jie elgsis su jumis
negarbingai, ir jūs būsite negarbės indas. Ir jūs pasižiūrėję į Mane negalėsite pasakyti: „Ką tu darai su mumis? Aš tai darau atsižvelgdamas į jūsų atsakymą, į Mano
gerumą, į Mano Žodį. Jūs neigiamai atsakote Man, tai ir Aš padarysiu neigiamai
jūsų atžvilgiu. Aš esu Puodžius ir turiu teisę daryti su Savo moliu ką noriu“. Izraelio tauta užkietėjusi, priešinasi Dievui.
Dabar pažiūrėkime, kokia Izraelio tauta bus ateityje, kai Dievas įkurs Savo
karalystę žemėje, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę.
Iz 64, 8: „Bet dabar, o VIEŠPATIE, tu mūsų tėvas; mes esame molis, o tu mūsų
puodžius; mes visi – tavo rankų darbas“.
Izraelio tauta pripažins, kas Jis yra. Ateityje Izraelio tauta bus padaryta iš
negarbingo indo į garbingą indą, ir Izraelio tauta pripažins Jį savo Tėvu, savo Puodžiumi, kad jie yra Dievo rankų darbas, kad Dievas juos padarė, Dievas juos pagimdė. Tai bus nuostabi diena.
Kai Izraelio tauta priešinosi Dievui, Jo Žodžiui, atmetė Savo Kūrėją, tuomet
Dievas paėmė tą garbingąjį puodą, suminkė atgal į vieną minkalą ir iš to minkalo
padarė puodą negarbei, nes Izraelio tauta buvo negarbingas indas. Izraelio tauta
dabartiniu metu yra negarbingas indas. Jei Dievas per istoriją buvo padaręs Izraelio tautą tai garbingu, tai negarbingu indu, atsižvelgdamas į Izraelio tautos elgesį,
tai jie negali prieštarauti Dievui, nes jie patys to nusipelnė. Jie patys norėjo būti
negarbingu indu, todėl Dievas juos tokiais ir padarė.
Rom 9, 4-5: „Kurie yra izraelitai; kuriems priklauso įvaikystė ir šlovė, ir sandoros, ir įstatymo leidyba, ir Dievo tarnystė, ir pažadai; kurių yra tėvai, ir iš kurių pagal kūną atėjo Kristus, kuris yra virš visų – palaimintas Dievas per amžius.
Amen“.
Praeityje Izraelio tauta buvo garbingas indas. Jie viską turėjo gavę iš Dievo,
nieko jiems netrūko. O pagonys anuo metu buvo rūstybės indai, Dievo atmesti ir
palikti likimo valiai. Apie tai rašoma Pradžios knygos 11 skyriuje. Visos pasaulio
tautos statėsi Babelės bokštą, siekė įkurti savo religiją ir nepakluso Dievui. Todėl
Dievas juos atmetė ir padarė rūstybės indais. Tačiau po ilgesnio laiko atsitiko, kad
ir Izraelio tauta neklausė Dievo. Dievas ir juos padarė negarbės indais, taip pat,
kaip ir pagonis. Dievas atmetė Izraelio tautą ir padarė juos kaip pagonis, rūstybės
indais.
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• Rom 9, 22 •
„Ką jei Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir apreikšti savo galią,
ilga kantrybe pakentė rūstybės indus,
pritaikytus sunaikinimui...“
Dievas ilga kantrybe pakentė rūstybės indus, pagonis, kurie buvo pritaikyti
sunaikinimui.
Mes, Kristaus kūno bažnyčia, esame gailestingumo indai. Esame iš anksto,
prieš pasaulio sukūrimą, paruošti šlovei. Mes buvome rūstybės indai, pritaikyti
sunaikinimui. Tačiau dabar esame gailestingumo indai, kuriuose Dievas nori apreikšti Savo šlovę.
Dievas yra Puodžius ir Jis turi pilną teisę paimti garbingus indus ir padaryti
juos negarbingais. Izraelio tauta atmesta, ji tapo negarbingu indu. Taip pat Dievas,
kaip Puodžius, turi pilną teisę paimti rūstybės indus, pagonis, pritaikytus sunaikinimui, ir padaryti juos gailestingumo indais. 22-24 eilutėse kalbama, kad pagonys
yra perdaryti į gailestingumo indus. Buvę rūstybės indais, mes dabar esame gailestingumo indai.
Dievas norėdamas parodyti Savo rūstybę, parodė savo ilgą kantrybę. Jis sulaikė Savo rūstybę ir išliejo Savo malonę, Savo gailestingumą.
1 Tim 1, 15-16: „Šitas yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo,
kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių; iš kurių aš esu pirmas. Tačiau dėl šios priežasties gavau pasigailėjimą, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus
parodytų visą ilgą kantrybę kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės juo amžinajam
gyvenimui“.
Paulius yra Dievo ilgos kantrybės ir gailestingumo pavyzdys. Ant Jo pirmojo Dievas parodė visą Savo gailestingumą ir ilgą kantrybę. Tą patį gailestingumą
ir ilgą kantrybę Dievas parodė ir visiems kitiems, kurie patikėjo po Pauliaus. Dievas rodo ilgą kantrybę mums, gailestingumo indams, kuriuos Jis prieš pasaulio
sukūrimą paruošė šlovei. Dievas sulaikė Savo rūstybę ir iš rūstybės indų nulipdė gailestingumo indus. Tokia yra Pauliaus skelbiamos evangelijos prigimtis, kad
Dievas rodo ilgą kantrybę mums, gailestingumo indams.
2 Pt 3, 15: „Ir mūsų Viešpaties ilgą kantrybę laikykite Išgelbėjimu; kaip ir
mūsų mylimas brolis Paulius jums parašė pagal jam duotą išmintį“.
Petras sužinojo iš Pauliaus, iš jo skelbiamos evangelijos, kad Dievas dabar
rodo Savo ilgą kantrybę, nori išgelbėti visus pasaulio žmones, nori išgelbėti visus
rūstybės indus, padarydamas juos gailestingumo indais, parodydamas jiems Savo
ilgą kantrybę.
Dievas yra gailestingas tiems, kuriems nori būti gailestingas, maloningas
tiems, kuriems nori būti maloningas. Pauliaus skelbiamoje evangelijoje atskleidžiamas Dievo tikslas, kurį Jis nori įgyvendinti per Kristaus kūno bažnyčią.
Rom 1, 18: „Kadangi Dievo rūstybė yra atskleista iš dangaus dėl visokios
bedievystės ir neteisumo žmonių, kurie tiesą užgniaužia neteisumu“.
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Dievas iš dangaus šlovės apsireiškė Pauliui ir suteikė jam evangeliją, kurioje
yra apreikšta Jo rūstybė. Žmogus nusipelnė Dievo rūstybės dėl to, kas jis yra – nusidėjėlis. Taip pat Dievas apreiškia ir Savo jėgą, Savo galią.
1 Kor 1, 18. 24: „Nes kryžiaus skelbimas tiems, kurie žūsta, yra kvailystė; bet
mums, kurie esame išgelbėti, jis yra Dievo jėga. Bet tiems, kurie yra pašaukti, ir
žydams, ir graikams, skelbiame Kristų – Dievo jėgą ir Dievo išmintį“.
Rom 1, 16: „Nes aš nesigėdiju Kristaus evangelijos, kadangi ji yra Dievo jėga
išgelbėjimui – kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, taip pat ir graikui“.
Ta evangelija, kurią Dievas apreiškė Pauliui, yra Dievo jėga išgelbėjimui. Joje
yra atskleista, ką Jėzus Kristus atliko ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Kai žmogus
tiki ta evangelija, tie evangelijos žodžiai turi galią išgelbėti žmogų. Todėl Paulius ir
rašo Laiško romiečiams 9 skyriuje, 22 eilutėje: „Ką jei Dievas, norėdamas parodyti
savo rūstybę (už žmogaus nuodėmes) ir apreikšti savo galią (evangeliją žmogaus
išgelbėjimui), ilga kantrybe pakentė rūstybės indus, pritaikytus sunaikinimui“.
Kaip Dievas ilga kantrybe pakentė rūstybės indus, pritaikytus sunaikinimui? Tai atsitiko, kai Dievas paėmė garbingus indus, Izraelio tautą, ir padarė juos
negarbingais indais. Tada visi pasaulio žmonės – tiek pagonys, tiek puolusi Izraelio tauta, tapo negarbingais, rūstybės indais. Atėjo laikas, kad Dievas išlietų Savo
rūstybę, apie kurią Jis kalbėjo Senajame testamente. „Viešpaties diena, kas ją galės
pakelti?“ Tai atsitiko Apaštalų darbų 7 skyriuje, kai Steponas pamatė Jėzų Kristų,
atsistojusį Dievo dešinėje. Viešpats atsistojo teisti, išlieti Savo rūstybę. Tačiau vietoj
to, kad Dievas išlietų Savo rūstybę, Jis paėmė rūstybės indus, pritaikytus sunaikinimui, ir juos padarė gailestingumo indais. Taip Dievas parodė Savo ilgą kantrybę,
sulaikė Savo rūstybę, nes iš rūstybės indų mus padarė gailestingumo indais.

• Rom 9, 23-24 •
„Ir kad apreikštų savo šlovės turtus
gailestingumo indams,
kuriuos iš anksto paruošė šlovei,
tai yra, mums, kuriuos jis pašaukė
ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių?“
Kas yra tie iš anksto paruošti šlovei?
Rom 8, 29-30: „Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir iš anksto paskyrė atitikti
atvaizdą jo Sūnaus, kad jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Be to, kuriuos jis
iš anksto paskyrė, tuos jis ir pašaukė, ir kuriuos jis pašaukė, tuos jis ir išteisino, ir
kuriuos jis išteisino, tuos jis ir pašlovino“.
Visagalis Dievas prieš pasaulio sukūrimą turėjo tikslą suformuoti Kristaus
kūno bažnyčią. Jis mus iš anksto pažino, Jis mus pašaukė per evangeliją. Jis mums
duos Kristaus šlovę, Kristaus paveldą, nes mes esame bendrapaveldėtojai su Kristumi. Mes dalinsimės su Kristumi Jo turimais šlovingais turtais. Mes paveldėsime
tokį šlovingąjį kūną, kokį ir Kristus turi. Dievas iš anksto mus paruošė ateities
šlovei, kurią paveldėsime kai būsime prikelti. Laiške efeziečiams rašoma, kad mes
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esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais Kristuje pagal tai, kaip Jis mus
išsirinko Kristuje prieš pasaulio sukūrimą.
1 Kor 2, 7: „Bet mes kalbame Dievo išmintį paslaptyje – paslėptą išmintį,
kurią Dievas prieš pasaulį paskyrė mūsų šlovei“.
Prieš pasaulio sukūrimą Dievas turėjo tikslą pašlovinti Kristaus kūną. Laiške
romiečiams mes esame vadinami gailestingumo indais, kuriuos Dievas iš anksto
paskyrė šlovei. Panašiai Dievas parodė Savo gailestį ir Izraelio tautai. Išėjimo knygoje Viešpats sakė Mozei, kad Jis neis kartu su žydais, kad kartais jų nesunaikintų,
nes jie kietasprandė tauta“. Tačiau Dievas parodė jiems gailestingumą, jų nesunaikino, nes žinojo, kad iš Izraelio tautos ateityje gims kita karta, kurią Jis įves į tą
Pažadėtąją žemę. Dievas iš anksto žinojo, kad bus kita karta, kuri tikės Viešpačiu.
Dievas buvo gailestingas ir nesunaikino Izraelio tautos.
Tą patį Dievas padarė ir mums, Kristaus kūno bažnyčiai, gailestingumo indams. Dievas iš anksto žinojo, kad mes įtikėsime, todėl Jis iš anksto panavo mums
parodyti Savo gailestingumą. Kadangi Dievas nori suformuoti Kristaus kūno bažnyčią, Jam teko atidėti Izraeliui duotus pažadus. Izraelio tautai yra užlaikytas paveldas, kad mums būtų pratęsta malonė ir ilga kantrybė. Šiandien Dievas rodo
gailestingumą mums, kuriuos Jis yra pašaukęs ne tik iš žydų, nors mes ir nebuvome nusipelnę gailestingumo, mes buvome rūstybės indai, pritaikyti sunaikinimui.
Dievas formuoja Kristaus kūno bažnyčią, kad Jo vardas būtų išaukštintas tarp pagonių. Kai Jo tikslas bus įgyvendintas, kai įeis pagonių pilnatvė, kaip rašoma Laiške romiečiams 11 skyriuje, mes būsime paimti į orą. Tada Dievas bus atlikęs viską,
ką buvo suplanavęs padaryti Kristaus kūno bažnyčiai. Po to Dievas vėl sugrįš prie
to, ką buvo pažadėjęs Izraelio tautai.
Trumpai prisiminkime, kaip Dievas perdarė Savo tautą. Jeremijo knygos 18
skyriuje skaitėme, kad Dievas elgėsi su Savo tauta kaip puodžius su savo indu.
Tuo laiku, kai Jeremijas rašė pranašystes, Izraelio tauta buvo ištremta į Babiloną,
nes jie neklausė Dievo. Dievas juos buvo atidavęs pagonims. Dėl neklusnumo Dievas buvo padaręs žydus negarbingais indais. Laiško romiečiams 9 skyriuje Paulius
rašo, kad Dievas turi teisę tai daryti. Kaip praeityje Izraelio tauta buvo padaryta
negarbingais indais, taip ir vėliau, po to, kai jie priešinosi Šv. Dvasiai ir nupuolė
(Apd 7 skyriuje), Dievas pakartotinai padarė juos negarbės indais. Dievas atmetė
juos ir jie tapo tokie pat rūstybės indai, kaip ir pagonys. Kai Dievas Izraelio tautą
perdarė į negarbingus indus, tuo pačiu metu Jis paėmė rūstybės indus, pagonis, ir
padarė juos gailestingumo indais.
Gailestingumo indai
Šiandien Dievas parodo mums Savo ilgą kantrybę, pakenčia mus, buvusius
rūstybės indus, ir padarė mus gailestingumo indais, kad apreikštų Savo šlovės turtus, iš anksto mus paruošęs šlovei. Dar prieš pasaulio sukūrimą Jis mus palaimino
visais dvasiniais palaiminimais, kaip rašoma Laiške efeziečiams. Dievas iš anksto
palaimino Kristaus kūno bažnyčią. Dievas iš anksto planavo, kad atėjus tam tikram laikui, Jis sulaikys Savo rūstybę ir parodys Savo ilgą kantrybę gailestingumo
indams, anksčiau buvusiems rūstybės indais. Dievas ilga kantrybe pakenčia rūs-
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tybės indus, tinkamus sunaikinimui ir tuo pat metu daro iš mūsų gailestingumo
indus. Mes gyvename dabartiniame malonės amžiuje, malonės paskirstyme, ir
esame liudytojai to, kad Dievas rodo Savo ilgą kantrybę. Pirmame laiške Timotiejui Paulius rašo, kad Jo buvo pasigailėta per ilgą kantrybę. Dievas Savo ilgą
kantrybę parodė Pauliuje. Paulius rašo, kad jame pirmajame Dievas parodė Savo
ilgą kantrybę, kad paskui po jo ir kiti būtų taip pat išgelbėti. Paulių Dievas padarė
mūsų pavyzdžiu. Taip pat ir Petras antrame savo Laiške rašo, kad Dievo ilga kantrybė yra išgelbėjimas. Mes gyvename Dievo ilgos kantrybės amžiuje. Dievas ne
tik paėmė Izraelio tautą, garbingus indus, ir padarė juos negarbingais indais, bet
taip pat Dievas paėmė mus, rūstybės indus, pagonis, ir padarė mus gailestingumo
indais. Apie tai Dievas anksčiau niekada neskelbė, tai buvo paslaptis. Nors Dievas
tai jau buvo suplanavęs prieš pasaulio sukūrimą, bet Jis tai laikė paslaptyje. Šiandien Dievas įgyvendina Savo anksčiau paslėptą planą, Jis formuoja Kristaus kūno
bažnyčią. Kai Kristaus kūnas bus suformuotas, kai įeis pagonių pilnatvė, tada mes
būsime pagauti, paimti į orą ir pasiliksime su Viešpačiu. Mes gausime šlovingą
kūną, tokį, kaip Jėzaus Kristaus, ir kartu su Kristumi paveldėsime amžinąją šlovę.
Rom 9, 23-24: „Ir kad apreikštų savo šlovės turtus gailestingumo indams,
kuriuos iš anksto paruošė šlovei, – mus, kuriuos jis yra pašaukęs ne tik iš žydų, bet
ir iš pagonių?“
9 skyriuje atskleidžiama tai, ką Dievas buvo suplanavęs prieš pasaulio sukūrimą, tai, kas buvo paslaptis. Dievas mums atskleidžia tai, kad Jis Izraelio tautą
perdarė iš garbingų indų į negarbingus indus ir paaiškina viso to priežastis. Dievas šiandien sulaiko Izraelio tautai duotus pažadus: karalystę žemėje, jo atkūrimą, nuodėmių atleidimą, naujos sandoros įvedimą ir kitus dalykus. Dievas tai tai
padarė tam, kad Jis įgyvendintų kitą tikslą, susijusį su Kristaus kūno bažnyčios
formavimu. Panašiai Dievas buvo padaręs ir praeityje, kai Jis uždelsė Izraelio įvedimą į pažadėtąją žemę. Jis iš karto neišvedė Izraelio tautos iš Egipto žemės. Jis tai
darė todėl, kad norėjo išaukštinti Savo vardą tarp visų tautų, darydamas galingus
ženklus ir stebuklus ir sunaikindamas faraoną, kuris buvo neklusnus Dievui ir
nenorėjo išleisti Izraelio tautos. Taip ir dabar Dievas sulaiko visus pažadus Izraelio tautai, kuriuos ji paveldės ateityje, kad įgyvendintų kitą tikslą – kad paskelbtų
Savo vardą tarp pagonių, kad suformuotų Kristaus kūno bažnyčią, kad surinktų
pagonių pilnatvę, kaip rašoma Laiško romiečiams 11 skyriuje. Kai įeis pagonių
pilnatvė, tai bus išgelbėtas visas Izraelis.

• Rom 9, 25-27 •
„Kaip jis sako ir Ozėjuje: „Aš pavadinsiu juos
savo tauta, kurie nebuvo mano tauta;
ir mylimąja tą, kuri nebuvo mylima.
Ir įvyks, kad toje vietoje, kur buvo jiems pasakyta: ‘Jūs ne mano tauta’, ten jie bus
vadinami gyvojo Dievo vaikais“.
Ezaijas irgi šaukia apie Izraelį: „Nors Izraelio
vaikų skaičius būtų kaip jūros smilčių,
tik likutis bus išgelbėtas...“
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Negarbingų indų darymas
Šiose eilutėse kalbama apie Izraelį, nes 27 eilutėje sakoma: „Ir Ezaijas šaukia
apie Izraelį“. Kaip Ozėjas kalbėjo apie Izraelio tautą, lygiai taip pat ir Ezaijas šaukia apie Izraelį. Šitos eilutės neturi nieko bendro su pagonimis. „Aš pavadinsiu
juos savo tauta, kurie nebuvo mano tauta“. Šioje eilutėje kalbama apie tai, kaip iš
negarbingų indų yra padaromi garbingi.
Oz 1, 1-3: „VIEŠPATIES žodis, kuris atėjo Beorio sūnui Ozėjui Judos karalių
Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Ezekijo dienomis ir Joašo sūnaus Jeroboamo, Izraelio karaliaus, dienomis. VIEŠPATIES žodžio pradžia per Ozėją. Ir VIEŠPATS tarė Ozėjui: „Eik, imk sau paleistuvystės žmoną ir paleistuvystės vaikus; nes šalis padarė
didelę paleistuvystę, pasitraukdama nuo VIEŠPATIES“. Taigi jis nuėjo ir paėmė
Gomerą, Diblaimo dukterį, kuri pastojo ir pagimdė jam sūnų“.
Ozėjas buvo šiaurinės Izraelio karalystės pranašas. Šiaurinėje karalystėje
buvo 10 Izraelio genčių. Pietinėje karalystėje buvo dvi Izraelio gentys: Judas ir
Benjaminas. Pietinė karalystė vadinosi Judos karalyste, o šiaurinė – Izraelio karalyste. Dievas Ozėjui pasakė, kad jis eitų į tą šiaurinę karalystę ir susirastų sau
žmoną paleistuvę ir ją vestų. Izraelio tauta paleistuvavo su stabais, su pagonių
tautomis, buvo nuklydę pas stabus. Ozėjo pavyzdys turėjo parodyti Izraelio tautai, kaip jie elgiasi su Dievu, kaip jie paleistuvauja prieš Dievą, stabmeldžiauja.
Oz 1, 3-5: „Taigi jis nuėjo ir paėmė Gomerą, Diblaimo dukterį, kuri pastojo
ir pagimdė jam sūnų. Ir VIEŠPATS jam tarė: „Pavadink jį Jezreelio vardu; nes dar
valandėlė, ir aš atkeršysiu Jehuvo namams už Jezreelio kraują ir padarysiu galą
Izraelio namų karalystei. Ir tą dieną aš sulaužysiu Izraelio lanką Jezreelio slėnyje“.
Viešpats liepė duoti tokį vardą, nes vardas turi reikšmę, kad per jį Dievas
pamokytų Izraelio tautą. Jezraeelis reiškia „išsisklaidęs“. Izraelio tauta buvo išsisklaidžiusi. Dievas tarsi sako: „Aš išsklaidysiu Izraelio tautą. Aš su ja elgsiuosi
ne taip, kaip praeityje su ja elgiausi. Dabar Aš juos išsklaidysiu, išbarstysiu tarp
pagonių. Anksčiau Aš su jais garbingai elgiausi, bet dabar padarysiu juos negarbės
indais. Su jais garbingai nebesielgsiu“.
Oz 1, 6-7: „Ir ji vėl pradėjo ir pagimdė dukterį. Ir Dievas jam tarė: „Pavadink
ją vardu Lo-Ruhama; nes daugiau nebepasigailėsiu Izraelio namų; bet juos visiškai
pašalinsiu. Bet Judos namų pasigailėsiu ir juos išgelbėsiu per VIEŠPATĮ, jų Dievą,
ir juos gelbėsiu ne lanku, ne kalaviju ir ne mūšiu, ne žirgais ir ne raiteliais“.
Viešpats padarė, kad šiaurinė Izraelio karalystė būtų sunaikinta. Vardas
„Lo-Ruhama“ reiškia „nepasigailėsiu“. Ozėjas pagimdys dukrą ir jos vardas bus
„nepasigailėsiu“. Ta mergaitė vaikščios po visą Izraelio tautą kaip liudijimas, kad
Dievas nepasigailės Izraelio.
Oz 1, 8-9: „Na, o nujunkiusi Lo-Ruhamą, ji pradėjo ir pagimdė sūnų. Tada
Dievas tarė: „Pavadink jį vardu Lo-Amis, nes jūs ne mano tauta ir aš nebūsiu jūsų
Dievas“.
Dievas jau vadina Izraelio tautą nebe Savo tauta. Jis jau nebėra jų Dievas.
Dievas atmetė Izraelio tautą. Pakartoto įstatymo knygoje rašoma, kad Dievas palaimins Izraelio tautą, kai jie klausys Jo, ir visos tautos žiūrės į Izraelio tautą ir sakys: „Kas tai per tauta, kad Dievas taip arti jų? Tai yra Dievo tauta“. Tačiau dabar
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Dievas sako: „Jūs jau nebe mano tauta, Aš nebe jūsų Dievas“. Pagonys žiūrės į
Izraelio tautą ir aiškiai pamatys, kad Izraelio tauta nebėra Dievo tauta. Nesimato,
kad ji būtų Dievo tauta, ji niekuo nesiskiria nuo pagonių. Dievas nesielgs su Izraelio tauta garbingai, bet Jis padarys juos negarbės indais. Paims juos ir iš garbingų
indų padarys juos negarbingais indais.
Oz 1, 10-11: „Tačiau Izraelio vaikų skaičius bus kaip jūros smėlis, nesuseikimas ir nesuskaičiuojamas; ir įvyks, kad toje vietoje, kur jiems buvo sakoma: ‘Jūs ne
mano tauta’, jiems bus sakoma: ‘Jūs esate gyvojo Dievo sūnūs’ (Šią eilutę cituoja
Paulius Laiško romiečiams 9 skyriuje). Tada Judos vaikai ir Izraelio vaikai susirinks drauge ir paskirs sau vieną galvą, ir jie ateis aukštyn iš šalies; nes didi bus
Jezreelio diena“.
Kokį vadą Judos ir Izraelio vaikai susirinkę paskirs? Jėzų Kristų, kai Jis bus
karalių Karalius ir viešpačių Viešpats. Iš paskutinių eilučių matome, kad Dievas
ne visada laikys Izraelio tautą negarbingais indais. Vieną dieną Jis juos surinks
ir kur jiems buvo sakyta, kad jie ne Jo tauta, ten jie bus vadinami Gyvojo Dievo
vaikais. Ateityje Dievas atstatys Izraelio tautą, surinks juos į vieną vietą ir paskirs
jiems vieną Vadą. Paulius šią Ozėjo pranašystės eilutę cituoja Laiško romiečiams 9
skyriuje, nes Dievas Izraelio tautą tik laikinai yra padaręs negarbingu indu. Ateityje Jis vėl juos padarys garbingais indais, surinks juos, atstatys Izraelio tautą ir
įgyvendins tai, ką buvo jiems pažadėjęs. Esmė yra tame, kad Dievas dabar sulaiko
visus šituos Izraelio tautai duotus pažadus todėl, kad Jis dabar vykdo visiškai kitą
planą. Dievas formuoja Kristaus kūno bažnyčią. Jis tai buvo suplanavęs padaryti
dar prieš pasaulio sukūrimą, tik niekam apie tai anksčiau neskelbė. Tik atėjus tinkamam laikui Jis tai apreiškė Pauliui. Paulius šiame skyriuje aiškina, kad Dievas
yra teisus, nes įgyvendindamas Savo planus Jis laikosi Savo Žodžio, Jis nieko nedaro niekam to nežinant.

• Rom 9, 28-29 •
„...nes jis užbaigs darbą ir sutrumpins jį teisumu, nes trumpą darbą Viešpats atliks žemėje.
Ir kaip anksčiau sakė Ezaijas: „Jei Sabaoto
Viešpats nebūtų mums palikęs sėklos,
mes būtume buvę kaip Sodoma
ir būtume prilygę Gomorai“.
Izaijas sako, kad Izraelis bus išgelbėtas. Likutis bus išgelbėtas. Kaip anksčiau
Dievas iš garbingų indų buvo padaręs negarbingais, lygiai taip pat Dievas ateityje
padarys juos iš negarbingų indų garbingais. Tie garbingi indai bus ne visas Izraelis, o tik Izraelio tikinčiųjų likutis. Ne visi iš Izraelio yra Izraelis, tik tie, kurie tiki,
yra tikrasis Izraelis. Per juos Dievas padarys Izraelio tautą garbinga tauta. Dievas
dar nepabaigė savo darbų su Izraelio tauta. Visą tai Jis įgyvendins ateityje. Izraelio
tauta tik laikinai yra atidėta į šoną.
Dievas viską darys remdamasis Savo teisumu. Jis nėra neteisus Dievas, Jis
nieko nedaro neteisingai. Bet Izraelis vietoje to, kad dėkotų Dievui už tai, ką Jis
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duos jiems ateityje, jie visą laiką tik murmėjo prieš Dievą.
Rom 10, 16. 18-19: „Bet jie ne visi pakluso evangelijai. Nes Ezaijas sako: „Viešpatie, kas patikėjo mūsų pranešimu? Bet aš sakau: ar jie negirdėjo? Taip, iš tiesų:
„Jų garsas ėjo po visą žemę, ir jų žodžiai iki pasaulio pakraščių“. Bet aš sakau: ar
Izraelis nežinojo Pirma Mozė sako: „Aš sukelsiu jums pavydą per tuos, kurie nėra
tauta, ir per kvailą tautą aš jus užpykinsiu“.
Izraelio tauta iš Rašto žinojo, kad Dievas ateityje jiems įgyvendins visus pažadus. Bet jie nekreipė į tai dėmesio, o tik murmėjo prieš Dievą. Laiške romiečiams
9 skyriuje Paulius ne šiaip sau ima bet kokias pasitaikiusias eilutes iš Izaijo, kad
paremtų savo mintis. Paulius jas ne šiaip sau pacitavo. Juk tai Dievas jam davė
užrašyti šias eilutes. Ką Paulius rašo savo laiškuose, tai nėra jo paties, o Dievo padiktuoti žodžiai. Paulius rašė Dievo įkvėptus žodžius. Todėl per šias eilutes Dievas
nori kažko pamokyti. Izaijo knygoje perteikiama situacija panaši į tai, ką Paulius
nori pasakyti apie Izraelio tautos atmetimą, nupuolimą.
Iz 10, 21-23. 15: „Likutis sugrįš, Jokūbo likutis, pas galingąjį Dievą. Nors ir
būtų tavo tautos, Izraeli, kiek jūros smilčių, tačiau tik jų likutis sugrįš; nutartas sunaikinimas užtvindys teisumu. Nes Viešpats, kariuomenių DIEVAS, įvykdys nuspręstą sunaikinimą visos šalies viduryje ... Ar kirvis giriasi prieš tą, kuris juo kerta? Ar pjūklas aukštinasi prieš tą, kuris jį judina? Tartum rykštė mosikuotų prieš tą,
kuris ją pakelia, ar tartum lazda pasikeltų, tarsi nebūdama medis“.
Paulius 9 skyriuje kalbėjo apie puodžių ir puodą, kad puodas neklausia Puodžiaus: „Kodėl mane tokį padarei?“ Panašiai kalbama ir šioje eilutėje apie kirvį,
rykštę ir lazdą. Kad suprastume, ką tai reiškia, sugretinkime tai su Izaijo pranašystės 10 skyriaus, 5 eilute: „O, asire, mano rūstybės rykšte, ir lazda jų rankoje yra
mano pasipiktinimas“. Asirija yra Dievo rūstybės rykštė ir lazda. Dievas paėmė
pagonių tautą Asiriją ir padarė ją iš negarbingo indo į garbingą indą ir jį panaudojo
Savo tikslui.
Iz 10, 6: „Aš pasiųsiu jį prieš veidmainingą tautą, aš įpareigosiu jį prieš mano
rūstybės tautą, kad prisigrobtų grobio ir prisiplėštų plėšimo ir kad sumindytų ją
kaip gatvių purvą“.
Dievas paims pagonių tautą, Asiriją, ir nukreips ją prieš veidmainingą Izraelio tautą, veidmainiavusią prieš savo Dievą. Dievas padaro Izraelį negarbingu
indu. Tuo pačiu paima negarbingą indą, Asirijos tautą, ir padaro ją garbingu indu.
Dievas paims Asirijos tautą ir siųs ją pas Izraelio tautą, kad jie su jais elgtųsi negarbingai: juos plėštų, grobtų ir mindytų kaip gatvių purvą. Dievas padarė Izraelio
tautą negarbingu indu, kadangi žydai atmetė Dievą.
Iz 10, 7-8: „Tačiau jis ne taip galvoja, ir jo širdis ne taip mano; bet jo širdyje
yra sunaikinti ir iškirsti nemažai tautų. Nes jis sako: ‘Argi ne visi mano kunigaikščiai yra karaliai?“
Dievas padarė Asiriją garbingu indu, tačiau šią privilegiją ji norėjo išnaudoti
saviems tikslams, nepripažindama Dievo valdžios.
Iz 10, 12: „Todėl atsitiks, kai Viešpats įvykdys visą savo darbą Siono kalne ir
Jeruzalėje, jis nubaus Asirijos karaliaus atkaklios širdies vaisių ir jo pakelto žvilgsnio šlovę“.
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Dievas Asirijos tautai davė garbingą poziciją, bet ji pasipūtė, viską darė išdidžiai, nebuvo nusižeminusi prieš Dievą. Todėl Dievas nubaus Asirijos tautą dėl jos
pasipūtimo prieš Dievą.
Iz 10, 16-21: „Todėl Viešpats, kariuomenių Viešpats, pasiųs tarp jo riebiųjų
suliesėjimą; ir po jo šlove užkurs liepsną kaip ugnies degimą. Izraelio šviesa bus
ugnimi, jo Šventasis – liepsna; ir ji sudegins ir suris jo usnis bei jo erškėčius per
vieną dieną; ir sunaikins jo miško šlovę ir jo vaisingo lauko sielą ir kūną; ir jie
bus kaip kad silpsta vėliavnešys. O likusių jo miško medžių bus tiek mažai, kad
vaikas galės juos surašyti. Ir tą dieną atsitiks, kad Izraelio likutis ir Jokūbo namų
pabėgėliai daugiau nebesirems tuo, kuris juos mušė; bet tikrai remsis VIEŠPAČIU,
Izraelio Šventuoju. Likutis sugrįš, Jokūbo likutis, pas galingąjį Dievą. Nors ir būtų
tavo tautos, Izraeli, kiek jūros smilčių, tačiau tik jų likutis sugrįš“.
Ateityje Dievas perdarys Asiriją iš garbingo indo į negarbingą, ir sunaikins
Asiriją. Be to, Dievas taip pat perdarys ir Izraelio tautą, iš negarbingo indo padarys
ją garbingu. Ne visa tauta bus atstatyta, bet tik tikinčiųjų likutis. Ateityje Dievas
išgelbės Izraelio tautą, bet ne visą, o tik likutį, tuos, kurie paklus Dievui. Dievas
turi teisę daryti tai, ką Jis yra suplanavęs, ką Jis yra pažadėjęs ir išpranašavęs. Jis
tai darys, Jo teisė taip daryti. Nes tai Jo planai, ne žmogaus.
Prisiminkime pranašą Joną. Jona buvo siųstas į Ninevę, Asirijos sostinę.
Jon 1, 1-2: „Na, o VIEŠPATIES žodis atėjo Amitajo sūnui Jonai, sakydamas:
„Kelkis, eik į Ninevę, į tą didį miestą, ir šauk prieš jį; nes jų nedorybės pakilo mano
akivaizdon. Bet Jona pakilo, kad bėgtų į Taršišą nuo VIEŠPATIES akivaizdos“.
Jona pabėgo nuo Viešpaties.
Jon 3, 1-4: „Antrą kartą VIEŠPATIES žodis atėjo Jonai, sakydamas: „Kelkis,
eik į Ninevę, į tą didelį miestą, ir skelbk jai tą skelbimą, kurį tau įsakiau“. Taigi Jona
pagal VIEŠPATIES žodį pakilo ir nuėjo į Ninevę. Na, o Ninevė buvo nepaprastai
didelis miestas, trijų dienų kelionės. Ir Jona pradėjo įeiti į miestą, vienos dienos
kelionę, ir jis šaukė, sakydamas: „Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sunaikinta“.
Jona paskelbė Ninevei Dievo Žodį.
Jon 3, 5-10: „Taigi Ninevės tauta patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir nuo didžiausio iki mažiausio apsivilko ašutinėmis. Nes žodis atėjo iki Ninevės karaliaus,
ir jis pakilo iš savo sosto, nusivilko savo rūbą, apsidengė ašutine ir atsisėdo į pelenus. Ir jis davė Ninevėje pagarsinti ir paskelbti karaliaus ir jo kilmingųjų įsaku,
sakant: „Nei žmonės, nei gyvuliai, nei bandos, nei kaimenės nieko teneragauja; jie
tenesigano ir tenegeria vandens; bet žmonės ir gyvuliai teapsidengia ašutinėmis ir
stipriai tesišaukia Dievo; taip, kiekvienas tenusigręžia nuo savo pikto kelio ir nuo
savo rankų smurto. Kas žino, gal Dievas apsigręš ir apsigalvos, ir nusigręš nuo
savo smarkaus pykčio, kad mes nežūtume?“ Ir Dievas pamatė jų darbus, kad jie
nusigręžė nuo savo pikto kelio; ir Dievas apsigalvojo dėl pikto, kurį jis sakė jiems
padarysiąs; ir jis jo nepadarė“.
Ninevė patikėjo Jonos skelbimu ir atsivertė. Todėl Dievas jų nebenubaudė,
Jis jų pasigailėjo.
Pirmą kartą Jona nėjo į Ninevę ir neskelbė Dievo Žodžio, nes jis nenorėjo,
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kad Ninevė atsiverstų ir Dievas jų pasigailėtų. Bet kodėl jis nenorėjo, kad Ninevės
būtų pasigailėta? Todėl, kad Dievas būtų davęs valdžią Asirijai ir padaręs juos
garbės indais. Dievas būtų padaręs Asiriją rykšte ir lazda, kad jie eitų ir naikintų
Izraelio tautą, mindytų juos už tai, kad žydai nusisuko nuo savo Dievo, kaip kad
rašoma Izaijo knygoje. Jona nenorėjo, kad taip vyktų. Jis žiūrėjo į Ninevę kaip į
didžiausius priešus, nes jiems buvo duota teisė daryti bloga Izraelio tautai. Jona
žinojo, kad Ninevės gyventojai atsivers ir Dievas juos paims ir su jais naikins Izraelio tautą, kadangi pastaroji neatsivertė prieš Dievą, bet Jį paliko. Jona pabėgo nuo
Dievo ir bandė save paaukoti dėl savo tautos, kad tik Dievas nenaudotų Asirijos
gyventojų Izraelio tautos naikinimui. Kai Ninevė atsivertė, Dievas jiems atleido.
Pažiūrėkime, kaip į tai suregavo Jona.
Jon 4, 1-3: „Bet Jonai tai labai nepatiko, ir jis buvo labai supykęs. Jis meldėsi
VIEŠPAČIUI ir sakė: „Meldžiu, o VIEŠPATIE, argi aš tai nesakiau, kai dar buvau
savo krašte? Todėl aš anksčiau ir bėgau į Taršišą; nes žinojau, kad tu esi maloningas Dievas ir gailestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir apsigalvoji dėl pikto. Todėl
dabar, o VIEŠPATIE, meldžiu tave, atimk iš manęs mano gyvybę; nes man yra
geriau mirti negu gyventi“.
Jona jautėsi kaip Izraelio tautos išdavikas. Jis žinojo, kad Dievas atleido Ninevės gyventojams ir dabar Dievas naudos Asiriją prieš Izraelį, kad sunaikintų
Izraelio tautą, kuri nėra atsivertusi.
Jon 4, 4-11: „Tada VIEŠPATS tarė: „Ar tu gerai darai pykdamas?“ Taigi Jona
išėjo iš miesto, atsisėdo rytinėje miesto pusėje, ten pasidarė palapinę ir sėdėjo po ja
šešėlyje, kol pamatysiąs, kas atsitiks miestui. Ir VIEŠPATS Dievas paruošė moliūgą
ir jį išaugino viršum Jonos, kad jis būtų šešėlis virš jo galvos, kad jį išvaduotų iš
sielvarto. Taigi Jona labai džiaugėsi moliūgu. Bet kitą dieną, aušrai brėkštant, Dievas paruošė kirmėlę, ir ji pakando moliūgą, kad tas nudžiūvo. Ir saulei patekėjus,
Dievas paruošė smarkų rytų vėją; ir saulė kepino Jonos galvą, kad jis alpo ir geidė
sau mirties, ir sakė: „Geriau man mirti negu gyventi“. Ir Dievas tarė Jonai: „Ar tu
gerai darai pykdamas dėl moliūgo?“ Ir jis tarė: „Aš gerai darau pykdamas, net iki
mirties“. Tada VIEŠPATS tarė: „Tau gaila moliūgo, dėl kurio tu netriūsei ir kurio
neauginai, kuris per vieną naktį išaugo ir per vieną naktį pražuvo; o argi aš neturėčiau gailėtis Ninevės, to didelio miesto, kuriame yra daugiau negu šimtas dvidešimt tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti savo dešinės nuo savo kairės, ir taip
pat daugybė galvijų?“ (Tie, kurie nemoka atskirti kairės nuo dešinės, yra vaikai)
Dievas nori Jonai parodyti pamoką su augalu. Jis augalą sulygina su Ninevės gyventojais, asirais, ir sako Jonai: „Ar tau gaila augalo? Ar man neturėtų būti
gaila to miesto?“ Jonai buvo gaila augalo. Kodėl? Todėl, kad jis jam buvo naudingas. Jis jam buvo pavėsis. O kai šis naudingas augalas išnyko, sudžiūvo, Jona
supyko. Todėl Dievas tarsi sako Jonai: „Ar aš neturėjau pasigailėti Ninevės, jei tau
buvo gaila augalo?“
Jon 4, 10: „Tada VIEŠPATS tarė: „Tau gaila moliūgo, dėl kurio tu netriūsei ir
kurio neauginai, kuris per vieną naktį išaugo ir per vieną naktį pražuvo“.
Lygiai taip pat ir Ninevės gyventojai, asirai. Jie nei tarnavo Dievui, nei klausė
Dievo, bet Dievas gali juos panaudoti Savo tikslui. Viešpats tarsi sakytų: „Kas tau
darbo, Jona? Dievas turi teisę daryti, ką Jis nori, ką Jis yra suplanavęs“.
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• Rom 9, 30 •
„Ką mes tuomet pasakysime? Kad pagonys,
kurie nesekė teisumu, yra pasiekę teisumą –
teisumą, kuris yra iš tikėjimo“.
Paulius tarsi pateikia devintojo skyriaus išvadą. Atsižvelgiant į tai, ką Paulius išdėstė šiame 9 skyriuje, ką mes studijavome praeitose pamokose, mes irgi
turėtume prieiti prie tokios išvados.

• Rom 9, 30-31 •
„Bet Izraelis, kuris sekė teisumo įstatymu,
nepasiekė teisumo įstatymo“.
Izraelis nepasiekė Dievo teisumo
Paulius sako, kad pagonys gavo Dievo teisumą, nors jie nesiekė jo, neieškojo. O Izraelio tauta nors ir siekė įstatymo teisumo, tačiau jo negavo, nepasiekė. Ar
pagonys gyveno, siekdami teisumo, bandydami būti teisūs Dievo akyse? Ne. Jie
gyveno taip, kaip jie išmanė. Tai kodėl pagonys gavo teisumą? Paulius apie tai aiškino Laiško romiečiams pirmuosiuose skyriuose. Žmogui nereikia pačiam daryti
teisumo darbų, bet matyti, kad esi nusidėjėlis. Reikia pasitikėti Jėzumi Kristumi,
kad Jis mirė už mūsų nuodėmes ir Savo krauju atpirko mus nuo bausmės už nuodėmę. Mes patys nepajėgūs kažką padaryti, kad save išgelbėtume. Mes tikėjome
Dievu, kuris išteisina bedievį. Tuomet mūsų tikėjimas buvo užskaitytas teisumu.
Kadangi mes tikėjome Kristumi, ką Jis padarė ant kryžiaus, tai Dievas mūsų tikėjimą priėmė už teisumą. Mes nieko nepadarėme, nepajudinome nei piršto, mes
tik pasitikėjome Jėzumi Kristumi, ir Dievas mus išgelbėjo per Savo malonę. Mes
išgelbėti Dievo malone per tikėjimą, ir tai ne savo darbais, tai yra Dievo dovana.
Taigi ką pagonis daro? Jis sako: „Aš esu nusidėjėlis, aš esu bedievis ir aš tikiu Jėzumi Kristumi ir tikėjimu aš gaunu Dievo teisumą“. Mums nieko nereikėjo daryti,
Kristus viską padarė. Mums tereikėjo Juo pasitikėti.
Pagonių išgelbėjimas niekuomet nebuvo kažkoks neįmanomas dalykas. Kai
Izraelio tauta gyveno pagal įstatymą, pagonys turėjo galimybę būti išgelbėtais.
Senajame testamente yra nemažai vietų, kur yra parašyta, kaip pagonys gali būti
išgelbėti. Rašte yra pavyzdžių kaip tai įvyko. Išgelbėjimą praeityje pagonys galėjo
gauti per Izraelio tautą. Dievas Abraomui davė pažadą, kad jo sėkloje (Izraelyje)
bus palaimintos visos žemės tautos, visos žemės giminės. Visi pagonys bus palaiminti per Izraelį. Evangelijoje pagal Joną Jėzus Kristus sakė, kad pagonims išgelbėjimas yra iš žydų. Tačiau Laiško romiečiams 9 skyriuje kalbama apie kitokį
išgelbėjimą. Čia kalbama, kad griuvus Izraelio tautai, išgelbėjimas atėjo pagonims.
Izraelio tauta yra puolusi, perdaryta iš garbingojo indo į negarbingąjį, ir to dėka
pagonims atėjo išgelbėjimas. Pagonys buvo perdaryti iš rūstybės indų į garbingus
indus, gailestingumo indus. Pranašystėje buvo rašoma, kad pagonys turėjo ga-
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limybę būti išgelbėti vien tik per Izraelio tautą. Tik per jų kilimą, o ne griuvimą.
Tačiau Paulius rašo, kad dabar vyksta atvirkščiai, pagonims išgelbėjimas atėjo ne
per Izraelio pakilimą, bet per Izraelio griuvimą. Tai du skirtingi išgelbėjimai. Pranašystėje, Senajame testamente, buvo skelbiamas ne toks pagonių išgelbėjimas,
skirtingas nuo dabartinio, nuo to, kurį skelbia Paulius savo laiškuose. Tie išgelbėjimai yra skirtingi todėl, kad Senajame testamente skelbiama skirtinga žinia nuo
Pauliaus skelbiamos žinios. Pranašystėje, Senajame testamente, nebuvo skelbiama
to, ką skelbia Paulius, nes tai dar nebuvo žinoma, Dievas tai laikė paslaptyje. Pauliaus skelbiamas pagonių išgelbėjimas buvo laikomas paslaptyje nuo pasaulio pradžios. Senojo testamento Pranašystėje nebuvo kalbama, kad pagonys bus išgelbėti,
kai Izraelio tauta nupuls. Atvirkščiai. Pranašystėje rašoma, kad pagonių tautos bus
išgelbėtos per Izraelio tautą, kai Izraelio tauta bus palaiminta, išgelbėta. Tačiau
dabartiniu laiku mums nereikia ieškoti išgelbėjimo per Izraelio tautą. Atvirkščiai,
Izraelio tauta yra puolusi ir per ją neįmanoma gauti jokio išgelbėjimo. Dievas atmetė Izraelio tautą, jos nebenaudoja pagonių išgelbėjimui. Šiandien žmogus turi
siekti teisumo ne pagal įstatymą, bet tikėjimu. Reikia tikėti tuo, ką Kristus už mus
padarė ant kryžiaus. Tokiu būdu žmogus gauna teisumą. Mūsų išgelbėjimas yra
visiškai atskirai nuo Izraelio tautos. Mums nereikia Izraelio tautos. Jei šiandien
žydai nori būti išgelbėti, jie irgi turi elgtis taip pat, kaip pagonys. Negyventi pagal
įstatymą, siekiant užsidirbti teisumą, bet nieko nedaryti, o vien tik pasitikėti tuo,
ką Kristus atliko ant kryžiaus.
Rom 11, 13: „Nes aš kalbu jums, pagonys, kadangi aš esu pagonių apaštalas,
aš aukštinu savo tarnybą“.
Kodėl Paulius aukštino savo tarnybą? Atsakymas 14 eilutėje: „jei kokiu nors
būdu sukelčiau pavydą tiems, kurie yra mano kūnas (izraelitai), ir kai kuriuos jų
išgelbėčiau“. Paulius ėjo pas žydus ir skelbė jiems evangeliją, kad jie matytų, jog
Dievas išgelbėja pagonis. Paulius siekė parodyti savo tautiečiams, kad jiems nereikia siekti užsidirbti teisumą pagal įstatymą, bet reikia vien tikėti. Šiandien žydas
turi elgtis kaip pagonis. Jam nereikia pasitikėti savimi, gyventi pagal įstatymą, tarsi pats galėtų savo jėgomis užsidirbti teisumą ar palankumą iš Dievo. Žydui nieko
nereikia daryti, tik tikėti. Tik tikėjimu jis bus išteisintas, kaip ir pagonis.
Paulius aukština savo tarnystę, kad sukeltų Izraelio tautai pavydą, kad ir jie
būtų išgelbėti taip, kaip ir pagonys.
Ar žinote, ką šiandien daro religijos? Jie bando padaryti, kad pagonys gyventų kaip žydai. Jie siekia, kad pagonys gyventų pagal Izraelio karalystės programą, kas buvo skelbiama Evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Jie siekia, kad pagonys būtų pakrikštyti Izraeliui skirtu vandens krikštu, skirtu Izraelio
tautai. Jie bando paimti viską, kas skirta Izraelio tautai, ir priklijuoti tai pagonims,
kad šie gyventų kaip Izraelio tauta. Todėl mums būtina teisingai padalyti tiesos
žodį, atskirti tai, kas duota Izraeliui nuo to, kas duota mums – Kristaus kūnui.
Pavojingas dalykas žinoti Bibliją, ją skelbti, bet teisingai nepadalyti Dievo Žodžio.
Tai pavojinga tiek jums, tiek jūsų klausytojams, nes jūs sužlugdysite savo ir kitų
žmonių, kurie jus klauso, gyvenimus, nes darysite tai, ko Dievas nenori, kad jūs
šiandien darytumėte. Jūs imsite citatas iš Biblijos, jomis seksite, bet pasirodys, kad
tos citatos šiandien neturi jokios reikšmės, nes Dievas šiandien to nedaro. Todėl
jums būtina sužinoti, ką Dievas šiandien daro. O kad tai sužinotumėte, jums reikia
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teisingai padalyti tiesos žodį. Per visą Savo istoriją Dievas keitė žinią žmonėms.
Ką Dievas vienu laikotarpiu liepė daryti vienai žmonių grupei, tai kitu laikotarpiu
kitai grupei žmonių jis pasakė daryti visiškai ką kitą. Kad žmogus darytų Dievo
valią, jis turi daryti tai, ką jam Dievas liepė daryti, o ne paskaičius Bibliją daryti tai,
kas buvo liepta kitiems daryti. Labai liūdna, kad šiandien daugelyje bažnyčių nesigilinama į tai, į ką Biblija kreipiasi, bet imama ir pritaikoma sau tai, kas yra taikytina
kitiems. Todėl pasidaro neaišku, ką Dievas daro ir ką mums reikia daryti. Šiandien
mes negyvename pagal Izraelio programą, kas buvo parašyta Įstatyme, kas buvo
parašyta Evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Izraelio tauta dabar yra atmesta, atkirsta, Dievas atidėjo ją į šoną. Kodėl gi taip įvyko su Izraelio tauta?

• Rom 9, 32 •
„Kodėl? Nes jie ieškojo to ne tikėjimu,
bet tarytum įstatymo darbais“.
Izraelio tauta galvojo, kad jie bus išgelbėti, jei jie gyvens pagal įstatymą, darydami įstatymo darbus. Jie pasitikėjo savimi, kėlė savo teisumą. Jie galvojo, kad
jie yra tobuli, teisūs. Jie praleido pro pirštus tai, kad tikėjimas yra pats pagrindinis
dalykas, ko Dievas siekia iš žmogaus.
10 skyriuje bus labai plačiai aiškinama apie Izraelio tautą.
Rom 10, 2-3: „Nes aš jiems liudiju, kad jie turi Dievo uolumo, bet ne pagal
pažinimą. Nes jie, nežinodami Dievo teisumo ir imdamiesi įtvirtinti savąjį teisumą, patys nepakluso Dievo teisumui“.
Jie siekė savo pačių teisumo darbais užsidirbti teisumą.

• Rom 9, 33 •
„Nes jie užkliuvo už to suklupimo akmens;
kaip yra parašyta: „Štai aš dedu Sione
suklupimo akmenį ir papiktinimo uolą,
ir kas juo tiki, nebus sugėdintas“.
Izraelio tauta suklupo už suklupimo akmens, papiktinimo uolos. Suklupimo akmuo, papiktinimo uola, tai Jėzus Kristus Savo žemiškoje tarnystėje, kai Jis
vaikščiojo tarp Izraelio tautos. 33 eilutėje pranašas Izaijas pranašavo: „Štai aš dedu
Sione suklupimo akmenį ir papiktinimo uolą“. Jis pranašavo, kad ateityje ateis
Jėzus Kristus, Izraelio Mesijas, pažadėtasis Izraelio tautai ir Izraelio tauta suklups
ties Juo. Bet kas Juo pasitikės, nebus sugėdytas. Jėzus Kristus buvo papiktinimo
uola, suklupimo akmuo Sione, Jeruzalėje. Kai Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje tarp
Izraelio tautos, Evangelijoje pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną, Jis buvo jiems papiktinimas. Izraelio tauta Juo pasipiktino. Viskas, ką Jis darė, ką kalbėjo, Izraelio
tautai tai nepatiko. Juos tai labai piktino, ir Izraelio tauta Jo gėdijosi. Kai Jėzus Kristus atėjo kaip Izraelio karalius ir kai Jis atjojo į Jeruzalę prieš Savo nukryžiavimą,
Jis neatjojo ant balto žirgo išdidžiai, kaip visi karaliai, bet ant jauno asiliuko. Jėzus
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Kristus atėjo nusižeminęs. Pirmą kartą Jėzus Kristus atėjo nusižeminęs, Jis neatėjo
kaip galingas karalius. Todėl Izraelio tauta pasipiktino Juo, jiems buvo gėda žiūrėti
į tokį karalių. Kas čia per karalius? Jie tikėjosi, kad Jis ateis ir Savo galinga ranka
išvaduos juos iš jų priešų. Bet Jėzus Kristus buvo atėjęs nusižeminęs, Jis buvo atėjęs mirti už jų nuodėmes, išgelbėti juos pirmiausia iš jų nuodėmių. Tačiau Izraelio
tauta praleido šią galimybę ir suklupo už to akmens. Kodėl taip įvyko? Todėl, kad
jie netikėjo tuo, kas apie Mesiją buvo parašyta Senajame testamente. Jie siekė užsidirbti teisumą savo darbais, gyvendami pagal įstatymą. Jie nenorėjo Jėzaus Kristaus, jie žiūrėjo į save. Jie pasitikėjo savimi ir savo pajėgumu užsidirbti teisumą.
Rom 11, 11: „Tad aš sakau: ar jie suklupo, kad pargriūtų? Apsaugok Dieve,
bet verčiau per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo pagonims, kad sukeltų jiems pavydą“.
Kai Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje, Jis buvo padėtas kaip suklupimo akmuo.
Tuo metu Izraelio tauta suklupo. Bet ji tuo metu dar nepargriuvo, o tik suklupo.
„Ar jie suklupo, kad jie pargriūtų?“ Apsaugok Dieve! Jų suklupimas dar nebuvo
jų griuvimas, jie suklupo, bet nepargriuvo. Tai buvo tik jų suklupimas. Toliau rašoma, kad per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo pagonims. Taigi pirmiausia jie suklupo,
kai Jėzus vaikščiojo žemėje, bet vėliau, po kiek tai laiko, jie griuvo. Jie pargriuvo
kitu laikotarpiu, po to, kai Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė. Jėzus Kristus Savo žemiškoje tarnystėje sakė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką jie daro“. Jėzus Kristus
meldėsi už Izraelio tautą, kad Dievas jiems atleistų. Izraelio tauta dar nenupuolė,
kai Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus.
Prisiminkime. Evangelijoje pagal Luką 13 skyriuje rašoma apie figmedį, kai
Jėzus Kristus vaikščiojo tarp žydų ir tris metus ieškojo vaisiaus ant to figmedžio,
bet nerado. Todėl Tėvas ir sako: „Aš iškirsiu tą figmedį, tą nevaisingą Izraelio tautą, kurie netikėjo Jėzumi Kristumi. Jie nedavė atsivertimo vaisiaus, jie buvo bevaisiai“. Bet Jėzus Kristus sako: „Pasigailėk jų, Tėve, duok jiems dar vienus metus,
o jei jie toliau neduos vaisiaus, tada iškirsk“. Jėzus Kristus tris metus vaikščiojo
Savo žemiškoje tarnystėje, po to Jis buvo nukryžiuotas, prisikėlė ir po Jo prisikėlimo Izraelio tautai buvo duoti dar vieni metai. Dievas pratęsė dar vienus metus
Izraelio tautai, davė jiems galimybę atsiversti. Izraelio tautos griuvimas įmanomas
ties kryžiumi, nes po Jėzaus Kristaus prisikėlimo Izraelio tautai dar buvo duoti
vieneri metai atsivertimui. Jėzus Kristus po mirties prisikėlė, nuėjo pas Tėvą, ir
Sekminių dieną mažajai kaimenei atsiuntė Šv. Dvasią, kad šie eitų ir skelbtų karalystės evangeliją. Visus metus mažoji kaimenė kalbėjo tai, ką Šv. Dvasia jiems
davė prabilti. Tai buvo Šv. Dvasios tarnystė. Ištisi metai buvo Šv. Dvasios tarnystė
Izraelio tautos netikintiesiems, kad šie atsiverstų. Tačiau praėjo metai, bet Izraelio
tauta atmetė Šv. Dvasios tarnystę. Tada įvyko Izraelio tautos nuopuolis, griuvimas.
Šis įvykis aprašomas Apaštalų darbų 7 skyriuje. Steponas sakė Izraelio lyderiams:
„Jūs visuomet priešinatės Šv. Dvasiai. Kaip jūsų tėvai darė, taip ir jūs darote. Jūs
neapipjaustytomis širdimis ir ausimis“. Žydai tapo neapipjaustytomis širdimis ir
ausimis, kaip ir pagonys. Steponas pamatė atsistojusį Jėzų Kristų Tėvo dešinėje,
Jis atsistojo teisti netikinčių izraelitų. Todėl Dievas žydus iš garbės indo padarė
negarbės indu. Apie tai Paulius kalba Laiško romiečiams 9 skyriuje. Izraelio tauta
turėjo galimybę tikėjimu gauti teisumą, bet jie atmetė tą galimybę, jie siekė įkurti
savąjį teisumą.
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DEŠIMTAS SKYRIUS
• Rom 10, 1 •
„Broliai, mano širdies troškimas ir malda
Dievui už Izraelį yra, kad jie būtų išgelbėti“.
Kažkas galėtų pasakyti: „Izraelio tauta suklupo, paskui griuvo, Dievas juos
atmetė. Tai kaip atmestas Izraelis gali būti išgelbėtas? Jei Dievas atidėjo Savo tautą
į šoną, ar žydas gali būti išgelbėtas?“ Logiškas klausimas. Atsakymas – žydas gali
būti išgelbėtas.
Rom 11, 26-27: „Ir taip bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip yra parašyta: „Iš Siono ateis Išvaduotojas ir nukreips bedievystę nuo Jokūbo, nes ši yra mano sandora
jiems, kai aš nuimsiu jų nuodėmes“.
Ar Paulius žinojo, kad Izraelio tauta ateityje bus išgelbėta? Taip, jis apie tai
rašo. Tad, jei Paulius žino, kad Izraelio tauta bus ateityje išgelbėta, tai ką jis turi
omenyje sakydamas 10 skyriuje: „Broliai, mano širdies troškimas ir malda Dievui
už Izraelį yra, kad jie būtų išgelbėti“. Čia kalbama ne apie Izraelio tautos išgelbėjimą, bet apie atskiro žydo, kuris dabar lygus pagoniui, išgelbėjimą.
Rom 11, 14: „Jei kokiu nors būdu sukelčiau pavydą tiems, kurie yra mano
kūnas, ir kai kuriuos jų išgelbėčiau“.
Paulius žino, kad Izraelio tauta, kaip žmonių grupė, bus išgelbėta ateityje, nes
Dievas įvykdys visus jiems duotus pažadus. Tačiau 10 skyriuje, 1 eilutėje, Paulius
kalba apie atskirą žydą, gyvenantį dabartiniu metu, kai Izraelio tauta yra atmesta.
Dabar žydas yra lygus pagoniui, Izraelio tauta nebėra Dievo tauta. Dabar žydas gali
būti išgelbėtas kaip ir pagonis, pasitikėdamas Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju.
Visi išgelbėti pagal Pauliaus evangeliją, yra Šv. Dvasios pakrikštyti į Kristaus kūną,
kuriame nėra nei žydo, nei pagonies. Yra įtikėję žydai ir pagonys viename kūne,
tik jau nėra jokio skirtumo ar tu esi žydas, ar pagonis. Dievas šiandien įgyvendina
tikslą, kuris nuo pasaulio pradžios buvo laikomas paslaptyje, niekados apie jį anksčiau nebuvo kalbėta. Ir Dievas dabar nori pasigailėti tų, kurių nori pasigailėti ir būti
gailestingas tiems, kuriems nori būti gailestingas. Kiekvienam žydui yra duota galimybė būti išgelbėtam pagal Pauliaus skelbiamą evangeliją. Bet kodėl jie nenori ateiti
pas Paulių ir būti išgelbėti pagal jo evangeliją, kodėl jie neseka teisumo tikėjimu?

• Rom 10, 2-3 •
„Nes aš jiems liudiju, kad jie turi
Dievo uolumo, bet ne pagal pažinimą“.
Paulius buvo toks pats, jis turėjo Dievo uolumo, jis siekė įtvirtinti savąjį teisumą. Paulius rašo Laiškuose filipiečiams, galatams, kad jis anksčiau gyveno religingą gyvenimą, siekdamas pagal įstatymą įtvirtinti savąjį teisumą. Bet jis suprato
ir pamatė pagal tai, ką Kristus jam apreiškė, kad jis tai darė ne pagal pažinimą. Ar
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niekada nepagalvojote, ką Paulius skelbė žydams sinagogose?
Rom 10, 8: „Bet ką jis sako? „Žodis yra arti tavęs – tavo burnoje ir tavo širdyje“, tai yra tikėjimo žodis, kurį mes skelbiame“.
Paulius skelbė žydams tikėjimą. Jis skelbė, kad jiems reikia tikėti, siekti tikėjimo teisumo, o ne įstatymo teisumo.

• Rom 10, 3 •
„Nes jie, nežinodami Dievo teisumo
ir imdamiesi įtvirtinti savąjį teisumą,
patys nepakluso Dievo teisumui“.
Kodėl Izraelio tauta nepakluso Dievo teisumui? Todėl, kad ėmėsi įtvirtinti
savąjį teisumą. O ką reikia daryti, kad paklustume Dievo teisumui? Reikia nesiekti
savojo teisumo, bet pasiduoti, nieko nedaryti, vien tikėti Kristumi, tuo, ką Kristus
atliko ant kryžiaus. Žydai tikėjo savais darbais. Tikėjo, kad jų teisumo darbai pelnys jiems išgelbėjimą.
Paulius rašo apie savo religingą praeitį, kad jis buvo fariziejus, turėjo gerą
padėtį, buvo hebrajus iš hebrajų, pagal teisumą, kuris yra įstatyme, nepeiktinas.
Jis gyveno pagal Dievo įstatymą. Tačiau jis toliau rašo.
Fil 3, 7-8: „Bet tai, kas man buvo pelnas, tai aš palaikiau nuostoliu dėl Kristaus. Taip, be abejo, ir aš laikau viską nuostoliu dėl pažinimo pranašumo Kristaus
Jėzaus, mano Viešpaties, dėl kurio aš viską praradau ir laikau tai mėšlu, kad laimėčiau Kristų“.
Atkreipkite dėmesį, kaip Paulius vadina tą religiją, kurios jis anksčiau laikėsi
ir siekė savojo teisumo? Mėšlu. Taip šiandien Dievas vertina religiją – mėšlu.
Fil 3, 9: „Ir būčiau rastas jame, neturėdamas savo teisumo, kuris yra iš įstatymo, bet tą, kuris yra per Kristaus tikėjimą – teisumą, kuris yra iš Dievo, tikėjimu“.
Kas vyksta, kai jūs ar kas nors kitas bando gyventi pagal įstatymą? Tuomet
jūs ar kitas bandote įtvirtinti savąjį teisumą. Paulius sako, kad lygiai taip pat darė
Izraelis ir jis pats. Bet Paulius sako, kad išmoko, jog reikia ieškoti ne savojo teisumo, bet to, kuris yra per Kristaus tikėjimą. Todėl Paulius ir ėjo pas žydus į sinagogas ir skelbė, kad jie sužinotų tai, ką jis sužinojo, kad jie nepasitikėtų savimi, bet
pasitikėtų tuo, ką Dievas sako.
Rom 2, 17-23: „Štai tu esi vadinamas žydu ir pasikliauji įstatymu, ir giriesi
Dievu ir žinai jo valią, ir iš įstatymo pamokytas išmėgini tai, kas yra geriausia; ir esi
įsitikinęs, kad tu esi aklųjų vedlys, šviesa tų, kurie yra tamsoje, kvailųjų vadovas,
kūdikių mokytojas, įstatyme turįs pažinimo ir tiesos pavidalą. Todėl tu, kuris mokai
kitą, ar savęs nepamokai? Tu, kuris skelbi žmogui nevogti, ar tu vagi? Tu, kuris sakai
žmogui nesvetimauti, ar tu svetimauji? Tu, kuris bjauriesi stabais, ar tu šventvagiauji? Tu, kuris giriesi įstatymu, ar darai Dievui negarbę, laužydamas įstatymą?“
Žydas skelbia visiems įstatymą, sako, kad gyvena pagal įstatymą, bet iš tikrųjų
jis laužo įstatymą. Jis giriasi įstatymu, bet laužydamas įstatymą, daro Dievui negar-
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bę. Paulius tarsi sako žydui: „Argi tu nematai, argi tu nesupranti, kad kitam žmogui
kalbėdamas: „Nevok, nesvetimauk, to ir to nedaryk“, lygiai tą patį pats darai. „Argi
tu ne toks pats, kaip tas žmogus, kuriam skelbi? Argi tu nesi nusidėjėlis? Argi tu nedarai nuodėmės kitam sakydamas, kad nedarytų nuodėmės? Juk tu pats tai darai“.
Tačiau žydai neišmoko, ko įstatymas mokė. Įstatymo tikslas buvo parodyti žydui,
kad jis yra nusidėjėlis, kad jis negali laikytis įstatymo, kad jis laužo įstatymą. Per įstatymą yra nuodėmės pažinimas, kaip rašoma Laiške romiečiams 3 skyriuje. Įstatymo
tikslas buvo išmokyti žydą, kad jis pamatytų, jog jis yra nusidėjėlis.
Jie yra uolūs Dievui, moko gyventi pagal įstatymą, bet nemato, ką įstatymas
juos moko: kad jie yra nusidėjėliai, jie negali gyventi pagal įstatymą, jie nepajėgūs
patikti Dievui. Jie praleido pro pirštus ir pro ausis tai, ką mokė įstatymas. Vietoj
to, kad jie paklustų tam, ko mokė įstatymas, jie paėmė įstatymą ir pavertė jį savo
religija, pridėjo savų tradicijų. Paulius sako, kad žydų religija be saiko persekioja
bažnyčią, ją niokoja. Paulius dar būdamas žydų religijoje davė daugiau naudos už
daugelį jam lygių jo paties tautoje. Jis buvo lyderis žydų religijoje, nepalyginamai
uolesnis dėl savo tėvų tradicijų. Religija, tai žmogaus pastangos užsidirbti iš Dievo
palankumą. Žmogus siekia kažką daryti, kad teismo dieną prieš Dievą turėtų kuo
pasigirti, iškeldamas savąjį teisumą.
Rom 9, 31-32a: „Bet Izraelis, kuris sekė teisumo įstatymu, nepasiekė teisumo
įstatymo. Kodėl? Nes jie ieškojo to ne tikėjimu, bet tarytum įstatymo darbais“.
Jie nepasiekė įstatymo teisumo. Kodėl? Todėl, kad įstatymo teisumo jie siekė
savo darbais, savo pastangomis vykdydami įstatymą. Jie norėjo vykdyti viską, ko
reikalavo įstatymas, ir tokiu būdu užsidirbti tą teisumą, kurio reikalavo įstatymas.
Jie nesiekė įstatymo teisumo tikėjimu, jie netikėjo, kad jie yra nusidėjėliai. Kai Jėzus
Kristus atėjo ir pasakė žydams, kad jie pirmiausiai siektų Dievo karalystės ir Jo teisumo, žydai užmerkė akis, Jie nepamatė Jo. Jie praleido Kristų, tarsi Jis praėjo pro
šoną. Tačiau juk Jis buvo atėjęs pas juos, išgelbėti juos. Jie buvo užimti savo teisumu,
siekdami savais darbais užsidirbti įstatymo teisumą. Jie nesekė tikėjimu. Tie, kurie
tikėjo, tie suprato, kad yra nusidėjėliai, kad jie neturi savojo teisumo, jiems reikia tikėti tuo, ką Dievas sako. Tačiau netkintys siekė įtvirtinti savąjį teisumą ir nepakluso
Dievo teisumui. Todėl jie atmetė Kristų, jiems Jo nereikėjo. Jie buvo užsiėmę savo
teisumu. Jie siekė įtvirtinti savąjį teisumą, savais darbais jį užsidirbti.

• Rom 10, 4 •
„Nes Kristus yra įstatymo galas teisumui
kiekvieno, kuris tiki“.
Paulius siekė, kad Izraelis pamatytų, jog Kristus yra įstatymo galas teisumui
kiekvieno, kuris tiki. Jis norėjo, kad žydai pamatytų, jog Kristus yra vienintelis
kelias, per kurį žmogus gali gauti teisumą iš Dievo. Paulius toliau rašo 5 eilutėje:
„Nes Mozė aprašo teisumą, kuris yra iš įstatymo, kad „Žmogus, kuris daro tuos
dalykus, jais gyvens“.
Paulius tarsi sako: „Jei būtumėte supratę, ką Mozė jums kalbėjo, jūs būtumėte supratę, kad negalite įtvirtinti savojo teisumo, gyvendami pagal įstatymą.
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Tas, kuris nori savo jėgomis užsidirbti įstatymo teisumą, turi daryti gerus darbus,
visą laiką laikytis įstatymo, nenusikalsti nei vienu dalyku. Turi būti tobulai teisus,
tobulas žmogus”. Ar žydai galėjo tobulai laikytis įstatymo, ar žydai buvo tobuli?
Ne. Mozė jiems sakė: „Jei norite būti teisūs prieš Dievą, jūs turite pastoviai laikytis
įstatymo, nenusižengti nei vienam dalykui”. Bet ar jie tai darė? Ne. Jei jie būtų
klausę to, ką Mozė sakė, jie nebūtų pasitikėję savimi. Je būtų pamatę, kad negali to
padaryti. Izraelio tauta nesuprato, ko moko įstatymas. Įstatymas mokė, kad jie yra
nusidėjėliai. Tačiau jie įstatymu pasinaudojo kaip priemone iškelti savąjį teisumą.
Todėl Dievas juos perdarė iš garbingų indų į negarbinguosius.
Prisiminkime. Izraelitai negalėjo būti išgelbėti, nes nepakluso Dievo teisumui, bet norėjo įtvirtinti savąjį teisumą. Žydai neteisingai suprato įstatymą. Įstatymas mokė, kad žydai yra nusidėjėliai. Tačiau jie įstatymą iškreipė, pavertė jį savo
religija. Gyvendami pagal įstatymą, jie siekė iškelti savąjį teisumą, nematydami,
kad Kristus yra įstatymo galas teisumui kiekvieno, kuris tiki. Kristus yra įstatymo
galas tam, kad žmogus įgytų Dievo teisumą. Tačiau tai nereiškia, kad Kristus padarė
galą įstatymui. Ateityje Izraelio tauta gyvens pagal įstatymą, Dievas jiems duos Savo
Dvasią ir įrašys įstatymą į jų širdis, kad jie galėtų gyventi pagal įstatymą.
Kristus – įstatymo galas
Gal 3, 22-24: „Bet Raštas viską užrakino nuodėmės valdžioje, kad pažadas
per Jėzaus Kristaus tikėjimą būtų duotas tiems, kurie tiki. Bet prieš ateinant tikėjimui mes buvome saugojami įstatymo valdžioje, uždaryti tikėjimui, kuris po to
turėjo būti apreikštas. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, kad atvestų mus pas
Kristų, kad mes būtume išteisinti tikėjimu“.
Jei Izraelio tauta būtų paklususi įstatymui, jo mokymui, įstatymas būtų juos
išmokęs ir atvedęs juos pas Kristų. Įstatymas būtų parodęs žydams, kad jie yra nusidėjėliai, kad jie negali būti išteisinti pagal savo darbus ir jiems reikia Gelbėtojo.
Jei žydai būtų teisingai supratę įstatymą ir būtų pasidavę įstatymo auklėjimui, jie
būtų supratę, kad teisumą jie gali gauti ne savo teisumo darbais, bet tik tikėjimu,
tikint tuo, ko moko įstatymas.
Gal 3, 24-25: „Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, kad atvestų mus pas
Kristų, kad mes būtume išteisinti tikėjimu. Bet kai atėjo tikėjimas, mes nebesame
auklėtojo valdžioje“.
Mes nebesame įstatymo valdžioje. Laiško romiečiams 7 skyriuje rašoma,
kad mes esame mirę įstatymui, išvaduoti iš įstatymo. Laiško romiečiams 6 skyriuje rašoma, kad mes nesame įstatymo valdžioje, bet malonės valdžioje. Įstatymas
mums negalioja visiškai. Laiške kolosiečiams rašoma, kad Kristus pašalino visus
įsakymus, kurie buvo prieš mus, prikaldamas juos prie kryžiaus. Mes išlaisvinti
iš įstatymo, įstatymas nebeturi mums valdžios. Mes gyvename ne pagal įstatymą,
bet pagal malonę. Taip Dievas bendrauja su žmonija šiandien – pagal malonės
evangeliją.
Praeityje Dievas Izraelio tautai buvo davęs Mozės įstatymą, kad jie pagal
jį gyventų. Jėzus Kristus atėjo į žemę pas Izraelio tautą, mirė ant kryžiaus, paki-
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lo į dangų ir per Sekminių dieną mažajai kaimenei atsiuntė Šv. Dvasią. Kiek vėliau, Apaštalų darbų 7 skyriuje, įvyko Izraelio griuvimas. Griuvus Izraelio tautai,
Dievas sustabdė karalystės evangeliją, sustabdė įstatymo tvarką, ir įvedė malonės
tvarką. Šiandien visas pasaulis gyvena Dievo malonės amžiuje. Įstatymas šiandien
mums negalioja, kaip kad anksčiau galiojo Izraelio tautai. Mes esame mirę įstatymui, išvaduoti iš jo, mums įstatymas neturi jokio poveikio, jis mums neduotas.
Dievo Dvasia mūsų nemoko gyventi pagal įstatymą.
Ateityje Dievas sudarys su Izraelio tauta naująją sandorą, kaip rašoma Jeremijo pranašystėje ir Laiško hebrajams 8 skyriuje. Ateityje Dievas įrašys į Izraelio
žmonių širdis įstatymą, įsakus ir duos jiems Savo Dvasią. Turėdami Dievo Dvasią
ir į širdis įrašytą įstatymą, žydai bus pajėgūs gyventi pagal įstatymą. Gyvendami
pagal Senąjį testamentą, pagal senąją sandorą, izraelitai negalėdavo laikytis įstatymo, nes jie tai darydavo savo pajėgumu, jie neturėdavo Dievo Dvasios ir įstatymo,
įrašyto į širdis. Žmogus pats negali gyventi pagal įstatymą ir patikti Dievui, nes
yra nusidėjėlis, laužantis įstatymą. Tačiau Dievas pakeis žydus, ir tuomet jie galės
gyventi pagal įstatymą ir patikti Dievui.
Hbr 8, 1-4: „Na, o esmė to, ką kalbėjome, yra ši: mes turime tokį aukščiausiąjį
kunigą, kuris yra atsisėdęs Didenybės sosto dešinėje danguose; patarnautoją šventyklos ir tikrosios padangtės, kurią pastatė Viešpats, o ne žmogus. Nes kiekvienas
aukščiausiasis kunigas yra paskirtas aukoti dovanas ir aukas, todėl yra būtinybė,
kad ir šis žmogus turi ką nors aukoti. Nes jeigu jis būtų žemėje, jis nebūtų kunigas,
kadangi čia yra kunigai, kurie aukoja dovanas pagal įstatymą“.
Kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę pas žydus, Jis nebuvo kunigas. Kristus
tapo aukščiausiuoju kunigu tik po prisikėlimo. Kodėl Jis prieš tai negalėjo būti kunigas? Todėl, kad, vaikščiodamas tarp žydų, Kristus neaukojo aukų už nuodėmes,
kaip kunigai daro. Jėzus Kristus tik vėliau paaukojo Save kaip auką ant kryžiaus.
Tik paaukojęs Save kaip auką, po prisikėlimo, Jėzus Kristus tapo aukščiausiuoju
kunigu. Kol Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje, Jis buvo pranašas, siųstas pas Izraelio tautą. Kai Jis mirė ir prisikėlė, tik tada Jis tapo Izraelio tautos aukščiausiuoju
kunigu. Kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę ir atsisės Savo šlovės soste Jeruzalėje, kaip rašoma Evangelijoje pagal Matą, Jis bus Kunigas ir Karalius. Taip
pat ir Izraelio tauta, kaip Dievas pažadėjo, bus karališkoji kunigija žemėje. Petras
rašo žydams, kad jie yra karališkoji kunigija. Tą patį sako ir Jonas Apreiškime. Kai
Jėzus Kristus sėdės kaip Kunigas ir Karalius Savo šlovės soste, Izraelio tauta bus
karališkoji kunigija žemėje.
Naujosios sandoros būtinybė
Hbr 8, 5-8: „Kurie tarnauja dangiškų dalykų pavyzdžiui ir šešėliui, kaip
Mozė buvo Dievo perspėtas, kai rengėsi daryti padangtę, nes: „Žiūrėk, – sako
jis, – kad viską padarytum pagal tau kalne parodytą pavyzdį“. Bet dabar jis gavo
tiek prakilnesnę tarnystę, kiek jis yra ir tarpininkas geresnės sandoros, kuri buvo
įtvirtinta remiantis geresniais pažadais. Nes jei ana pirmoji sandora būtų buvusi
nepriekaištinga, tuomet nebūtų ieškoma vietos antrajai. Nes juos kaltindamas jis
sako: „Štai ateina dienos, – sako Viešpats, – kai aš sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir su Judos namais“.
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Jėzus Kristus paveldėjo geresnę kunigystę, paremtą geresne sandora.
„Nes jei ana pirmoji sandora būtų buvusi nepriekaištinga, tuomet nebūtų
ieškoma vietos antrajai“. Jei Senasis testamentas būtų geras, nepriekaištingas, tuomet nebūtų reikėję steigti Naujojo testamento, Naujos sandoros. Kyla klausimas.
Ar Dievo įsteigta tvarka netobula? Nieko panašaus. Dievo sandora ir įstatymas yra
tobuli. 8 eilutė nurodo, kas iš tikrųjų yra kaltas ir netobulas: „Nes juos kaltindamas
jis sako: „Štai ateina dienos, – sako Viešpats, – kai aš sudarysiu naują sandorą su
Izraelio namais ir su Judos namais“. Tai žmonės yra kaltinami, kad reikėjo Naujos
sandoros, o ne Dievas. Tai Izraelio tauta nesugebėjo laikytis senos sandoros, tai jie
kalti. Todėl Dievas įsteigs naują sandorą, duos jiems Savo Dvasią, kad izraelitai
būtų pajėgūs jos laikytis ir patikti Dievui.
Rom 8, 3: „Nes ko įstatymas negalėjo padaryti, kadangi buvo silpnas per kūną“.
Žmogaus kūnas per silpnas, negali įvykdyti įstatymo. Tai automatiškai nusilpnino įstatymą. Įstatymas ir senoji sandora tapo priekaištingi, nes pagal juos gyveno
žmonės, negalintis jų laikytis. Įstatymas yra geras, jame nėra jokių trūkumų. Tačiau
blogybė žmoguje, tai jis negali laikytis įstatymo, todėl įstatymas nesuteikia pajėgumo,
kad žmogus galėtų jo laikytis. Todėl reikėjo Naujos sandoros, reikėjo Dievo įsiterpimo.
Hbr 8, 7-10: „Nes jei ana pirmoji sandora būtų buvusi nepriekaištinga, tuomet nebūtų ieškoma vietos antrajai. Nes juos kaltindamas jis sako: „Štai ateina
dienos, – sako Viešpats, – kai aš sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir su
Judos namais: ne pagal sandorą, kurią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai aš paėmiau juos už rankos, kad išvesčiau juos iš Egipto šalies; kadangi jie nepasiliko
mano sandoroje, ir aš juos apleidau, – sako Viešpats. – Nes šita yra sandora, kurią
sudarysiu su Izraelio namais po anų dienų, – sako Viešpats; – aš įdėsiu savo įstatymus į jų protą ir įrašysiu juos į jų širdis, ir būsiu jiems Dievas, o jie bus man tauta.
ir jie nei vienas nemokys savo artimo ir nei vienas savo brolio, sakydami: Pažink
Viešpatį’, nes visi pažins mane, nuo mažiausio iki didžiausio“.
Dievas įrašys įstatymą į jų širdis. Dievas nepanaikins įstatymo, bet sudarys
su jais naują sandorą, įrašys jiems įstatymą į jų širdis. Dievas įgalins Izraelio tautą,
kad jie gyventų pagal įstatymą. Dievas padarys už juos tai, ko jie patys negali padaryti. Laiško hebrajams 8 skyriuje kalbama, kad ateityje bus pereinama iš Senojo
įstatymo į Naująjį, iš senosios sandoros į naująją.
Hbr 8, 12: „Nes aš būsiu gailestingas jų neteisumui, ir jų nuodėmių bei jų neteisybių nebeprisiminsiu“. Tuo, kad jis sako: „Naują sandorą“, jis pirmąją padarė
sena. Na, o tai, kas genda ir sensta, yra arti išnykimo“.
Sudarant naują sandorą, senoji sandora tampa nebegaliojanti, ji panaikinama. Kristus yra galas tos senosios sandoros dėl teisumo kiekvienam, kuris tiki.
Pagal naująją sandorą gyvens tie, kurie pasitiki Dievu. Dievas juos įgalins gyventi
pagal naująją sandorą, pagal įstatymą ne jų pačių jėgomis, bet Dievo galia. Izraelio
tauta gaus naują sandorą iš Dievo tikėjimu, per Dievo malonę. Tiek mums, Kristaus kūno bažnyčiai, tiek Izraelio tautai, Kristus yra įstatymo galas teisumui kiekvieno, kuris tiki. Nei vienas negaus Dievo teisumo, gyvendamas pagal įstatymą.
Laiško romiečiams 10 skyriuje Paulius kalba, kad Izraelio tauta siekė ne to
teisumo, kurio moko įstatymas, bet jie siekė įsteigti savąjį teisumą.
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Rom 11, 9: „Ir Dovydas sako: „Jų stalas tepavirsta jiems spąstais ir pinklėmis,
ir kliūtimi, ir atpildu, jų akys tebūna aptemusios, kad jie negalėtų matyti, ir jų nugara visuomet sulenkta“.
Rašoma, kad Izraelio tauta apakusi, žydai nemato, ką juos moko įstatymas.
Kadangi jie netikėjo, Dovydas sako: „Jų stalas tepavirsta
jiems spąstais ir pinklėmis, ir kliūtimi, ir atpildu“. Kas yra tas stalas? Tai
Izraeliui duoti palaiminimai. Tie palaiminimai jiems tapo pinklėmis, spąstais, kliūtimi. Taip atsitiko todėl, kad vietoj to, kad jie tikėtų, ko mokė įstatymas, jie pavertė
įstatymą savo religija ir bandė iškelti savąjį teisumą.
Iz 58, 1-2: „Šauk garsiai, nesivaržyk, pakelk savo balsą kaip trimitą ir paskelbk mano tautai jų nusižengimą ir Jokūbo namams jų nuodėmes. Jie ieško manęs kas dieną ir su malonumu nori pažinti mano kelius kaip tauta, kuri vykdė
teisumą ir nepaliko savo Dievo įsako; jie mane klausinėja teisingumo įsakų; jie su
malonumu artinasi prie Dievo“.
„Jie mėgsta ateiti prie Dievo“. Atrodytų viskas gerai. Tačiau jie siekė ateiti
prie Dievo, darydami įvairias apeigas, visokias ceremonijas, laikydamiesi visokių
tradicijų. Jie nėjo prie Dievo pagal Žodį.
Iz 58, 12-14: „Jei nukreipsi savo koją nuo sabato, kad nedarytum, kas tau patinka per mano šventą dieną, ir vadinsi sabatą pasigėrėjimu, VIEŠPATIES šventu
bei garbingu; ir jį gerbsi, nedarydamas savo kelių, neieškodamas savo malonumų
ir nekalbėdamas savo paties žodžių; tada tu gėrėsiesi VIEŠPAČIU; ir aš tave vešiu
per žemės aukštumas ir tave maitinsiu tavo tėvo Jokūbo paveldu“; nes VIEŠPATIES burna tai kalbėjo“.
Jie vaikščiojo savo keliais, ieškojo savo teisumo. Siekdami išaukštinti savo
darbus, savąjį teisumą, žydai ir suklupo per Kristaus žemiškąją tarnystę. Paulius
eidamas į sinagogas kalbėjo jiems, kad „jie atmetė Kristų, kuris buvo įstatymo galas teisumui kiekvieno, kuris tiki“.
Rom 10, 8: „Bet ką jis sako? „Žodis yra arti tavęs – tavo burnoje ir tavo širdyje“, tai yra tikėjimo žodis, kurį mes skelbiame“.
Paulius skelbė žydams, kad jie atmetė savo Mesiją ir praleido galimybę būti palaimintais. Jie nesiekė to teisumo, kurio mokė įstatymas, būtent, kad teisusis gyvens
tikėjimu. Žydai nesimokė iš įstatymo, skelbusio ateinantį Kristų. Jei jie būtų žinoję, ką
skelbia įstatymas, ir tuo tikėję, tai jie būtų priėmę atėjusį pas juos Kristų. Tačiau jie įstatymą iškraipė ir naudojo jį saviems tikslams, statydami savąjį teisumą, savąją religiją.

• Rom 10, 5 •
„Nes Mozė aprašo teisumą,
kuris yra iš įstatymo, kad „Žmogus,
kuris daro tuos dalykus, jais gyvens“.
Žmogus įgyja įstatymo teisumą, kai pilnai laikosi įstatymo. Jei žmogus tobulai laikosi įstatymo, tuomet Dievas jam duoda amžinąjį gyvenimą. Tačiau įstatymas
parodo, kad žmogus nepajėgia jo laikytis. Mozė rašė Izraelio tautai, kad šie sulaužė
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įstatymą. Todėl įstatymas parūpino nusižengėliui kelią, kad reikia aukoti už savo
nuodėmes aukas, idant Dievas atleistų už nusižengimus. Jei žydas būtų teisingai
supratęs įstatymą ir juo tikėjęs, jis būtų pamatęs, kad yra nusidėjėlis, laužantis Dievo
įstatymą. Jis nebūtų pasitikėjęs savimi, bet įstatymo pamokytas, su padėka Dievui
būtų aukojęs už savo nuodėmes aukas, kurias parūpino įstatymas. Jis būtų žinojęs,
kad yra nusidėjėlis, kad jam reikia nuodėmių atleidimo, kurį parūpino Dievas.
Įsivaizduokite šventyklą, kurioje buvo pjaunami ir aukojami gyvuliai: ten be
perstojo taškėsi kraujas ir baubė nekalti gyvuliai. Šitoks vaizdas šventykloje, parodė
žmogaus nuodėmę, koks jis yra nuodėmingas, nes nuolat už jo nuodėmes reikėjo
aukoti aukas, be perstojo turėjo būti liejamas nekaltų gyvulių kraujas. Jei žydai būtų
teisingai supratę įstatymo pamokas, kad jie yra nusidėjėliai ir jiems reikalingas gelbėtojas, tuomet pasirodžius Izraelio Gelbėtojui Jėzui Kristui, jie būtų Jį priėmę su
džiaugsmu. Tačiau, kai Jėzus Kristus atėjo, žydai pasakė: „Mes nesame kaip muitininkai ir nusidėjėliai“. Puikus to pavyzdys, kaip meldėsi fariziejus: „Aš aukoju dešimtinę, aš badauju, aš meldžiuosi, aš nesu kaip anas muitininkas, aš teisus, Dieve“.
Jei žydai būtų darę, ką mokė įstatymas, tai Jėzus Kristus nebūtų jiems buvęs suklupimo akmeniu, jie nebūtų Jo gėdijęsi, jie nebūtų atsisakę žydų Karaliaus.

• Rom 10, 6-7 •
„Bet teisumas, kuris yra iš tikėjimo,
kalba taip: „Nesakyk savo širdyje:
‘Kas pakils į dangų?’ (tai yra atvesti žemyn
Kristaus iš aukštai).
Arba: ‘Kas nusileis į gilumą?’ (tai yra
atvesti aukštyn Kristaus iš numirusiųjų)“.
Šiose eilutėse Paulius cituoja Mozės įstatymą. Teisumas iš tikėjimo tuo metu
buvo prieinamas Izraelio tautai.

Pakartoto įstatymo 28 skyriuje išvardinti Dievo palaiminimai Izraelio tautai.
Taip pat šiame skyriuje yra išvardinti ir prakeikimai. Prieš įžengiant į Pažadėtąją
žemę, atsistojęs Mozė iš naujo paskelbia Dievo įstatymą. Pakartoto įstatymo knygos 27-30 skyriuose kalbama apie Izraelio klaidas, apie tai, kad jie laužė Dievo
įstatymą. Mozė jiems sako: „Jei laikysitės visų šitų įstatymų – būsite palaiminti, bet
jei nesilaikysite – būsite prakeikti.“ Mozė jiems išpranašavo, kad jie ateityje nesilaikys Dievo įstatymo. Tad 30 skyriuje Mozė jiems sako: „Jūs esate nusidėjėliai, tačiau
ateis Viešpats ir padarys už jus tai, ko jūs patys negalite padaryti“.
Įst 30, 4-8: „Jei kas iš taviškių būtų išsklaidyti į tolimiausius dangaus pakraščius, iš ten VIEŠPATS, tavo Dievas, tave surinks ir iš ten tave atves; ir VIEŠPATS,
tavo Dievas, tave nuves į šalį, kurią turėjo tavo tėvai, ir tu ją užimsi; ir jis darys tau
gera ir padaugins tave daugiau už tavo tėvus. Ir VIEŠPATS, tavo Dievas, apipjaustys tavo širdį ir tavo sėklos širdį, kad mylėtum VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa savo
širdimi ir visa savo siela, kad gyventum. Ir VIEŠPATS, tavo Dievas, uždės visus
šiuos prakeikimus ant tavo priešų ir ant tų, kurie tavęs nekenčia, kurie persekiojo
tave. O tu sugrįši ir paklusi VIEŠPATIES balsui ir vykdysi visus jo įsakymus, kuriuos aš šią dieną tau įsakau“.
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Kodėl žydai vykdys Dievo įsakymus? Nes Dievas apipjaustys jų širdis. Dievas padarys, kad jie gyventų pagal įstatymą, kad jie laikytųsi visko, ko Dievas
jiems įsakė. Tokia bus Dievo nauja sandora, kurią Jis sudarys su Izraeliu, kai Jėzus
Kristus ateis antrą kartą į žemę. Dievas su jais sudarys naują sandorą, įrašys įstatymą į jų širdis ir padarys, kad jie vaikščiotų pagal Dievo įstatymą. Viešpats padarys
už Izraelio tautą tai, ko jie patys negalėjo padaryti. Mozė tai išpranašavo.
Įst 30, 11-14: „Nes šitas įsakymas, kurį aš šią dieną tau įsakau, nėra nuo tavęs
paslėptas, ir jis nėra toli. Jis ne danguje, kad sakytum: ‘Kas už mus pakils į dangų ir
mums jį atneš, kad mes jį girdėtume ir vykdytume?’ Ir jis nėra už jūros, kad sakytum: ‘Kas už mus perplauks jūrą ir mums jį atneš, kad mes jį girdėtume ir vykdytume?’ Bet tas žodis labai arti tavęs, tavo burnoje ir tavo širdyje, kad jį vykdytum“.
Mozė sako, kad šitas teisumo žodis yra šalia žydų, jiems suvokiamas. Jis
nėra paslėptas nuo jų.
Cituodamas Mozės užrašytus žodžius, Paulius juos truputį pakeičia. Paulius
į šias eilutes įterpia Kristų.
Įst 30, 12: „Jis ne danguje, kad sakytum: ‘Kas už mus pakils į dangų ir mums
jį atneš, kad mes jį girdėtume ir vykdytume?‘“.
Mozė rašo žydams, kad nereikia, jog kas už juos nueitų į dangų ir atneštų tą
dalyką, kurį reikia išgirsti ir vykdyti. Paulius rašo kitaip.
Izraelio tautai nereikėjo, kad kas nueitų į viršų ir tai atneštų. Jėzus Kristus
buvo žemėje tarp Izraelio tautos. Niekam nereikėjo nueiti į dangų ir atvesti į žemę
Kristaus, nes Jis jau buvo žemėje. Kristus buvo atėjęs į žemę ir iš dangaus atnešė
viską, ko reikėjo Izraelio tautai.
Įst 30, 13: „Ir jis nėra už jūros, kad sakytum: ‘Kas už mus perplauks jūrą ir
mums jį atneš, kad mes jį girdėtume ir vykdytume?’“.
Kas perplauks jūras ir atneš Žodį, kad Izraelio tauta jo klausytų ir jį vykdytų?
Tai, ko reikėjo Izraelio tautai, buvo prieinama, nes Mozė tai jiems kalbėjo. Žodis, kurio reikėjo Izraelio tautai, buvo prieinamas. Jiems nereikėjo, kad tą Žodį kas
nors atneštų iš dangaus arba perplauktų jūras ir jį atneštų. 10 skyriuje Paulius sako,
kad tai, ko jums reikia, yra tarp jūsų. Mes skelbiame tą Žodį, mes skelbiame Kristų.
Kai žydai Senajame testamente skaitė apie ateisiantį Gelbėtoją, jie skaitė apie
Kristų. Tai Paulius jiems parodo, primindamas ir paaiškindamas Mozės žodžius.
Jis tarsi sako: „Tai, ką Mozė užrašė Pakartoto įstatymo 30 skyriuje, tai byloja apie
Kristų. Jis yra Izraelio Gelbėtojas“.

• Rom 10, 8 •
„Bet ką jis sako? „Žodis yra arti tavęs – tavo
burnoje ir tavo širdyje“, tai yra tikėjimo žodis,
kurį mes skelbiame“.
Paulius sako žydams, kad Žodis, kurį mes skelbiame, kuris yra arti jūsų, jūsų
burnoje, tai yra tas pats Žodis, kurį skelbė Mozė. Jūs jį jau turite savo burnoje ir
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savo širdyje. Tai tas tikėjimo žodis, kurį mes skelbiame. Paulius tarsi sako žydams:
„Jūs skaitote įstatymo žodžius, kaupiate juos savo širdyje, bet tie žodžiai kalba
apie Kristų, apie jūsų Atpirkėją”. Tačiau žydai skaitė Dievo Žodį ne tikėjimu, bet
tam, kad galėtų įkurti savąją religiją ir iškelti savąjį teisumą.
Rom 10, 3: „Nes jie, nežinodami Dievo teisumo ir imdamiesi įtvirtinti savąjį
teisumą, patys nepakluso Dievo teisumui“.
Jie nežinojo Dievo teisumo.
Rom 10, 2: „Nes aš jiems liudiju, kad jie turi Dievo uolumo, bet ne pagal
pažinimą“.
Jie skaitė Mozės įstatymą apie Izraelio Gelbėtoją ir Atpirkėją, bet jie tai darė
ne pagal pažinimą. Jie įstatymo žodžius naudojo saviems tikslams, o ne pagal pažinimą, kurį skelbė įstatymas. Kai Paulius vaikščiojo po sinagogas, jis atversdavo
Senąjį įstatymą ir tarsi sakydavo žydams: „Tie žodžiai, kuriuos jūs skaitote ir kaupiate savo širdyje, tai yra tas Kristus, kurį aš skelbiu, tai tas pats Kristus, kurį Mozė
skelbė. Tai yra jūsų Atpirkėjas“.

• Rom 10, 9 •
„Jei savo burna išpažinsi Viešpatį Jėzų
ir tikėsi savo širdyje“.
Ar žydai išpažino Jėzų? Taip, jie išpažino, jie skaitė ir skelbė Mozės įstatymą,
kuris kalbėjo apie Jėzų, apie jų Gelbėtoją. Tačiau jie netikėjo tuo, jie tik burna tai
išpažino. Jėzus jiems sakė: „Jei jūs būtumėte tikėję Moze, jūs būtumėte tikėję manimi, nes Mozė kalbėjo apie mane“.
Rom 10, 9: „Jei savo burna išpažinsi Viešpatį Jėzų ir tikėsi savo širdyje, kad
Dievas jį yra prikėlęs iš numirusiųjų, būsi išgelbėtas“.
Izraelio tauta tai išpažindavo burna, bet jiems reikėjo tuo tikėti širdimi, kad
būtų išgelbėti.
Apd 18, 1. 4-6: „Po to Paulius išvyko iš Atėnų ir atėjo į Korintą; Ir kiekvieną sabatą jis samprotavo sinagogoje bei įtikinėjo žydus ir graikus. Ir kai Silas bei
Timotiejus atėjo iš Makedonijos, Paulius buvo spaudžiamas dvasioje ir liudijo žydams, kad Jėzus yra Kristus. Ir kai jie prieštaravo sau ir piktžodžiavo, jis nusipurtė
drabužį ir jiems tarė: „Jūsų kraujas tebūna ant jūsų pačių galvų; aš esu švarus; nuo
šiol aš eisiu pas pagonis“.
Izraelio tauta yra nupuolusi, Dievas padarė juos negarbingu indu todėl, kad
jie bandė nustatyti savąjį teisumą. Jie nekreipė dėmesio į tai, ką juos mokė įstatymas, kad jie nusidėjėliai ir jiems reikia Gelbėtojo. Jie neėmė į širdį to, kad įstatyme
yra skelbiama apie Gelbėtoją, kurio jiems reikia. Jei jie būtų kreipę į tai dėmesį, tai
įstatymas juos būtų atvedęs į Kristų, idant jie pasitikėtų savo Gelbėtoju.
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• Rom 10, 9-10 •
„Jei savo burna išpažinsi Viešpatį Jėzų
ir tikėsi savo širdyje, kad Dievas
jį yra prikėlęs iš numirusiųjų, būsi išgelbėtas.
Nes širdimi žmogus tiki teisumui;
o išpažinimas burna atliekamas išgelbėjimui“.
10 eilutėje sakoma, kad išgelbėjimui reikia išpažinti burna. Ar tai taikytina
šiandien, gyvenant pagal malonės evangeliją? Daugelyje bažnyčių skelbiama, kad
turi išpažinti Jėzų Kristų kitų žmonių akivaizdoje, nes kitaip nebūsi išgelbėtas.
Jėzus sakė: „Kas neišpažins manęs, to ir aš neišpažinsiu Tėvo akyse, o kas išpažins
mane, tą ir aš išpažinsiu Tėvo akyse“. Tai yra išgelbėjimas darbais, neva žmogus
privalo daryti tam tikrus darbus, kad būtų išgelbėtas. Tačiau ši eilutė turi kontekstą, ji netaikytina bet kuriuo atveju. Visų pirma šiame skyriuje nekalbama apie
mūsų, pagonių, išgelbėjimą. Apie mūsų išgelbėjimą Paulius detaliai išdėstė Laiško
romiečiams 3-4 skyriuose. 10 skyriuje Paulius kalba apie Izraelio tautą, apie Izraelio klaidas ir kas atsitiko su šia tauta.
9 eilutėje rašoma, kad pirma išpažinimas, o paskui tikėjimas. O 10 eilutėje
rašoma, kad pirma tikėjimas, o paskui išpažinimas. Kodėl Paulius sukeitė žodžių
tvarką? Pirmiausia. Apie kokį išpažinimą kalbama 9 eilutėje? Tai paaiškina 8 eilutė.
Rom 10, 8: „Bet ką jis sako? „Žodis yra arti tavęs – tavo burnoje ir tavo širdyje“, tai yra tikėjimo žodis, kurį mes skelbiame“.
Paulius 9 eilutėje vartoja tą pačią žodžių tvarką, kaip ir 8 eilutėje. Pirmiausiai burna, po to tik širdis: „tikėjimo žodis yra tavo burnoje ir tavo širdyje“. O 10
eilutė paaiškina 9 eilutę. Paaiškindamas 9 eilutę, 10 eilutėje Paulius pradeda nuo
tikėjimo: „Nes širdimi žmogus tiki teisumui“. 9-10 eilutės paaiškina, kas buvo kalbėta Izraelio tautai 6-8 eilutėse, ką Mozė kalbėjo apie tikėjimo žodį, kuris yra žydų
burnoje ir širdyje. Šitos eilutės kalba konkrečiai apie Izraelio tautą.
Rom 10, 9: „Jei savo burna išpažinsi Viešpatį Jėzų“.
Reikia išpažinti Jėzaus asmenybę, kas Jis yra.
Jn 8, 24: „Todėl aš jums sakiau, kad jūs mirsite savo nuodėmėse, nes jeigu
netikite, jog aš esu tas, mirsite savo nuodėmėse“.
Izraelio tauta turėjo pripažinti, kas yra Kristus. Jie skaitė apie jį Senajame
testamente, jų burna kalbėjo apie tai. Jie turėjo ir pripažinti, kad tai Kristus, kad tai
apie Jį kalba įstatymas.
Rom 10, 9: „jei savo burna išpažinsi Viešpatį Jėzų ir tikėsi savo širdyje, kad
Dievas jį yra prikėlęs iš numirusiųjų, būsi išgelbėtas“.
Prisikėlimas iš numirusiųjų skelbia, kad Kristus yra tas, apie kurį buvo kalbėta.
Rom 10, 10: „Nes širdimi žmogus tiki teisumui; o išpažinimas burna atliekamas išgelbėjimui“.
Kai žmogus tiki širdimi, jis yra išteisinamas. Jei žmogus tiki, vadinasi jis yra
išteisintas. Dievas jį išteisina ir duoda jam Savo teisumą.
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Atkreipkite dėmesį, kad šioje eilutėje paminėta širdis ir burna. Ar tai ta širdis, tas raumuo, kuris varinėja kraują jūsų krūtinėje? Visiškai ne. Tai kitokia širdis,
ne fizinė. Širdis, tai jūsų vidus, jūsų siela. Jeigu šioje eilutėje kalbama ne apie fizinę
širdį, tai didelė tikimybė, kad ir burna ne fizinė. Tik pagalvokite, jei tai būtų fizinė
burna, kuria reikia atlikti išpažinimą, kad būtumėte išgelbėtas, tai ką tada reikėtų
daryti nebyliui? Vadinasi nebylys negali būti išgelbėtas, nes jis negali kalbėti,jis
negali išpažinti burna. Taigi širdis ir burna šioje turi perkeltinę prasmę. Tai yra
paimta iš 8 eilutės.
Raštas sako, kad užtenka tikėti, daugiau nieko nereikia. Pakanka tikėti, nes:
„Kas juo tiki, nebus sugėdintas“. Žmogus tiki širdimi. Užtenka tik tikėti.
Rom 10, 13: „Nes kas šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“.
Nebūtinai žmogus turi šaukti garsiai: „Dieve, išgelbėk mane“. Ką tuomet reikėtų daryti nebyliui? Žmogus tai sako savo širdyje, jo širdis to nori. Jis nori būti išgelbėtas, tai jo širdies noras, jo širdies šauksmas. Žmogus asmeniškai turi rinktis, širdimi
tikėti tuo, ką Kristus atliko ant kryžiaus. Žmogus savo širdyje turi suvokti, kad Jis nori
tikėti Kristumi. Tai jo širdies šauksmas: „Man reikia Viešpaties, noriu, kad Jis mane
išgelbėtų“. Yra daug žmonių, kurie žino, kad Jėzus Kristus mirė už jų nuodėmes. Jie
kalba apie tai, bet giliai savo širdyje tuo netiki. Giliai širdyje jie neturi noro ir troškimo,
kad jiems reikia Gelbėtojo, kad Jis juos išgelbėtų. Jie nesišaukia Viešpaties. Kai žmogus
supranta, kad jam reikia Gelbėtojo, jis Jo šaukiasi širdimi. Žmogus pasitiki tuo, ką Kristus atliko ant kryžiaus, supranta, kad tik taip jis gali būti išgelbėtas. Savo darbais, savo
pastangomis žmogus negali būti išgelbėtas. Todėl jis tai supranta savo širdyje, šaukiasi
Viešpaties, kad tik Jis jį išgelbėtų, nes tik Jis vienas ir tegali jį išgelbėti.

• Rom 10, 11 •
„Nes Raštas sako: „Kas juo tiki,
nebus sugėdintas“.
Šioje eilutėje pabrėžiama, kad žmogaus išgelbėjimui tereikia tikėjimo. Todėl
10 eilutėje burna ir širdis yra tik perkeltinė prasmė ir atspindi žmogaus sielą, tai,
kas yra jo viduje. Dievui tereikia žmogaus tikėjimo.
Rom 10, 10-11: „Nes širdimi žmogus tiki teisumui; o išpažinimas burna atliekamas išgelbėjimui. Nes Raštas sako: „Kas juo tiki, nebus sugėdintas“.

• Rom 10, 12 •
„Nes nėra skirtumo tarp žydo ir graiko,
nes tas pats visų Viešpats yra turtingas
visiems, kurie jo šaukiasi“.
Atkreipkime dėmesį į 12 eilutę, kad nėra skirtumo tarp žydo ir graiko. Paulius sako, kad Dievas išgelbės žydą lygiai taip pat, kaip Jis išgelbėja pagonį-graiką.
Rom 3, 9. 22-23: „Ką tuomet? Ar mes geresni už juos? Ne, jokiu būdu; nes
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mes prieš tai įrodėme, kad tiek žydai, tiek pagonys – jie visi yra nuodėmės valdžioje;
tai – Dievo teisumas, kuris yra per Jėzaus Kristaus tikėjimą visiems ir ant visų tų,
kurie tiki, nes nėra jokio skirtumo, kadangi visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“.
Matome, kad visi yra nuodėmės valdžioje. Nesvarbu ar tu žydas, ar pagonis,
visi vienodai yra kalti prieš Dievą.
Apd 15, 7-9. 11: „Ir kai buvo daug ginčo, pakilo Petras ir jiems tarė: „Vyrai
ir broliai, jūs žinote, kaip Dievas prieš gerą laiko tarpą tarp mūsų pasirinko, kad
pagonys per mano burną turi išgirsti evangelijos žodį ir įtikėti. Ir Dievas, kuris
pažįsta širdis, jiems paliudijo, duodamas jiems Šventąją Dvasią, lygiai kaip padarė
ir mums; ir nedarė jokio skirtumo tarp mūsų ir jų, apvalydamas jų širdis tikėjimu.
Bet mes tikime, kad per Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę mes būsime išgelbėti
lygiai kaip ir jie“.
Nors Izraelio tauta yra nupuolusi ir atidėta į šoną, tačiau žydai gali būti išgelbėti lygiai taip pat, kaip ir pagonys. Nes kas tik šauksis Viešpaties vardo, bus
išgelbėtas, nėra skirtumo tarp žydo ir graiko.

• Rom 10, 13-14 •
„Nes kas šaukiasi Viešpaties vardo,
bus išgelėtas.
Kaip tad jie šauksis to, kuriuo netikėjo?
Ir kaip patikės tuo, apie kurį negirdėjo?
Ir kaip išgirs be skelbėjo?“
Pastebėkite šitose eilutėse žodžių tvarką. Pirmiausiai žmogus turi būti išgelbėtas. O kad būtų išgelbėtas, žmogus turi šauktis. O kad žmogus šauktųsi, jis
turi patikėti. O kad žmogus patikėtų, jis turi girdėti Dievo Žodį. O kad žmogus
išgirstų, jam reikalingas skelbėjas, kad jį paskelbtų. O kad būtų skelbėjas, kuris
paskelbtų Dievo Žodį, jis turi būti pasiųstas. Taigi pirmiausia turi būti pasiųstas
skelbėjas, kad paskelbtų evangeliją, paskui žmogus turi išgirsti ir patikėti, ir tada
šauktis Viešpaties, ir Viešpats išgelbėja. Žmogus iš savęs niekada nepatikės, nes
jis nežino kuo tikėti. Jam reikalingas Dievo Žodis, išgelbėjimo evangelija, kuria
patikėjęs, jis būtų išgelbėtas. Kristaus evangelija, kaip Paulius rašo, yra Dievo galia
išgelbėjimui – kiekvienam, kuris tiki. Šitas eilutes Paulius rašo todėl, kad Izraelis
tarsi priekaištauja: „Mums niekas neskelbė Dievo Žodžio, kad mes galėtume būti
išgelbėti“.

• Rom 10, 15 •
„Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti?
Kaip yra parašyta: „Kokios dailios kojos skelbiančiųjų taikos evangeliją
ir nešančiųjų džiugias žinias apie gera!“
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Taikos evangelija Izraelio tautai
Izraelio tauta girdėjo evangeliją, girdėjo Dievo Žodį. Senajame testamente
jiems buvo skelbiama Dievo evangelija. Bet blogybė tame, kad jie nepakluso, jie
netikėjo. Izaijas sako 16-17 eilutėse:
„Viešpatie, kas patikėjo mūsų pranešimu? Taigi tikėjimas ateina iš klausymo,
o klausymas – iš Dievo žodžio“.
Jie girdėjo Dievo Žodį, bet netikėjo. 1-13 eilutėse Paulius nori parodyti, kad
Senajame testamente Mozė kalbėjo tą Žodį, ir jei žydai būtų priėmę jį, tikėję juo, jie
būtų priėmę ir Jėzų Kristų, nes Mozė kalbėjo apie Jėzų Kristų, kuris ateis išgelbėti
Savo tautą. Tačiau Izraelis prieštaravo, neva jiems niekas neskelbė apie Kristų, kad
juo patikėtų. Paulius sako: „jums buvo paskelbta taikos evangelija, buvo atnešta
džiugi žinia gerų dalykų, tik jūs tuo netikėjote“.
Ar žinote ką reiškia žodis pasiųstasis? Apaštalas. Graikų kalboje tas žodis
skamba „Apostelo“. Iš to žodžio mes ir turime žodį „Apaštalas“. Apaštalas, tai
Dievo pasiųstasis su žinia. Senajame testamente Dievas siuntė žinią apie Gelbėtoją
Jėzų Kristų. Apie tuos laikus Paulius kalba cituodamas 15 eilutę: „Ir kaip jie skelbs,
jei nebus pasiųsti? Kaip yra parašyta: „Kokios dailios kojos skelbiančiųjų taikos
evangeliją ir nešančiųjų džiugias žinias apie gera!“
Ši atkarpa paimta iš Izaijo knygos 52 skyriaus, kur rašoma, kad Dievas ruošiasi pasiųsti Izraelio tautai apaštalus, kurie paskelbtų jiems apie ateisiantį Mesiją.
Iz 52, 7: „Kokios gražios kalnuose kojos to, kuris neša gerą žinią, kuris skelbia taiką; kuris neša gerą žinią apie gera, kuris skelbia išgelbėjimą; kuris sako Sionui: „Tavo Dievas karaliauja!“
Čia kalbama apie tuos laikus, kai Jėzus Kristus bus atėjęs į žemę, kas rašoma
Evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną.
Lk 11, 47-50: „Vargas jums! Nes jūs statote pranašų kapus, o jūsų tėvai juos
žudė. Iš tiesų jūs liudijate, kad pritariate savo tėvų darbams, nes jie tikrai juos
nužudė, o jūs statote jų kapus. Todėl ir Dievo išmintis sakė: ‘Aš siųsiu jiems pranašų bei apaštalų, ir vienus iš jų jie užmuš bei persekios, kad iš šios kartos būtų
išreikalautas visų pranašų kraujas, kuris buvo pralietas nuo pasaulio įkūrimo; nuo
Abelio kraujo iki Zacharijo kraujo, kuris žuvo tarp aukuro ir šventyklos’; iš tiesų
sakau jums: bus jo išreikalauta iš šios kartos“.
Jų tėvai žudė pranašus, o tie jiems pritarė.
Kai buvo atėjęs Jonas Krikštytojas, jis skelbė Izraelio tautai ir iš jos šaukė
tikinčiuosius, kvietė juos į mažąją kaimenę. Tuo metu buvo pradėta rinkti Izraelio
tikinčiųjų grupė. Tada Izraelio tautai kaip niekada buvo suteikta proga ateiti ir
būti išgelbėtiems. Dievas siuntė jiems apaštalus ir pranašus, kurie skelbė taikos
evangeliją apie Mesijo antrąjį atėjimą, kad bus įkurta karalystė žemėje ir joje vyraus Dievo taika, Dievo ramybė. Visų pranašų išlieto kraujo, nuo pat Abelio, bus
išreikalauta iš tos kartos, kuriai buvo skelbiama ši taikos evangelija.
Mt 23, 34-36: „Štai aš siunčiu jums pranašus bei išminčius ir raštininkus; vienus iš jų jūs užmušite ir nukryžiuosite; kitus iš jų jūs plaksite savo sinagogose ir
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persekiosite juos iš miesto į miestą; kad ant jūsų kristų visas teisus kraujas, pralietas
žemėje, nuo teisiojo Abelio kraujo iki Barachijo sūnaus Zacharijo kraujo, kurį jūs
nužudėte tarp šventyklos ir aukuro. Iš tiesų aš sakau jums: visa tai ištiks šią kartą“.
Pastebėkite, kad Jėzus Kristus pamini kraują nuo Abelio, nuo Adomo laikų.
Nes ši taikos evangelija apie ateinantį Mesiją, Gelbėtoją, buvo skelbiama nuo pat
pasaulio pradžios. Nuo Abelio kraujo iki Zacharijo. Zacharijas buvo pranašas, kuris yra paminėtas Antroje kronikų knygoje. Antroji kronikų knyga yra pati paskutinė žydų Senajame testamente.
Mt 23, 31-33: „Todėl jūs patys esate sau liudininkai, kad jūs esate vaikai tų,
kurie užmušė pranašus. Tad pripildykite savo tėvų saiką. Gyvatės jūs, angių išperos, kaip jūs galite pasprukti nuo pragaro pasmerkimo“.
Nuo Abelio laikų iki tų laikų, kai Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje, buvo ta
pati karta, tie netikintieji, ant kurių Dievas išlies Savo rūstybę Viešpaties dieną.
Evangelijoje pagal Luką 12 skyriuje Jėzus Kristus pasakė: „Nebijok, mažoji kaimene, Dievas panorėjo tau duoti karalystę”. Jonas Krikštytojas skelbė atsivertimo
krikštą ir buvo formuojama mažoji kaimenė, kuri buvo teisioji tauta, Izaijo knygoje
dar vadinama tikruoju vynmedžiu. Jie bus atskirti nuo netikinčiojo Izraelio. Tikintieji izraelitai, mažoji kaimenė, įeis į karalystę, o netikinčioji dalis bus sudeginta
ugnimi, Dievo rūstybe.
Lk 1, 67-75: „Ir jo tėvas Zacharijas buvo pripildytas Šventosios Dvasios bei
pranašavo, sakydamas: „Tebūna palaimintas Izraelio Viešpats Dievas; nes jis aplankė ir atpirko savo tautą, ir iškėlė mums išgelbėjimo ragą savo tarno Dovydo namuose; kaip jis kalbėjo savo šventųjų pranašų burna, kurie buvo nuo pasaulio pradžios, kad mes būtume išgelbėti nuo savo priešų ir iš rankos visų tų, kurie mūsų
nekenčia; kad įvykdytų gailestingumą, pažadėtą mūsų tėvams, ir prisimintų savo
šventąją sandorą; priesaiką, kurią jis prisiekė mūsų tėvui Abraomui, jog jis skirtų
mums, kad mes, būdami išvaduoti iš mūsų priešų rankos, galėtume jam be baimės
tarnauti šventume ir teisume jo akivaizdoje per visas mūsų gyvenimo dienas“.
Kalbama apie Izraelio tautos tikinčiųjų išgelbėjimą ir jų įvedimą į tą karalystę, kuri bus įkurta žemėje. Tai buvo pažadėta pradedant Abraomu. Išteisinta tauta
Jėzaus Kristaus įkurtoje karalystėje tarnaus ramybėje, šventume ir teisume. Šitą
žinią Izraelio tauta girdėjo Senojo testamento laikais.
Apd 2, 29-40: „Vyrai ir broliai, leiskite man jums laisvai kalbėti apie patriarchą
Dovydą, jog jis miręs ir palaidotas, ir jo kapas yra su mumis iki šios dienos. Todėl
būdamas pranašas ir žinodamas, kad Dievas jam siekte prisiekė, jog pagal kūną iš
jo strėnų vaisiaus jis prikels Kristų sėdėti jo soste; matydamas tai anksčiau, kalbėjo
apie Kristaus prisikėlimą, kad jo siela nebuvo palikta pragare, nei jo kūnas nematė
supuvimo. Šitą Jėzų Dievas yra prikėlęs, ko mes visi esame liudytojai. Todėl būdamas išaukštintas Dievo dešinės ir gavęs iš Tėvo Šventosios Dvasios pažadą, jis išliejo tai, ką jūs dabar matote ir girdite. Nes Dovydas nėra pakilęs į dangus, bet pats
sako: „VIEŠPATS tarė mano Viešpačiui: ‘Sėskis mano dešinėje, kol padarysiu tavo
priešus tavo pakoju’. Todėl tegul tvirtai žino visi Izraelio namai, kad Dievas tą patį
Jėzų (kurį skelbė Dovydas), kurį jūs nukryžiavote, padarė Viešpačiu ir Kristumi.
Na, o kai jie tai išgirdo, jiems vėrė širdį, ir jie tarė Petrui bei likusiems apaštalams:
„Vyrai ir broliai, ką mums daryti?“ Tada Petras jiems tarė: „Apsigalvokite, ir kie-
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kvienas iš jūsų tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu nuodėmių atleidimui, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną. Nes pažadas yra jums ir jūsų vaikams, ir visiems,
esantiems toli, kuriuos pašauks Viešpats mūsų Dievas“. Ir daugeliu kitų žodžių jis
liudijo ir ragino, sakydamas: „Gelbėkite save nuo šitos priešgynios kartos“.
Petras tarsi sako: „Ateikite ir atsiverskite, pasikrikštykite ir tikėkite ta evangelija, kurią aš skelbiu. Gelbėkitės iš šitos priešgynios kartos, kuri netiki, kurią ištiks Dievo rūstybė“. Vandens krikštas yra susijęs su išgelbėjimu iš ateinančios rūstybės. Izraelio tautai reikėjo krikštytis šituo vandens krikštu, kad jie būtų išgelbėti.
Apd 10, 36: „Žodį, kurį Dievas siuntė Izraelio vaikams, skelbdamas taiką per
Jėzų Kristų (jis yra visų Viešpats)“.
Izraelio tautai buvo skelbiama taikos evangelija. Tai pasaulinė, visuotinė taika visame pasaulyje, kuri bus įkurta, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę ir
įkurs karalystę žemėje. Tada žemėje bus taika.
Apd 10, 37: „Tą žodį jūs žinote; kuris buvo paskelbtas po visą Judėją ir prasidėjo nuo Galilėjos po krikšto, kurį skelbė Jonas“.
Tai, ką skelbė Jonas Krikštytojas ir kiti po jo, visa tai žinia apie taiką, kurią
Jėzus Kristus įkurs žemėje.
Mch 4, 1: „Bet paskutinėmis dienomis įvyks, kad VIEŠPATIES namų kalnas
bus įtvirtintas kalnų viršūnėse ir bus iškilęs viršum kalvų; tautos plauks į jį“.
Paskutinės dienos, tai tos dienos, apie kurias kalba Danielius savo knygoje.
Tomis dienomis bus Suspaudimo metai Jeruzalėje. Tai bus paskutinės žydų kalendoriaus dienos. Dievas yra sudaręs Izraelio tautos ir jos paskutinių dienų kalendorių. Nuo to laiko, kai buvo duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki to laiko, kai buvo
nukryžiuotas Jėzus Kristus, praėjo 483 metai. Po to prasidės paskutiniai septyni
metai, 70-oji Danieliaus savaitė. Tuo laikotarpiu Dievas išlies Savo rūstybę. Michėjo 4 skyriuje aprašomos tos paskutinės dienos.
Mch 4, 1-2: „Bet paskutinėmis dienomis įvyks, kad VIEŠPATIES namų kalnas bus įtvirtintas kalnų viršūnėse ir bus iškilęs viršum kalvų; tautos plauks į jį. Ir
daug tautų ateis ir sakys: „Ateikite, eikime aukštyn į VIEŠPATIES kalną, į Jokūbo
Dievo namus; ir jis mus mokys savo kelių, ir mes vaikščiosime jo takais“; nes iš
Siono išeis įstatymas, VIEŠPATIES žodis iš Jeruzalės“.
Ateityje, kai Viešpaties namų kalne, Jeruzalėje, bus įkurta karalystė, tuomet
visos tautos ateis pas Izraelio tautą mokytis Dievo įstatymo. Tos tautos kalbės įvairiomis kalbomis. Todėl žydai turės kalbėti kalbomis. Lygiai taip pat, kaip įvyko
Apaštalų darbų 2 skyriuje Sekminių dieną, kai Šv. Dvasia davė jiems prabilti įvairiomis kalbomis, kad juos suprastų įvairių tautų žmonės. Per Sekminių dieną Petras kalbėjo ir citavo Joelio knygą. Joelio antrame skyriuje buvo kalbėta apie tai,
kas įvyks Sekminių dieną. Pastebėsite, kad Joelio knygoje nerašoma, kad Dievas
išlies Savo Dvasią ir Jo dukros bei sūnūs kalbės kalbomis. Parašyta, kad Jo dukros
ir sūnūs pranašaus. Per Sekmines tikintieji pranašavo, kalbėdami užsienio kalbomis. Lygiai tas pats bus, kai bus įkurta karalystė žemėje ir visos tautos ateis pas
žydus paklausyti įstatymo. Žydai turės kalbėti įvairių tautybių kalbomis.
Mch 4, 3a: „Jis (Kristus) teis tarp daugelio tautų ir peiks stiprias tolimas tautybes...“
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Karalystė bus plati, išsiplėtusi po visą žemę, ir taikos evangelija bus skelbiama po visą pasaulį.
Mch 4, 3b: „...jos perkals savo kalavijus į noragus ir savo ietis į genėjimo peilius; tauta nebekels kalavijo prieš tautą, ir jos nebesimokys kariauti“.
Visi karo instrumentai bus pakeisti į žemės apdirbimo padargus.
Mch 4, 4: „Bet jie kiekvienas sėdės po savo vynmedžiu ir po savo figmedžiu,
niekieno negąsdinami; nes kariuomenių VIEŠPATIES burna tai pasakė“.
Ar įsivaizduojate, kokia bus žemėje taika, kai Jėzus Kristus įkurs karalystę
žemėje? Tada bus Dievo karalystė žemėje, visuotina taika. Šiandien to nevyksta.
Apie tą patį laikotarpį kalba Izaijo 52 skyrius, 7 eilutė.
Iz 52, 7: „Kokios gražios kalnuose kojos to, kuris neša gerą žinią, kuris skelbia taiką; kuris neša gerą žinią apie gera, kuris skelbia išgelbėjimą; kuris sako Sionui: „Tavo Dievas karaliauja!“
Kai Jėzus Kristus viešpataus visoje žemėje, tada žydai eis ir skelbs po visą
pasaulį taikos evangeliją.
Ši citata yra cituojama iš Izaijo 52 skyriaus. Izraelio tautai skelbiama taikos
evangelija.

• Rom 10, 16 •
„Bet jie ne visi pakluso evangelijai.
Nes Ezaijas sako: „Viešpatie,
kas patikėjo mūsų pranešimu?“
16 eilutė yra pacituota iš Izaijo 53 skyriaus. 52 skyriuje buvo paskelbta taikos
evangelija, o 53 skyriuje klausiama: „Viešpatie, kas patikėjo mūsų pranešimu?“ Senajame testamente buvo kalbama apie ateinantį Mesiją, apie karalystę, kuri bus įkurta žemėje, tačiau Izraelio tauta netikėjo pranešimu. Tikėjimas ateina per klausymą, o
klausymas per Dievo Žodį. Izraelio tauta turėjo jiems paskelbtą Žodį, bet jie netikėjo.
Kas kalbama apie taikos evangeliją 15 eilutėje? Taikos evangelija yra susijusi
su tūkstantmečio karalystė, kurią Jėzus įkurs atėjęs antrą kartą į žemę.
Iz 52, 1-10: „Pabusk, pabusk; apsivilk savo stiprybe, o Sione; apsirenk savo
gražiais drabužiais, o Jeruzale, šventasis mieste; nes nuo šiol daugiau nebeįeis į
tave neapipjaustytas ir nešvarus. Nusikratyk dulkes; kelkis, atsisėsk, o Jeruzale;
atsirišk nuo kaklo pančius, o belaisve Siono dukra. Nes taip sako VIEŠPATS: „Jūs
pardavėte save už nieką; ir būsite atpirkti be pinigų. Nes taip sako Viešpats DIEVAS: „Seniau mano tauta buvo nuėjusi žemyn į Egiptą ten laikinai apsigyventi; ir
asiras be priežasties juos engė. Taigi dabar, ką aš čia turiu, – sako VIEŠPATS, – kad
mano tauta paimta už nieką? Ją valdantys priverčia ją kaukti, – sako VIEŠPATS,
– ir nuolatos, kiekvieną dieną, piktžodžiaujama mano vardui. Todėl mano tauta
pažins mano vardą; todėl tą dieną jie žinos, kad aš esu tas, kuris kalba: ‘Štai tai aš’.
Kokios gražios kalnuose kojos to, kuris neša gerą žinią, kuris skelbia taiką; kuris
neša gerą žinią apie gera, kuris skelbia išgelbėjimą; kuris sako Sionui: „Tavo Die-
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vas karaliauja. Tavo sargybiniai pakels balsą; drauge jie balsu giedos; nes jie matys
akis į akį, kai VIEŠPATS sugrąžins Sioną. Pratrūkite džiaugsmu, giedokite drauge,
jūs, Jeruzalės griuvėsiai; nes VIEŠPATS paguodė savo tautą, jis atpirko Jeruzalę.
VIEŠPATS apnuogino savo šventąją ranką visų tautų akyse; ir visi žemės pakraščiai matys mūsų Dievo išgelbėjimą“.
Kalbama apie karalystę, kuri bus įkurta Jeruzalėje, kai Jėzus Kristus antrą
kartą ateis į žemę. Dievas skelbė tą taikos evangeliją per pranašus, per dvylika
apaštalų. Tačiau ta karalystė neįvyko, nebuvo įkurta. To neįvyko todėl, kad Izraelio tauta nupuolė. Kai tai atsitiko, Dievas sustabdė taikos evangeliją ir pašaukė
Saulių, paskelbė jį apaštalu Pauliumi ir davė jam kitą, niekados anksčiau neskelbtą evangeliją. Dievas sustabdė karalystės įkūrimo programą ir įsiterpė su visiškai
nauja programa, apie kurią anksčiau nebuvo pranašauta.
Nagrinėdamas Izraelio praeitį Laiško romiečiams 9-10 skyriuose Paulius
nori parodyti, kad Dievas nebuvo neteisus, sustabdydamas Izraelio programą ir
įvesdamas naują, anksčiau neskelbtą, programą, susijusią su Dievo planais pagonims. Juk Dievas daug kartų suteikė progą Izraelio tautai atsiversti. Bet kadangi
Izraelio tauta to nenorėjo, Dievas nuėjo pas pagonis.
Ef 6, 15: „Ir apsiavę kojas taikos evangelijos paruošimu“.
Ši taikos evangelija skiriasi nuo tos, kuri buvo skelbiama Izraelio tautai. Jei
teisingai nepadalysite tiesos Žodžio, ta taikos evangelija atrodys ta pati. Tačiau
Laiško efeziečiams 2 skyriuje aiškiai parodoma, kokia ta taika, kurią Paulius skelbė. 11-13 eilutėse kalbama, kad buvo priešingybė tarp pagonių ir Izraelio tautos,
kai Izraelio tauta dar buvo Dievo tauta, o pagonys buvo atmesti, be Kristaus, be
Dievo pasaulyje, atitolinti nuo Izraelio sandraugos ir svetimi pažado sandoroms.
Ef 2, 13-17: „Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kurie kadaise buvote toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Nes jis yra mūsų taika, kuris iš abejų padarė viena ir nugriovė mus skyrusią sieną; savo kūne panaikinęs priešiškumą – įsakymų įstatymą,
turintį įsakus; kad padarytų savyje iš dviejų vieną naują žmogų, taip darydamas taiką; ir kad jis abejus sutaikytų su Dievu viename kūne per kryžių, juo užmušdamas
priešiškumą; ir atėjęs paskelbė taiką jums, buvusiems toli, ir jiems, buvusiems arti“.
Paulius mums skelbia ne tą taiką, kuri buvo skelbiama Izraelio tautai apie
ateities karalystę žemėje, kai Jėzus Kristus sėdės Savo soste, o Izraelio tikintieji eis
ir skelbs taikos evangeliją visam pasauliui. Paulius šiame Laiške kalba apie taiką,
kuri sudaryta viename kūne, kai yra sutaikomas žydas ir pagonis. Tai taika tarp
žydo ir pagonies Kristaus kūne.

• Rom 10, 18 •
„Bet aš sakau: ar jie negirdėjo?
Taip, iš tiesų: „Jų garsas ėjo po visą žemę,
ir jų žodžiai iki pasaulio pakraščių“.
Paulius sako, kad jei Dievo žodžiai ėjo po visą žemę, iki pasaulio pakraščių,
tai tuomet ir Izraelio tauta girdėjo.

108

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

• Rom 10, 19 •
„Bet aš sakau: ar Izraelis nežinojo?
Pirma Mozė sako: „Aš sukelsiu jums pavydą
per tuos, kurie nėra tauta,
ir per kvailą tautą aš jus užpykinsiu“.
Dievas Izraelio tautai iš anksto pasakė, perspėjo, kad jie netikės. Dievas iš anksto
perspėjo, kad jie taip nedarytų, kad jie neturėtų nieko bendro su tais, kurie netiki.
Taip pat atkreipkime dėmesį į kitą svarbų dalyką. 19 eilutė: „Bet aš sakau: ar
Izraelis nežinojo? Pirma Mozė sako: „Aš sukelsiu jums pavydą per tuos, kurie nėra
tauta, ir per kvailą tautą aš jus užpykinsiu“.
Kvailoji tauta
Šioje eilutėje paminėta “kvaila tauta”. Ta kvaila tauta, tai mažoji kaimenė,
kuri buvo pradėta formuoti pradedant nuo Jono Krikštytojo. 20 eilutė: „Aš buvau
atrastas tų, kurie manęs neieškojo; apsireiškiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo...“ Tai Izraelio tautos tikintieji – mažoji kaimenė. Toliau toje pačioje eilutėje
tęsiama: „...Bet Izraeliui jis sako: „Ištisą dieną esu ištiesęs savo rankas į neklusnią ir
prieštaraujančią tautą“. Tai Izraelio tautos netikintieji, ant kurių Dievas išlies Savo
rūstybę. Dievas buvo kantriai ištiesęs Savo ranką tai neklusniai tautai. Kaip tai
vyko? Kvailoji tauta, mažoji kaimenė, ėjo ir skelbė neklusniai tautai taikos evangeliją, taip Dievas per kvailą tautą ištiesė ranką neklusniai tautai.
Kai kurie krikščionys „kvailąją tautą” priima už pagonis. Tačiau kvailoji
tauta negali būti pagonys, ir paaiškinsiu, kodėl. Žodis „tauta“ yra vienaskaita. O
pagonys yra daugiskaita, tautos. Pagonys jokiu būdu negali būti tauta. Šioje eilutėje kalbama apie kvailą tautą, kaip apie vieną tautą. Taigi išsiaiškinkime, kokia ta
kvaila tauta, apie kurią buvo rašoma Senajame Testamente. Visų pirma, Senajame
Testamente Dievas turėjo Savo tautą, kuri buvo atskirta nuo pagonių, – tai Izraelio
tauta. Šiai tautai Dievas pažadėjo karalystę žemėje. Pas tą pačią Izraelio tautą buvo
atėjęs ir Jėzus Kristus. Štai, ką Jis jiems kalbėjo.
Mt 21, 43: „Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus atimta iš jūsų ir duota
tautai, kuri neš jos vaisius“.
Jėzus Kristus nesako žydams, kad Dievo karalystė bus iš jų atimta ir atiduota
tautoms, pagonims. Jis sako, kad karalystė bus duota tautai, vienaskaita. Iš netikinčiųjų izraelitų, – iš sadukiejų, fariziejų ir kitų, – karalystė bus atimta ir bus duota tautai. Kas toji tauta, kuriai bus duota karalystė? Jėzus Kristus kaip tik kreipiasi
į tą tautą, kuriai bus duota karalystė.
Lk 12, 32-33: „Nebijok, mažoji kaimene; nes tai yra jūsų Tėvo geras noras
duoti jums karalystę. Parduokite, ką turite, ir atiduokite išmaldai; pasirūpinkite
krepšių“.
Ta tauta, kuriai bus duota karalystė, tai mažoji kaimenė, į kurią kreipėsi Jėzus. Iš netikinčių žydų bus atimta karalystė ir atiduota tikintiems žydams, kuriuos
Jėzus pavadino mažąja kaimene. Mažoji kaimenė kitaip dar vadinama kvailoji
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tauta. Jie vadinami kvaila tauta todėl, kad jie atrodė kvaili kitų izraelitų akyse. Jie
buvo paprasti, eiliniai žmogeliai. Pakartoto įstatymo knygoje rašoma, kad netikintys žydai kurstė Dievo pavydą, svetimaudami su pagonių stabais. Todėl Dievas,
tarsi atmokėdamas jiems tuo pačiu, sako netikintiems: „O dabar aš jums sukelsiu
pavydą per kvailą tautą“.
Rom 10, 19: „Aš sukelsiu jums pavydą per tuos, kurie nėra tauta“.
1 Pt 2, 9a: „Bet jūs esate išrinktoji giminė, karališka kunigystė, šventa tauta,
ypatinga tauta“.
Petras kreipiasi į Izraelio tikinčiuosius, mažają kaimenę, rašydamas jiems
laišką. Tai ta pati tauta, apie kurią buvo pranašauta Izaijo knygoje 26 skyriuje, 2
eilutėje.
1 Pt 2, 9b: „Kad skelbtumėte gyrių to, kuris jus pašaukė iš tamsybės į savo
nuostabią šviesą“.
Jie praeityje nebuvo tauta, bet dabar Dievo tauta. Jie buvo pašaukti iš tamsybės į nuostabią šviesą.
Palyginkime tai su šia vieta.
Mt 4, 12-17: „Na, o kai Jėzus išgirdo, kad Jonas įmestas į kalėjimą, jis išėjo į
Galilėją; ir, palikęs Nazaretą, jis atėjo ir apsigyveno Kafernaume, kuris yra jūros
pakrantėje, Zabulono ir Neftalio ribose, kad išsipildytų, kas buvo kalbėta pranašo
Ezaijo, sakant: „Zabulono šalis ir Neftalio žemė, pajūrio juostoje, anapus Jordano,
pagonių Galilėja; tauta, kuri sėdėjo tamsoje, išvydo didžią šviesą; ir tiems, kurie
sėdėjo mirties krašte ir šešėlyje, užtekėjo šviesa“. Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti
ir sakyti: „Apsigalvokite, nes dangaus karalystė yra čia pat“. Ir Jėzus, vaikščiodamas palei Galilėjos jūrą, pamatė du brolius: Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį
Andriejų, metančius tinklą į jūrą, nes jie buvo žvejai“.
Pagonių Galilėjoje buvo Izraelio tauta. Jie buvo laikomi pagonimis. Galilėja
buvo šiaurinėje Izraelio karalystėje, kur gyveno 10 Izraelio genčių. O Pietų karalystė buvo vadinama Juda, kuriai priklausė dvi gentys – Juda ir Benjaminas. Pietų
karalystėje gyvenantys žydai iš aukšto žiūrėjo į šiaurinę karalystę, nes pastaroji
buvo susimaišiusi su pagonimis. Jie apie ją atsiliepdavo: „Ten pagonys, tauta, kuri
sėdi tamsoje, tauta, kuri nėra tauta“. Pietinė Izraelio karalystė net nepriskaitė šiaurinių Izraelio genčių prie Izralio tautos. Jie sakė, kad tai yra pagonių Galilėja.
1 Pt 2, 9: „Bet jūs esate išrinktoji giminė, karališka kunigystė, šventa tauta, ypatinga tauta kad skelbtumėte gyrių to, kuris jus pašaukė iš tamsybės į savo
nuostabią šviesą“.
Jie buvo pašaukti iš tamsybės į nuostabią šviesą. Petras kreipėsi į tuos tikinčiuosius, kad jie anksčiau sėdėjo tamsybėje, bet jiems nušvito šviesa (tarp kitko, juk
Petras irgi buvo iš Galilėjos). Evangelijoje pagal Joną Natanaelis sako: „Ar iš Galilėjos gali ateiti koks nors geras dalykas?“ Galilėja buvo minima kaip pagonių vieta.
Taigi, kur rašoma: „Aš sukelsiu jums pavydą per tuos, kurie nėra tauta, ir
per kvailą tautą aš jus užpykinsiu“, turima omenyje, kad Izraelio netikintiesiems
bus sukeliamas pavydas per kvailą tautą – mažąją kaimenę, kuri anksčiau nebuvo
tauta, o dabar yra tauta, kuri anksčiau sėdėjo tamsybėje, bet dabar gavo šviesą. Per
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Sekminių dieną mažoji kaimenė, gavusi Šv. Dvasią, skelbė dar neatsivertusiems
žydams evangeliją, tuo sukeldami netikintiems žydams pavydą. Netikinčiajam
Izraeliui buvo sukeliamas pavydas per tikintįjį Izraelį. Visa tai buvo pranašauta
Mozės Pakartoto įstatymo knygoje.
Taip pat Izraelio tautai buvo sukeliamas pavydas ir vėliau, per pagonis, ko
nebuvo pranašauta Senajame Testamente.
Rom 11, 11: „Tad aš sakau: ar jie suklupo, kad pargriūtų? Apsaugok Dieve, bet
verčiau per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo pagonims, kad sukeltų jiems pavydą“.
Griuvus Izraelio tautai, išgelbėjimas atėjo pagonims. Kai žydai pamatė, kad
Dievas juos paliko ir išėjo pas pagonis, jiems sukilo pavydas. Taip Izraelio tautai
buvo sukeliamas pavydas per pagonis.
Evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną, o paskui Apaštalų darbuose
nuo pirmo iki septinto skyriaus, Izraelio netikintiesiems buvo sukeliamas pavydas
per tikinčiuosius izraelitus – mažąją kaimenę. Šis pavydo sukėlimas buvo pranašautas Pakartoto įstatymo knygoje.
Įvykus Izraelio griuvimui, ši tauta prarado progą atsiversti. Apaštalų darbų 9
skyriuje Kristus išgelbėjo Paulių, paskyrė jį apaštalu, davė jam naują, niekada anksčiau nepranašautą žinią ir išsiuntė jį pas pagonis. Nuo Apaštalų darbų 9 skyriaus iki
28 skyriaus aprašomas laikotarpis, kai Paulius skelbė evangeliją pagonims. Per tą
laikotarpį Izraelio tautai buvo sukeliamas pavydas per pagonis. Šis pavydo sukėlimas per pagonis anksčiau niekada nebuvo pranašautas, tai buvo paslaptis.
Laiško romiečiams 10-11 skyriuose Paulius pateikia Apaštalų darbų knygos
apžvalgą. Pirmuose septyniuose Apaštalų darbų knygos skyriuose aprašomas Izraelio tautai sukeliamas pavydas per mažąją kaimenę – tikinčiuosius izraelitus.
Tai Izraelio pavydo sukėlimas pagal pranašystę. Vėliau, įvykus Izraelio griuvimui,
Dievas sukėlė Izraeliui pavydą per Pauliaus skelbiamą evangeliją, per pagonių
bažnyčias. Tai Izraelio pavydo sukėlimas pagal paslaptį, apie tai nebuvo pranašauta pranašuose.

• Rom 10, 20 •
„Bet Ezaijas yra labai drąsus ir sako:
„Aš buvau atrastas tų, kurie manęs neieškojo;
apsireiškiau tiems,
kurie apie mane neklausinėjo“.
Ši eilutė yra pacituota iš Izaijo 65 skyriaus.
Iz 65, 1: „Aš ieškomas tų, kurie apie mane neklausinėjo; aš randamas tų,
kurie manęs neieškojo; aš sakiau: ‘Štai aš, štai aš’, tautai, kuri nebuvo vadinama
mano vardu“.
Kaip jau buvo kalbėta praeitoje pamokoje, ta tauta, kuri nebuvo vadinama
Dievo vardu, tai buvo dešimt genčių, begyvenančių tarp pagonių, šiaurinėje Izraelio karalystėje. Kai pasirodė Jėzus Kristus, jie patikėjo juo ir taip atsirado maža
tikinčių izraelitų grupelė – mažoji kaimenė, kuriai Dievas duos karalystę.
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Iz 8, 13-16: „Šventinkite patį kariuomenių VIEŠPATĮ; jis tebūna jūsų baimė,
ir jis tebūna jūsų išgąstis. Jis bus šventove; bet suklupimo akmeniu ir papiktinimo
uola abiem Izraelio namams, žabangais ir spąstais Jeruzalės gyventojams. Daugelis tarp jų suklups, kris, suduš, įsipainios ir bus pagauti. Surišk liudijimą, užantspauduok įstatymą tarp mano mokinių“.
Kas tas suklupimo akmuo, apie kurį rašoma Izaijo knygoje? Tai Jėzus Kristus
Savo žemiškoje tarnystėje. O mokiniai, tai Jėzaus Kristaus mokiniai.
Iz 8, 18: „Štai aš ir vaikai, kuriuos man davė VIEŠPATS, esame ženklams ir
stebuklams Izraelyje nuo kariuomenių VIEŠPATIES, gyvenančio Siono kalne“.
Jėzus Kristus ir dvylika apaštalų, o paskui Apaštalų darbų knygos pirmuosiuose skyriuose tie vaikai buvo mažoji kaimenė, per kurią Dievas davė ženklus ir
darė stebuklus Izraelio tautai.
Iz 8, 20-22; 9, 1-2: „Įstatymo ir liudijimo; jei jie nekalba pagal šitą žodį, tai
todėl, kad juose nėra šviesos. Ir jie eis per ją labai prislėgti ir alkani; ir kai bus alkani, jie susierzins ir keiks savo karalių ir savo Dievą, ir žiūrės aukštyn. Ir jie žiūrės
į žemę; ir štai vargas ir tamsa, aptemdantis sielvartas; ir jie bus nuvaryti į tamsą.
Tačiau aptemimas nebus, koks buvo jos varginime, kai jis iš pradžių lengvai pavargino Zebulono šalį ir Naftalio šalį, o vėliau labiau ją vargino palei jūros kelią,
už Jordano, tautų Galilėjoje. Tauta, vaikščiojanti tamsoje, išvydo didelę šviesą; ant
gyvenančių mirties šešėlio šalyje nušvito šviesa“.
Ši Izaijo knygos eilutė buvo pacituota Evangelijoje pagal Matą 3 skyriuje,
kur kalbama, kad Jėzus Kristus pakvietė iš Galilėjos Savo mokinius. Šiose Izaijo
knygos eilutėse kalbama apie pagonių Galilėją, iš kurios atėjo dvylika apaštalų.
Apaštalų darbų knygos 2 skyriuje taip pat rašoma, kad per Sekminių dieną apaštalai sėdėjo aukštutiniame kambaryje ir gavo Šv. Dvasią. Jų ten buvo apie šimtą
dvidešimt mokinių ir visi jie buvo iš Galilėjos, galilėjiečiai.
Izaijo knygoje 65, 1 rašoma: „Aš ieškomas tų, kurie apie mane neklausinėjo;
aš randamas tų, kurie manęs neieškojo; aš sakiau: ‘Štai aš, štai aš’, tautai, kuri nebuvo vadinama mano vardu“.
Šioje eilutėje vėlgi rašoma apie tuos pačius galilėjiečius, kurie anksčiau nebuvo tauta, kurie buvo pagonių Galilėja, tauta, gyvenanti tamsybėje. Tačiau Jėzus
Kristus pasirodė ir atnešė šviesą į tą pagonių Galilėją, tai tautai, kuri sėdėjo tamsybėje. Jie atsivertė ir sekė paskui Jėzų. Tačiau netikintieji atmetė Dievo šviesą.
Paulius rašo apie netikinčiuosius.

• Rom 10, 21 •
„Bet Izraeliui jis sako: „Ištisą dieną
esu ištiesęs savo rankas į neklusnią
ir prieštaraujančią tautą“.
Iz 65, 2-3: „Visą dieną buvau ištiesęs savo rankas į maištaujančią tautą, kuri
vaikšto negeru keliu, paskui savo mintis; tauta, kuri kursto mano pyktį nuolatos
man į akis; kuri aukoja soduose ir degina smilkalus ant aukurų iš plytų“.
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Evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną ir Apaštalų darbų pirmuose
septyniuose skyriuose netikinčiajam Izraeliui Dievas sukėlė pavydą per mažąją
kaimenę. Mažoji kaimenė, gavusi Šv. Dvasią, ėjo ir skelbė netikintiesiems izraelitams, kad jie atsiverstų.
Panašiai Izraeliui buvo sukeliamas pavydas ir per apaštalo Pauliaus tarnystę, kai šis skelbė pagonims naują, anksčiau neskelbtą žinią. Ta žinia buvo paslaptis,
Dievas ją laikė paslaptyje nuo pasaulio pradžios.
Todėl tiktų pasakyti, kad tuo metu, kai Paulius skelbė naują evangeliją pagonims, žydams buvo sukeliamas pavydas pagal paslapties programą.
Izraelio pavydo sukėlimas pagal paslapties programą
Rom 11, 11: „Tad aš sakau: ar jie suklupo, kad pargriūtų? Apsaugok Dieve, bet
verčiau per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo pagonims, kad sukeltų jiems pavydą“.
Per Izraelio griuvimą, išgelbėjimas atėjo pagonims. Šį išgelbėjimą Dievas paskelbė per apaštalo Pauliaus tarnystę. Per šią Pauliaus tarnystę Izraelio tautai buvo
sukeliamas pavydas.
Rom 11, 13: „Nes aš kalbu jums, pagonys, kadangi aš esu pagonių apaštalas,
aš aukštinu savo tarnybą“.
Nupuolus Izraeliui, Apaštalų darbų 9 skyriuje Pauliui buvo paskirta pagonių apaštalo tarnystė ir atskleista evangelija, kuri anksčiau niekados nebuvo skelbta, – ji vadinama paslaptimi. Paulius su ta žinia ėjo pas pagonis ir skelbė jiems
malonės evangeliją. Buvo pradėtas formuoti Kristaus kūnas. Izraelio tauta buvo
padaryta negarbingais indais, o pagonys iš negarbingų, iš rūstybės, indų buvo
perdaryti į garbingus, gailestingumo indus. Nuo Apaštalų darbų 9 iki 28 skyriaus
žydams buvo sukeliamas pavydas per pagonių bažnyčias.
1 Ts 2, 14-16: „Nes jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių, kurios Judėjoje
yra Kristuje Jėzuje (kalbama apie mažąją kaimenę); nes ir jūs tą patį kentėjote nuo
savo tėvynainių, lygiai kaip ir jos nuo žydų. Kurie užmušė tiek Viešpatį Jėzų, tiek
savo pačių pranašus bei persekiojo mus; ir jie nepatinka Dievui, ir yra priešiški visiems žmonėms, neleisdami mums kalbėti pagonims, kad tie būtų išgelbėti, nuolat
pripildydami savo nuodėmes, nes jiems iki galo yra atėjusi rūstybė“.
Izraelio tauta buvo griuvusi, netikintiems žydams ateina rūstybė iki galo.
Kai Jėzus Kristus išgelbėjo Paulių, Paulius suprato, kad Izraelio tauta yra puolusi,
jiems nebeskelbiama karalystės evnagelija, bet jau pradedama skelbti nauja evangelija, patikėta Pauliui.
Apd 22, 17-18: „Ir įvyko, kad, kai aš buvau grįžęs į Jeruzalę, man besimeldžiant šventykloje, aš buvau transe; ir pamačiau jį man sakant: ‘Skubėk ir greitai
išeik iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavo liudijimo apie mane’“.
Jėzus Kristus Apaštalų darbų 9 skyriuje, apsireiškęs Pauliui, jam aiškiai pasakė, kad Izraelio tauta jau griuvusi, netikėjime.
Apd 22, 18-21: „Ir pamačiau jį man sakant: ‘Skubėk ir greitai išeik iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavo liudijimo apie mane’. Ir aš tariau: ‘Viešpatie, jie žino, kad
aš įkalindavau ir mušdavau kiekvienoje sinagogoje tuos, kurie tiki tavimi; Ir kai
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buvo pralietas tavo liudytojo Stepono kraujas, aš irgi stovėjau šalia ir pritariau jo
mirčiai, ir saugojau drabužius tų, kurie jį užmušė. Ir jis man tarė: ‘Išeik, nes aš tave
išsiųsiu toli pas pagonis’“.
Kai Paulius buvo išgelbėtas, jis nuo pat pirmos dienos pradėjo tarnystę ta
mintimi, kad Izraelio tauta jau yra griuvusi ir jis turi eiti pas pagonis. Jis suprato,
kad jo tarnystė yra skirtinga nei anksčiau buvusių apaštalų, ir kad jam apreikšta
kita evangelija, kuri anksčiau niekieno nebuvo skelbiama. Kai Paulius ėjo ir skelbė
tą evangeliją, jis nėjo į Jeruzalę, bet ėjo į kitus miestus ir ten skelbė žydų sinagogose. Tačiau kaip Jeruzalėje, taip ir kituose miestuose žydai buvo apakę, netikintys,
jie nenorėjo priimti to, ką sako Dievo Žodis.
Apd 13, 44-46: „Ir sekančią sabato dieną susirinko beveik visas miestas (Antioche ir Pisidijoje) pasiklausyti Dievo žodžio. Bet žydai pamatę minias prisipildė
pavydo ir priešgyniaudami bei piktžodžiaudami kalbėjo prieš tai, kas buvo kalbama Pauliaus. Tada Paulius ir Barnabas įsidrąsino ir tarė: „Buvo būtina, kad Dievo
žodis pirmiau turėjo būti kalbamas jums, bet kadangi jūs jį atmetate nuo savęs ir
nuteisiate save kaip nevertus amžinojo gyvenimo, štai mes sukame pas pagonis“.
Matome, kad žydai atmetė tai, ką skelbė Paulius ir priešgyniavo bei piktžodžiavo Šv. Dvasiai.
Apd 18, 1. 4-6: „Po to Paulius išvyko iš Atėnų ir atėjo į Korintą; Ir kiekvieną sabatą jis samprotavo sinagogoje bei įtikinėjo žydus ir graikus. Ir kai Silas bei
Timotiejus atėjo iš Makedonijos, Paulius buvo spaudžiamas dvasioje ir liudijo žydams, kad Jėzus yra Kristus. Ir kai jie prieštaravo sau ir piktžodžiavo, jis nusipurtė
drabužį ir jiems tarė: „Jūsų kraujas tebūna ant jūsų pačių galvų; aš esu švarus; nuo
šiol aš eisiu pas pagonis“.
Apd 13 skyriuje rašoma, kad Paulius atėjo į Antiochą, paskui Apd 18 skyriuje į Graikiją. Taigi jis traukėsi vis tolyn nuo Jeruzalės. Ir vis tolyn eidamas susidūrė
su tokiu pačiu žydų netikėjimu. Jie priešgyniavo Šv. Dvasiai, priešgyniavo Dievo
Žodžiui. Pažiūrėkime kas atsitiko, kai Paulius atėjo pas žydus, esančius Romoje.
Apd 28, 24-28: „Ir vieni tikėjo tuo, kas buvo kalbama, o kiti ne. Ir kai jie tarpusavyje nesutarė, jie išėjo po to, kai Paulius pasakė vieną žodį: „Gerai sakė Šventoji Dvasia per pranašą Ezaiją mūsų tėvams, sakydama: ‘Eik pas šitą tautą ir sakyk:
Girdėdami jūs girdėsite ir nesuprasite; ir žiūrėdami jūs žiūrėsite, ir nepastebėsite,
nes šios tautos širdis nutuko, ir jų ausys sunkiai girdi, ir jie užmerkė savo akis; kad
jie nepamatytų savo akimis ir neišgirstų savo ausimis, ir nesuprastų savo širdimi,
ir neatsiverstų, ir aš jų neišgydyčiau’. Todėl tebūna jums tai žinoma, kad šis Dievo
išgelbėjimas yra pasiųstas pagonims, ir jie jo klausysis“.
Taigi Paulius skelbė žydams anksčiau jiems neskelbtą malonės evangeliją, jie
turėjo puikią galimybę būti išgelbėti. Tačiau jie atmetė šią Dievo duotą galimybę.
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VIENUOLIKTAS SKYRIUS
• Rom 11, 1 •
„Tad aš sakau: Ar Dievas atmetė savo tautą?
Apsaugok Dieve! Nes ir aš esu izraelitas,
iš Abraomo sėklos, iš Benjamino genties“.
Dešimtame skyriuje sakoma, kad Dievas atmetė Izraelį, o štai vienuoliktame
skyriuje – kad neatmetė. Gaunasi tarsi prieštaravimas. Tačiau tai neprieštaravimas. Tiesiog abiejuose skyriuose kalbama apie skirtingus laikotarpius – viename
laikotarpyje Izraelio tauta griuvo, o kitame laikotarpyje ji bus išgelbėta. Kadangi
Izraelio tauta netikėjo, Dievas perdarė juos iš garbingų indų į negarbingus ir juos
atmetė. Tačiau ar Dievas visiems laikams juos atmetė? Ne. Tai tik laikinas atmetimas, kol renkama pagonių pilnatvė. O ateityje Dievas sudarys naują sandorą su
Izraelio tauta, išgelbės ją.
Nors Dievo tauta šiuo metu yra atmesta, tačiau žydai yra gelbėjami kaip ir
pagonys. Per Pauliaus evangeliją formuojasi ir plečiasi Kristaus kūnas, kurio nariai yra tiek žydai, tiek pagonys. Tarp jų nėra skirtumo, visi lygūs. Griuvus Izraelio
tautai, buvo sustabdyta ir pranašystės programa. Tačiau, kaip su mažąja kaimene,
juk ji priklauso tai pranašystės programai, juk tikintys žydai nenupuolė. Izraelio
programa buvo sustabdyta ne todėl, kad ir mažoji kaimenė kažkuo tai nusikalto,
bet todėl, kad Dievas turėjo paslaptingąjį planą, kurį buvo suplanavęs dar prieš
pasaulio sukūrimą. Dievas buvo numatęs suformuoti Kristaus kūną. Jėzus Kristus
išgelbėjęs Paulių, suteikė jam paslapties žinią, kad šis ją skelbtų visoms tautoms.
Taip Dievas pradėjo formuoti naują grupę žmonių – Kristaus kūną, kuriame nėra
nei žydo, nei pagonies. Dievas įsiterpė į pranašystės programą ne todėl, kad ji
buvo netobula, ar kad viskas vyko ne taip, kaip Dievas norėjo. Atvirkščiai, viskas
vyko būtent taip, kaip Dievas buvo išpranašavęs. Na, o kai Dievas užbaigs darbą
su Kristaus kūnu, Jis mus pasiims į dangų ir užbaigs paslapties programą. Tada
Dievas vėl sugrįš prie sustabdytos pranašystės programos ir ją užbaigs. Jėzus Kristus atėjęs antrą kartą į žemę įkurs Izraeliui pažadėtą karalystę. Izraelio tikintieji,
mažoji kaimenė, įeis į tą karalystę ir bus karališkoji kunigija.

• Rom 11, 2a •
„Dievas neatmetė savo tautos,
kurią jis iš anksto pažinojo“.
Dievas neatmetė tautos, kurią Jis išvedė iš Egipto, kuriai Jis davė pažadus,
kad Jis padarys ją karališkąja kunigija ir kad jie paveldės karalystę žemėje, kai
Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę. Dievas neatmetė Savo tautos, neatmetė tų,
kuriuos Jis iš anksto pažinojo, kad jie patikės. . Dievas iš anksto pažinojo, tikintįjį
Izraelį, mažąją kaimenę, kuri buvo pradėta formuoti Evangelijų pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną laikotarpiu.
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• Rom 11, 2b-4 •
„Ar jūs nežinote, ką sako Raštas apie Eliją?
Kaip jis kreipiasi į Dievą prieš Izraelį,
sakydamas:
„Viešpatie, jie nužudė tavo pranašus ir iškasė
tavo aukurus; ir aš esu išlikęs vienas,
ir jie ieško mano gyvybės“.
Bet ką jam sako Dievo atsakymas?
„Aš sau pasilaikiau septynis tūkstančius vyrų,
kurie nesulenkė kelių Baalio atvaizdui“.
Elijas kalbasi su Dievu ir sako, kad Izraelyje nebėra tikinčiųjų, vien tik jis
išlikęs. Tačiau ar iš tikrųjų Elijas buvo vienas tikintysis Izraelyje? Ne, Dievas pasakė, kad Jis pasilaikė sau septynis tūkstančius vyrų, kurie nesulenkė kelių Baalio
atvaizdui. Mums reikėtų paskaityti apie Elijo gyvenimą, aprašomą Senajame testamente, nes mes irgi, kaip ir jis jaučiamės, kad aplinkui nėra nei vieno tikinčio
Dievo žodžiu. Bet mes turėtume atsiminti, kad Dievas turi ne vien mus, Jis dar
turi ir kitus tikinčiuosius, kurie tiki tuo pačiu, kaip ir mes. Mes tik jų nesutinkame.
Elijas anuo metu net nežinojo, kad Izraelyje yra 7 tūkstančiai tikinčiųjų. Jis jų net
nepažinojo. Dievo Žodis yra veiksmingas, jis veikia kitų žmonių gyvenimuose,
mums to nežinant.

• Rom 11, 5 •
„Taigi taip ir šiuo dabartiniu metu yra
likutis pagal malonės išrinkimą“.
Kaip Elijo laikais Dievas buvo pasilaikęs septynis tūkstančius tikinčiųjų, taip
ir šiuo metu Paulius sako, kad yra Izraelio likutis pagal malonės išrinkimą. Šis
Izraelio likutis – tai mažoji kaimenė.

• Rom 11, 6 •
„Ir jei malone, tai nebe darbais:
kitaip malonė nebėra malonė.
Bet jei tai darbais, tuomet tai nebėra malonė:
kitaip darbas nebėra darbas“.
Ši eilutė Biblijoje puikiai parodo, kad malonė ir darbai nesiderina. Jie yra
priešingi vienas kitam savo prigimtimi. Malonė, kai nemokamai gauni iš Dievo
dovanas, palaiminimus, pats nieko nedarydamas ir to neužsitarnaudamas. O darbai, tai kažką turi daryti, kad užsitarnautum iš Dievo palaiminimus, dovanas.
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• Rom 11, 7 •
„Ką tuomet? Izraelis nepasiekė to, ko ieškojo;
bet išrinkimas tai pasiekė,
o likusieji buvo apakinti“.
Dievas turi Savo išrinktuosius, tuos, kurie tikėjo Dievo Žodžiu. Tai tie, kuriuos
Dievas pašaukė per karalystės evangeliją. Jie atsiliepė Dievo šauksmui, atėjo ir prisijungė prie tikinčiųjų mažosios kaimenės. O likęs Izraelis apakęs, jie yra netikintys.
Rom 11, 2. 5. 7: „Dievas neatmetė savo tautos, kurią jis iš anksto pažinojo. Taigi
taip ir šiuo dabartiniu metu yra likutis pagal malonės išrinkimą. Ką tuomet? Izraelis
nepasiekė to, ko ieškojo; bet išrinkimas tai pasiekė, o likusieji buvo apakinti“.
Išrinktieji, tai tie, kuriuos Dievas iš anksto pažino, kad jie tikės. Matydamas,
kad jie tikės, Dievas juos išsirinko. Dievas iš anksto matė, kad jiems bus paskelbta
evangelija ir jie patikės. Tie Izraelio tikintieji, tas likutis, paveldės karalystę žemėje.
Išrinktieji pasiekė Dievo teisumą tikėjimu, o likusieji buvo apakinti.
Kas juos apakino? Dievas juos apakino. Kodėl? Todėl, kad jie atmetė Dievo
tiesą. Kai Dievas ištisą dieną stovėjo ištiesęs rankas prieš nepaklusnią ir prieštaraujančią tautą, jie tai atmetė. Kadangi jie nepakluso Dievo teisumui ir nenorėjo
matyti bei girdėti, todėl Dievas juos apakino, davė jiems snaudulio dvasią, akis,
kad nematytų, ir ausis, kad negirdėtų.

• Rom 11, 8-9 •
„(pagal tai, kaip yra parašyta: „Dievas jiems
davė snaudulio dvasią, akis, kad jie nematytų,
ir ausis, kad jie negirdėtų“) iki šios dienos.
Ir Dovydas sako: „Jų stalas tepavirsta jiems
spąstais ir pinklėmis, ir kliūtimi, ir atpildu...“
Izraelio tauta nepasiekė to, ko ieškojo – įstatymo teisumo, nes jie ėmėsi įtvirtinti savąjį teisumą, bet nepakluso Dievo teisumui. Todėl Dovydas sako: „Jų stalas
tepavirsta jiems spąstais“. Koks tai stalas? Izraelio tauta turėjo visus Dievo palaiminimus, visas sandoras, visus pažadus. Dievas buvo jiems patiesęs visokių palaiminimų stalą, prie kurio jie galėjo maitintis. Bet visi tie palaiminimai pavirto
spąstais, pinklėmis, kliūtimi ir atpildu.

• Rom 11, 10 •
„jų akys tebūna aptemusios, kad jie nematytų
ir nuolat lenktų savo nugarą“.
Jeigu jie nenorėjo pažinti Dievo teisumo ir jam paklusti, tai tegul jie sulenkę
nugaras daro savo religinius darbus, tegul jų pačių teisumas nusveria juos žemyn,
tegul jie vergauja savo pačių teisumui. Kodėl visa tai atsitiko Izraelio tautai?
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• Rom 11, 11 •
„Tad aš sakau: ar jie suklupo, kad pargriūtų?
Apsaugok Dieve, bet verčiau per jų griuvimą
išgelbėjimas atėjo pagonims,
kad sukeltų jiems pavydą.“.
Šitos eilutės yra labai svarbios, nes jose kalba apie skirtingas Dievo programas: vienu metu Dievas skelbė tam tikrą žinią vienai grupei žmonių, o kitu metu
– kitai grupei žmonių.
Žodis „tad“ yra tarsi pratęsimas to, kas buvo Pauliaus kalbėta 7-10 eilutėse
apie Izraelio apakinimą. Kadangi Izraelio tauta atsisakė klausyti, atsisakė žiūrėti,
ką Dievo Žodis sako, tai ir Dievas juos apakino.
Izraelis suklupo...
Ar jie suklupo, kad jie pargriūtų? Pastebėkite, Izraelio tauta suklupo, bet ar
tai reiškia, kad jie griuvo? Apsaugok Dieve. Vadinasi, tuo metu, kai jie suklupo, jie
dar negriuvo. Jų suklupimas dar nebuvo jų griuvimas. Bet vėliau, po kiek tai laiko,
Izraelio tauta visgi griuvo: „Bet verčiau per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo pagonims“. Šioje eilutėje paminėti du Izraelio gyvenimo laikotarpiai. Vienu laikotarpiu
jie tik suklupo, bet nepargriuvo. Kitu laikotarpiu jie visgi pargriuvo. Prisiminkime
tuos du Izraelio laikotarpius.
Pažiūrėkime, kokiu laikotarpiu įvyko Izraelio tautos suklupimas.
Rom 9, 31-33: „Bet Izraelis, kuris sekė teisumo įstatymu, nepasiekė teisumo
įstatymo. Kodėl? Nes jie ieškojo to ne tikėjimu, bet tarytum įstatymo darbais. Nes
jie užkliuvo už to suklupimo akmens; kaip yra parašyta: „Štai aš dedu Sione suklupimo akmenį ir papiktinimo uolą, ir kas juo tiki, nebus sugėdintas“.
Jėzus Kristus Savo žemiškoje tarnystėje buvo Dievo padėtas suklupimo
akmuo. Jėzus Kristus buvo atėjęs pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jis nebuvo atėjęs pas pagonis. Izraelio tauta jį atmetė. Pamenate, kai žydai šaukė: „Mums
nereikia kito karaliaus, mes turime ciesorių!“ Izraelio tauta atidavė nukryžiuoti
savąjį Mesiją, savąjį Karalių. Atmetę Jėzų, jie už Jo suklupo, kaip už suklupimo
akmens. Taigi tuo laikotarpiu įvyko Izraelio suklupimas. Bet jie dar negriuvo.
Lk 23, 33-34: „Ir kai jie atėjo į vietą, kuri vadinasi Kalvarija, ten jie nukryžiavo jį ir nusikaltėlius: vieną iš kairės, o kitą iš dešinės. Tada Jėzus tarė: „Tėve, atleisk
jiems; nes jie nežino, ką daro“. Ir jie perskyrė jo drabužius ir metė burtus“.
Jėzus Kristus meldėsi už Izraelio tautą, kad Tėvas jiems atleistų.
Apd 3, 13-17: „Abraomo ir Izaoko bei Jokūbo Dievas, mūsų tėvų Dievas, pašlovino savo Sūnų Jėzų, kurį jūs atidavėte ir jo išsigynėte Piloto akivaizdoje, kai tas
buvo nusprendęs jį paleisti. Bet jūs išsigynėte Šventojo ir Teisiojo bei norėjote, kad
jums būtų dovanotas žmogžudys; ir nužudėte gyvybės Kunigaikštį, kurį Dievas
prikėlė iš numirusių; mes esame to liudytojai. Ir jo vardas – per tikėjimą jo vardu –
šitą žmogų, kurį matote ir pažįstate, padarė tvirtą; taip, tikėjimas, kuris yra per jį,
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jam suteikė šią visišką sveikatą jūsų visų akivaizdoje. Ir dabar, broliai, žinau, kad
tai padarėte iš nežinojimo, kaip ir jūsų valdovai“.
Izraelio tauta iš nežinojimo nukryžiavo Jėzų Kristų. Jėzus sakė: Tėve, atleisk
jiems, nes jie nežino, ką jie daro“. Jėzus Kristus prašė už Izraelio tautą, kad Tėvas
jiems atleistų. Evangelijoje pagal Luką Jėzus prašė už Izraelio tautą, kuri buvo kaip
nevaisingas figmedis, kad Tėvas jo dar neiškirstų, bet dar vienus metus jį patręštų, apkastų. Tėvas patenkino Sūnaus prašymą ir davė Izraeliui dar vienus metus,
suteikė jiems dar vieną galimybę atsiversti, pasikrikštyti krikštu ir prisijungti prie
mažosios kaimenės.
Evangelijų pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną laikotarpyje Izraelio tautai skelbė Jonas Krikštytojas, paskui Jėzus Kristus, dvylika apaštalų ir kiti mokiniai. Tuo
laikotarpiu Izraelio tauta suklupo, bet dar negriuvo. Apaštalų darbų 2 skyriuje
buvo pratęsta nauja galimybė Izraelio tautai atsiversti.
Izraelio griuvimas...
Izraelio tauta nepasinaudojo galimybe atsiversti, ir Apaštalų darbų 7 skyriuje įvyko Izraelio tautos griuvimas. Pažiūrėkime, kaip tai atsitiko.
Apd 6, 5. 8-12: „Ir pasakymas patiko visai daugybei, ir jie išsirinko Steponą,
vyrą pilną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, ir Pilypą, ir Prochorą, ir Nikanorą, ir
Timoną, ir Parmeną, ir Nikolą – prozelitą iš Antiocho. Ir Steponas, pilnas tikėjimo
bei jėgos, darė tautoje didžias nuostabas ir stebuklus. Tada pakilo kai kurie iš sinagogos, vadinamos libertinų, ir kirėniečiai, ir aleksandriečiai, ir iš tų iš Kilikijos bei
Azijos, ginčidamiesi su Steponu. Ir jie nepajėgė pasipriešinti išminčiai bei dvasiai,
kuria jis kalbėjo. Tada jie papirko vyrus, sakančius: „Mes girdėjome jį kalbant piktžodžiavimo žodžius prieš Mozę ir Dievą“. Ir jie sukurstė tautą ir vyresniuosius bei
raštininkus ir užpuolė jį, pagavo, atvedė į tarybą“.
Steponas buvo paimtas ir atvestas į tarybą, į sinedrioną, kuriame sėdi septyniasdešimt Izraelio tautos vyresniųjų. Šią tarybą buvo įkūręs Mozė, jo uošviui
patarus.
Apd 6, 13: „Ir pastatė melagingus liudytojus, kurie tarė: „Šitas žmogus nesiliauja kalbėti piktžodžiavimo žodžius prieš šią šventą vietą ir įstatymą“.
Pastebėkite kokia tvarka yra išdėstyti žodžiai: „kalbėti piktžodžiavimo žodžius prieš šią šventą vietą ir įstatymą“.
Žydai į priekį pastato „šventą vietą, šventyklą“, o paskui tik įstatymą, Dievo
Žodį. Religingiems žmonėms svarbiausia yra vieta, pastatas, o Dievo Žodis tampa
antraeiliu dalyku.
Apd 6, 14-15: „Nes mes girdėjome jį kalbant, kad šitas Jėzus iš Nazareto sunaikins šią vietą ir pakeis papročius, kuriuos mums davė Mozė. Ir visi sėdėję taryboje įdėmiai žiūrėdami į jį pamatė jo veidą, tarsi tai būtų buvęs angelo veidas“.
Izraelio tauta pamatė Stepono veidą, kuris atrodė kaip angelo veidas. Tai buvo
ženklas Izraelio tautai. Angelas visada ateidavo iš Dievo su žinia pas Izraelio tautą.
Apd 7, 1-2: „Tuomet aukščiausiasis kunigas tarė: „Ar taip yra?“ Ir jis tarė:
„Vyrai, broliai ir tėvai, klausykite: Šlovės Dievas pasirodė mūsų tėvui Abraomui“.
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Steponas pradeda kalbėti Izraelio lyderiams. Jis kalba prieš sinedrioną, prieš
vyriausiuosius Izraelio tautos lyderius. Steponas kalba apie Juozapą.
Apd 7, 9: „Ir patriarchai, pavydo paveikti, pardavė Juozapą į Egiptą, bet Dievas buvo su juo ir išgelbėjo jį iš visų jo vargų“.
Juozapo nepažino jo broliai, jį atmetė. Panašiai ir Jėzaus Kristaus nepripažino Izraelio tauta, kai Jis atėjo pirmą kartą į žemę. „Jis atėjo pas savuosius, bet
savieji Jo nepriėmė“.
Apd 7, 13a: „Ir antrąkart Juozapas leidosi atpažįstamas savo brolių“.
Kaip Juozapą broliai pažino antrą kartą, taip ir Jėzui Kristui atėjus antrą kartą į žemę, Izraelio tauta Jį priims. Ateityje Dievas sudarys naują sandorą su Izraelio
tauta, įrašys įstatymą į jų širdis, atleis jų nuodėmes. Po to Steponas pasakoja apie
Mozę.
Apd 7, 29: „Tada Mozė pabėgo dėl šio pasakymo ir buvo ateivis Madiano
šalyje, kur pagimdė du sūnus“.
Mozė pabėgo nuo izraelitų, kai bandė juos išgelbėti iš egiptiečių. Izraelio
tauta pirmą kartą atmetė Mozę.
Apd 7, 35: „Šitą Mozę, kurio jie atsisakė, sakydami: ‘Kas tave paskyrė valdovu ir teisėju?’, tą patį Dievas pasiuntė kaip valdovą ir gelbėtoją ranka angelo, kuris
jam pasirodė krūme“.
Antrą kartą jie priėmė Mozę, nes Dievas jį pasiuntė būti valdovu ir gelbėtoju. Steponas pasakoja apie pirmo ir antro karto principą, nes visi paminėti vyrai
pirmą kartą buvo atmesti, o antrą kartą priimti, kaip ir Jėzus Kristus pirmą kartą
buvo atmestas, bet antrą kartą bus priimtas. Steponas, duodamas tokius sulyginimus, tarsi perspėja žydus: „Pirmą kartą Jėzų Kristų atmetėte, bet dabar laikas Jį
priimti“.
Apd 7, 51: „Jūs, kietasprandžiai ir neapipjaustytomis širdimis bei ausimis,
jūs visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai: kaip jūsų tėvai, taip ir jūs“.
Steponas sako žydams, kad jie visą laiką priešinasi Šv. Dvasiai. Kaip tai atsitiko. Mažoji kaimenė per Sekmines gavo Šv. Dvasią. nuo tada prasidėjo Šv.Dvasios
tarnystė. Šv. Dvasia kalbėjo jų lūpomis, jie buvo pilni Šv. Dvasios, pripildyti Šv.
Dvasios. Ir kai Izraelio netikintieji priešinosi ir piktžodžiavo mažosios kaimenės
skelbiamai žiniai, tai jie atmetinėjo Šv. Dvasios skelbimą. Jie priešinosi ir piktžodžiavo Šv. Dvasiai.
Apd 7, 52-28: „Kurio iš pranašų nepersekiojo jūsų tėvai? Ir jie užmušė tuos,
kurie iš anksto paskelbė Teisiojo atėjimą; kurio jūs dabar esate išdavikai ir žudikai:
kurie gavote įstatymą per angelų išsidėstymą ir jo nesilaikėte. Kai jie išgirdo tai,
jiems vėrė širdį, ir jie griežė dantimis ant jo. Bet jis, būdamas pilnas Šventosios
Dvasios, įdėmiai žiūrėjo į dangų ir pamatė Dievo šlovę bei Jėzų, stovintį Dievo dešinėje, ir tarė: „Štai aš matau atsivėrusius dangus ir žmogaus Sūnų, stovintį Dievo
dešinėje. Tada jie šaukė garsiu balsu, užsikimšo savo ausis ir vieningai puolę ant jo
išmetė iš miesto ir užmušė akmenimis“.
Jėzus Kristus atsistojo Tėvo dešinėje. Prisiminkime šią svarbią Kristaus poziciją. Skelbdamas apie Jėzų Kristų Apaštalų darbuose 2 skyriuje, Petras sakė, kad Jis
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yra prikeltas ir atsisėdo Tėvo dešinėje, kol Jo priešai bus padaryti tarsi pakojis po
Jo kojomis. Jam Tėvas sakė: „Ateik, atsisėsk mano dešinėje, kol Aš padarysiu tavo
priešus tavo pakojumi“. Bet kai Steponas pamatė Kristų, ar jis pamatė Jį sėdintį
Tėvo dešinėje? Ne, jis pamatė Jį stovintį. Jėzus Kristus sėdėjo Tėvo dešinėje iki tol,
kol atėjo laikas Jam atsistoti, kai Jo priešai buvo padaryti pakojumi po Jo kojomis.
Taigi Apaštalų darbų 7 skyriuje buvo subrendęs laikas išlieti Dievo rūstybę, nes
Viešpats buvo atsistojęs teisti. Priešai jau buvo padaryti pakoju po Jo kojomis. Turėjo prasidėti pranašautoji Viešpaties diena, Suspaudimo laikas, apie kurį Apreiškime aprašo Jonas. Viešpaties diena bus baisi teismo diena, kaip rašoma Senajame
testamente. Taigi Apaštalų darbų 7 skyriuje įvyko Izraelio tautos griuvimas. Izraelio tauta padarė neatleidžiamą nuodėmę, todėl Viešpats buvo atsistojęs juos teisti.
Kokia buvo ta neatleidžiama nuodėmė?
Mt 12, 31-32: „Todėl aš sakau jums: visokia nuodėmė ir piktžodžiavimas bus
žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai nebus žmonėms atleistas.
Ir kas kalba žodį prieš žmogaus Sūnų, tai bus jam atleista; bet jei kas kalba prieš
Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei ateinančiame pasaulyje“.
Izraelio tauta piktžodžiavo žmogaus Sūnui, kai Jėzus Kristus buvo atėjęs pas
Izraelio tautą. Jie piktžodžiavo Jam, bet tada neįvyko jų griuvimas, jie tik suklupo
už Jo, kaip už suklupimo akmens.
Mt 12, 32b: „bet jei kas kalba prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei
šiame, nei ateinančiame pasaulyje“.
Kai per Sekmines mažoji kaimenė gavo Šv. Dvasią, tada prasidėjo Šv. Dvasios tarnystė. Šv. Dvasia kalbėjo tikinčiųjų lūpomis. Izraelio tauta atmetė mažosios
kaimenės skelbimą, ir tai buvo tolygu Šv. Dvasios atmetimui. Jie piktžodžiavo Šv.
Dvasiai. Kadangi jie piktžodžiavo Šv. Dvasiai, jiems už tai nėra atleidimo, todėl Jėzus Kristus atsistojo teisti Savo tautą. Įvyko Izraelio tautos griuvimas. Tačiau per jų
griuvimą atsitiko kai kas svarbaus, – pagonims atėjo išgelbėjimas. Dievas išgelbėjo
Paulių, paskyrė jį apaštalu ir jam davė naują, anksčiau neskelbtą, žinią.
Per Izraelio griuvimą pagonims atėjo išgelbėjimas
Rom 11, 11: „Tad aš sakau: ar jie suklupo, kad pargriūtų? Apsaugok Dieve, bet
verčiau per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo pagonims, kad sukeltų jiems pavydą“.
Pastebėkite, per Izraelio tautos griuvimą jai neatėjo rūstybė, Jėzus Kristus
atsistojęs neišliejo jiems rūstybės. Nors pagal pranašystę Dievas turėjo išlieti Savo
rūstybę, juk Jėzus Kristus buvo atsistojęs išlieti Savo rūstybę, priešai buvo padaryti tarsi pakojis po Jo kojomis. Tačiau to neįvyko. Dievas padarė tai, ko niekada
nebuvo pranašauta. Dievas sustabdė pranašystę, sustabdė Izraelio programą ir
atskleidė naują žinią, naują programą, naują planą, kurį Jis buvo numatęs prieš
pasaulio sukūrimą. Tai susiję su pagonių išgelbėjimu. Griuvus Izraelio tautai, išgelbėjimas atėjo pagonims. Pagal pranašystę pagonims išgelbėjimas turėjo ateiti
ne per Izraelio griuvimą, bet per Izraelio palaiminimą, kai išgelbėtas Izraelis skelbs
pagonims Dievo Žodį. Tačiau Dievas sustabdė pranašystės veikimą ir įvedė naują,
anksčiau nepranašautą, programą – paslaptį. Griuvus Izraeliui, Dievas neišliejo
rūstybės, kaip buvo pranašauta, bet atnešė pagonims išgelbėjimą. Šitoks pagonių
išgelbėjimas buvo paslaptis, kurią Jėzus Kristus apreiškė apaštalui Pauliui. Dievas
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pristatė visiškai naują, paslapties, planą – Malonės evangeliją. Tas paslapties skelbimas prasidėjo Apaštalų darbų 9 skyriuje, po Pauliaus išgelbėjimo.

• Rom 11, 12 •
„Na, o jei jų griuvimas yra pasaulio turtas
ir jų mažėjimas – pagonių turtas;
tai kaip daugiau jų pilnatvė?“
Izraelio griuvimas yra pasauliui turtas, ir jų mažėjimas yra pagonims turtas.
Izraelio tautos mažėjimas prasidėjo tuoj pat po jų griuvimo. Izraelio tautos mažėjimas vyko nuo Apaštalų darbų 7 iki 28 skyriaus. Po 28 skyriaus Izraelio tautai
nebeparodomas joks dėmesys, jos praktiškai nebeliko.
Izraelio išgelbėjimas ateityje
Jl 2, 32: „Ir įvyks, kad kiekvienas, kuris šauksis VIEŠPATIES vardo, bus išgelbėtas; nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip VIEŠPATS sakė, likutyje,
kurį VIEŠPATS pašauks“.
Izraelio tautos šgelbėjimas bus dar ateityje. Ir tai vyks ne Makedonijoje, ne
Romoje, ne Azijoje, ne dar kur kitur, o Jeruzalėje, Siono kalne. Dievas išgelbės ne
visą Izraelį, o tik tikinčiųjų likutį Jeruzalėje.
Zch 12, 6-7„Tą dieną Judos valdytojus padarysiu lyg ugnies židiniu malkose
ir lyg ugnies deglu pėduose; ir jie suris visas aplinkines tautas dešinėje ir kairėje;
ir Jeruzalė vėl bus apgyvendinta savo vietoje – Jeruzalėje. VIEŠPATS pirmiausia
išgelbės Judos palapines, kad Dovydo namų šlovė ir Jeruzalės gyventojų šlovė
nesiaukštintų prieš Judą“.
Viešpats pirmiausia išgelbės Judą, ten, kur yra Jeruzalė. Todėl Jėzus ir liepė
savo mokiniams skelbti karalystės evangeliją pradedant Jeruzale.
Apd 8, 1: „Saulius pritarė jo mirčiai. Ir tuo laiku buvo didelis Jeruzalėje esančios bažnyčios persekiojimas; ir jie visi, išskyrus apaštalus, buvo plačiai išsisklaidę
po Judėjos ir Samarijos sritis“.
Kilus persekiojimui visi tikintys žydai išsisklaidė, bet apaštalai pasiliko Jeruzalėje. Kodėl? Todėl, kad apaštalams buvo duota valdžia, jie sėdės dvylikoje sostų
Jeruzalėje, teisdami dvylika Izraelio genčių, ten kur pirmiausia prasidės išgelbėjimas.
Po Izraelio griuvimo atsiradę pasikeitimai
Apd 9, 1-3: „Ir Saulius, vis tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš
Viešpaties mokinius, nuėjo pas aukščiausiąjį kunigą ir jo prašė laiškų į Damaską,
į sinagogas, kad radęs ką iš to kelio, ar tai vyrus, ar moteris, jis galėtų atvesti juos
surištus į Jeruzalę. Ir jam bekeliaujant jis priartėjo prie Damasko; ir staiga jį apšvietė šviesa iš dangaus“.
Štai Saulius (Paulius) vienas iš didžiausių Dievo priešų, piktžodžiautojas,
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kuris netikėjo apaštalų skelbiama evangelija, priešgyniavo, persekiojo bažnyčią,
žudė visus tikinčiuosius, kuriuos tik galėjo, ir štai Dievas jį išgelbėjo. Tačiau jis
buvo išgelbėtas ne per Izraelio tautos skelbimą. Dievas pradeda daryti tai, kas nesuvokiama, ko anksčiau nedarė. Dievas įsiterpia ir pakeičia programą.
Pažiūrėkime, kaip tie pasikeitimai įsiterpė į Petro tarnystę.
Prisimenate, kaip Viešpats liepė Petrui pjauti ir valgyti žydams nešvarius
gyvulius. Petras sakė, kad nieko tokio nešvaraus jis nevalgė. Juk ir Jėzus Kristus
jam buvo įsakęs: „Neikite pas pagonis, bet eikite tik pas paklydusias Izraelio namų
avis“. Taigi Petras žinojo, kad pagonys yra uždrausta zona, jie nešvarūs. Tačiau
atsitinka kažkas naujo, Viešpats liepė Petrui valgyti tai, kas nešvaru, nes Dievas
jau tai apvalė, jau nebėra nešvarių. Šv. Dvasia jam liepė eiti pas pagonis, o tiksliau
pas romietį Kornelijų. Petras pakluso Dievo paliepimui ir nuėjo pas apvalytus pagonis, ir jiems kalbėjo.
Apd 10, 28: „Ir jis tarė jiems: „Jūs žinote, kad žmogui, kuris yra žydas, neteisėta bendrauti arba ateiti pas kitatautį; bet Dievas man parodė, kad aš jokio žmogaus nevadinčiau prastu ar netyru“.
Įvyko pasikeitimas. Prieš tai Jėzus neleido Petrui ir kitiems apaštalams eiti
pas pagonis, bet dabar Dievas pasiunčia jį, kad eitų pas pagonis ir jiems paskelbtų
Dievo žodį.
Apd 11, 2-4. 17: „Ir kai Petras atėjo aukštyn į Jeruzalę, tie, kurie iš apipjaustymo, ginčijosi su juo, sakydami: „Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgei“. Bet Petras atpasakojo reikalą nuo pradžios ir išdėstė jiems jį paeiliui, sakydamas: „Jeigu tad Dievas davė jiems tokią pačią dovaną kaip mums, kurie įtikėjome
Viešpatį Jėzų Kristų, kas aš esu, kad galėčiau priešintis Dievui?“
Petras papasakoja apie šį pasikeitimą kitiems žydams. Tačiau atsirado dar
vienas netikėtas pasikeitimas. Pamenate, kaip Apaštalų darbų 2 skyriuje buvo
skelbiama Izraelio tautai, kad jie apsigalvotų, paskui pasikrikštytų, o tada gautų
Šv.Dvasią. Atkreipkite dėmesį į šią eilutę, ir pamatysite tam tikrus pasikeitimus.
Apd 10, 44-46: „Kol Petras dar kalbėjo tuos žodžius, Šventoji Dvasia nupuolė
ant visų, besiklausiusių žodžio. Ir tie iš apipjaustymo, kurie tikėjo, kurie atėjo su
Petru, buvo apstulbinti, kadangi ant pagonių irgi buvo išlieta Šventosios Dvasios
dovana. Nes jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir aukštinant Dievą“.
Jie išgirdo Petro skelbiamą žodį, juo patikėjo ir tada ant jų nupuolė Šv. Dvasia. Ar pastebėjote, ko trūksta? Jie dar nebuvo pakrikštyti vandeniu, o jau gavo
Šv.Dvasią. Juk prieš tai buvo skelbiama žydams, kad šie patikėję pirmiausia pasikrikštytų vandeniu, o tik po to jie gaus Šv.Dvasią. Taigi įvyko pasikeitimas, jiems
dar nepasikrikštijus, jie jau gavo Šv.Dvasią. Tik po to, kai jie gavo Dvasią Petras
tarė: „Ar gali kas uždrausti, kad jie būtų pakrikštyti vandeniu?“
Apd 11, 26: „Ir jį suradęs atvedė jį į Antiochą. Ir įvyko, kad visus metus jie
susirinkdavo su bažnyčia ir mokė daug žmonių. Ir mokiniai krikščionimis pirmąkart buvo pavadinti Antioche“.
Antioche buvo pati pirmoji krikščionių bažnyčia, kuri atsirado per Pauliaus
skelbiamą evangeliją. Dar vienas pasikeitimas – atsiranda krikščionys.
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Apd 11, 27-30: „Ir tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochą atėjo pranašai. Ir atsistojo vienas iš jų, vardu Agabas, ir pareiškė per Dvasią, kad visame pasaulyje bus
didelis badas, kuris įvyko ciesoriaus Klaudijaus dienomis. Tada mokiniai, kiekvienas pagal savo išgales nusprendė nusiųsti paramą broliams, gyvenantiems Judėjoje, ką jie ir padarė, ir išsiuntė tai vyresniesiems per Barnabo ir Sauliaus rankas“.
Kodėl reikėjo suteikti paramą nuskurdusiems Jeruzalės šventiesiems? Juk
jiems buvo pažadėta, kad Tėvas jais pasirūpins. Jėzus Kristus jiems sakė: „Parduokite viską, nesirūpinkite valgiu, pirmiausia siekite teisumo, ir Tėvas jumis pasirūpins“. Mokiniai taip ir padarė. Tai kodėl jie nuskurdo, ar tėvas jais nebesirūpino?
Visiškai ne. Tai atsitiko todėl, kad atsirado pasikeitimas. Griuvus Izraelio tautai,
Dievas sustabdė karalystės evangeliją su jos pažadais. Kadangi buvo sustabdyta
karalystės evangelija, tai kartu buvo sustabdytas ir pažadas, kad Tėvas duos jiems
kasdienės duonos. Tačiau Dievas neapleido mažosios kaimenės, nepaliko likimo
valiai. Dievas pasirūpino mažąja kaimene per Kristaus kūno tikinčiuosius, per pagonių bažnyčias, atsiradusias per Pauliaus evangelijos skelbimą. Kristaus kūno
tikintieji sušelpė mažajai kaimenei.
Apd 11, 29: „Tada mokiniai, kiekvienas pagal savo išgales nusprendė nusiųsti paramą broliams, gyvenantiems Judėjoje“.
Kristaus kūno bažnyčia, esanti Antioche, surinko pagal savo išgales. Paulius
rašo Laiške korintiečiams: „Kiekvienas tegul duoda kaip nusprendžia širdyje“.
Reikėtų pažymėti, kad pagal Pauliaus evangeliją buvo skelbiamas skirtingas davimas: tikintysis turėjo duoti pagal tai, kaip nusprendžia savo širdyje. Ar pamenate, kiek reikėjo duoti pagal karalystės evangeliją? Jėzus liepė duoti ne tiek, kiek
esi nusprendęs savo širdyje, bet reikėdavo atiduoti viską, visus šimtą procentų, ir
sekti paskui Jėzų. Tai irgi didžiulis pasikeitimas Dievo programoje. Mums nereikia
visko parduoti, nes mums skelbiama visiškai kita evangelija, ne ta, kuri buvo skelbiama Izraelio tautai Evangelijoje pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną.
Apd 12, 2: „Ir jis kalaviju nužudė Jono brolį Jokūbą“.
Izraelio tauta neteko vieno apaštalo. Liko tik 11 apaštalų. Net 12 apaštalų
gretos mažėja. Tai dar vienas pasikeitimas. Petras ir kiti tarsi išnyksta iš akiračio.
Dievas keičia programą. Atsiranda kita, paslapties, programa ir atsiranda naujas
apaštalas – Paulius. Jis ne toks kaip dvylika apaštalų, jis pagonių apaštalas, su kita
evangelija, ne ta, kurią skelbė Petras ir 11 apaštalų. Apaštalų darbų 13 skyriuje
Pauliaus apaštalystės tarnystė prasideda visame pajėgume. Kuo giliau einame į
Apaštalų darbų knygą, tuo labiau pamatome Izraelio tautos mažėjimą, o tuo tarpu
pagonių tarnystė, prasidėjusi nuo Pauliaus, vis daugiau plečiasi.
Apaštalų darbų 13, 18, 28 skyriuose apaštalas Paulius kreipiasi į Izraelio tautą
ir sako: „Mes einame pas pagonis“. 13 skyriuje Paulius eina pas žydus į Antiochą, 18
skyriuje – į Korintą, o 28 skyriuje – į Romą. Jis vis labiau tolsta nuo Jeruzalės. Paulius
vis labiau parodo Izraelio tautai, kad jie yra apakinti, jie neklauso, ką sako Dievo Žodis.
Apd 22, 17-18: „Ir įvyko, kad, kai aš buvau grįžęs į Jeruzalę, man besimeldžiant šventykloje, aš buvau transe; ir pamačiau jį man sakant: ‘Skubėk ir greitai
išeik iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavo liudijimo apie mane’“.
Apaštalų darbų 9 skyriuje, kai Jėzus Kristus apsireiškė Pauliui ir jį išgelbėjo,
Jis jam pasakė, kad Jeruzalė nepriims jo skelbimo.
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Apd 22, 21: „Ir jis man tarė: ‘Išeik, nes aš tave išsiųsiu toli pas pagonis’“.
Apaštalų darbų 7 skyriuje, įvykus Izraelio griuvimui, išgelbėjimas atėjo pagonims. Dievas siuntė Paulių pas pagonis skelbti jiems išgelbėjimą. Apaštalų darbų 9
skyriuje, po Pauliaus išgelbėjimo prasidėjo nauja programa ir nauja evangelija. Nuo
tada paspartėjo ir Izraelio tautos mažėjimas, kol ji galutinai pasišalino iš akiračio.
Apd 26, 15-17: „Ir aš tariau: ‘Kas tu esi, Viešpatie?’ Ir jis tarė: ‘Aš esu Jėzus,
kurį tu persekioji. Bet kelkis ir stokis ant kojų, nes aš tau pasirodžiau tam, kad
padaryčiau tave tarnu ir liudytoju to, ką tu matei, ir to, kame aš tau pasirodysiu,
išvaduodamas tave iš tautos ir pagonių, pas kuriuos aš dabar tave siunčiu“.
Jėzus Kristus išgelbėjo Paulių, jį atskyrė nuo Izraelio tautos ir nuo pagonių,
ir išsiuntė jį su žinia, kaip pagonių apaštalą visam pasauliui. Paulius naujas apaštalas, išskirtinis apaštalas, kokio anksčiau nebuvo, su išskirtine žinia, kuri anksčiau nebuvo skelbiama.
1 Ts 2, 14: „Nes jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių, kurios Judėjoje
yra Kristuje Jėzuje“.
Kaip tesalonikiečiai sekė paskui Judėjoje esančius tikinčiuosius?Toliau rašoma 14-16 eilutėse: „nes ir jūs tą patį kentėjote nuo savo tėvynainių, lygiai kaip ir jos
nuo žydų, kurie užmušė tiek Viešpatį Jėzų, tiek savo pačių pranašus bei persekiojo
mus; ir jie nepatinka Dievui, ir yra priešiški visiems žmonėms, neleisdami mums
kalbėti pagonims, kad tie būtų išgelbėti, nuolat pripildydami savo nuodėmes, nes
jiems iki galo yra atėjusi rūstybė“. Tesalonikiečiai buvo Judėjos tikinčiųjų sekėjai
tuo, kad jie taip pat kentėjo persekiojimus.
Ant netikinčių izraelitų ateina rūstybė iki galo.

• Rom 11, 13-14 •
„Nes aš kalbu jums, pagonys, kadangi aš esu
pagonių apaštalas, aš aukštinu savo tarnybą,
jei kokiu nors būdu sukelčiau pavydą tiems,
kurie yra mano kūnas,
ir kai kuriuos jų išgelbėčiau“.
Pastebėkite, Paulius yra išskirtinis apaštalas, jis yra pagonių apaštalas. Anksčiau niekuomet nėra buvę pagonių apaštalo. Vienintelis visoje istorijoje pagonių
apaštalas buvo Paulius. Kitų pagonių apaštalų niekada nėra buvę ir niekada nebus. Visi kiti anksčiau buvę 12 apaštalų buvo Izraelio apaštalai, apipjaustytųjų
apaštalai. Jėzus Kristus paskyrė juos būti Izraelio tautos apaštalais. Tačiau Paulius
yra paskirtas būti apaštalu pagonims.
Kas yra apaštalas? Tai pasiųstasis su žinia. Jėzus Kristus Paulių ne šiaip sau
išrinko būti apaštalu. Jį išrinko tam, kad jis neštų žinią mums, pagonims. Dievas
anksčiau skelbė žinią Izraelio tautai, kai Jėzus Kristus buvo atėjęs pas pražuvusias
Izraelio namų avis. Keturiose Evangelijose Jis kalbėjo vien tik Izraelio tautai. Tačiau atėjo tinkamas laikotarpis, kai Dievas išgelbėjo Paulių ir paskyrė jį pagonių
apaštalu. Dabar mums, pagonims yra išsiųsta žinia.
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„Aš aukštinu savo tarnystę“. Kodėl Paulius aukštino savo tarnystę? Jis neaukštino savęs, bet aukštino savo tarnystę. Laiško romiečiams 11 skyriaus, 14, 11
eilutėse jis paaiškina: „jei kokiu nors būdu sukelčiau pavydą tiems, kurie yra mano
kūnas, ir kai kuriuos jų išgelbėčiau. bet verčiau per jų griuvimą išgelbėjimas atėjo
pagonims, kad sukeltų jiems pavydą“.
Paulius ėjo ir skelbė pagonims jam patikėtą evangeliją, kuri anksčiau niekados nebuvo skelbiama. Pagonys ją išgirdo, patikėjo ir tapo išgelbėti. Per pagonių
išgelbėjimą Paulius siekė sukelti pavydą Izraelio tautai, kad jie matydami, jog Dievas gelbsti pagonis, pradėtų pavydėti ir patys panorėtų būti išgelbėti.
Rom 9, 30-32; 10, 2-4: „Ką mes tuomet pasakysime? Kad pagonys, kurie nesekė teisumu, yra pasiekę teisumą – teisumą, kuris yra iš tikėjimo. Bet Izraelis,
kuris sekė teisumo įstatymu, nepasiekė teisumo įstatymo. Kodėl? Nes jie ieškojo
to ne tikėjimu bet tarytum įstatymo darbais. Nes aš jiems liudiju, kad jie turi Dievo
uolumo, bet ne pagal pažinimą. Nes jie, nežinodami Dievo teisumo ir imdamiesi
įtvirtinti savąjį teisumą, patys nepakluso Dievo teisumui. Nes Kristus yra įstatymo
galas teisumui kiekvieno, kuris tiki“.
Izraelis nepakluso Dievo teisumui, nes ėmėsi įtvirtinti savo teisumą, kitaip
sakant jie netikėjo Dievo žodžiu. Tuo tarpu pagonys pasiekė Dievo teisumą tikėjimu, nes jie nesistengė iškelti savo teisumo. Taigi žydams reikia imti pavyzdį iš
pagonių: neaukštinti savo teisumo, bet pripažinti, kad jie yra nusidėjėliai, ir jiems
reikalingas Gelbėtojas.
Pagal pranašystę pagonys turėjo eiti pas Izraelio tautą, kad gautų išgelbėjimą,
bet šiandien Izraelio tauta turi pasidaryti tokia, kaip pagonys, kad gautų išgelbėjimą. Žydai turi nesilaikyti įstatymo, bet tikėti tuo, ką Kristus padarė ant kryžiaus.
Religijos šiandien siekia pagonis padaryti tokius, kad jie gyventų kaip žydai. Pagonims bando pritaikyti Izraeliui skirtą krikštą ir visą Izraelio karalystės
programą. Bandoma pagonis padaryti baptistais. Baptistų bažnyčios yra žydiškos
bažnyčios. Jonas Krikštytojas pradėjo baptistų bažnyčią. Bet tai buvo skirta Izraelio tautai, kuri bus karališkoji kunigija žemėje. Mes, Kristaus kūnas, nebūsime
karališkoji kunigija žemėje. Mes esame Kristaus kūnas, mūsų likimas yra danguje.
Mes esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose Kristuje.

• Rom 11, 15 •
„Nes jei jų atmetimas yra
pasaulio sutaikinimas, tai kas bus jų
priėmimas, jei ne gyvenimas iš numirusiųjų?“
Per Izraelio atmetimą, pasauliui atėjo sutaikinimas.
Panagrinėkime 15 eilutę: „Nes jei jų atmetimas yra pasaulio sutaikinimas“.
Per Izraelio griuvimą, per jo atmetimą, pasauliui atėjo sutaikinimas. Ar galėjo pasauliui ateiti sutaikinimas, jei nebūtų atmesta Izraelio tauta? Paulius rašo:
2 Kor 5, 18: „Ir visa yra iš Dievo, kuris sutaikė mus su savimi per Jėzų Kristų,
ir mums yra davęs sutaikymo tarnystę“.
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Pastebėkite, kad sutaikymo tarnystė negalėjo prasidėti, kol nebuvo nupuolęs
Izraelis. Pirmiausia turėjo įvykti Izraelio tautos nuopuolis, o tik po to galėjo prasidėti sutaikymo tarnystė, pasaulio sutaikymas. Taip pat, žinant, kada įvyko Izraelio
griuvimas, galima sužinoti ir kokiu metu prasidėjo pasaulio sutaikinimas, nes tuoj
po griuvimo atsirado sutaikinimas. Kada įvyko Izraelio tautos griuvimas? Apaštalų darbų 7 skyriuje, kai žydai atmetė Šv. Dvasios tarnystę ir užmėtė akmenimis
Steponą. Tuo metu Jėzus Kristus buvo atsistojęs teisti, tuo paženklindamas Izraelio
nuopolio pradžią. Tačiau Kristus neišliejo Savo rūstybės, bet išgelbėjo Paulių ir jam
pavedė sutaikinimo tarnystę, skelbti, kad Dievas sutaikė su Savimi pasaulį. Štai
nuo to momento ir įvyko pasaulio sutaikinimas. Apaštalo Pauliaus atsiradimas
paženklino sutaikinimo tarnystės pradžią.
Dievas nugriovė tarp pagonių ir žydų stovinčią sieną. Izraelis nebeturi jokios privilegijos prieš Dievą. Pamenate, kai Petras, prieš eidamas pas pagonį Kornelijų, meldėsi Dievui ir sakė, kad jis nevalgo jokio suteršto dalyko. Tačiau Dievas
jam pasakė: „Ką aš esu apvalęs, to nevadink nešvariu“. Dievas apvalė pagonis,
jie tapo švariais. Dievas sutaikė su Savimi visą pagonių pasaulį. Dievas nugriovė
pertvaros sieną stovinčią tarp žydų ir pagonių. Dievas panaikino skirtumą tarp
žydų ir pagonių. Nuo tada atsirado pasikeitimai Dievo bendravime su žmonija.
Todėl Dievas ir liepė Petrui eiti pas pagonis, nes Jis norėjo parodyti įvykusius pasikeitimus. Žinoma, Petras nesuvokė, ką tie pasikeitimai reiškia, kokia jų atsiradimo
priežastis. Todėl Jėzus Kristus apsireiškė Pauliui ir liepė jam nueiti į Jeruzalę pas
Petrą ir kitus iš dvylikos apaštalų ir jiems parodyti pasikeitimus ir jų atsiradimo
priežastis. Taigi po keliolikos metų, Kristaus paliepimu, Paulius susitiko su Petru
ir pastarajam viską išdėstė (apie tai rašoma Laiške galatams).
Laiško romiečiams 9-11 skyriuose Paulius paaiškina, kas įvyko Apaštalų
darbų knygoje. Neįmanoma suprasti Apaštalų darbų knygos, nežinant to, kas aiškinama Laiško romiečiams 9-11 skyriuose.

• Rom 11, 16 •
„Nes jei pirmavaisis šventas, minkalas taip
pat šventas: ir jei šaknis šventa, tai ir šakos“.
Dievas neatmetė Izraelio tautos
Jei Dievas atkirto Izraelio tautą ir padarė ją negarbės indu, o pagonis paėmė
ir padarė juos garbės indais, tai nereiškia, kad Dievas nieko nebedarys su Izraelio
tauta tarsi ją pamiršęs. Pagonys negali didžiuotis prieš Izraelio tautą tarsi jos jau
niekada nebebus, ji pamiršta. Todėl rašoma: „nesididžiuok prieš šakas. Bet jei didžiuojiesi, ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave“.
Rom 11, 24a: „Nes jei tu buvai iškirstas iš alyvmedžio, kuris yra laukinis prigimtimi, ir buvai įskiepytas prieš prigimtį į gerą alyvmedį“.
Dievas nežadėjo pagonims, kad Jis ims ir padarys Izraelį negarbingu indu, o
pagonis – garbingais indais. Tai priešinga tiek Izraelio, tiek pagonių prigimčiai. To
nebuvo žadėta pranašystėje.
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Rom 11, 24b: „tai kaip dar labiau šitie, kurie yra prigimtinės šakos, bus įskiepyti į savo pačių alyvmedį“.
Jei Dievas davė mums, pagonims, palaiminimus Kristuje, niekur apie tai
Rašte nepranašavęs, tai juo labiau Dievas palaimins ir išgelbės Izraelio tautą, kuriems tai buvo išpranašauta Senajame Testamente.
Todėl 25-29 eilutėje, vadovaudamasis Rašto pranašystėmis, Paulius pateikia
mums išvadą, kad Dievas nėra atkirtęs Izraelio tautos, Jis ją palaimins ir išgelbės
ateityje.
Rom 11, 25-29: „Nes aš nenoriu, broliai, kad jūs būtumėte nežinantys šios paslapties, kad jūs nebūtumėte išmintingi savo pačių pasipūtimais; jog Izraelį yra dalinai ištikęs aklumas, kol įeis pagonių pilnatvė. Ir taip bus išgelbėtas visas Izraelis,
kaip yra parašyta: „Iš Siono ateis Išvaduotojas ir nukreips bedievystę nuo Jokūbo,
nes ši yra mano sandora jiems, kai aš nuimsiu jų nuodėmes. Evangelijos atžvilgiu
jie yra priešai jūsų dėlei, bet išrinkimo atžvilgiu jie yra mylimieji tėvų dėlei. Nes
Dievo dovanos ir pašaukimas yra neatšaukiami“.
Izraelio tauta ateityje paveldės viską, kas jiems buvo pažadėta, tik dabartiniu
metu jiems viskas yra laikinai užlaikyta, laikinai sustabdyta, nes Dievas dabar formuoja Kristaus kūną, pagonių pilnatvę.
Rom 11, 16: „Nes jei pirmavaisis šventas, minkalas taip pat šventas: ir jei
šaknis šventa, tai ir šakos“.
Kas yra tas pirmavaisis?
Sk 15, 17-21: „Ir VIEŠPATS kalbėjo Mozei, sakydamas: „Kalbėk Izraelio vaikams ir jiems sakyk: ‘Kai įeisite į šalį, į kurią aš jus įvesiu, tuomet bus, kad, kai
jūs valgysite tos žemės duonos, aukokite kilnojamąją auką VIEŠPAČIUI. Aukokite
pyragą iš savo pirmosios tešlos kaip kilnojimo auką; jį kilnokite taip, kaip klojimo kilnojimo auką. Iš savo pirmos tešlos duokite VIEŠPAČIUI kilnojimo auką per
savo kartas“.
Izraelio tauta turėjo aukoti pyragą iš pirmosios tešlos. Kai jie paaukodavo
tą pirmosios tešlos pyragą, tai ir visi kiti tos tešlos pyragai tapdavo šventi, atskirti
Viešpačiui. Žodis „šventas“ arba „švęstas, pašvęstas“, reiškia „atskirtas Viešpačiui“.
Lygiai tą patį Paulius sako ir Rom 11, 16: „Nes jei pirmavaisis šventas, minkalas taip pat šventas: ir jei šaknis šventa, tai ir šakos“.
Jei pirmas blynas iš minkalo yra šventas, tai ir visas minkalas yra šventas. Jei
pirmas blynas yra atskirtas Viešpačiui, tai ir tas minkalas, iš kurio buvo padarytas
pirmas blynas, yra šventas ir atskirtas Viešpačiui. Jei šaknis yra šventa, tai ir šakos.
Kas yra tie: „pirmavaisis“, „minkalas“, „šaknis“, „šakos“?
Pirmavaisis yra Izraelio tikinčioji grupė, mažoji kaimenė. Jei ji, mažoji kaimenė, yra šventa, tai ir visas minkalas yra šventas. Tas minkalas, tai Izraelio tautos
tikintieji, kuriuos ateityje išgelbės Dievas.
Jok 1, 18: „Savo valia jis mus pagimdė tiesos žodžiu, kad būtume tam tikri jo
sutvėrimų pirmavaisiai“.

128

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

Apr 14, 4: „Šitie yra tie, kurie seka paskui Avinėlį, kur tik jis eina. Šitie buvo
atpirkti iš žmonių tarpo, būdami pirmavaisiai Dievui ir Avinėliui“.
Jei pirmavaisis yra šventas, tai šventas ir minkalas. Jei mažoji kaimenė yra
šventa, tai ir Izraelio tauta yra šventa. Jei šaknis yra šventa, tai ir šakos.
O kas yra šaknis?

• Rom 11, 17 •
„Ir jei kai kurios iš šakų yra nulaužtos,
o tu, būdamas laukinis alyvmedis,
buvai tarp jų įskiepytas ir su jomis esi
alyvmedžio šaknies bei riebumo dalininkas...“
Šakos yra Izraelio tauta. Jei šakos yra Izraelio tauta, tai iš kokios šaknies
išaugo Izraelio tauta? Izraelio tauta buvo pagimdyta iš Abraomo. Taigi šaknis yra
Abraomas. Dievas sakė Abraomui: „Aš iš tavęs padarysiu didelę tautą“. Visi pažadai ir palaiminimai Izraelio tautai buvo duoti per Abraomą. Dievas su Abraomu
buvo sudaręs visas sandoras, o paskui visą tai per jį paveldėjo Izraelio tauta. Taigi
Izraelio tauta buvo iškirsta iš šaknies – Abraomo, o mes, pagonys, buvome įskiepyti į Abraomą. Bet nereikėtų pamiršti, kad mes kadaise buvome laukinis alyvmedis, be Kristaus be Dievo pasaulyje (Ef 2, 11-12). Todėl Paulius mus perspėja:
„nesididžiuok prieš šakas. Bet jei didžiuojiesi, ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave“.
Rom 11, 17. 24: „Ir jei kai kurios iš šakų yra nulaužtos, o tu, būdamas laukinis
alyvmedis, buvai tarp jų įskiepytas ir su jomis esi alyvmedžio šaknies bei riebumo
dalininkas (...) tu buvai iškirstas iš alyvmedžio, kuris yra laukinis prigimtimi, ir
buvai įskiepytas prieš prigimtį į gerą alyvmedį?“
Yra du alyvmedžiai: laukinis alyvmedis ir geras alyvmedis. Laukinis alyvmedis esame mes, pagonys. Tai toks alyvmedis, kurio niekas neprižiūri, juo niekas
nesirūpina, jis niekam nereikalingas. Pamename, kaip praeityje Dievas buvo atmetęs pagonis. Jie buvo atkirsti, svetimi pažado sandoroms, svetimi Izraelio tautai,
be Kristaus, be Dievo pasaulyje, be jokios vilties, Dievas buvo juos apleidęs (Ef 2,
11-12). Jie buvo negarbės ir rūstybės indai. Tuo tarpu Izraelio tauta praeityje buvo
garbės indai. Jie turėjo visas sandoras iš Dievo, visus pažadus, įstatymo leidybą,
visus palaiminimus iš Dievo. Dievas buvo Izraelio Dievas. Visas dėmesys buvo
sutelktas į Izraelio tautą.
Biblijoje yra paminėti keturi medžiai. Teisėjų knygos 9 skyriuje, 7-15 eilutėse
aprašomi keturi medžiai: alyvmedis, figmedis, vynmedis ir erškėtis. Pastudijavus
Senąjį testamentą matyti, kad alyvmedis tai yra Izraelio dvasinis gyvenimas.
Ts 9, 9: „Bet alyvmedis jiems tarė: ‘Argi turėčiau palikti savo riebumą, kuriuo
pagerbia Dievą ir žmogų, ir eiti ir būti paaukštintas viršum medžių?’“.
Mes esame alyvmedžio dalininkai. Riebumas yra dvasinis gyvenimas. Alyvmedis simbolizuoja dvasinį gyvenimą.
Rom 15, 27: „Jiems iš tikrųjų tai patiko; ir jie yra jų skolininkai. Nes jei pagonys tapo jų [izraelitų] dvasinių dalykų bendrininkai, tai ir jų pareiga patarnauti
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jiems medžiaginiais dalykais“.
Jei mes, pagonys, tapome dvasinių dalykų bendrininkais kartu su Izraelio
tikinčiaisiais, Jeruzalės šventaisiais, apie kuriuos rašoma 26 eilutėje, tai: „ir mūsų
pareiga patarnauti jiems medžiaginiais dalykais“.
Mes esame dvasinių dalykų dalininkai kartu su Izraelio tauta.
Kitas medis yra figmedis. Figmedis simbolizuoja Izraelio religinį gyvenimą.
Jėzus Kristus atėjo pas Izraelio tautą ir tris metus vaikščiojo, ieškojo Izraelio tautos
vaisių, bet jų nerado. Apie tai Jėzus davė palyginimą, kalbėdamas žydams apie figmedį. Jėzus priėjo prie figmedžio, o ant jo nebuvo vaisių, vien lapai, vien išorinis
religingumas. Sadukiejai, fariziejai ir kiti netikintys žydai turėjo tik išorinį religingumą. Jie turėjo tradicijas ir išoriškai buvo balti, kaip antkapiai, bet viduje pilni
numirėlių kaulų. Jonas Krikštytojas jiems sakė: „Duokite tikrų atsivertimo vaisių“.
Trečias medis yra vynmedis. Tai Izraelio nacionalinis gyvenimas. Izaijo knygos 5 skyriuje rašoma, kad Izraelio tauta yra vynmedis.
Ketvirtas medis yra erškėtis. Tai yra netikinčioji izraelitų dalis, atkritę izraelitai.
Kur pasirodė pats pirmasis figmedis? Edeno sode. Edeno sode tarp kitų medžių buvo ir tie keturi medžiai: alyvmedis, vynmedis, erškėtis ir figmedis.
Alyvmedis sode buvo gyvybės medis. Figmedis taip pat buvo, nes kai Adomas ir Ieva nusidėjo, iš figos lapų jie pasidarė apdangalus. Jie norėjo uždengti savo
nuogumą prieš Dievą. Tai žmogaus pastangos pridengti savo kaltę prieš Dievą.
Žmogus slepia kaltę savo gerais darbais. Tai žmogaus religija, kai šis savo darbais
slepia savo tikrąjį veidą. Na, o vynmedis – tai gėrio ir blogio pažinimo medis. Teisėjų knygoje rašoma, kad vynuogės yra uždraustas vaisius.
Ts 13, 14: „Jai nieko negalima valgyti iš to, kas išeina iš vynmedžio, nei gerti
vyno ar stipraus gėrimo, nei valgyti ko nors nešvaraus; ji tesilaiko visko, ką jai
įsakiau“.
Rom 11, 17: „Ir jei kai kurios iš šakų yra nulaužtos“.
Pastebėkite, yra nulaužtos ne visos, o tik kai kurios šakos. Pateikdamas nulaužtų šakų pavyzdį Paulius nurodo į Jeremijo 16 skyrių, kuriame kalbama apie
nulaužtas šakas. Pranašai išpranašavo apie Izraelio tautos griuvimą, apie jų nuopuolį. Tik pranašai nieko nepranašavo ir nežinojo, kad po Izraelio griuvimo Dievas
atneš išgelbėjimą pagonims. Šito niekas nežinojo, nes Dievas tai laikė paslaptyje.
Visą tai Jis apreiškė tik Pauliui, kad jis tai paskelbtų visame pasaulyje.
Dabar pagonys yra alyvmedžio šaknies ir riebumo dalininkai. Mes dabar imame viską iš šaknies. Kaip jau minėjau, ta šaksnis tai Abraomas. Pamename, kad Laiško
romiečiams 4 skyriuje rašoma, jog mes per Abraomą turime visus pažadus: amžiną
gyvenimą ir išteisinimą per tikėjimą. Mums yra duotas teisumas, kaip ir Abraomui
buvo duotas teisumas. Mes turime viską, ką Dievas mums yra pažadėjęs Kristuje.
Griuvus Izraelio tautai, Apaštalų darbų 9 skyriuje rašoma, kad Dievas išgelbėjo Paulių ir jam davė anksčiau niekada neskelbtą evangeliją, kad šis ją skelbtų
visam pasauliui. Dabar Dievas gelbėja pagonis per Pauliaus skelbiamą malonės
evangeliją ir formuoja Kristaus kūną. Dabar pagonys skelbia Pauliaus evangeli-
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ją. Kadangi Dievas dabar gelbėja pagonis, Izraelio tautai kyla pavydas. Paulius
ir siekė per savo tarnystę sukelti Izraeliui pavydą, kad jie pavydėtų pagonims ir
pradėtų tikėti Pauliaus skelbiama malonės evangelija ir būtų išgelbėti.
Mes esame įskiepyti į alyvmedį kartu su kitomis šakomis, juk ne visos Izraelio šakos buvo nulaužtos, ne visi izraelitai buvo netikintys, juk buvo mažoji
kaimenė. Mes kartu su jais esame įskiepyti į tą gerąjį alyvmedį, į tą šaknį. Kai Paulius skelbė malonės evangeliją ir pradėjo formuotis Kristaus kūnas, tolygiai vyko
ir mažosios kaimenės veikla. Anuo metu jie dar buvo gyvi, jie dar nebuvo išmirę.
Todėl, kai Paulius rašė Laišką romiečiams, jis ir parašė, kad mes esame įskiepyti
kartu su mažąja kaimene, su tomis tikinčiosiomis šakomis.
Rom 15, 27: „Jiems iš tikrųjų tai patiko; ir jie yra jų skolininkai. Nes jei pagonys tapo jų dvasinių dalykų bendrininkai, tai ir jų pareiga patarnauti jiems medžiaginiais dalykais“.
Anuo metu pagonys ir mažoji kaimenė buvo dvasinių dalykų bendrininkai. Paulius ragino, kad pagonių bažnyčios paremtų mažąją kaimenę piniginėmis
dovanomis, medžiaginiais dalykais, taip atsidėkodamos už dvasinių dalykų bendrystę kartu su ja.
1 Kor 14, 12: „Taip pat ir jūs, būdami uolūs dėl dvasinių dovanų, siekite pranokti bažnyčios statydinimui“.
Kam iš pradžių priklausė dvasinės dovanos? Izraeliui. Pagonys tuo metu buvo
dvasinių dalykų bendrininkai ir paveldėjo tas pačias dvasines dovanas. Per visą Apaštalų darbų knygos laikotarpį Kristaus kūnas turėjo laikiną bendrumą su Izraelio tauta.

• Rom 11, 18 •
„Nesididžiuok prieš šakas.
Bet jei didžiuojiesi, ne tu išlaikai šaknį,
bet šaknis tave“.
Mes esame alyvmedžio šaknies dalininkai, mes kilę iš Abraomo. Kaip mes
tapome Abraomo sėkla? Mes tapome Abraomo sėkla per Kristų.
Ef 2, 11-13: „Todėl atsiminkite, kad jūs, praeityje būdami kūnu pagonys, kuriuos Neapipjaustymu vadino tie, kurie vadinosi Apipjaustymu, rankomis atliktu
kūne; kad anuo laiku jūs buvote be Kristaus, atitolinti nuo Izraelio sandraugos ir
svetimi pažado sandoroms, neturintys jokios vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kurie kadaise buvote toli, per Kristaus kraują tapote artimi“.
Pagonys dabar yra sutaikyti per Kristaus kraują. Nugriauta siena, skyrusi
pagonis nuo Izraelio tautos. Dabar visi vienodi prieš Dievą, visi gali ateiti ir būti
išgelbėti. Dabar pagonys per Kristaus kraują yra tapę artimi.
Ef 2, 14: „Nes jis yra mūsų taika, kuris iš abejų padarė viena ir nugriovė mus
skyrusią sieną“.
Pagonys anksčiau buvo svetimi pažado sandoroms, bet dabar yra to alyvmedžio riebumo dalininkai.
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Ef 2, 19: „Todėl dabar jūs nebesate ateiviai ir svetimšaliai, bet bendrapiliečiai
su šventaisiais ir Dievo namiškiai“.
Dabar mes esame iš gero alyvmedžio.

• Rom 11, 19-20 •
„Tu tuomet pasakysi: „Šakos buvo nulaužtos,
kad aš būčiau įskiepytas“.
Gerai; dėl netikėjimo jos buvo nulaužtos,
o tu stovi tikėjimu. Nebūk išdidus, bet bijok...“
Dievas atmetė Izraelio tautą todėl, kad jie netikėjo, bet tai nereiškia, kad Dievas atmetė juos visiems laikams ir daugiau prie jų nebesugrįš.

• Rom 11, 21-23 •
„...nes jei Dievas nepagailėjo prigimtinių
šakų, žiūrėkis – jis gali ir tavęs nepagailėti.
Todėl pamatyk Dievo gerumą ir griežtumą:
tiems, kurie griuvo – griežtumas;
bet tavęs link – gerumas, jei pasiliksi
jo gerume: kitaip ir tu būsi iškirstas.
Ir jie taip pat, jei nepasiliks netikėjime,
bus įskiepyti, nes Dievas yra pajėgus
juos vėl įskiepyti“.
Matome, kad Dievas yra pajėgus juos vėl įskiepyti. Dievas juos įskiepys ir
sudarys su jais naują sandorą. Dievas išgelbės Izraelį ir duos jiems viską, ką yra
pažadėjęs.

• Rom 11, 24 •
„Nes jei tu buvai iškirstas iš alyvmedžio,
kuris yra laukinis prigimtimi, ir buvai
įskiepytas prieš prigimtį į gerą alyvmedį,
tai kaip dar labiau šitie, kurie yra prigimtinės
šakos, bus įskiepyti į savo pačių alyvmedį“.
Paulius remiasi tuo, kas yra pranašaujama Ozėjo 14 skyriuje, 4-9 eilutėse apie
alyvmedžio atstatymą. Jobo 14 skyriuje, 7-9 eilutėse, rašoma apie kelmą. Jei kelmas
gaus vandens, jis išleis šakas, pražys, išsprogs. Rašte vanduo simbolizuoja Šv. Dvasią. Kai Dievas su Izraelio tauta sudarys naują sandorą, Jis duos jiems Šv. Dvasią
ir jie bus atnaujinti, išgelbėti. Jie vėl išsprogs ir pražys kaip tas apleistas kelmas.
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• Rom 11, 25 •
„Nes aš nenoriu, broliai, kad jūs būtumėte
nežinantys šios paslapties, kad jūs
nebūtumėte išmintingi savo pačių pasipūtimais;
jog Izraelį yra dalinai ištikęs aklumas,
kol įeis pagonių pilnuma“.
Šitose eilutėse labai aiškiai parodoma, kad įėjus pagonių pilnatvei, bus išgelbėta ir Izraelio tauta. Kai bus galutinai suformuotas Kristaus kūnas ir paimtas į
dangų, tada Dievas vėl sugrįš prie Izraelio tautos, nukreips bedievystę nuo Jokūbo, sudarys su jais naują sandorą ir nuims nuo jų nuodėmes.
Taigi šiandien Izraelio tautą yra dalinai ištikęs aklumas ir ji yra atidėta į šoną
tol, kol įeis pagonių pilnatvė. Pagonių pilnatvė yra todėl, kad Dievas šiandien atlieka Savo darbą tarp pagonių, formuodamas Kristaus kūną.

• Rom 11, 26-27 •
„Ir taip bus išgelbėtas visas Izraelis,
kaip yra parašyta: „Iš Siono ateis Gelbėtojas
ir nukreips bedievystę nuo Jokūbo,
nes ši yra mano sandora jiems,
kai aš nuimsiu jų nuodėmes“.
Dievas sudarys su Izraelio tauta naują sandorą, kaip parašyta Jeremijo 31 skyriuje. Dievo sandoros yra susijusios su sandoromis, kurios buvo sudarytos su Abraomu. Abraomui pirmiausia buvo pažadėta, kad jo sėkla, jo palikuonys, bus didelė
tauta. Taip pat Dievas pažadėjo Abraomui duoti šalį, kurią ateityje paveldės ir Izraelio tauta. Toliau tie pažadai perėjo Dovydui. Jam Dievas pažadėjo karalystę, kad jo
soste sėdės jo palikuonis, kuris kaip žinome yra Jėzus Kristus. Pakartoto įstatymo 30
skyriuje Dievas pažadėjo Izraelio tautai šalį, kurią ji paveldės per amžius.

• Rom 11, 28-29 •
„Evangelijos atžvilgiu jie yra
priešai jūsų dėlei, bet išrinkimo atžvilgiu
jie yra mylimieji tėvų dėlei.
Nes Dievo dovanos ir pašaukimas
yra neatšaukiami“.
Dievo tikslas dėl Izraelio tautos nėra panaikintas, nėra atmestas. Paprasčiausiai jis yra sulaikytas ir bus įgyvendintas ateityje.
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• Rom 11, 30-32 •
„Nes kaip jūs praeityje netikėjote Dievu, tačiau dabar gavote pasigailėjimą
per jų netikėjimą,
taip ir šitie dabar netikėjo, kad per jūsų pasigailėjimą ir jie gautų pasigailėjimą.
Nes Dievas uždarė juos visus netikėjime,
kad jis visų pasigailėtų“.
Mes, pagonys, praeityje netikėjome, buvome atmesti, be Dievo pasaulyje,
be Kristaus, be vilties, tačiau dabar gavome pasigailėjimą per Izraelio netikėjimą.
Dievas dabar juos užskaitė netikėjime, kad jų pasigailėtų. Dabar Izraelio tauta yra
atmesta, bet kiekvienas žydas gali ateiti ir patikėti, kaip pagonis patikėjo, nes žydas yra lygiai toks pats, kaip ir pagonis. Jis nebėra ypatingas žmogus.

• Rom 11, 33-36 •
„O Dievo išminties bei pažinimo turtų gelme!
Kokie neištiriami jo teismai ir
nesusekami jo keliai!
Nes kas pažino Viešpaties mintį?
Arba kas buvo jo patarėju?
Arba kas jam pirma davė,
ir jam tai bus atmokėta?
Nes iš jo ir per jį, ir jam yra visa,
kuriam yra šlovė per amžius. Amen“.
Ką bebūtų galima pridėti prie to, kas jau yra pasakyta šiose eilutėse? Nieko.
Paulius tarsi atsitraukia nuošalėn ir pasižiūri į tą didelį pavaizduotą Dievo planą:
kad Jis atidėjo Izraelio tautą į šoną ir dabar darbuojasi tarp pagonių. Paulius negali
atsistebėti Dievo išmintimi kaip Dievas išmintingai visą tą sumanimą įvykdė. Iš
Jo ir per Jį, ir Jam yra visi dalykai. Viskas yra iš Dievo ir per Jį, Ir Jam visi dalykai.
Dievui bus amžina šlovė už tai, ką Jis daro.
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DVYLIKTAS SKYRIUS
Laiškas romiečiams yra padalytas į tris dalis.
Pirmoji dalis – 1-8 skyriai. Šioje dalyje viskas yra susiję su išgelbėjimu ir išteisinimu.
Antroji dalis – 9-11 skyriai. Šioje dalyje kalbama apie Izraelio tautos istoriją.
Kas įvyko su šia tauta ir kaip Izraelio tautos nuopuolis paskatino malonės evangelijos atsiradimą.
Trečioji dalis – 12-16 skyriai. Šiuose skyriuose Paulius kalba apie praktinį
gyvenimą, gyvenant pagal Dievo malonę.
Laiško romiečiams 1-5 skyriuose išmokome, kaip esame išteisinti Dievo
malone per tikėjimą, o ne savo darbais; 6-8 skyriuose kalbama, kad esame mirę
nuodėmei, mirę įstatymui ir gyvi Dievui, kad vedami Dievo Dvasios Dievo gyventume pagal malonę; 9-11 skyriuose kalbama apie Dievo malonės paskirstymą,
kaip jis atsirado ir kokia jo prigimtis. Kalbama, kad mes nesame Izraelio tauta, kad
Izraelio tauta yra laikinai apakinta dėl netikėjimo, kol ateityje Dievas sudarys su
jais naują sandorą ir atleis jiems nuodėmes. Na, o rašydamas 12 skyrių, Paulius
nori mus supažindinti su paskutinia irgi labai svarbia tema.

• Rom 12, 1 •
„Taigi, broliai, aš jus maldauju
Dievo gailestingumais, kad pateiktumėte
savo kūnus kaip gyvą auką, šventą, priimtiną
Dievui – tai yra jūsų protingas tarnavimas“.
Šiame skyriuje jau pradedama kalbėti apie mūsų tarnystę. Mums buvo reikalingi pirmi vienuolika skyrių, kad mus išugdytų, išmokytų, sustiprintų ir paruoštų
tarnystei. Ankstesniuose skyriuose išdėstęs visus mums reikalingus dalykus, Paulius 12 skyriuje jau kreipiasi į mus, kaip į pasiruošusius tarnystei. Paulius mums
sako, kad pristatytume savo kūnus Dievui, žinodami, kas mes esame Kristuje ir
koks turi būti gyvenimas pagal malonę. Tai, ką mes išmokome ankstesniuose skyriuose, mes turime pritaikyti Dievo tarnystėje. Laiškas romiečiams parašytas labai
įdomiu, Dievo pateiktu stiliumi. Štai kaip užsibaigia 8 šio Laiško skyrius.
Rom 8, 18: „Nes aš manau, kad šio dabartinio laiko kentėjimai nėra verti, kad
būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumyse“.
Kalbama apie mūsų ateities prisikėlimą, kai gausime šlovinguosius kūnus ir
būsime įsūniai. 8 skyrius kaip ir baigiasi mūsų paėmimu ir tuo paveldu, kurį turėsime su Kristumi, būdami bendrapaveldėtojai kartu su Juo. Tad, kadangi turime
paveldą kaip įsūniai, mes galime pakęsti kasdienybės vargus.
Nuo 9 iki 11 skyriaus kalba apie žydų reikalus, kas atsitiko su Izraelio tauta.
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Gyva auka Dievui
Paskutinis skirsnis, prasidedantis 12 skyriumi, kalba, kad mes pristatytume
savo kūnus kaip gyvą auką. Kad paaukotum Dievui auką, pirmiausiai ją reikia užmušti. Tačiau Paulius sako, kad mes pristatytume savo kūnus kaip gyvą auką. Mes
turime būti gyvi, o tuo pačiu numirę. Mes esame mirę kartu su Kristumi. Mes mirę
nuodėmei, nukryžiuoti kartu su Juo, pakrikštyti į Jo mirtį. Tačiau, kaip esame mirę
kartu su Kristumi, taip pat mes esame kartu su Juo ir prisikėlę, kad tarnautume
Dievui, pristatydami savo kūnus, kaip gyvą auką. Dievas nori, kad mes pristatytume savo kūnus kaip prisikėlusius iš numirusiųjų. Taip, lyg būtume prisikėlę ir
tarnautume Viešpačiui danguje. Dievas nori, kad mes lygiai taip pat tarnautume
žemėje, tarsi gavę šlovingąjį kūną. Mūsų kūno pristatymas Dievui kaip gyvą auką,
tai prisikėlimo gyvenimas, tai Kristaus gyvenimas, kai Jis gyvena mumyse ir reiškiasi per mūsų kūną.
Rom 6, 13: „Nei nepaduokite nuodėmei savo narių kaip neteisumo įrankių,
bet paduokite save Dievui kaip gyvus iš numirusiųjų ir savo narius kaip teisumo
įrankius Dievui“.
Mes turime paduoti save kaip gyvus iš numirusiųjų. Jei mes esame gyvi iš
numirusiųjų, tai mes esame prikelti iš numirusiųjų. Žinoma, realybėje mes dar nesame prikelti iš numirusiųjų, dar nesame danguje, dar neturime šlovingojo kūno,
kokį Jėzus Kristus turi. Tačiau Dievas mums sako: „Imkite tą poziciją Kristuje ir
pritaikykite ją tarsi jau būtute prikelti iš numirusiųjų“.
Rom 8, 11: „Bet jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris prikėlė Jėzų iš numirusiųjų, tai tas, kuris prikėlė Kristų iš numirusių, atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo
Dvasia, kuri gyvena jumyse“.
Šv. Dvasia atgaivins mūsų kūnus. Šv. Dvasia gali padaryti, kad mes gyventume prisikėlimo gyvenimą. Kai mes vaikštome pagal Dvasią, pagal tai, ko Dvasia
moko Dievo Žodyje, tuomet Dvasia per Žodį atgaivina mūsų mirtingus kūnus.
Todėl Dievas mus ragina pateikti savo kūnus, kaip gyvus iš numirusiųjų, juk tai
Dvasia ir atgaivina mūsų mirtingus kūnus, padaro, kad Kristus gyventų mumyse.
Mes pristatome savo kūnus, nes mūsų kūnuose gyvena mūsų siela ir dvasia. Mes
nematėme nei savo dvasios, nei savo sielos. Siela ir dvasia naudoja mūsų fizinį
kūną, kad išreikštų save. Dievas nori, kad mes pristatytume savo kūną dabar, kad
Jis galėtų jį naudoti Savo valiai, taip, kaip Jis naudos šlovingąjį kūną, kai mes būsime prikelti.
Fil 3, 20-21: „Nes mūsų elgsena yra danguje; iš kur mes ir laukiame Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų bjaurų kūną, kad jis taptų
panašus į jo šlovingą kūną, pagal tą veikimą, kuriuo jis visa pajėgus pajungti sau“.
Kai būsime prikelti, mes gausime šlovingąjį kūną, tokį kaip Jėzaus Kristaus.
Šiandien mes neturime šlovingo kūno, mūsų kūnai yra gendantys ir mirtingi. Dievas negydo žmonių taip, kaip anksčiau gydė. Dievas mums padarys kur kas
geresnį dalyką – Jis mums duos kitą, nemirtingą ir negendantį kūną, kai prisikelsime. Laiško romiečiams 8 skyriuje sakoma, kad mūsų kūnai genda, mes esame
gedimo vergovėje ir mes laukiame mūsų kūno atpirkimo, mūsų prisikėlimo. Nors
mūsų kūnai ir gendantys, bet juose gyvena mūsų vidinis žmogus, kuris ir skatinamas pristatyti kūną Dievui.
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Fil 1, 20-21: „Pagal mano uolų laukimą ir mano viltį, kad niekuo nebūsiu sugėdintas, bet kad visa drąsa, kaip visuomet, taip ir dabar. Kristus bus išaukštintas
mano kūne ar tai būtų gyvenimu, ar mirtimi. Nes man gyventi – Kristus, o mirti
– laimėjimas“.
Kristus turi būti išaukštintas mūsų kūne.
2 Kor 4, 10-11: „visuomet nešiodamiesi kūne Viešpaties Jėzaus mirimą, kad
ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Nes mes, kurie gyvename, nuolat esame
atiduodami mirčiai dėl Jėzaus, kad ir Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame
kūne“.
Kas yra svarbu mūsų krikščioniškame gyvenime? Mūsų šventumas. Mes turime gyventi taip, kad būtume priimtini Dievui. Suprantant tai, ką išmokome Laiško romiečiams ankstesniuose skyriuose, ką mes turime Kristuje, tai turėtų mus
skatinti gyventi šventai. Mūsų kasdienis krikščioniškas gyvenimas turi atspinėti
mūsų turimą poziciją Kristuje. Kai mes pristatome savo kūnus kaip gyvą auką
Viešpačiui, Paulius rašo, kad tai yra mūsų protinga tarnystė. Visa kita neturi reikšmės, visa kita būtų neprotinga daryti. Dievo malonės gyvenimas, kurį išmokome
Laiške romiečiams, turėtų mus motyvuoti visiškai atiduoti save Dievui, Jei mes
neatiduodame savo kūnų kaip gyvos aukos Dievui, tada mes nesame motyvuojami Dievo malonės.
Pastebėkime, kaip Paulius kreipiasi į tikinčiuosius: „Taigi, broliai, aš jus maldauju Dievo gailestingumais“. Paulius nesako, kad „aš jums įsakau, kad jūs įteiktumėte savo kūnus, kaip gyvą auką“. Jis sako: „Aš maldauju jus“. Paulius negyvena pagal įstatymą ir atitinkamai kreipiasi į mus. Paulius nieko nereikalauja, kaip
įstatymas, bet maldauja, prašo gražiuoju.
Ef 4, 1: „Todėl aš, Viešpaties kalinys, jus maldauju, kad vaikščiotumėte verti
savo pašaukimo, kuriuo esate pašaukti“.
Pauliaus gyvenimas prisisunkęs Dievo malonės.
1 Tes 4, 1: „Tad toliau mes jus maldaujame, broliai, ir raginame jus per Viešpatį Jėzų, kad, kaip gavote iš mūsų, kaip turite vaikščioti ir patikti Dievui, taip vis
labiau ir labiau gausėtumėte“.
Paulius nebendrauja su tikinčiaisiais pagal įstatymą. Nereikalauja iš jų, tarsi: „jūs darykite, o aš pasižiūrėsiu ar jūs darote, ar ne“. Jis maldauja, elgiasi su
tikinčiaisiais pagal malonę. Paulius teisingai suprato malonės gyvenimą, kurį pats
skelbė kitiems.
„Aš maldauju jus Dievo gailestingumais“. Jis maldauja pagal tai, kaip Dievas
mums yra gailestingas, pagal tai, kaip Jis mus mylėjo. Jis tarsi sako: „Matydami tai,
ką turite Kristuje, atsakykite į tai Dievui tuo pačiu, su padėka Jam tarnaudami“.
Kitas puikus pavyzdys, kaip tikintysis gyvena, motyvuojamas Dievo malonės, tai Laiškas Filemonui.
Fl 8: „Todėl, nors galėčiau būti labai drąsus Kristuje įsakyti tau tai, kas tinkama“.
Paulius rašo Filemonui, kad turi visas teises jam įsakyti, kad šis padarytų tai,
ką jis nori. Pažiūrėkime į 9 eilutę: „tačiau meilės labui aš verčiau tavęs maldauju,
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būdamas toks, koks esu – Paulius, senesnysis, o dabar ir Jėzaus Kristaus kalinys“.
Paulius sako: „Aš maldauju tavęs“. Maldavimas – tai prašymas, kad kitas
kažką padarytų motyvuojamas meilės. Kai 12 skyriuje Paulius rašo: „Taigi, broliai,
aš jus maldauju Dievo gailestingumais, kad pateiktumėte savo kūnus kaip gyvą
auką, šventą, priimtiną Dievui“, tai jis tarsi sakytų, kad: „Aš maldauju, kad jūs
pristatytumėte savo kūnus iš padėkos Dievui už tą meilę, kurią iš Jo gavote“.
2 Kor 10, 1: „Dabar aš pats, Paulius, maldauju jus Kristaus romumu ir švelnumu“.
Paulius prašo korintiečių Kristaus romumo ir švelnumo pagrindu. Paulius
tarsi sako: „Ar matote, koks Kristus yra jums romus ir švelnus. Taigi aš maldauju
jus, kad padarytumėte tai, matydami, koks Jėzus Kristus jums yra geras, ir kaip Jis
jus myli“.
2 Kor 5, 14: „Nes Kristaus meilė mus verčia“.
Kristaus meilė mus skatina, verčia mus daryti įvairius dalykus. Tai ne mūsų
meilė Jėzui Kristui skatina mus kažką daryti. Atvirkščiai, tai Kristaus meilė mums
skatina. Kai matome, ką Kristus iš meilės padarė dėl mūsų, tai mus ir skatina tarnauti Dievui. Gyvenimas malonės motyvais, tai padėkos tarnystė Dievui už tai, ką
mes iš Jo esame gavę Kristuje. Mes tarnaujame Dievui ne tam, kad kažką iš Jo gautume, bet todėl, kad mes viską iš Jo gavome. Mes viską darome iš padėkos Dievui.
Kai tikintieji elgiasi tokiais motyvais, reiškia jie yra subrendę, suaugę, kaip Dievo įsūniai kartu su Kristumi. Tai yra brandus supratimas ir vaikščiojimas. Tai ne vaikai. Vaikams reikia įsakyti, ką jie turi daryti, tačiau suaugęs žmogus viską daro pasirinkdamas laisva valia tarnauti Dievui, iš padėkos Dievui už tai, ką jis turi Kristuje.

• Rom 12, 2-3 •
„Ir neprisitaikykite prie šito pasaulio,
bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą,
kad jūs išmėgintumėte, kas yra ta gera
ir priimtina, ir tobula Dievo valia“.
Turime atnaujinti savo protą, savo mąstymą, Dievo Žodžiu, kuriame yra surašyta Dievo valia. Kai turi atnaujinęs savo protą Dievo Žodžiu, tuomet gali mąstyti blaiviai, gali aiškiai matyti realybę, kokia ji yra, ką Dievas daro. Dievas nori
iš mūsų, kad mes gyventume, mąstytume, priimtume sprendimus ir elgtumėmės
kaip subrendę tikintieji, atnaujinę savo mąstymą Dievo Žodžiu, pažinodami Dievo
valią. Suaugęs – tai ne vaikas, jis žino Dievo valią iš Dievo Žodžio. Jis pats savarankiškai žino, ką jam daryti, nes yra išugdytas Dievo Žodžiu. Jis žino Dievo valią
ir žino, ką jam reikia daryti. Jis gali nuspręsti, kas yra gerai, o kas yra blogai. Jis
gali pasirinkti, ką jam reikia daryti: kas yra gerai, kas yra priimtina, o kas yra visų
geriausia.
Paulius sako, kad pirmiausia neprisitaikytume prie šito pasaulio. Nemąstykite, kaip pasaulis mąsto, nesielkite, kaip pasaulis elgiasi.
Gal 1, 3-4: „Malonė tebūna jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir nuo mūsų Vieš-
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paties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad mus išgelbėtų
nuo šio dabartinio pikto pasaulio, pagal valią Dievo ir mūsų Tėvo“.
Ar matote, kokia yra Dievo valia? Jis nori mus išgelbėti nuo šio dabartinio
pikto pasaulio. Būdamas suaugęs sūnus, aš žinau, kad Tėvas nori mane išgelbėti
nuo šito dabartinio pikto pasaulio. Taigi, kokie mano veiksmai, ką aš turiu šiuo
atveju daryti? Aš turiu neprisitaikyti prie šito pikto pasaulio, bet pasikeisti, atnaujindamas savo protą Dievo Žodžiu. Visas pasaulis yra priešingai nusiteikęs tam, ką
sako Dievas Savo Žodyje. Kiekvienas pasaulietis, pamatęs, kad tikintysis atsiskleidžia Bibliją ir jam iš jos skelbia, supranta, kad Raštas jį teisia.
Dabartinis piktasis pasaulis yra šėtono valdžioje.
Jn 16, 11: „nes šio pasaulio kunigaikštis yra nuteistas“.
Antrame laiške korintiečiams, 4 skyriuje, šėtonas yra vadinamas šio pasaulio
dievu. Šiandienos pasaulis yra šėtono valdžioje, ir visas pasaulis yra pripildytas
šėtono mokslo.
1 Kor 2, 12: „Na, o mes gavome ne pasaulio dvasią, bet dvasią, kuri yra iš
Dievo; kad pažintume tai, kas mums Dievo duota dovanai“.
Visas pasaulis atspindi šėtono požiūrį.
Ef 2, 2: „Kuriuose jūs praeityje vaikščiojote pagal šio pasaulio būdą, pagal
oro valdžios kunigaikštį, dvasią, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose“.
Šio pasaulio būdas atspindi šėtono, oro valdžios kunigaikščio, veiklą. Reikėtų nepamiršti, kad šėtonas turi planą. Izaijo 14 skyriuje rašoma, kad jis nori būti,
kaip visagalis Dievas, dangaus ir žemės valdovas. Taip pat ir visas pasaulis laikosi
panašios šėtono filosofijos. Todėl Paulius mums sako: „Neprisitaikykite prie šito
pasaulio, pasikeiskite atnaujindami savo protą Dievo Žodžiu“.
Jok 4, 4: „Svetimautojai ir svetimautojos, ar nežinote, kad pasaulio draugystė yra
priešiškumas Dievui? Todėl, kas nori būti pasaulio draugas, tas yra Dievo priešas“.
Jei norite būti pasaulio draugu, jūs nebūsite Dievo draugu. Taigi aš turiu
atnaujinti savo mąstymą, daryti tai, ko nori Tėvas, ir neprisitaikyti prie pasaulio.
Žinodamas savo poziciją Kristuje, kaip suaugęs sūnus, galiu laisvu noru pasirinkti tarnauti savo Tėvui. Galiu neprisitaikyti prie pasaulio, bet atnaujinti protą ir
pristatyti savo kūną kaip gyvą, patinkančią auką Dievui. Ir tai darysiu su padėka
Dievui, žinodamas, ką aš esu gavęs iš Jo.
1 Jn 2, 15-17: „Nemylėkite pasaulio nei to, kas pasaulyje. Jei kas myli pasaulį,
nėra jame Tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje – kūno geismas ir akių geismas, ir
gyvenimo išdidumas – nėra iš Tėvo, bet yra iš pasaulio. O pasaulis ir jo geismas
praeina, bet kas vykdo Dievo valią, pasilieka per amžius“.
Pasaulis viską vertina trimis kategorijomis: kūno geismu, akių geismu ir gyvenimo išdidumu. Jei tikintysis viską vertina kaip ir pasaulis per kūno geismą,
akių geismą ir gyvenimo išdidumą, jei jam visi šitie dalykai priimtini, tai jis neturi
atnaujinto proto, o gyvena taip pat, kaip ir pasaulis. Mums netinka mąstyti taip,
kaip pasaulis mąsto, mes turime pasikeisti, atnaujindami savo protą Dievo Žodžiu. Mūsų nuodėmingąjį mąstymą, mūsų gyvenimo būdą, paremtą nuodėme,
atspindintį pasaulio būdą, mes turime iššluoti iš savo mąstymo. Mes iššluojame
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žmogiškąjį mąstymą ir jį pakeičiame Dievo mąstymu, kurį randame Dievo Žodyje.
2 Kor 3, 12-18: „Taigi, turėdami tokią viltį, mes kalbame labai tiesiai, ir ne
kaip Mozė, kuris užsidėdavo dangalą sau ant veido, kad Izraelio vaikai negalėtų
žiūrėti į pabaigą to, kas yra panaikinta, bet jų protai buvo apakinti, nes iki šios dienos pasilieka nenuimtas tas pats dangalas skaitant senąjį testamentą; tas dangalas
yra panaikinamas Kristuje. Bet net iki šios dienos, kai skaitomas Mozė, dangalas
yra ant jų širdies. Tačiau kai ji atsigręš į Viešpatį, dangalas bus nuimtas. Na, o Viešpats yra ta Dvasia, o kur yra Viešpaties Dvasia, ten laisvė. Bet mes visi, atviru veidu kaip veidrodyje matydami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš
šlovės į šlovę, kaip per Viešpaties Dvasią“.
Pastebėkite, kad mes atviru veidu, kaip veidrodyje matydami Viešpaties šlovę esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę. Veidrodis simbolizuoja Dievo
Žodį. Jokūbo laiško 1 skyriuje, 21-25 eilutėse kalbama, kad veidrodis yra Dievo
Žodis. Dievo Žodyje mes matome Dievo šlovę.
2 Kor 3, 9: „Nes jei pasmerkimo tarnystė yra šlovė, tai daug daugiau teisumo
tarnystė pralenkia šlove“.
Pasmerkimo tarnystė, tai gyvenimas pagal įstatymą, o teisumo tarnystė – gyvenimas pagal malonę. Įstatymas yra pasmerkimo tarnystė. Įstatymas smerkia, prakeikia žmogų: „Tu esi nusidėjėlis“. O malonė išgelbėja žmogų, išteisina ir apdovanoją jį
visokiausiais palaiminimais. Šiame Laiško korintiečiams skyriuje parodomas kontrastas tarp įstatymo ir malonės. Kokia buvo Izraelio tarnystė pagal įstatymą, ir kokia yra
tarnystė dabar, gyvenant pagal malonę, kurią užrašė Paulius savo laiškuose.
„Bet mes visi, atviru veidu kaip veidrodyje matydami Viešpaties šlovę, esame
keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę“. Ta šlovė tai Dievo malonės gyvenimo
šlovė. Kai mes matome Viešpaties šlovę, Viešpaties malonę, ką Kristus padarė dėl
mūsų, mes esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę. Mes esame keičiami į
Viešpaties Jėzaus Kristaus atvaizdą. Kas mus keičia? Viešpaties Dvasia. Kai mes atnaujiname savo protą Pauliaus evangelijos Žodžiu, tai Dvasia, gyvenanti mumyse,
per Žodį mus keičia, daro mus panašius atvaizdu į Jėzų Kristų. Šv. Dvasia keičia
mūsų protą, kad mes mąstytume visiškai kitaip, nebe taip, kaip anksčiau. Taip
mūsų žmogiškasis mąstymas yra pakeičiamas Dievo Žodyje atskleistu mąstymu.
Per atnaujintą protą Dvasia keičia mus ir įgalina mus tinkamai tarnauti Dievui.
2 Kor 10, 3-5a: „Nors mes vaikštome kūne, mes nekovojame pagal kūną (nes
mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi per Dievą tvirtovėms griauti); nuversdami (žmogaus) sumanymus ir visa, kas aukšta, kas išsikelia prieš Dievo pažinimą“.
Mes prisiimame Dievo mąstymą, o visa, kas priešinasi ir aukštinasi prieš
Dievo pažinimą, mes atmetame, išmetame iš savo mąstymo. Toliau 5 eilutė pratęsia: „ir pristatydami nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui“.
Proto atnaujinimas
Proto atnaujinimas tai gyvas, nepaliaujantis procesas. Panagrinėkime, kaip
jis vyksta. Mes atsikratome seno mąstymo, žmogiškos filosofijos, kuris aukštinasi
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prieš Dievo pažinimą, ir pristatome į nelaisvę kiekvieną savo mintį, kad ji paklustų
Kristui. Mes tarsi pagauname savo mintį, uždedame jai antrankius ir atvedame ją,
kad paklustų Kristui. Šv. Dvasia, gyvenanti mumyse, ima mūsų galvoje sukauptas
Rašto eilutes ir jomis suteikia mums naują mąstymą. Tada įvairiose gyvenimo situacijoje, mes priimame sprendimus pagal tai, ką Dievo Žodis sako. Mes pradedame
mąstyti taip, kaip Dievas mąsto, ir priimame sprendimus taip, kaip Dievas daro
sprendimus. Kai mes klausomės Dievo Žodžio, kai mes skaitome Dievo Žodį ir
tikėjimu jį priimame, tada mes kaupiame tą Žodį į savo sielą. Tas Žodis turi tam
tikrą pavidalą. Paulius rašo, kad tai: „sveikų žodžių pavidalas“. Dievo žodžiai tai
ne padrikos mintys, jie turi tvarkingą išsidėstymą, tam tikrą sistemą. Tais Dievo
žodžiais vadovaujasi mūsų sąžinė. Sąžinė yra mums Dievo duota, kaip vertinimo
sistema. Sąžinė viską pamatuoja ir įvertina, kas yra blogai, kas yra gerai, kas yra
geriau ir kas yra geriausia. Kai mes iš savo vertinimo sistemos išmetame tai, kas
priešinasi Dievo Žodžiui: pasaulio mąstymą ir savo kūnišką mąstymą, o vietoje to
įsileidžiame Dievo Žodį, sveiku mokslą, tada mūsų sąžinė pradeda viską vertinti
taip, kaip Dievas viską vertina. Mes pradedame žiūrėti į įvairias gyvenimo situacijas taip, kaip Dievas į jas žiūrėtų, mes priimame tokius sprendimus, kokius Dievas
priima.
Paimkime pavyzdį. Tarkime, atsiranda žmogus, kuris jus papiktina, padaro
jums kažką negera, nuskriaudžia jus. Kaip jūs į tai reaguojate? Ar jūs siekiate jam
atsilyginti tuo pačiu? Taip, žinoma, norėtų pasielgti mūsų nuodėmingoji prigimtis: „Akis už akį, dantis už dantį. Kaip tu man padarei, taip ir aš tau padarysiu“.
Tačiau ar mes turime vadovautis kūnišku mąstymu, ar atnaujintu mąstymu? Mes
turime viską vertinti taip, kaip Dievas vertina, kaip Dievas mums sako Savo Žodyje. Mes turime mąstyti atnaujintu protu, pagal tai, ką Dievo Žodis sako. Visos
nuodėmės, gyvenimas nuodėmėje, prasideda nuo blogo, sugedusio, mąstymo. Kai
mes pradedame mąstyti ir vadovautis savo kūnišku protu, tai sekantis žingsnis
yra gyvenimas nuodėmėje.
Rom 12, 2: „Ir neprisitaikykite prie šito pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą“.
Kai mes studijuojame Dievo Žodį ir kaupiame jį savo sieloje, tada mumyse
gyvenanti Šv. Dvasia ima Dievo Žodį ir per jį mus sustiprina, suteikia mums pajėgumą gyventi ir tarnauti Viešpačiui.
Fil 2, 13: „Nes tai Dievas, kuris veikia jumyse ir norėti, ir daryti iš savo gero noro“.
Dievas Šv. Dvasia gyvena mumyse ir per Savo Žodį ragina mus, skatina mus,
kad mes norėtume ir darytume tai, ko Dievas nori. Pirmiausia Šv. Dvasia pagimdo
mumyse norą, o paskui ir viso to darymą, vykdymą. Jei norime, kad Dievas veiktų
mumyse ir norėti, ir daryti, pirmiausia mums reikia atsikratyti savo kūniško mąstymo ir pasaulietiško vertinimo sistemos. Na, o po to, pripildyti savo mąstymą
Dievo Žodžiu. Tik tada Dievas pradės veikti mūsų vidiniame žmoguje.
Rom 12, 2b: „bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad jūs išmėgintumėte, kas yra ta gera ir priimtina, ir tobula Dievo valia“.
Atnaujinę savo protą, mes pradedame mąstyti taip, kaip Dievas mąsto. Tada
mes galime išmėginti, kas yra teisinga. Išmėginimas, tai ne išbandymas, ar tai veikia, ar ne. Išmėginimas, tai išbandymas to, kas veikia. Dievo Žodis yra gyvas ir ga-
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lingas, kaip rašoma Laiške hebrajams. Todėl mes išmėginame Dievo Žodį, išbandome, kaip jis veikia, koks jo poveikis, ką jis su mumis daro, kaip jis pasitvirtina
mūsų gyvenimuose. Dievo Žodis atlieka tai, ką yra pažadėjęs.
Pastebėkite, kad antroje eilutėje Dievo valia yra suskirstyta į tris kategorijas:
gera Dievo valia, priimtina Dievo valia ir yra tobula Dievo valia. Kaip mes galime išmėginti ir pažiūrėti, kaip veikia ta trijų dalių Dievo valia? Kai mes darome
įvairius sprendimus, kiekvienas iš jų atitinka gerai arba priimtinai, arba tobulai
Dievo valiai. Aš turiu pasirinkti, ką man daryti, kas būtų gerai, kas būtų priimtina
arba kas būtų tobula. Tarkime, prieš mane stovi trys darbai, ir visi jie yra Dievui
priimtini. Tačiau visi jie yra skirtingi savo verte. Vienas darbas yra geras daryti,
kitas priimtinas, o kitas yra pats geriausias, tobulas. Taigi aš turiu rinktis, ką daryti
geriau, kas atitiktų tobulą Dievo valią.
Laiško hebrajams 5 skyriuje, 14 eilutėje rašoma: „Bet stiprus valgis tinka
tiems, kurie yra pilno amžiaus, tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius atskirti gera nuo pikto“.
13 eilutėje rašoma, kad tos pratybos, tai teisumo Žodžio pratybos. Išlavintas
Dievo Žodžiu, tikintysis gali įvertinti, kas yra gera ir pikta. Išlavinęs savo pojūčius Dievo Žodžiu tikintysis viską vertina pagal tai, kaip Dievas viską vertina. Jis
pajėgia atskirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Mes turime atnaujinti savo protą ir tuomet kiekvienoje gyvenimo situacijoje nuspręsti, ką pasirinkti:
gera, geriau ar geriausia.
Pažiūrėkime į pavyzdį, kaip Paulius meldžiasi už tvirtai stovinčius, subrendusius tikinčiuosius, įsisavinusius tai, ką Paulius jiems skelbė.
Fil 1, 9: „Ir meldžiu to, kad jūsų meilė vis labiau ir labiau gausėtų pažinimu
bei visokeriopu nuovokumu“.
Paulius meldžiasi už filipiečius ir nori, kad jie vis labiau ir labiau gausėtų
pažinimu ir visokiu nuovokumu, kad jie vis geriau viską įvertintų. Kad jie vis labiau suvoktų ir viską vertintų, kaip Dievas viską vertina. Paulius meldžiasi, kad jie
tobulėtų ir jų pažinimas gausėtų. Ir kam šito reikia?
Fil 1, 10: „Kad jūs išmėgintumėte tai, kas geriausia“.
Paulius nori, kad filipiečiai atnaujintų savo protą pažinimu, kad jų pažinimas vis gausėtų ir gausėtų, kad jų mąstymas vis labiau atsinaujintų pažinimu,
idant jie viską vertintų taip, kaip Dievas vertina, kad jie išmėgintų tai, kas geriausia. Paulius nori, kad mes darytumėme ne tik tai, kas yra gera Dievo valia, bet tai,
kas yra geriausia, tobula, Dievo valia, kas Dievo akyse yra geriausia daryti.
Pateiksiu keleta pavyzdžių.
Štai jūs skaitote ir mokotės to, kas rašoma šiose Laiško romiečiams pamokose. Ar tai geras darbas? Žinoma. Bet apart šių pamokų, ar jūs turite, ką kito
nuveikti, kas irgi būtų gerai daryti? Manau, kad taip. Tačiau jūs nutarėte, kad mokytis šių pamokų jums yra geriausia, nes jums reikia pažinti tiesą, ar ne taip? Juk
rašoma, kad Dievas nori, jog visi pažintų tiesą. Mes turime įvairių darbų, susijusių
su Dievo Žodžiu, kuriuos mes galėtume daryti, ir tai būtų geri darbai. Tačiau tarp
tų darbų yra tokių, kurie yra patys geriausi. Dievas nori, kad Dievo Žodžio ištobulinti mes vertintume ir pasirinktume daryti tai, kas būtų geriausia daryti.
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Tarkime, yra trys vietos, į kurias jūs norite eiti ir skelbti Dievo Žodį. Visos tos
trys vietos yra geras pasirinkimas. Tačiau jūs turite pasirinkti vieną vietą, į kurią jūs
turėsite eiti, juk neįmanoma eiti į visas tris vienu metu, ar ne? Žinoma, mes galime
traukti burtus, mesti monetą ir panašiai. Tačiau mums tai netinka. Mes turime pasirinkti vieną vietą, vadovaudamiesi atnaujintu mąstymu. Dievo Žodžio išmintimi
mes turime viską pasverti, kur būtų geriausia ir reikalingiausia eiti. Kaip suaugę sūnūs Kristuje, mes turime privilegiją daryti tokus pasirinkimus. Dievas mums suteikia tokį pajėgumą, nes mes turime poziciją Kristuje ir Dievo Žodį, suteikiantį mums
išmintį viską įvertinti. Kaip suaugę sūnūs mes renkamės daryti tai, ko Tėvas labiausiai norėtų iš mūsų, kad mes darytumėme. Tėvas neverčia mūsų daryti, neįsako, bet
mums suteikia pajėgumą, kad mes tai darytume paskatinti Dievo Žodžio.
Ef 6, 1: „Vaikai, klausykite savo tėvų Viešpatyje, nes tai yra teisinga“.
Kodėl vaikai turi klausyti savo tėvų? Nes tai yra teisinga. Tėvų pareiga mokyti savo vaikus, kad jie klausytų jų, ne todėl, kad tėvai yra didesni, bet todėl, kad
klausyti tėvų yra teisinga. Tai yra geras darbas. Taip pat vaikui reikia parodyti, kad
jis turi klausyti tėvų, nes tėvai yra vyresni. Tėvai turi autoritetą vaikams.
Fil 6, 4a: „Ir jūs, tėčiai, nesukelkite savo vaikams rūstybės“.
Iš kur imasi rūstybė? Įstatymas veikia rūstybę, kaip rašoma Laiške romiečiams.
Su vaikais nereikia elgtis pagal įstatymą, nes tai vaikams sukelia rūstybę.
Juo reikia mokyti, kad jie labiau suprastų, kad jie elgtųsi kaip vyresni, kad jie būtų
savarankiškesni.
„Ir jūs, tėčiai, nesukelkite savo vaikams rūstybės, bet auginkite juos Viešpaties auklėjimu ir įspėjimu“.
Tėvai turi vesti savo vaikus už rankos per jų augimo stadijas, mokydami ir
auklėdami juos Dievo Žodžiu, atvesdami juos į subrendimą. Taip yra paruošiama
vaiko sąžinė, kad jis viską vertintų pagal Dievo Žodį. Kai vaikai užauga, jie jau
turi sąžinę, kuri remiasi Dievo Žodžiu. Jie daro sprendimus, remdamiesi Dievo
Žodžiu ištobulinta sąžine. Mes, kaip suaugę, subrendę tikintieji, turime priimti
sprendimus laisvu noru, savarankiškai, ištobulinti Dievo Žodžiu. Niekas mums
negali pasakyti, ką mes turime daryti. Mes jau turime pajėgumą patys nuspręsti,
vertindami įvairias gyvenimo situacijas per Dievo Žodžio prizmę, atnaujintu mąstymu. Dievo valia – daryti tai, ką Dievas daro, o ne tai, ką mes norime daryti. Todėl
mums būtina išsiaiškinti, ką Dievas daro.

• Rom 12, 3 •
„Nes per man suteiktą malonę aš sakau
kiekvienam tarp jūsų esančiam nemanyti
apie save aukščiau, negu jis turėtų manyti;
bet manyti blaiviai“.
Manyti blaiviai, tai mąstyti aiškiai, pagal Dievo Žodį, atnaujinus savo protą Dievo Žodžiu. Mes neturime manyti apie save aukščiau, nei turėtume manyti.
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Laiške romiečiams mokėmės, kad esame nuodėmingi, bet dabar turime mąstyti
apie save, kaip apie esančius Kristuje: mirusius nuodėmei, bet gyvus Dievui.
1 Kor 4, 6: „Ir visa tai, broliai, aš jūsų labui pritaikiau sau ir Apolui; kad jūs
iš mūsų išmoktumėte negalvoti apie žmones daugiau, negu kad yra parašyta, kad
niekas iš jūsų nesipūstumėte vienas prieš kitą“.
Kas apie žmogų yra parašyta? Apie mus parašyta, kad nėra nei vieno, kuris
darytų gera. Visi stokojame Dievo šlovės. Nėra teisaus, nėra nei vieno. Mūsų teisumo darbai, kaip purvini skarmalai.
1 Kor 4, 7a: „Nes kuo gi tu skiriesi nuo kito? Ir ką gi turi, ko nebūtum gavęs?“
Kas mus išskiria vieną nuo kito? Ką žmogus turi, ko nebūtų gavęs? Nieko žmogus iš savęs neturi. Net pajėgumą kvėpuoti mums davė Dievas. Ar galite sąmoningai padaryti, kad jūsų širdis plaktų arba neplaktų? Ne. Ji plaka jums
sąmoningai apie tai net negalvojant. Jūs negalite nuspręsti: „Šiandien, širdie, tu
neplaksi“. Ji vis tiek plaka.
Rom 12, 3: „Nes per man suteiktą malonę aš sakau kiekvienam tarp jūsų
esančiam nemanyti apie save aukščiau, negu jis turėtų manyti; bet manyti blaiviai,
pagal kiekvienam Dievo paskirtą tikėjimo matą“.
Paulius viską vertina ir kalba pagal malonės evangeliją, kurią jam apreiškė
Jėzus Kristus. Laiško efeziečiams 3 skyriuje, 8-9 eilutėje rašoma:
„Man, mažesniam už mažiausiąjį iš visų šventųjų, yra duota ši malonė, kad
aš tarp pagonių skelbčiau neištiriamus Kristaus turtus. ir kad visi žmonės pamatytų, kokia yra bendrystė paslapties, kuri nuo pasaulio pradžios buvo paslėpta
Dieve, kuris visa sukūrė per Jėzų Kristų“.
Pauliui suteikta malonė yra paslaptis, ji anksčiau buvo paslėpta Dieve. Laiško
romiečiams 12 skyriuje, 3 eilutėje, Paulius rašo tos paslapties malonės kontekste.
Rom 12, 3-5: „Nes per man suteiktą malonę aš sakau kiekvienam tarp jūsų
esančiam nemanyti apie save aukščiau, negu jis turėtų manyti; bet manyti blaiviai,
pagal kiekvienam Dievo paskirtą tikėjimo matą. Nes kaip mes turime daug narių
viename kūne, ir visi nariai turi ne tą pačią tarnybą, taip mes, būdami daugelis,
esame vienas kūnas Kristuje ir kiekvieni vieni kitų nariai“.
Jei mes esame vieni kitų nariai, tai dėl ko mes turime gyventi? Dėl vienas
kito. Panašiai vyksta ir mūsų kūne. Mes atsisėdame valgyti, mūsų ranka mus maitina, skrandis viską suvirškina. Ar ranka save pačią maitina? Ne, ranka maitina
visą kūną. Mano ranka pasitarnauja visam mano kūnui, visiems kūno nariams.
Mes turime „manyti blaiviai, pagal kiekvienam Dievo paskirtą tikėjimo
matą“. Koks tai tikėjimo matas? Kaip pavyzdį paimkime sugraduotą indą ir įpilkime į jį vandens tiek, kiek norime įpilti. Pagal indo matuoklę mes išmatuojame vandens kiekį inde. Panašiai yra ir tikėjimo matas. Kiekvienas mes turime pažinimo
matą, tikėjimo matą. Vienas turi daugiau pažinimo, kitas mažiau. Kas turi daugiau
pažinimo, to tikėjimas didesnis, o kas mažiau, to mažesnis. Taigi pagal tą turimą
pažinimo matą, mes viską matuojame, viską vertiname ir bendraujame su kitais.
1 Kor 8, 1-2: „Na, o apie tai, kas aukojama stabams, žinome, kad mes visi
turime pažinimą. Pažinimas išpučia, bet geraširdiškumas statydina. Ir jei kuris
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mano, kad ką nors žino, jis dar nieko nežino, kaip turi pažinoti.
Mes galime turėti visą pažinimą, tačiau kas mus statydina? Geraširdiškumas.
1 Kor 8, 4-6: „Taigi apie valgymą to, kas paaukota stabams, mes žinome, kad
stabas yra niekas pasaulyje, ir kad nėra kito Dievo, bet tik vienas. Nes nors būtų,
kurie yra vadinami dievais ar danguje, ar žemėje (kaip yra daug dievų ir daug
viešpačių), bet mums yra tik vienas Dievas, Tėvas, iš kurio yra visa ir mes jame;
ir vienas Viešpats Jėzus Kristus, per kurį yra visa ir mes per jį. visa ir mes per jį“.
Mes turime pakankamą pažinimą ir žinome, kad stabas yra niekas pasaulyje,
jų nėra, jie neegzistuoja. Nėra kito, yra tik vienas Dievas. Mums tai labai aišku.
1 Kor 8, 7: „Tačiau ne kiekviename yra tas pažinimas, nes kai kurie su sąžine
dėl stabo iki šios valandos valgo tai kaip dalyką, paaukotą stabui; ir jų sąžinė, būdama silpna, yra suteršiama“.
Tačiau ne kiekvienas tikintysis turi tokį pažinimą, kokį mes turime. Tas, kuris neturi pažinimo, galvoja, kad iš tikrųjų yra stabai. Jis valgo tą stabui paaukotą
mėsą ir galvoja, kad tai iš tiesų yra stabui paaukota mėsa, ir taip jo sąžinė susiteršia.
Jį sąžinė pasmerkia. Jei tikintysis neturi pakankamai pažinimo iš Dievo Žodžio, jo
sąžinės vertinimo skalė labai žema. Jo sąžinė neturi pakankamo tiesos pažinimo ir
vis tebegalvoja, kad yra stabai ir jų reikia vengti. Tokie tikintieji neturi atnaujinto
proto, jie turi labai rinotą pažinimą. Jie net nesupranta, kad stabų nėra, kad yra tik
vienas Dievas. Todėl susidūrę su stabais, jie nesugeba savarankiškai vertinti, nes
neturi Žodžio atramos, pagal kurį galėtų daryti sprendimus.
1 Kor 8, 8: „Bet valgis nepadaro mūsų geresniais Dievui, nes jei valgome,
nesame geresni; nei kai nevalgome, nesame blogesni“.
Dievui nesvarbu ar žmogus valgo stabams paaukotą mėsą, ar ne, juk tai tik
mėsa, o stabai tėra niekas. Tai, kas susiję su valgiu, Dievui neturi jokios reikšmės.
Yra kiti, daug svarbesni dalykai.
1 Kor 8, 9-11: „Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė kokiu tai būdu netaptų kliūtimi tiems, kurie yra silpni. Nes jei kuris tave, turintį pažinimą, mato sėdintį prie
valgio stabų šventykloje, argi sąžinė to, kuris yra silpnas, nebus paskatinta valgyti
to, kas paaukota stabams; ir per tavo pažinimą pražus silpnasis brolis, už kurį mirė
Kristus?“
Ką reiškia, pražus silpnasis brolis? Tai nereiškia, kad pražus ir eis į pragarą.
Laiško romiečiams 14 skyriuje parašyta: „Dėl valgio negriaukite Dievo darbo“.
Jei pagal savo pažinimą aš elgiuosi netinkamai, aš galiu sugriauti silpnojo brolio
augimo procesą. Savo netikusiu elgesiu silpnesnį brolį paskatinsiu elgtis netinkamai. Tai griauna brolio augimą Kristuje. Atvirkščiai, aš turiu statydinti silpną brolį,
duoti jam pamokymą iš sveiko mokslo, kad augtų jo pažinimas, kad jis pats galėtų
daryti sprendimus, remdamasis Dievo Žodžiu.
1 Kor 8, 12-13: „Bet kai jūs taip nusidedate prieš brolius ir sužeidžiate jų silpną sąžinę, jūs nusidedate prieš Kristų. Todėl jeigu valgis piktina mano brolį, aš
nevalgysiu mėsos kol esti pasaulis, kad tik nepapiktinčiau savo brolio“.
Netinkamai elgdamiesi mes nusidedame prieš Kristų, prieš Kristaus kūną.
Mes nusidedame prieš Kristaus kūno narius. Todėl aš viską darysiu, kad tik ne-
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griaučiau savo brolio, kad negriaučiau Dievo darbo, kurį Jis atlieka mano brolyje.
Aš viską darysiu, kad tik pastatyčiau savo brolį. Mes turime bendrauti vienas su
kitu, nedarydami vienas kitam žalos, negriaudami vienas kito. Aš turiu gyventi ne
dėl savęs, bet dėl savo brolio, kad mano elgesys jį pastatytų, o ne griautų.

• Rom 12, 4-5 •
„Nes kaip mes turime daug narių viename
kūne, ir visi nariai turi ne tą pačią tarnybą,
taip mes, būdami daugelis, esame vienas
kūnas Kristuje ir kiekvieni vieni kitų nariai“.
Mūsų kūnas susideda iš daugelio narių: rankų, kojų, nosies, galvos, akių,
pirštų ir t.t. Kaip mes turime daugelį narių savo fiziniame kūne, taip yra ir Kristaus
kūne. Ir visi nariai turi skirtingą tarnybą.
„Taip mes, būdami daugelis, esame vienas kūnas Kristuje ir kiekvieni vieni
kitų nariai“.
Kristaus kūne, lygiai taip pat, kaip ir mūsų fiziniame kūne, yra vienybė, gyva
jungtis. Kiekvienas rūpinasi vienas kitu. Mes visi esame skirtingi, turime skirtingus
sugebėjimus, bet mes esame vienas kūnas. Mes turime gyventi viename kūne, kaip
suaugę sūnūs, ištobulinti Dievo Žodžiu, negalvodami apie save, neaukštindami savęs, bet vertindami tai, kas mes esame Kristuje ir tuo bendrauti vienas su kitu.
Vienybė Kristuje
1 Kor 8, 1-7 „Na, o apie tai, kas aukojama stabams, žinome, kad mes visi turime pažinimą. Pažinimas išpučia, bet geraširdiškumas statydina. Ir jei kuris mano,
kad ką nors žino, jis dar nieko nežino, kaip turi pažinoti. Bet jei kuris myli Dievą,
tas yra jo pažintas. Taigi apie valgymą to, kas paaukota stabams, mes žinome, kad
stabas yra niekas pasaulyje, ir kad nėra kito Dievo, bet tik vienas. Nes nors būtų,
kurie yra vadinami dievais ar danguje. Nes nors būtų, kurie yra vadinami dievais
ar danguje, ar žemėje (kaip yra daug dievų ir daug viešpačių), bet mums yra tik
vienas Dievas, Tėvas, iš kurio yra visa ir mes jame; ir vienas Viešpats Jėzus Kristus,
per kurį yra visa ir mes per jį. Tačiau ne kiekviename yra tas pažinimas“.
Tarp korintiečių buvo tokių, kurie neturėjo elementaraus pažinimo, kad yra
vienas Dievas, nėra jokių stabų. Jie nebuvo atnaujinę savo mąstymo Dievo Žodžiu,
todėl negalėjo priimti paprastų sprendimų.
Tačiau, atsižvelgdami į silpnųjų brolių padėtį, mes turime bendrauti su jais
atitinkamai pagal jų pažinimo lygį, o ne aukštinti savo pažinimą.
1 Kor 8, 9-11: „Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė kokiu tai būdu netaptų kliūtimi tiems, kurie yra silpni. Nes jei kuris tave, turintį pažinimą, mato sėdintį prie
valgio stabų šventykloje, argi sąžinė to, kuris yra silpnas, nebus paskatinta valgyti
to, kas paaukota stabams; ir per tavo pažinimą pražus silpnasis brolis, už kurį mirė
Kristus?“
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Jei aš stabų šventykloje valgysiu mėsą, kuri yra paaukota stabams, tai silpnasis brolis, kuris tiki, kad yra stabai (nors aš žinau, kad jų nėra), pagalvos, kad
aš valgau mėsą paaukotą stabams. Matydamas, kad aš valgau paaukotą stabams
mėsą, jis irgi bus padrąsintas valgyti ją kartu su manimi. Tačiau jis nežino, kaip aš
žinau, kad stabų nėra. Taigi mano laisvė valgyti mėsą, gali tapti kliūtimi silpnam
broliui. Ir per mano pažinimą (aš žinau, kad nėra stabų), pražus silpnasis brolis,
bus griaunamas jo viduje atliekamas Dievo darbas. Taip elgdamasis, aš nestatydinsiu savo brolio, bet jam darysiu tik žalą.
1 Kor 8, 11-12: „Ir per tavo pažinimą pražus silpnasis brolis, už kurį mirė
Kristus? Bet kai jūs taip nusidedate prieš brolius ir sužeidžiate jų silpną sąžinę, jūs
nusidedate prieš Kristų“.
Nusidėti prieš Kristų, reiškia nusidėti prieš Kristaus kūną.
1 Kor 12, 12: „Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, ir visi to kūno
nariai, būdami daugelis, yra vienas kūnas, taip yra ir Kristus“.
Kaip mūsų fizinis kūnas susideda iš daug narių, lygiai taip pat ir Kristus
susideda iš daug narių. Kas yra tas Kristus, kuris susideda iš daug narių? Tai Kristaus kūnas. Mes esame taip suvienyti su Kristumi, kad mes esame vienas Kristaus
kūnas, vadinamas Kristumi. Kai mes sužeidžiame silpnųjų sąžinę, mes nusidedame prieš Kristų, prieš Kristaus kūną. Mes nusidedame prieš brolį, kuris yra Kristaus kūno narys.
1 Kor 8, 13: „Todėl jeigu valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos kol
esti pasaulis, kad tik nepapiktinčiau savo brolio“.
Ne visi kūno nariai yra ištobulinti Dievo Žodyje. Todėl mes turime padėti
silpniems broliams augti pažinime, o ne griauti juos savo elgesiu.
1 Kor 10, 15-17. 23: „Aš kalbu kaip išmintingiems; spręskite, ką sakau. Laiminimo taurė, kurią laiminame, ar ji nėra Kristaus kraujo bendravimas? Duona, kurią
laužome, ar ji nėra Kristaus kūno bendravimas? Nes mes, daugelis, esame viena
duona ir vienas kūnas, nes mes visi esame tos vienos duonos dalininkai. Viskas
man teisėta, bet ne viskas naudinga; viskas man teisėta, bet ne viskas statydina“.
Aš turiu laisvę Kristuje ir galiu daryti, ką noriu, tačiau ne visi dalykai statydina.
Ne viskas, ką aš noriu daryti pagal savo laisvę, yra naudinga kitam broliui ar sesei
Kristuje. Ne viskas, ką aš noriu daryti pagal savo laisvę, statydina kitą brolį ar sesę.
1 Kor 10, 24: „Nei vienas teneieško sau, bet kiekvienas kitam gerovės“.
Aš turiu siekti savo brolio, Kristaus kūno nario, gerovės, kad jam būtų geriau, kad jis tobulėtų. Taigi, aš turiu apie save mąstyti blaiviai, aš turiu vertinti
kitus Kristaus kūno narius, turiu gyventi dėl jų, kad jiems būtų nauda.
1 Kor 10, 25-27: „Valgykite, kas parduodama mėsos turguose, neklausinėdami jokių klausimų sąžinės labui nes Viešpaties yra žemė ir jos pilnatvė. Jei kas
iš tų, kurie netiki, jus pakviečia į puotą, ir jūs norite eiti; valgykite viską, kas jums
padėta, neklausinėdami jokių klausimų sąžinės labui. Bet jei kas jums sakytų: „Tai
yra paaukota stabams“, nevalgykite labui to, kuris tai pasakė, ir sąžinės labui, nes
žemė yra Viešpaties, ir jos pilnatvė; sąžinės, aš sakau, ne tavo, bet kito, nes kodėl
mano laisvė teisiama kito sąžinės?“
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Mes turime gyventi atsižvelgdami į kito sąžinę, būdami jautrūs kito žmogaus sąžinei, nes jis dar neturi viso pažinimo, kaip aš.
Gyvenimas malonėje mums leidžia padaryti tai, ko mes anksčiau negalėjome daryti. Mes galime gyventi duodami teisumo vaisius. Gyvendami dėl kito
brolio, rūpindamiesi kitu broliu ir sese, o ne savimi. Taip Dievas reiškiasi Kristaus
kūne. Kai mes gyvename pagal Dievo Žodį, kurį skelbia Paulius, rūpindamiesi kitais kūno nariais, tuomet Dievas gyvena Kristaus kūne, Dievas atlieka Savo darbą
Kristaus kūno narių vidiniame žmoguje.
1 Kor 10, 29: „nes kodėl mano laisvė teisiama kito sąžinės?“
Kodėl mano laisvė, kad aš galiu eiti ir valgyti paaukotą stabams mėsą, yra
teisiama kito žmogaus sąžinės? Todėl, kad aš elgiuosi ne pagal meilę. Nors aš ir
turiu pažinimą, kad stabų nėra, ir valgau stabams paaukotą mėsą, tačiau neturintis
pažinimo brolis, tikėdamas, kad stabai tikri, galvoja, kad aš valgau mėsą, paaukotą
stabams, kad aš dalyvauju stabų garbinime. Jo sąžinė sako, kad yra blogai valgyti
mėsą, paaukotą stabams. Todėl mano laisvė, kurią man suteikė pažinimas, kad aš
galiu valgyti viską, yra teisiama kito žmogaus sąžinės. Kaip gi aš galiu padėti savo
broliui? Aš galiu paaukoti savo laisvę dėl silpnojo brolio – nevalgyti tos mėsos.
Aš galiu nesinaudoti savo laisve tam, kad negriaučiau savo brolio, kad nebūčiau
kliūtimi savo broliui.
1 Kor 10, 30: „Nes jei aš per malonę esu dalininkas, kodėl esu piktai apkalbamas už tai, už ką aš dėkoju?“
Aš valgau stabams paaukotą mėsą ir dėkoju Dievui, nes tai tik mėsa, kurią
parūpino Dievo kūrinija. Dievas sukūrė karvę ar kiaulę, kurią aš dabar valgau ir
Jam už tai dėkoju. Bet silpnasis brolis mane apkalba, nes jis mato vienintelį dalyką
– kad ta mėsa yra paaukota stabams. Jis nemato, kad tai tik karvės ar kiaulės mėsa,
jis ją mato, kaip stabų garbinimo vaisių, kaip stabais suterštą mėsą. Taigi, aš dėkoju
Dievui už Jo kūriniją, kuri man parūpina maisto, o silpnasis brolis mane apkalba,
kad aš valgau tą suterštą mėsą.
1 Kor 10, 31-33: „Todėl ar valgote, ar geriate, ar ką bedarote, viską darykite Dievo šlovei. Nepiktinkite nei žydų, nei pagonių, nei Dievo bažnyčios, kaip ir aš visiems
viskuo įtinku, neieškodamas naudos sau, bet daugeliui, kad jie būtų išgelbėti“.
Mes turime bendrauti vieni su kitais kaip subrendę sūnūs, pagal pažinimą,
pagal tai, ko moko Dievo Žodis. Dievas mus moko per Savo Žodį, kaip reikia bendraujant su kitais Kristaus kūno nariais, ieškant ne sau naudos, bet kitam.
1 Kor 10, 23: „Viskas man teisėta, bet ne viskas naudinga; viskas man teisėta,
bet ne viskas statydina“.
Panašiai rašoma ir Pirmo laiško korintiečiams 6 skyriaus, 12 eilutėje: „Viskas
man yra teisėta, bet ne viskas man yra naudinga: viskas man yra teisėta, bet aš
niekam nesiduosiu užvaldomas“.
Kalbama apie tai, kad aš turiu teisę ir laisvę daryti ką noriu. Tačiau ne viskas
yra naudinga kitam. Prieš darydamas viską pagal savo laisvę, aš turiu savęs paklausti dviejų klausimų:

1. Ar tai, ką aš darysiu, man yra naudinga? Gal tai mane tik užvaldys ir aš
pasidarysiu savo laisvo elgesio vergas.
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2. Ar tai, ką aš darysiu, bus naudinga kitam broliui? Ne viskas, ką aš galiu
daryti, turėdamas laisvę Kristuje, statydina kitą Kristaus kūno narį.
Turėdamas atnaujintą mąstymą Dievo Žodžiu, aš galiu pasirinkti, kas yra
geriausia. Ar gerai valgyti mėsą ir dėkoti Dievui už tai? Žinoma. Bet ar gerai valgyti tą mėsą, apie kurią kitas brolis galvoja, kad ji paaukota stabams? Žinoma, kad
negerai. Kokia iš to išvada?
Aš turiu pasirinkti tai, kas yra geriau: nevalgyti tos mėsos, nes žinau, kad
tai gali sugriauti, sužlugdyti mano brolį. Aš geriau savo laisvę pasilaikysiu, ja nesinaudosiu, nes žinau, kad tai reikalinga kitam broliui ar sesei. Kai mes priimame
sprendimus remdamiesi Dievo Žodžiu, remdamiesi atnaujintu mąstymu, gyvendami dėl kito brolio, kad jis būtų statomas Dievo Žodžiu, tai mes darome tai, ko
Dievas nori (juk Dievas nori statydinti silpnąjį brolį Savo Žodžiu). Taip mes vykdome Dievo valią, darome tai, kas geriausia. Taip Dievas veikia mūsų gyvenimuose per Savo Žodį. Taip Dievas kalba į mus per Savo Žodį.
Fil 2, 2-8: „Tai išpildykite mano džiaugsmą būdami tos pačios minties, turėdami tokią pačią meilę, būdami vieningi, vieningo nusiteikimo. Niekas tenebūna
daroma per ginčą arba tuščią garbę; bet su nusižeminimu kiekvienas telaiko kitą
aukštesniu už save. Nei vienas tenežiūri dėl savęs, bet kiekvienas dėl kito. Tebūna
šis nusiteikimas jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje, kuris, būdamas Dievo pavidalu, nelaikė apiplėšimu būti lygiu Dievui, bet pats save sumenkino ir prisiėmė
tarno pavidalą, ir tapo panašus į žmones, ir, pagal pavidalą rastas kaip žmogus, jis
nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties – iki kryžiaus mirties“.
Mes turime žiūrėti į kitą brolį ir sesę taip, kaip Kristus žiūrėjo į mus. Jis nesiekė Sau naudos. Mes taip galime daryti, kai esame atnaujinę savo protą Dievo
žodžiu. Dievas mus kūne pastatė atlikti tam tikrą darbą, kaip rašoma Laiške efeziečiams, kad „esame Dievo kūrinys Kristuje Jėzuje geriems darbams atlikti“. Mes
visi viename kūne turime daryti tam tikrus darbus, kad būtų ugdomas kūnas. Panašiai, kaip mūsų fiziniame kūne. Tarkim, jei ranka nemaitintų mūsų, o gyventų
dėl savęs, juk tai darytų neigiamą poveikį visam kūnui. Kiekvienas narys mūsų
kūne, atlieka tam tikrą funkciją tam, kad išlaikytų visą kūną sveiką ir gyvą. Lygiai
taip pat ir Kristaus kūne kiekvienas narys vienas kitu rūpinasi, vienas kitą stato.
Nors mes ir esame skirtingi nariai, tačiau mes sudarome vieną bendrą kūną. Mes
esame vienas prieš kitą atsakingi, kad palaikytume kūną ir dvasinę jungtį.
Laiško romiečiams 12 skyriaus, 1-2 eilutėse kalbama apie laisvę, kad tikintysis turi laisvę. Paulius sako: „Taigi, broliai, aš jus maldauju Dievo gailestingumais“.
Paulius nesako: „Aš jums įsakau“. Jis sako: „Aš jūsų maldauju, kad jūs laisvu
pasirinkimu tarnautumėte Dievui, pristatytumėte savo kūnus Dievui“. Mes negyvename pagal įstatymą, bet gyvename pagal malonę.
Gal 5, 1: „Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kuria Kristus mus išlaisvino, ir nebūkite vėl įpainioti į vergystės jungą“.
Paulius įspėja galatus, kad jie negyventų pagal pavergiantį įstatymą, bet pagal laisvę suteikiančią malonę.
Gal 5, 13: „Nes jūs, broliai, buvote pašaukti laisvei; tiktai nenaudokite laisvės
kaip progos kūnui, bet meile tarnaukite vienas kitam“.
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Mes esame laisvi, turime laisvę gyventi pagal Dievo malonę, tarnauti Dievui, rūpintis kitais kūno nariais, o ne sau pataikauti. Mes esame įpareigoti tai daryti, nes turime pažinimą, kuris mus įgalina tai daryti. Mes esame suaugę, subrendę,
todėl mūsų pareiga naudoti laisvę ne sau, bet dėl kitų brolių. Mums yra duota
laisvė, bet kartu su laisve duoti ir įsipareigojimai. Dažnai tikintieji nenori turėti
laisvės, nes žino, kad su laisve ateina ir įsipareigojimai. Nei vienas nenori būti
įsipareigojęs kažką daryti.
2 Kor 11, 18: „Kadangi daugelis giriasi pagal kūną, tai ir aš pasigirsiu. Nes
jūs mielai pakenčiate kvailius, kadangi patys esate išmintingi. Nes jūs pakenčiate,
jei kas jus pavergia, jei kas jus suryja, jei kas atima iš jūsų, jei kas save išaukština,
jei kas smogia jums į veidą“.
Korintiečiai irgi nenorėjo laisvės Kristuje, jie norėjo, kad jiems pasakytų, ką
jie turi daryti. Korintiečiai nenorėjo gyventi pagal jiems duotą laisvę pasirinkti
patiems. Jie nenorėjo Dievo Žodžio pagalba laisvai tarnauti Viešpačiui, gyvenant
pagal malonę. Jie nenorėjo Dievo Žodžio pagalba daryti sprendimus, gyventi kaip
subrendę sūnūs Kristuje. Jie norėjo būti vergystėje, kad kas nors jiems parodytų
pirštu kaip mažiems vaikams, ką jie turi daryti. Jie buvo kūdikiai Kristuje. Jiems
reikėjo kito žmogaus globos. Kada mama ir tėtis vaiką auklėja, jis jaučiasi saugus.
Kai vaikai užauga, jie jau nebenori, kad jiems kas nors nubrėžtų ribas iki kur jie
gali eiti. Jie jau žino, kas yra laisvė, jie nori būti suaugę.
Mes irgi turime elgtis kaip suagę, atnaujinę savo protą Dievo Žodžiu.
Rom 12, 3: „Nes per man suteiktą malonę aš sakau kiekvienam tarp jūsų esančiam nemanyti apie save aukščiau, negu jis turėtų manyti; bet manyti blaiviai“.
Negalvokite taip, kaip anksčiau galvojote, kai dar buvote neišgelbėti, kai
dar gyvenote pagal pasaulio mąstymą, bet pasikeiskite, atnaujinkite savo protą,
mąstykite blaiviai – pagal Dievo Žodį. Atsikratykite seno mąstymo ir pakeiskite jį
nauju ir blaiviu mąstymu, paremtu Dievo Žodžiu. Seno mąstymo nusiėmimas ir
jo pakeitimas nauju mąstymu, tai pats pagrindinis dalykas mūsų krikščioniškame
gyvenime. Mūsų krikščioniškas gyvenimas remiasi tokiu principu. Pasikeitimų
mūsų gyvenime nebus, jei mes neatnaujinsime savo proto Dievo Žodžiu, jei mes
neužsidėsime to naujo mąstymo. Mes turime laisvę tai daryti.
Laiške efeziečiams 4 skyriuje rašoma, kad nusiimtume seną žmogų ir apsivilktume nauju žmogumi, apsivilktume Kristumi. Paulius rašo Timotiejui, kad jis
bėgtų nuo blogų dalykų, bet vytųsi teisumą.

• Rom 12, 6a •
„Tad turėdami skirtingų dovanų
pagal mums suteiktą malonę“.
Dievas mus pastatė kūne, kad mes atliktume tam tikrą tarnystę. Kiekvienas
Kristaus kūno narys turi atlikti savo darbą, kuriam yra sukurtas Kristaus kūne. Jei
mes atliksime tą darbą, kuriam esame sukurti, tuomet Kristaus kūnas bus sveikas
ir bus ugdomas, statomas.
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• Rom 12, 6-8 •
„Tad turėdami skirtingų dovanų pagal mums
suteiktą malonę: ar tai pranašystę,
tai pranašaukime pagal tikėjimo proporciją;
ar tarnystę, tai patarnaukime savo tarnavimu;
arba tas, kuris moko, – mokymu;
arba tas, kuris ragina, – raginimu; tas, kuris
duoda, tedaro tai su paprastumu; tas, kuris
valdo, – su uolumu; tas, kuris rodo gailestingumą, – su linksmybe“.
Dvasinių dovanų išnykimas
Dievas mūsų nepastatė Kristaus kūne, kad mes sėdėtume supamoje kėdėje,
užkėlę kojas ant atramos, ir galvotume: „ką aš turėčiau daryti?“ Visos tos dovanos,
išvardytos 6-8 eilutėse, yra duotos, kad būtų statomas Kristaus kūnas. Tas dovanas turi bet kuris narys. Tarkime: „kuris rodo gailestingumą, – su linksmybe“. Ar
tik tam tikri nariai gali rodyti gailestingumą su linksmybe? Paulius mus ragina
savo laiškuose, kad būtume gailestingi. Paulius nerašo savo laiškuose: „Būkite gailestingi tik tie, kuriems duota gailestingumo dovana“. Arba „patarnaukime savo
tarnavimu, mokymu, raginimu“, „kuris duoda, tedaro tai su paprastumu“. Ar tik
kai kurie nariai gali patarnauti, mokyti, paraginti, duoti, parodyti gailestingumą?
Visi tai turi daryti. Tai yra dovanos, kurios motyvuoja kitus taip pat daryti. Kad kiti
Kristaus kūno nariai taip pat darytų.
Ef 4, 11-13: „Ir jis davė kai kuriuos apaštalais; kai kuriuos pranašais; kai kuriuos evangelistais; kai kuriuos pastoriais bei mokytojais; šventųjų tobulinimui, tarnystės darbui, Kristaus kūno statydinimui, iki mes visi prieisime tikėjimo ir Dievo“.
Čia aprašomos kitokios dovanos. Tai pareigos, kurias reikia atlikti, kad tikintieji būtų ištobulinti tarnystei, kad Kristaus kūnas būtų statomas.
Šiandien nebėra tokių dvasinių dovanų, kaip pranašai, apaštalai, evangelistai, pastoriai, mokytojai, kurie tobulindavo šventuosius, kad pastarieji būtų paruošti tarnystės darbui. Tuoj parodysiu, kodėl taip nebėra.
2 Tim 3, 16-17: „Visas Raštas duotas Dievo įkvėpimu ir naudingas mokslui,
pabarimui, pataisymui, teisumo pamokymui, kad Dievo žmogus būtų tobulas, visiškai aprūpintas visiems geriems darbams“.
Dabar jau nebe dvasinės dovanos tobulina tikintįjį, kad jis būtų aprūpintas
visiems geriems darbams. Dabar tikintįjį ištobulina Raštas. Tuoj paaiškinsiu kodėl
taip atsitiko.
Kai Paulius rašė Laiškus efeziečiams, korintiečiams, romiečiams, tada dar
nebuvo duotas visas Raštas. Kadangi tikintieji neturėjo viso Rašto, todėl buvo reikalingos dvasinės dovanos, kad šios teiktų pažinimą ir ugdytų Kristaus kūną. Be
to, tos dvasinės dovanos nedavė pilno pažinimo, kaip šiandien mums duoda visas
Raštas. Tuoj tai bus paaiškinta.

12 SKYRIUS

| 151

1 Kor 13, 8: „Geraširdiškumas niekada nesibaigia, bet ar tai būtų pranašystės, jos pasibaigs; ar tai būtų kalbos, jos liausis; ar tai būtų pažinimas, jis pranyks“.
Pranašystės, kalbos ir pažinimas, tai pranašystės dovana, kalbos dovana ir
pažinimo dovana. Taip rašoma, kad tos dovanos išnyks. Kodėl jos išnyks?
1 Kor 13, 9: „Nes mes žinome iš dalies ir pranašaujame iš dalies“.
Visos tos dovanos teduoda dalinį pažinimą, dalinį Dievo Žodį.
1 Kor 13, 10: „Bet kai ateis tai, kas tobula, tada tai, kas iš dalies, bus panaikinta“.
Kai ateis tobula – tobulas pažinimas, tada tai, kas iš dalies – dalinis pažinimas, bus panaikinta. Kai atėjo tobulas pažinimas – visas Raštas, tai dalinis pažinimas buvo panaikintas. Vadinasi visos dvasinės dovanos, kurios teikė dalinį pažinimą, buvo panaikintos tada, kai pasirodė tobulas pažinimas – visas Raštas. Šiandien
mums nebereikia jokios dovanos, nes mums yra duotas visas Dievo Žodis, kuris
mus ištobulina ir paruošia visiems geriems darbams. Atnaujinę savo protą Dievo
Žodžiu, mes žinosime, kas yra ta gera, priimtina ir tobula Dievo valia, mes būsime
pilnai pasiruošę geriems darbams, kuriems esame sukurti.
Tai Dievo valia, kad mes darytume gerus darbus, kuriems esame sukurti.
Jis mums tam ir sukūrė Kristuje. Taigi turėdami visą Raštą, mes galime išpildyti
Dievo valią. Nes būtent Raštas mus paruošia visiems geriems darbams. Tik Raštas
mus įgalina vykdyti Dievo valią.
Kiekvienas žmogus turi sąžinę. Sąžinė yra standartų, normų, išmatavimų
sistema, pagal kurią mes vertiname savo mąstymą, savo elgesį. Mes įvertiname ar
mūsų elgesys ir mąstymas atitinka didesniam standartui – Dievo Žodžiui. Mūsų
sąžinė arba mus pateisina, arba mus kaltina. Jei gerai elgiamės, pagal Dievo žodžio
standartus, tuomet mes pateisiname save. Bet mes blogai elgiamės, blogai mąstome, tada mes save kaltiname, atsiranda kaltės jausmas.
Ar visi turi vienodą sąžinę? Ne. Nes ne visi turi tiesos pažinimą, pagal kurį
viską objektyviai vertintų. Pas tikinčiuosius, kurie yra išlavinę sąžinę Dievo Žodžiu, jų sąžinės vertinimo lygis yra aukštas, atitinkantis Dievo Žodžiui, Dievo
vertinimui. O kas turi mažą pažinimą, tų sąžinė silpna, jie neturi pakankamo pažinimo, pagal kurį vertintų objektyviai. Todėl mums reikia įsisavinti Pauliaus skelbiamą sveiką mokslą, kaupti jį savo sieloje, kad mūsų sąžinė nūtų apšviesta, kad
ištobulėtų jos vertinimo lygis. Mūsų tikslas – siekti, kad mūsų sąžinės vertinimai
atitiktų Dievo Žodžio vertinimams, kad mes viską vertintume taip pat, kaip Dievas viską vertina.
Apart sąžinės mes dar turime tikėjimą. Tikėjimas – tai paprasčiausiai tikėjimas tuo, ką sako Dievas, ką sako Dievo Žodis.
Be sąžinės ir tikėjimo tikintysis dar turi viltį. Viltis yra užtikrintumas, tikrumas, tuo, ką sako Dievo Žodis, kad tai įvyks.
Ketvirtas dalykas yra meilė. Meilė tai ne žmogaus jausmai. Rašte meilė yra
tai, kad žmogus viską vertina taip, kaip Dievas vertina. Meilė yra susijusi su Dievo
pažinimu.
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Fil 1, 9: „Ir meldžiu to, kad jūsų meilė vis labiau ir labiau gausėtų pažinimu
bei visokeriopu nuovokumu; kad jūs išmėgintumėte tai, kas geriausia; kad būtumėte nuoširdūs ir be papiktinimo iki Kristaus dienos“.
Meilė, kai tikintysis remiasi pažinimu ir visų dalykų nuovokumu. Kai žmogus turi pažinimą ir viską vertina taip, kaip Dievas vertina. Žinant tai, kaip Dievas
viską vertina, pradedi supranti, kas yra svarbiausia, kas yra vertingiausia. Puikus
Dievo meilės pavyzdys mums pateiktas Rašte. Dievas, žinodamas, kas mums reikalingiausia, atsiuntė mums savo Sūnų. Dievas žino, kas yra vertingiausia mūsų
atžvilgiu. Dievas žino, kad mums vertingiausia būti Kristuje, nes tik Jame mes būsime saugūs, tik per Jį mes būsime išgelbėti iš ugnies liepsnų ir Dievo rūstybės. Tik
Jame mes paveldėsime visus dvasinius palaiminimus danguje. Tarkime, jei Dievas
išreikštų Savo meilę, suteikdamas mums gerą sveikatą, turtingą gyvenimą ir kitokią sėkmę, bet neišgelbėtų mūsų sielos per Kristaus auką ant kryžiaus, tai kokia
gi iš to būtų nauda, jei pragyvenę nuostabų gyvenimą žemėje eitume į pragarą? Iš
tokios meilės nebūtų jokios naudos, arba ji būtų tik laikina. Todėl Dievas žino, kas
mums iš tikrųjų yra naudingiausia, kas turi tikrą, amžiną vertę. Tai yra Dievo meilė, atitinkanti tikras vertybes, Jo planą, Jo tikslus. Lygiai taip pat ir mūsų vertinimai
turi sietis su Dievo vertinimais.
Visi tie keturi išvardinti dalykai: sąžinė, tikėjimas, viltis ir meilė yra susiję su
pažinimu. Jie turi būti ištobulinti mumyse, kad mes viską vertintume ir darytume
taip, kaip Dievas vertina ir daro.

• Rom 12, 9 •
„Meilė tebūna be veidmainiavimo.
Bjaurėkitės tuo, kas pikta;
prilipkite prie to, kas gera“.
Atnaujinto mąstymo pritaikymas
Paulius parašė du laiškus korintiečiams. Šiuose laiškuose yra aprašomas
praktiškas atnaujinto mąstymo pritaikymas.
1 Kor 1, 10: „Na, o aš maldauju jus, broliai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
vardu, kad jūs visi kalbėtumėte tą patį, ir kad tarp jūsų nebūtų susiskaldymų; bet
kad būtumėte tobulai susivieniję viena mintimi ir vienu sprendimu“.
Paulius ragina korintiečius, kad šie viską vertintų atnaujintu protu. Tik atnaujinę protą Dievo Žodžiu, tikintieji gali vienodai mąstyti, priimti vienodus, Dievo žodyje mokomus, sprendimus. Standartas yra vienas – Dievo Žodis. Ir jei tikinčiųjų bažnyčia atnaujina mąstymą tuo pačiu Žodžiu, tai jie vadovaujasi tuo pačiu
Žodžiu ir prieina prie vienodų sprendimų.
1 Kor 1, 11-13: „Nes man buvo pranešta apie jus, mano broliai, Chlojės namiškių, kad tarp jūsų yra nesutarimų. Na, o aš tai sakau, kad kiekvienas iš jūsų
sako: „Aš esu Pauliaus; o aš – Apolo; o aš – Kefo; o aš – Kristaus“. Ar Kristus padalytas? Ar Paulius už jus buvo nukryžiuotas“.
Korinte tikintieji buvo pasidalinę ir atsižvelgė į asmenis, buvo šališki: aš Pau-
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liaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Jie neįvertino lygybės Kristuje, kad visi yra
vienodi, kad kiekvienas vienas kitam patarnauja, būdami Kristaus kūno nariais,
būdami tos pačios minties, darydami tą darbą, kokį Dievas jiems paskyrė daryti
Kristaus kūne. Korintiečiai buvo kūniški.
1 Kor 3, 3: „Nes jūs tebesate kūniški, kadangi tarp jūsų yra pavydas, vaidai ir
susiskaldymai, argi nesate kūniški ir nevaikštote žmogiškai?“
Ar taip tikintysis turi vaikščioti? Argi tikintysis neturi gyventi pagal malonę,
pritaikydamas Dievo Žodžiu atnaujintą mąstymą? Tačiau korintiečiai negyveno
pagal malonę, negyveno pagal turimą poziciją Kristuje. Jie mąstė ir elgėsi taip,
kaip mąsto ir elgiasi neišgelbėti žmonės.
1 Kor 3, 4: „Nes kai vienas sako: „Aš esu Pauliaus“, o kitas: „Aš esu Apolo“,
argi jūs ne kūniški?“
1 Kor 3, 5-6: „Kas tad yra Paulius, ir kas Apolas? Tarnai, per kuriuos jūs įtikėjote, – kaip ir Viešpats kiekvienam davė. Aš sodinau, Apolas laistė; bet Dievas
augino“.
Ar gi ne Dievas yra pats pagrindinis dėmesio centras? Juk nei Paulius, nei
Apolas neaugino, tik Dievas augina.
1 Kor 3, 7-9: „Taigi nei tas, kuris sodina, yra kažkas, nei tas, kuris laisto; bet
tik Dievas, kuris augina. Na, o tas, kuris sodina, ir tas, kuris laisto, yra viena; ir
kiekvienas gaus savo atlygį pagal savo triūsą. Nes mes esame darbininkai kartu su
Dievu: jūs esate Dievo dirva, jūs esate Dievo pastatas“.
Ne Paulius ir ne Apolas atlieka žmoguje darbą, o Dievas.
1 Kor 3, 18: „Tegul nei vienas savęs neapgaudinėja. Jei kuris tarp jūsų atrodo
esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailu, kad būtų išmintingas“.
Mes turime pasidaryti kvaili pagal pasaulio vertinimo standartus. Nors pasauliui tai atrodo kvaila, tačiau mūsų išmintis ne iš pasaulio, bet iš Dievo Žodžio.
1 Kor 3, 19-23: „Nes šio pasaulio išmintis yra kvailystė pas Dievą. Nes yra
parašyta: „Jis sugauna išmintinguosius jų pačių gudrybėje“. Ir vėl: „Viešpats žino
išmintingųjų mintis, kad jos yra tuščios“. Todėl niekas tenesigiria žmonėmis. Nes
viskas yra jūsų: ar tai Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar
mirtis, ar dabartis, ar ateitis – viskas yra jūsų; o jūs esate Kristaus; o Kristus Dievo“.
Paulius nori, kad korintiečiai ir mes suprastume, jog esame Dievo tiksle,
Jo plane. Pasaulis mums nieko negali duoti, žmogaus išmintis netikusi ir tuščia.
Mūsų mintys turi suktis apie Dievo Žodį, mes esame Dievo nuosavybė. Mes turime mąstyti kaip Jis.
1 Kor 4, 1: „Tegul kiekvienas laiko mus kaip Kristaus tarnautojais ir Dievo
paslapčių ūkvedžiais. Be to, iš ūkvedžių yra reikalaujama, kad kuris būtų rastas ištikimas. Bet man tai menkniekis, kad aš būčiau teisiamas jūsų ar žmogaus teismu,
taip, aš savęs neteisiu. Nes aš pats nieko nežinau; tačiau aš tuo nesu išteisintas, bet
tas, kuris mane teisia, yra Viešpats“.
Paulius, tame tarpe ir mes, nežinome ar mes viską daroma gerai. Mes negalime savęs įvertinti taip, kaip Dievas mus įvertina. Aš pats iš savęs nieko nežinau.
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1 Kor 4, 5-6: „Todėl nieko neteiskite prieš laiką, kol Viešpats ateis, kuris išves
į šviesą tai, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių nutarimus, ir tada kiekvienam
teks pagyrimas iš Dievo. Ir visa tai, broliai, aš jūsų labui pritaikiau sau ir Apolui;
kad jūs iš mūsų išmoktumėte negalvoti apie žmones daugiau, negu kad yra parašyta, kad niekas iš jūsų nesipūstumėte vienas prieš kitą“.
Paulius rašo šituos dalykus, siekdamas išmokyti, priminti, kad pritaikytume
Žodžiu atnaujintą mąstymą. Kad mes vertintume viską, pagal tai, „kas parašyta“
Dievo Žodyje.
5 skyriuje rašoma, kad kažkas gyvena su savo tėvo žmona, korintiečių bažnyčioje minimas paleistuvystės atvejis. Korintiečių bažnyčia tinkamai neįvertino
tos situacijos, nes neturėjo atnaujinto mąstymo. 6 skyriuje irgi pasirodo, kad korintiečiai nemąstė ir nesielgė taip, kaip turėjo moko Dievo Žodis. Pirmuosiuose
6 skyriuose Paulius juos bara ir peikia, kad jie nesivadovauja Dievo Žodžiu, kad
neturi atnaujinto mąstymo.
Pradedant 7 skyriumi, Paulius atsakinėja korintiečiams į jų anksčiau užduotus klausimus ir moko juos, kaip reikia vaikščioti atnaujinus mąstymą Dievo Žodžiu. 7 skyriuje Paulius atsakinėja į vedybinius klausimus.
8-10 skyriuose moko, kaip reikia gyventi su kitu tikinčiuoju. Kaip reikia gyventi nesiekiant sau naudos, bet kito tikinčiojo labui. 11 skyriuje Paulius moko
korintiečius, kokia turi būti vietinės bažnyčios tvarka.
12-14 skyriuose Paulius peikia korintiečius, nes jie nenaudojo dvasinių dovanų pagal paskirtį. Taip pat jie neįvertino, kad visos jiems duotos dvasinės dovanos buvo skirtos atkreipti Izraelio tautos dėmesį, idant izraelitai, pamatę, kad korintiečiams duotos dvasinės dovanos, imtų pavydėti ir panorėtų gauti išgelbėjimą,
kaip korintiečiai gavo. Paulius nurodė korintiečiams, kaip jiems tinkamai reikia
mąstyti, elgtis ir kaip tinkamai naudoti tas dovanas.
15 skyriuje Paulius moko apie prisikėlimą. Korinto bažnyčioje buvo tokių,
kurie neigė prisikėlimą iš numirusiųjų (sunku įsivaizduoti, kad yra tokių krikščionių). Paulius jiems tarsi sako: „Jei Kristus neprisikėlė, jei galvojate kad nėra prisikėlimo, tuomet tai, ką jums skelbiu, yra niekas, visiška nesąmonė“. Paulius ragina,
kad jie pabustų, kad pradėtų mąstyti blaiviai, pagal Dievo Žodį.
Visa, ką Paulius rašo korintiečiams, praktiškai yra rašoma Laiško romiečiams 12 skyriuje. Nes šiame skyriuje būtent ir rašoma, kaip mes turime gyventi,
būdami Kristaus kūno nariais ir pritaikydami sveiką mokslą, kuriuo atnaujinome
savo protą. Šv. Dvasia pažadina mumyse sveiko mokslo poveikį, įgalina mus gyventi pagal jį. Laiške hebrajams rašoma, kad Dievo Žodis yra gyvas ir galingas.
Dievo galia yra Dievo Žodyje.
1 Tes 2, 13: „Dėl šios priežasties mes be paliovos ir dėkojame Dievui, kadangi
priėmę Dievo žodį, kurį išgirdote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet
kaip jis iš tiesų yra – Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumyse, kurie tikite“.
Atkreipkite dėmesį. Tuose, kurie tiki Dievo Žodžiu, Žodis tampa veiksmingas. Žodis yra galingas, turintis Dievo galią. Žodis įgalina tikintįjį daryti tai, kas
užrašyta Dievo Žodyje. Šv. Dvasia įgalina tikintįjį tai daryti. Būtent taip Dievas
veikia tikinčiajame.
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Rom 12, 9: „Meilė tebūna be veidmainiavimo. Bjaurėkitės tuo, kas pikta; prilipkite prie to, kas gera“.
Pastebėkite tą principą, pasikartojantį Pauliaus laiškuose: nusiimkite vienokį
mąstymą ir elgesį, o vietoje jų užsidėkite kitokį mąstymą ir elgesį. Jis tai ir sako:
„Bjaurėkitės tuo, kas pikta; prilipkite prie to, kas gera“. Mes turime ne prisitaikyti prie šio pasaulio, bet pasikeisti, atnaujindami savo protą. Nusimeskime senąjį
mąstymą, apsivilkime atnaujintu mąstymu – Dievo Žodžiu.
Laiške efeziečiams ir kolosiečiams keliose vietose rašoma, kad turime nusivilkti senąjį žmogų ir apsivilkti nauju žmogumi. Taip mūsų gyvenimuose atsiranda du įpročiai. Viena įprotis – atmesti senąjį mąstymą, pasaulietišką mąstymą ir
elgesį. Tačiau tuo nesustojame. Pasikeitimas neįvyksta vien tik atsikračius blogų
dalykų. Juk jei vagis liaujasi vogęs, jis tik tampa bedarbis vagis. Tas vagis jau nebevagia, tačiau jis dar nepasikeitė. Atsikratyti seno mąstymo, senų įpročių, pasaulietiško elgesio, neužtenka. Viso to atsikračius, reikia tai pakeisti kažkuo kitu. Mes
turime prisipildyti Žodžiu atnaujinto mąstymo.
Pastebėkite, kaip šis principas – nusiimti sena, o vietoje to užsidėti nauju –
išryškinamas Rašte:
Ef 4, 28: „Kas vogė, tegul nebevagia, bet verčiau tegul triūsia, dirbdamas
savo rankomis tai, kas gera, kad turėtų ko duoti tam, kuriam reikia“.
Taigi pirmiausia nusiimi sena – nebevagi. Tačiau ties tuo nesustojama. Nusiėmus sena, reikia užsivilkti tuo, kas nauja – dirbti savo rankomis tai, kas gera.
Dievas padarė viską, kad mes būtume išlaisvinti nuo savo nuodėmingo gyvenimo: juk mes mirę nuodėmei, pakrikštyti Kristaus mirtyje. Todėl mes nebeturime gyventi taip, kaip anksčiau. Mes esame pakrikštyti Kristaus prisikėlime, todėl
turime atmesti tai, kas sena, ir apsivilkti nauju žmogumi, kuris yra atnaujintas
Kristaus pažinimu. Taigi pasikeitimas mūsų gyvenime įvyksta tik tada, kai atmetame seną mąstymą ir apsivelkame nauju Dievo Žodžiu atnaujintu mąstymu.

• Rom 12, 10 •
„Nuoširdžiai mylėkite vienas kitą broliška
meile; pranokdami vienas kito
laikymu garbėje“.
Mes turime būti prisirišę vienas prie kito kaip broliai. Mes esame giminaičiai
Kristuje, toje pačioje Dievo šeimoje. Mes Jo vaikai, broliai ir seserys, viena šeima.
Gerbkime vienas kitą su pagarba teikdami vienas kitam pirmenybę. Gerbkime kitą
labiau už save.
Fil 2, 2-8: „Tai išpildykite mano džiaugsmą, būdami tos pačios minties, turėdami tokią pačią meilę, būdami vieningi, vieningo nusiteikimo. Niekas tenebūna
daroma per ginčą arba tuščią garbę; bet su nusižeminimu kiekvienas telaiko kitą
aukštesniu už save. Nei vienas tenežiūri dėl savęs, bet kiekvienas dėl kito. Tebūna
šis nusiteikimas jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje, kuris, būdamas Dievo pavidalu, nelaikė apiplėšimu būti lygiu Dievui, bet pats save sumenkino ir prisiėmė
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tarno pavidalą, ir tapo panašus į žmones, ir, pagal pavidalą rastas kaip žmogus, jis
nusižemino ir tapo paklusnus iki mirties – iki kryžiaus mirties“.
Iškelkime kitą brolį aukščiau savęs, kaip ir Kristus iškėlė mus aukščiau Savęs.

• Rom 12, 11-13 •
„Ne tingūs reikaluose (Dievo tarnystėje);
karšti dvasioje; tarnaujantys Viešpačiui;
besidžiaugiantys viltyje; kantrūs varge; nepaliaujantys maldoje;
dalinantys šventųjų būtinybei;
atsidavę svetingumui“.
Argi nebūtų nuostabu būti tokioje bažnyčioje, kurioje šventieji elgtųsi taip,
kaip Paulius ragina elgtis šiose eilutėse? Šitos eilutės ištiria mus, ar mes esame tokie, kaip parašyta šitose eilutėse. Pagal Dievo Žodį mes galime save įvertinti, kokie
mes iš tikrųjų esame.
13 eilutėje parašyta: „dalinantys šventųjų būtinybei“. Kristaus kūno nariai
turi rūpintis vieni kitais finansiškai. Taip Dievas šiandien veikia tikinčiųjų finansiniuose reikaluose, taip Dievas šiandien aprūpina bažnyčią lėšomis. Taip Dievas
šiandien išlaiko bažnyčią, kai Kristaus kūno nariai vienas kitu rūpinasi, kai brolį
ar seserį ištinka skurdas. Tačiau tai nereiškia, kad turi eiti ir maitinti kiekvieną tau
pasitaikiusį tikintįjį. Kalbama apie tai, kad tikintysis turi turėti dosnią širdį, idant
paremtų kitą, bėdos ištiktą.

• Rom 12, 14 •
„Laiminkite tuos, kurie jus persekioja,
laiminkite ir nekeikite“.
Kai atnaujinsime savo mąstymą ir jį pritaikysime savo gyvenime, darydami tai, ko moko Dievo Žodis, tada atsiras žmonių, kuriems nepatiks tai, kad mes
gyvename pagal Raštą. Mes turime jų nekeikti, bet juos laiminti. Mes turime bendrauti su kitais pagal Dievo malonę.
Rom 12, 21: „Nebūkite pikto nugalėti, bet nugalėkite pikta geru“.
Neleiskite, kad piktas žmogus nugalėtų jus. Kai padaro jums pikta, jūs neatsilyginkite tuo pačiu. Tegul kitas daro pikta, bet jūs darykite gera. Užleiskite jam
vietą. Mes turime suplanuoti, ką darysime savo kasdienybėje. Bus tokių situacijų,
kai kažkas tau netikėtai padarys pikta ir tu taip pat staigiai turėsi į tai sureaguoti.
Iš prigimties mes sureaguojame kūniškai. Todėl mes turime praktikuotis nusiimti
nuodėmingą mąstymą ir užsidėti naują mąstymą. Mes turime dar daug ko išmokti, bet svarbiausia išmokti pritaikyti malonės principus ir jais vadovautis, bendraujant su kitais.
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Rom 12, 17-18: „Neatmokėkite nei vienam piktu už pikta. Rūpinkitės tuo,
kas sąžininga visų žmonių akyse. Jei būtų įmanoma, tiek kiek yra jumyse, gyvenkite taikiai su visais žmonėmis“.
Iš mūsų pusės mes turime gyventi taikoje su visais žmonėmis. Iš mūsų pusės
pirmiausia turi būti taika. Mes turime būti taikos iniciatoriai. Mes pirmi turime
siekti taikaus gyvenimo su kitais žmonėmis.

• Rom 12, 15-17 •
„Džiaukitės su tais, kurie džiaugiasi, ir verkite su tais, kurie verkia.
Būkite vieni su kitais vienminčiai.
Nesirūpinkite aukštais dalykais,
bet nusižeminkite iki žemo luomo žmonių.
Nebūkite išmintingi savo pačių pasipūtimais.
Neatmokėkite nei vienam piktu už pikta.
Rūpinkitės tuo, kas sąžininga
visų žmonių akyse“.
Jei tai darysime, argi turėsime sunkumų gyventi taikoje su kitais? Manau,
kad ne. Jei būsime nuoširdūs vieni kitiems, tarp mūsų nebus nesantaikos. Visuomet bendraukime vienas su kitu pagal Dievo malonę. Jei mes elgsimės vienas su
kitu pagal Dievo malonę, iš mūsų pusės nebus pikto.
Rom 12, 19: „Brangiai mylimi, nekeršykite patys, bet verčiau užleiskite vietą
rūstybei, nes yra parašyta: „Mano kerštas; aš atmokėsiu,– sako Viešpats. Todėl jei
tavo priešas alksta, pavalgydink jį; jei trokšta, pagirdyk jį, nes taip darydamas sukrausi ugnies žarijas ant jo galvos“.
Ar žinote kaip reikia sunaikinti savo priešą? Jį reikia pasidaryti savo draugu.
Rūpintis tuo, kas gera, kitų žmonių akyse
Tegul mūsų elgesys nepriverčia kitų apie mus blogai galvoti. Panaši situacija
būtų, tarsi eitum pro kaimyno daržą. Praeidamas pro kaimyno daržą, nepasilenk
susitvarkyti bato raištelio, nes kaimynas pagalvos, kad pasilenkęs kažką vagi iš jo
daržo. Neužtenka turėti švarią sąžinę, žinant, kad teisingai elgiamės. Mes taip pat
teisingai turime elgtis ir žmonių akyse. Tokia mūsų pareiga.
2 Kor 8, 20-21: „Vengdami to, kad niekas mūsų nekaltintų dėl šios gausos,
kuri yra mūsų patarnaujama, rūpindamiesi tuo, kas sąžininga ne tik Viešpaties
akyse, bet ir žmonių akyse“.
Šios eilutės kontekste kalbama apie surinktus pinigus, paremti kitoms bažnyčioms. Paulius ir kiti tikintieji vežė pinigus, surinktus Jeruzalės šventiesiems.
Tai, kas susiję su pinigais, reikalauja ypatingo dėmesio ir atsargumo, kad mes viską darytume sąžiningai ne tik Viešpaties, bet ir žmonių akyse. Neužtenka, kad
Viešpats matytų, ką mes padarėme su gautais pinigais. Būtina, kad ir žmonės ma-
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tytų ir būtų tikri, jog mums patikėti pinigai, tikrai pasiekė adresatą. Mes turime pasirūpinti viskuo, kad niekam nekiltų jokių įtarimų, ar tie pinigai nuėjo, ar nenuėjo.
2 Kor 8, 18-19: „Ir mes nusiuntėme su juo brolį, kurio gyrius yra evangelijoje
visose bažnyčiose; ir ne tik tai, bet jis buvo ir bažnyčių išrinktas keliauti su mumis
su šia malone, kuri yra mūsų patarnaujama to paties Viešpaties šlovei ir jūsų geranoriškumo paskelbimui“.
Paulius pasiuntė Titą ir su juo brolį, kad jie eitų kartu ir neštų tuos pinigus.
Kitas brolis, kuris keliavo su Titu, buvo išrinktas bažnyčių. Paulius ragino bažnyčias, kad jos išrinktų žmogų, kuris eitų kartu su Pauliumi ir kitais į Jeruzalę, ir visi
drauge ten nugabentų materialinę paramą tikintiesiems. Kodėl Paulius taip darė?
2 Kor 8, 20: „Vengdami to, kad niekas mūsų nekaltintų dėl šios gausos, kuri
yra mūsų patarnaujama“.
Paulius taip suorganizavo pinigų nuvežimą Jeruzalės šventiesiems, kad niekas nekaltintų jo ar kitų brolių, neva tie pinigai nenuėjo ar, kad su jais buvo nesąžiningai pasielgta. Paulius pasirūpino, kad visi žinotų, jog pinigai tikrai buvo
nugabenti. Buvo liudininkai, kurie reikalui esant galėjo patvirtinti, kad visi pinigai
pasiekė adresatą, niekas nedingo.
2 Kor 8, 22-24: „Ir mes nusiuntėme su jais mūsų brolį, kurį mes dažnai patvirtindavome esant daug kame stropų, bet dabar dar uolesnį dėl didelio pasitikėjimo, kurio turiu jumyse. Jei kas teiraujasi apie Titą, jis yra mano bendrininkas ir
bendratalkininkas dėl jūsų; arba jei teiraujamasi dėl mūsų brolių, jie yra bažnyčių
pasiuntiniai ir Kristaus šlovė. Todėl parodykite jiems ir bažnyčių akivaizdoje savo
meilės bei mūsų gyrimosi įrodymą dėl jūsų“.
Paulius dažniausiai organizavo ir rinko pinigus šventiesiems, o kiti tuos pinigus nugabendavo.
1 Kor 16, 1-4: „Na, o dėl rinkliavos šventiesiems, kaip aš nurodžiau Galatijos
bažnyčioms, taip ir jūs darykite. Pirmąją savaitės dieną tegul kiekvienas iš jūsų susitaupo pas save, kaip Dievas jam davė klestėjimą, kad nebūtų rinkliavų kai ateisiu. Ir kai aš ateisiu, kuriuos jūs išbandysite savo laiškais, tuos aš pasiųsiu nunešti
jūsų dosnumą į Jeruzalę. Ir jeigu bus tinkama, kad ir aš eičiau, jie eis su manimi“.
Paulius ruošėsi eiti į Jeruzalę, ir taip pat kiti broliai su pinigais ruošėsi eiti į
Jeruzalę. Paulius jiems sakė: „Jei norite, kad jie eitų kartu su manimi, tuomet jie eis
su manimi“. Visur, o ypač finansiniuose reikaluose, Paulius stengėsi viską daryti
labai atsargiai, kad tikintieji matytų, jog viskas yra atlikta sąžiningai, kad pinigai
pasiekė tikinčiųjų rankas, jie niekur nedingo.
Lygiai taip pat ir mums, kai turėsime bendrą tarnystę su kitais tikinčiaisiais,
reikia viską daryti sąžiningai ir visiems matant, kad nieko nebūtų užslėpta, kad
visiems viskas būtų aišku, kas yra daroma.
Mes viską turime daryti sąžiningai ne tik Viešpaties, bet ir kitų žmonių akyse, kad niekas mūsų nekaltintų, tarsi mes kažką negerai padarėme.
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TRYLIKTAS SKYRIUS
Dievo sukurtos valdžios
Laiško romiečiams 13 skyriuje kalbama apie mūsų bendravimą su valdžia ir
su visuomene. Nagrinėdami šį skyrių pamatysime, kodėl yra labai svarbu deramai
elgtis su valdžia.

• Rom 13, 1 •
„Kiekviena siela tebūna pavaldi aukštesnėms
valdžioms. Nes nėra valdžios,
kaip tiktai iš Dievo...“
Visos valdžios žemėje yra sukurtos Dievo, Dievo nustatytos, ir kas tik priešinasi valdžiai, priešinasi pačiam Dievui, nes Jis jas nustatė? Šitose eilutėse nekalbama, kad Dievas išrinko Valdą Adamkų, kad Dievas išrinko Vytautą Landsbergį,
kad Dievas išrinko Dalią Grybauskaitę ar panašiai. Dievas neišrinko asmenų, bet
Jis sukūrė pagrindinius valdžios principus ir valdžios organus: policiją, kariuomenę, vykdomąją valdžią ir panašiai. Dievas sukūrė valdžias tam, kad būtų tvarka visuomenėje, tautoje, valstybėje, kad būtų saugu gyventi visiems gyventojams. Kad
būtų tiek politinė, tiek ekonominė tvarka.
Pradžios knygoje nuo 1 iki 11 skyriaus yra įkurtos 4 valdžios institucijos,
sudarančios visuomenės struktūrą.
Pirma institucija, kurią Dievas sukūrė, tai žmogaus pasirinkimo laisvė. Žmogus savo laisvu noru renkasi, ką jis nori daryti. Dievas sukūrė laisvą žmogų. Iš
šitos institucijos išsivysto kitos trys institucijos, kurios remiais žmogaus pasirinkimo laisve. Žmogaus laisvas pasirinkimas yra žmogaus gyvenimo pagrindas.
Žmogaus gyvenimas susideda iš pasirinkimų. Kadangi žmogus turi pasirinkimo
laisvę, jis yra įpareigotas. Jis turi pareigas.
Antra institucija, kurią Dievas sukūrė, yra santuoka. Tai vyro ir moters santuoka, kuri buvo įkurta Pradžios knygos 2 skyriuje, kai Dievas sukūrė Ievą iš Adomo šonkaulio. Santuoka yra pats pagrindinis stabilumo pamatas visuomenėje.
Sveika santuoka, sveika visuomenė.
Iš santuokos išsivysto trečioji institucija – šeima. Dėka šeimos, žmonija neišmirė. Jei šeimoje yra vaikai, jie užauga, padaugėja žmonių visuomenėje, ir taip
išlaikoma visuomenė. Be to šeima suteikia stabilumo ir tvirtumo visuomenėje, kai
šeima veikia taip, kaip Dievas ją sukūrė.
Ketvirtoji institucija, kurią Dievas sukūrė, yra tautiškumas. Dievas suskirstė
pasaulį į tautas su tam tikromis ribomis, atskiriančiomis vieną tautybę nuo kitos.
Dievas tai padarė Pradžios knygos 9-11 skyriuose. Tauta yra labai svarbus dalykas,
tai labai svarbi institucija.
Kiekviena iš tų 4 institucijų: žmogaus pasirinkimo laisvė, santuoka, šeima ir
tauta, veikia pagal Dievo duotus įstatymus, taisykles, kurios yra surašytos Dievo
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Žodyje. Mes turime žinoti visus principus, kaip veikia žmogaus pasirinkimo laisvė,
kokiais principais turi būti vadovaujamasi santuokoje, kokiais principais turi būti
vadovaujamasi šeimoje, ir kaip visi principai pritaikomi visuomenėje ir tautoje.
Pažiūrėkime į Pradžios knygos 9 skyrių, kaip Dievas sukūrė tautos instituciją. Pradžios knygos 9 skyriuje Dievas sukūrė žmogaus valdžią, valdžios instituciją,
kai Nojus išlipo iš arkos.
Pr 9, 1-3. 5-6: „Ir Dievas palaimino Nojų bei jo sūnus ir jiems tarė: „Būkite
vaisingi ir dauginkitės, ir vėl pripildykite žemę. Ir jūsų bijos ir baidysis visi žemės
gyvuliai ir visi oro skrajūnai, visi, kas juda žemėje, ir visos jūros žuvys; į jūsų ranką
jie yra atiduoti. Ir tikrai jūsų gyvybių kraujo aš pareikalausiu; iš kiekvieno gyvulio
rankos jo pareikalausiu, ir iš žmogaus rankos; iš kiekvieno žmogaus brolio rankos
pareikalausiu žmogaus gyvybės. Kas pralieja žmogaus kraują, to kraujas turi būti
žmogaus pralietas; nes pagal Dievo atvaizdą jis padarė žmogų“.
Dievas sukūrė valdžią ir sako: „Jei kažkas užmuš žmogų, Aš iš žudiko pareikalausiu užmušto žmogaus kraujo“. Kaip Dievas pareikalaus iš žmogžudžio
kraujo? Jei žmogus pralies kraują, to žmogaus kraujas irgi bus pralietas. Valdžios
institucija pralies žmogžudžio kraują. Žudikui bus įvykdyta mirties bausmė. Taigi
mirties bausmę įsteigė Dievas. Tai buvo padaryta žmonijos saugumo labui.
Kaip buvo sukurtos tautos?
Pr 10, 1-5: „Chamo ir Jafeto giminė; ir jiems po tvano gimė sūnų. Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. O Gomero
sūnūs: Aškenazas, Rifatas ir Togarma. Ir Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir
Dodanimas. Iš šitų, pagonių salos pasidalijo į savąsias šalis; kiekviena pagal savo
kalbą, pagal savo šeimas, savo tautose“.
Dievas suskirstė žmonių grupes į tautas, turinčias savo kalbas, gimines.
Pr 10, 31-32: „Šitie yra Šemo sūnūs pagal jų šeimas, pagal jų kalbas, jų šalyse,
pagal jų tautas. Šitos yra Nojaus sūnų šeimos pagal jų giminę, jų tautose; ir iš šitų
tautos pasidalijo žemėje po tvano“.
Dievas pradžioje sukūrė žmogaus laisvą valią pasirinkti. Po to susitinka du
žmonės, jie susituokia ir taip susikuria nauja institucija, santuoka. Atsiranda kitos,
vedybinio gyvenimo, taisyklės. Po to susikuria šeima, jiems gimsta vaikų. Atsiranda šeimos veiklos taisyklės, kaip reikia auginti vaikus ir panašiai. Po to šeimų dauguma sudaro kitą instituciją – visuomenę. Visuomenė irgi turi funkcionuoti pagal
Dievo paskirtus nuostatus. Ir tai sudaro tautą, valstybę. Tai yra pats aukščiausias
Dievo valdžios organas, veikiantis pagal Dievo nustatytus nuostatus.
Apd 17, 24-26: „Dievas, kuris padarė pasaulį ir visa, kas jame, kadangi jis yra
dangaus ir žemės Viešpats, negyvena rankomis padarytose šventyklose; ir nėra garbinamas žmonių rankomis, tarsi jam ko nors reikia, kadangi jis visiems duoda gyvybę ir kvėpavimą, ir viską; ir iš vieno kraujo padarė visas žmonių tautas gyventi ant
viso žemės paviršiaus bei nustatė anksčiau paskirtus laikus ir jų būsto ribas“.
Pradžios knygos 9 skyriuje, Dievas iš Nojaus padarė visas žmonių tautas,
kad jos gyventų ant viso žemės paviršiaus. „Bei nustatė anksčiau paskirtus laikus
ir jų būsto ribas“. Kodėl Dievas taip padarė?
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Apd 17, 27: „Kad jie ieškotų Viešpaties, galbūt jie apčiuoptų jį ir jį atrastų,
nors jis nėra toli nuo kiekvieno iš mūsų“.
Dievas padarė ribas tarp tautų tam, kad tos valdžios, kurios funkcionuoja
tautoje, sukurtų visuomenėje stabilumą, ir kad visuomenė galėtų ieškoti tiesos,
Dievo tiesos, Viešpaties. Dievo tikslas – kad būtų atskiros tautos, skirtingos tautybės, ir kad kiekvienoje iš jų būtų tvarka. O ką šėtonas siekia padaryti? Internacionalizmą. Šėtonas siekia visus susivienytų, kad būtų viena tautybė ir valstybė,
kad būtų sugriautos Dievo institucijos. Kol Dievas kūrė valdžios instituciją, jos
principus, Šėtonas irgi nesnaudė, jis siekė sugriauti Dievo darbą.
Pr 11, 1-4: „Ir visoje žemėje buvo viena kalba ir viena šnekta. Ir įvyko, kad
jiems bekeliaujant iš rytų, jie rado lygumą Šinaro šalyje; ir ten apsigyveno. Ir jie
sakė vienas kitam: „Eikime, pasidarykime plytų ir jas gerai išdekime“. Ir plyta
jiems atstojo akmenį, o dumblas jiems atstojo kalkių skiedinį. Ir jie tarė: „Eikime,
pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų; ir pasidarykime sau
vardą, kad neišsisklaidytume plačiai po visos žemės paviršių“.
Žmonės sako: „Susivienykime, kad nedarytume to, ko Dievas nori, jog mes
darytume“. Dievas prieš tai sakė žmonėms: „Dauginkitės, išsisklaidykite ir pripildykite visą žemę“. Dievas suskirstė žmones į tautas ir nustatė jų ribas. Bet žmonės
sako: „Mes nedarysime taip, kaip Dievas nori. Mes susivienysime ir padarysime
vieną tautą, kad nebūtume išsklaidyti po visą žemės veidą“. Šėtono planas sukurti
internacionalizmą, vieną tautą, kad nebūtų įvykdytas Dievo planas, kad nebūtų
nacionalizmo, atskirų tautybių. Kur tik valstybėje vyrauja internacionalizmo idėjos – daug tautų vienoje valstybėje, kaip taisyklė toje valstybėje būna didelių problemų. Nes ten nevyksta taip, kaip Dievas buvo įkūręs.
Taigi Dievas išsklaidė žmones, sugriovė jų planą, sumaišė jų tautas, kad būtų
įvairios tautos, ne viena tauta. Kai valstybė funkcionuoja pagal Dievo nustatytus
principus, tada joje yra saugu tiek šeimai, tiek santuokai, tiek atskitam asmeniui.

Laiško romiečiams 13 skyriuje yra kalbama apie Dievo sukurtą valdžios instituciją. Valdžios institucijoje pasireiškia – žmogaus laisvas noras, santuoka ir šeima. Visi yra pavaldūs valdžiai. Apie valdžias dar rašoma Laiško Titui 3 skyriuje ir I
Petro laiško 2 skyriuje. Tai, ką daro valdžioje esantys žmonės, nebūtinai yra viskas
teisinga, tačiau pagrindinis dalykas tai, kad valdžia yra įkurta Dievo.

Praeityje, įstatymo laikais, kai Dievas buvo Izraelio tautos Dievas, tai pats
Dievas išrinko Izraeliui karalių. Tačiau šiandien šito jau nėra. Mes jau gyvename
pagal kitokią Dievo santvarką.
Dan 4, 17: „Šis dalykas yra pagal sargų potvarkį, ir reikalavimas pagal šventųjų žodį tuo tikslu, kad gyvieji žinotų, kad Aukščiausiasis viešpatauja žmonių
karalystėje ir duoda ją tam, kam nori, ir paskiria ją valdyti žemiausią iš žmonių“.
Dievas praeityje paskirdavo valdovą žemėje. Tačiau šiandien yra atvirkščiai.
Gal 1, 4: „Kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad mus išgelbėtų nuo šio
dabartinio pikto pasaulio, pagal valią Dievo ir mūsų Tėvo“.
Dievo nori paimti mus iš šito pasaulio, išgelbėti iš jo, o ne kad mes pakeistume šį
pasaulį, ar kad jame karaliautume. Tačiau Dievo sukurta valdžios institucija šiandien
tebegalioja. Ji galioja visais laikais. Valdžios institucija reikalinga tam, kad būtų tvarka
visuomenėje, kad ji rtauta būtų išsaugota ir žmonėms būtų saugu joje gyventi.
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• Rom 13, 2 •
„Todėl kas priešinasi valdžiai,
priešinasi Dievo tvarkai, ir tie, kurie
priešinasi, užsitrauks sau pasmerkimą“.
Nereiškia, kad reikia klausyti valdžios nepriklausomai nuo to, ar ji teisingai
sako, ar neteisingai. Hitlerio laikais, kai jis įsakė deginti žydus, argi visi privalėjo
deginti žydus? Jei valdžia sako žmogui daryti tai, kas priešinasi Dievo įsakymams,
tai kieno mums reikia klausyti? Tuomet mums reikia klausyti ne valdžios, o Dievo.
Šitoje eilutėje kalbama apie Dievo sukurtos valdžios principus, kaip ji turi
veikti, kad būtų tvarka ir saugumas visuomenėje. Jei valdžia priešinasi visoms
Dievo institucijoms: laisvam pasirinkimui, santuokai, šeimai ir visuomenei, tuomet tokia valdžia yra niekam tikusi, ji priešinasi Dievo nuostatams, nefunkcionuoja taip, kaip turi funkcionuoti.
Danieliaus 3 skyriuje trys žydai nenusilenkė valdžiai, kai pastaroji liepė priešintis Dievo įsakymams. Mes neturime klausyti valdžios, kai ji įsako laužyti Dievo
nuostatus.
II Laiško korintiečiams 11 skyriaus 31-32 eilutėse rašoma, kad Paulius pabėgo nuo valdžios. Jį Damasko mieste palei sieną nuleido žemyn, nes miesto valdininkas norėjo jį nužudyti. Danielius buvo įmestas pas liūtus. Jis nesakė: „Karaliau
Darijau, tave reikia pakeisti. Tu esi netikęs karalius, įmetei mane pas liūtus“. Jis
buvo klusnus. Tačiau jis išliko klusnus ir savo Dievui, nes nepaklausė to, kas buvo
valdžios įsakyta. Jis nesilenkė stabams, bet liko ištikimas Dievui. Mes turime daryti tai, kas teisinga. Ir jei teisinga klausyti valdžios, mes turime tai daryti.

• Rom 13, 3 •
„Nes valdovai yra bauginantys
ne dėl gerų darbų, bet dėl piktų.
Ar nori tad nebijoti valdžios?
Daryk tai, kas gera,
ir turėsi iš jos pagyrimą“.
Jei yra nustatyti geri darbai, daryk tai, kas gera, ir turėsi iš jos pagyrimą. Valdžioje yra nustatyta bendra tvarka, kas yra geri darbai, o kas yra blogi. Kas daro
gerus darbus, klauso valdžios, tas susilauks iš jos pagyrimo, bet kas daro bloga,
tas susilauks bausmės. Kai žmogus daro gera, susilaukia iš valdžios pagyrimo.
Valdžia nesikiša į žmogaus gyvenimą, ji mato, kad jis daro gerai, ir jį pagiria. Taip
yra paremiamos trys institucijos: žmogus kaip asmuo, santuoka ir šeima.
Mums reikia daryti gera. Mes, gyvendami valstybėje, turime daryti gera:
mokėti mokesčius, balsuoti rinkimuose ir t.t. Krikščionys turi būti patys geriausi
valstybės piliečiai.
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• Rom 13, 4 •
„Nes ji yra Dievo tarnautoja tau dėl gero.
Bet jei darai tai, kas pikta, – bijok;
nes ji ne veltui nešiojasi kalaviją,
nes ji yra Dievo tarnautoja, keršytoja,
kad įvykdytų rūstybę tam, kuris daro pikta“.
Dievas taip sukūrė, kad valdžia pasitarnautų žmonijai. Valstybė apsaugo
visuomenę viduje ir iš išorės. Iš išorės tauta apsaugoma per kariuomenę, kad neįsiveržtų kitos šalys. O viduje visuomenė yra apsaugoma kitų valdžios institucijų,
kurios įvykdo teismą, jei yra pažeidžiami valstybės įstatymai. Nusikaltėliai turi
būti nubausti tam, kad apsaugoti nuo jų visuomenę, kad valstybėje būtų saugumas, kad žmonės jaustųsi saugiai.
„Bet jei darai tai, kas pikta, – bijok; nes ji ne veltui nešiojasi kalaviją, nes ji yra
Dievo tarnautoja, keršytoja, kad įvykdytų rūstybę tam, kuris daro pikta“.
Geroje valstybėje, kuri funkcionuoja pagal Dievo nuostatus, turi būti mirties bausmė. Žudikas turi būti nubaustas mirties bausme. Be mirties bausmės neįmanoma įvesti valstybėje tvarkos. Kad valstybėje būtų teisingumas, reikalinga
ir mirties bausmė. Mirties bausmė turi būti priimta tam žmogui, kuris teisingai
jos nusipelnė. Ji turi būti įvykdoma žmonėms žinant, kad žmonės žinotų ir dėl
to jaustųsi saugūs. Be to, ir kad kitas nusikaltėlis, matydamas, jog buvo įvykdyta
mirties bausmė, bijotų ir nebedarytų blogo, nes ir jam gręsia mirties bausmė, jei jis
nužudys žmogų. Kad visuomenė funkcionuotų tinkamai ir jaustųsi saugiai, turi
būti vykdomas teisingumas – nusikaltėliai turi būti baudžiami.
Biblijoje yra pateikti trys žudymo atvejai, kai gali būti nužudomas žmogus.
Pirmas atvejis, kai nužudomas žmogus tuo atveju, kai yra ginama valstybė,
jos interesai. Jei žmogus kovojate kare, gindamas savo tėvynę nuo priešų, kai priešas nori įsiveržti į valstybę, sugriauti valstybės saugumą ar ją apiplėšti, tuomet
besiginantys žmonės turi teisę žudyti priešą.
Antras atvejis, kai žmogus gali žudyti savigynos atveju.
Trečias atvejis – mirties bausmė, kurią įvykdo valdžia, aukščiausiasis teismas. Mirties bausmė buvo įkurta Pradžios knygoje 9 skyriuje, 6 eilutėje. Tai buvo
įkurta kol dar nebuvo Mozės įstatymo.
Įstatymo laikais mirties bausmė buvo įkurta ir aprašoma Kunigų knygoje
24 skyriuje, 17 eilutėje. Mirties bausmė, gyvenantiems šiandieniniame malonės
amžiuje, yra aprašoma Laiško romiečiams 13 skyriuje, 4 eilutėje, taip pat Apaštalų darbų 25 skyriuje, 10-11 eilutėse, kur Paulius sako: „Jei aš nusipelniau mirties
bausmės, už ką esu kaltinamas, tai tegul ji būna man įvykdyta“.
Taip pat mirties bausmė bus, kai Kristus ateis antrą kartą į žemę ir įkurs tūkstantmečio karalystę. Tai aprašoma Izaijo 11 skyriuje, 4 eilutėje.
Mirties bausmė yra Dievo įkurta ir turi būti vykdoma visais laikais, nes mirties bausmė yra visuomenės apsaugojimas nuo nusikaltimų.
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Pakartoto įstatymo 21 skyriuje, 18-21 eilutėse, aprašoma, kaip turi būti susidorojama su gangsteriais ir reketininkais. Nusikaltėliai turi būti sustabdyti, nes jie
pažeidė įstatymą ir kelia grėsmę visuomenės saugumui.

• Rom 13, 5 •
„Todėl jums reikia būti pavaldiems
ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės“.
Mes turime daryti gera ir nepažeidinėti įstatymo ne vien dėl to, kad už tai
būsime nubausti, bet dėl sąžinės. Mes turime būti geri šalies piliečiai ir daryti gera
dėl to, kad to mus moko Dievo Žodis. Mes esame teisumo tarnai.

• Rom 13, 6 •
„Nes dėl šios priežasties jūs ir duoklę mokate;
nes jos yra Dievo tarnautojos,
nuolatos tuo besirūpinančios“.
Mes turime mokėti mokesčius, kurių reikalauja valdžia.

• Rom 13, 7 •
„Todėl visiems atiduokite, ką jiems privalote:
kam duoklę – duoklę; kam muitą – muitą;
kam baimę – baimę; kam garbę – garbę“.
Kokia sistema vyravo, kai Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje, lygiai tokia pati
valdžios sistema vyrauja ir šiandien. Jėzus sakė: „Atiduokite ciesoriui, kas yra ciesoriaus, o Dievui – kas yra Dievo“. Lygiai taip pat ir mes turime atiduoti valdžiai
tai, ką privalome. Mes, kaip Kristaus kūnas, remiame valdžią. Mokydami Dievo
Žodį, skelbdami evangeliją, tinkamai elgdamiesi visuomenėje, darydami gerus
darbus, kurių reikalauja valdžia, mes įnešame savo indėlį į visuomenę. Valdžia
tinkamai funkcionuoja tik tada, kai joje yra laikomasi Dievo nustatytų principų.

• Rom 13, 8 •
„Nei vienam nieko nebūkite skolingi,
išskyrus mylėti vienas kitą;
nes tas, kuris myli kitą, įvykdo įstatymą“.
Nuo Laiško romiečiams 13 skyriaus 8 eilutės Paulius pradeda kalbėti apie
tai, kaip mes turime bendrauti visuomenėje su kitais žmonėmis, kaip mes turime
mylėti kitus žmones. Vėlgi, meilė šiuo atveju, tai ne jausmas, bet suvokimas ir
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viso ko vertinimas – kas būtų naudinga kito labui. Dievo meilė skatina mus viską
vertinti taip, kaip Dievas vertina Savo Žodyje. Mes neturime būti nieko skolingi
pasauliui, kaip tik meilę. Mes turime vertinti pasaulį taip, kaip Dievas jį vertina.
Paulius sako Laiško romiečiams 1 skyriuje: „Aš esu pasiruošęs skelbti evangeliją. Aš
esu skolininkas tiek žydams, tiek pagonims“. Mes esame iš Dievo gavę tiek daug,
kad esame pasaulio skolininkai, idant skelbtume žmonėms evangeliją. Mūsų pareiga dalytis su aplinkiniu pasauliu gyvybę teikiančia žinia, kurią gavome iš Dievo.
Turime paskelbti pasauliui, kokia jiems skirta Dievo meilė. Šiandien mes gyvename
pagal malonę, Dievas skelbia pasauliui malonę. Dievas sutaikė su Savimi pasaulį,
neįskaitydamas jiems nuodėmių, kad kiekvienas žmogus galėtų ateiti pas Dievą ir
būti išgelbėtu. Mums yra patikėta ši sutaikymo tarnystė, kad mes pasauliui skelbtume, jog jiems reikia Gelbėtojo. Dievas nori, kad mes vertintumėme žmogaus sielą
todėl, kad Dievas ją vertina. Dievas atsiuntė Savo Sūnų už žūstančias sielas.
Religijos kitaip žiūri į žmogų. Štai, ateina žmogus į bažnyčią, o religija jame
mato tik pinigus ar kitokią naudą. Tai labai aiškiai atsiskleidžia iš jų skelbimo.
Religija nesiekia ištobulinti tikinčiojo, o tik skelbia: „Duokite Dievui ir Jis jus palaimins“. Dažniausiai tai daroma savanaudiškiems tikslams: reikalingi pinigai statyboms, reikia pinigų algoms pasikelti ir panašiai, o pats žmogus yra užmirštamas,
jis tik vaikščiojanti piniginė. Ne taip Dievas vertina žmogų, Jis neima iš žmogaus, o
jam duoda. Mes pasauliui skolingi Dievo žinią, kad Dievas myli žmogų, žmogaus
sielą, nori ją išgelbėti ir ištobulinti Kristuje. Mes taip turime žiūrėti į žmones.

• Rom 13, 8b-10 •
„Nes tas, kuris myli kitą, įvykdo įstatymą.
Nes tai – „Nesvetimauk“, „Nežudyk“,
„Nevok“, „Melagingai neliudyk“, „Negeisk“;
ir, jei būtų dar kitas įsakymas, tai yra trumpai
apimta šiame pasakyme, būtent: „Mylėk savo
artimą kaip save patį“.
Meilė nedaro blogo savo artimui,
todėl meilė yra įstatymo įvykdymas“.
Gyvenimas pagal malonę suteikia mums galimybę ir laisvę mylėti žmones.
Malonės žinia mus moko vertinti žmones taip, kaip Dievas vertina ir skelbti žmonėms tai, ką Dievas skelbia Savo Žodyje. Malonė mus moko nevogti, nesvetimauti,
nežudyti, melagingai neliudyti, negeisti, ir jei dar būtų koks kitas įsakymas, malonė moko daryti tik gera. Mes turime gyventi sąžiningai, vesti tyrą gyvenimą. Mes
turime visiems daryti tik gera.
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• Rom 13, 11 •
„Ir tai, žinodami laiką, kad dabar pats laikas
pabusti iš miego, nes dabar mūsų išgelbėjimas yra arčiau negu tada, kai mes įtikėjome“.
Mes priklausome dienai. O ką žmonės daro naktį?
1 Tes 5, 4-8: „ Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų kaip
vagis. Jūs visi esate šviesos vaikai ir dienos vaikai: mes nesame nei iš nakties, nei iš
tamsos. Todėl nemiegokime, kaip kiti miega; bet budėkime ir būkime blaivūs. Nes
tie, kurie miega, naktį miega; ir tie, kurie prisigėrę, naktį prisigėrę. Bet mes, esantys iš dienos, būkime blaivūs, užsidėję tikėjimo ir meilės krūtinšarvį; ir išgelbėjimo
viltį kaip šalmą“.
Paulius sako: „Nemiegokite, kaip kiti miega, bet budėkite ir būkite blaivūs“.
Tą patį Paulius rašo ir Laiške romiečiams: „Ir tai, žinodami laiką, kad dabar pats
laikas pabusti iš miego...“ Mums yra pats laikas gyventi pasaulyje kitaip, nei pasaulis gyvena. Mums nebetinka gyventi pagal tamsą, pagal šėtono kryptį, kaip
pasaulis gyvena. Mes turime gyventi kaip dieną, kaip Dievo vaikai, pagal tai, kaip
Dievas moko gyventi. Dabar pats laikas pabusti iš miego, nes mūsų išgelbėjimas
arčiau nei tada, kai įtikėjome.

• Rom 13, 12 •
„Naktis jau praėjusi, diena yra čia pat,
todėl nusimeskime tamsos darbus
ir užsidėkime šviesos ginklus“.
Mes nebeturime gyventi taip, kaip pasaulis gyvena. Mes jau esame Dievo
vaikai, ir turime gyventi atnaujinę savo mąstymą Dievo Žodžiu.
1 Kor 15, 33-34: „Nesiduokite suklaidinami: blogos draugijos gadina gerus
papročius. Atsibuskite teisumui ir nenuodėmiaukite“.
Paulius sako: „Atsibuskite teisumui“. Mes turime gyventi teisumui: elgtis ir
mąstyti, kaip nauji kūriniai Kristuje. Tu esi visiškai naujas žmogus ir turi gyventi
pagal Dievo Žodį.
Ef 5, 8-13: „Nes kadaise buvote tamsa, bet dabar esate šviesa Viešpatyje:
vaikščiokite kaip šviesos vaikai (nes Dvasios vaisius yra visokiame gerume ir teisume bei tiesoje), išmėgindami, kas Viešpačiui yra priimtina. Ir nebendraukite su
nevaisingais tamsos darbais, bet verčiau juos papeikite. Nes gėda netgi kalbėti apie
tai, kas jų yra daroma slapčia. Bet visa, kas yra papeikta, yra šviesos atskleista; nes
šviesa yra tai, kas atskleidžia“.
Paulius sako: „Nebendraukite su nevaisingais tamsos darbais“.
Mes negalime eiti ir gyventi tamsybėje kartu su pasauliu, tarsi būtume iš
pasaulio, tarsi būtume dalis pasaulio. Mes ne iš tamsos, mes priklausome šviesai. Todėl pasaulyje turime gyventi kaip šviesa, turime nešti pasaulyje šviesą. Kai
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šviesa užšviečia ant tamsos, tada šviesa papeikia tamsą, atskleidžia viską, kas yra
tamsoje. Atskleidžia visus pasaulio piktus darbus.
Ef 5, 14-17: „Todėl jis sako: „Atsibusk, kuris miegi, ir kelkis iš numirusiųjų,
ir Kristus tau duos šviesą“. Tad žiūrėkite, kad vaikščiotumėte apdairiai, ne kaip
kvailiai, bet kaip išmintingi, išpirkdami laiką, nes dienos yra piktos. Todėl nebūkite neišmintingi, bet suprantantys, kokia yra Viešpaties valia“.
Tamsa ir šviesa skiriasi viena nuo kitos, jos yra viena kitai priešingos. Tamsoje visi miega. Visas pasaulis, gyvenantis pagal tamsybę, pagal šėtono melo programą, nenori, kad mes vaikščiotume kaip šviesos pasaulyje. Šėtonas nori, kad
mes užmigtumėme ir miegotume. Kai atnešame į pasaulį šviesą, Dievo tiesą, ir
elgiamės pagal ją, tada pasaulis nori mus užmigdyti, užčiaupti, kad nešviestume,
o gyventume tamsoje kartu su jais. Mes neturime leisti pasauliui, kad mus užmigdytų. Negerai miegoti, nes tada prarandi budrumą, prarandi realybės jausmą.
Kai miegame, nebegalvojame apie mūsų poziciją Kristuje, nebesielgiame taip, kaip
moko Dievo Žodis. Kai miegame, mes neduodame gerų vaisių, mes nieko nedarome. Miegodami mes netgi sujaukiame lovą. Iš ryto atsikėlę turime ją sutvarkyti.
Kai miegame, mes darome tik betvarkę, iš mūsų jokios naudos.
Rom 13, 12a: „Naktis jau praėjusi, diena yra čia pat“. Naktis jau praėjusi –
pasaulis jau baigia praeiti, diena jau čia pat. Mes nesame dalininkai su pasauliu,
mes iš dienos, dienos vaikai.
Rom 13, 12b: „todėl nusimeskime tamsos darbus ir užsidėkime šviesos ginklus“. Tai tas pats, anksčiau minėtas principas, kai turi nusivilkti seną ir užsivilkti
naują: nusiimti savo seną mąstymą, pasaulio mąstymą, ir užsidėti Dievo šviesą,
atnaujinti savo mąstymą Dievo Žodžiu. Šitokiu principu veikia malonės gyvenimas. Paulius sako: „Eikime į pasaulį ir duokime jiems tai, ką esame skolingi – tiesą,
šviesą, Žodį“.

• Rom 13, 13-14 •
„Vaikščiokime dorai, kaip dieną;
ne ūžavime ir girtavime, ne sugultuvėse ir
paleistuvavime, ne vaiduose ir pavydėjime.
Bet apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi
ir nesirūpinkite kūnu,
kad patenkintumėte jo geismus“.
Kai įtikėjome Kristumi kaip savo Gelbėtoju, mes apsivilkome Kristumi. Tai
mūsų pozicija Kristuje.
Gal 3, 27: „Nes jūs visi, kurie buvote pakrikštyti į Kristų, apsivilkote Kristumi“.
Kai Dievas Šv. Dvasia mus pakrikštijo į Kristų, mes apsivilkome Kristumi.
Tai nekintanti, įtvirtinta pozicija: mes visada būsime apsivilkę Kristumi. Tačiau
kodėl Paulius ragina nusimesti tamsos darbus ir apsivilkti Viešpačiu Jėzumi Kristumi, jei mes Juo jau esame apsivilkę? Ką tai reiškia? Paulius ragina, kad apsivilktume ta pozicija, kurią turime Kristuje. Apie tai buvo nagrinėta Laiško romiečiams
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6-8 skyriuose, kad Kristuje mes esame mirę nuodėmei, gyvi Dievui, prisikėlę Dievui. Tai mūsų pozicija Kristuje. Todėl mūsų pareiga priimti šią tiesą kaip realybę
ir elgtis pagal tai, kas mes esame Kristuje. Dievas mus apvilko Kristumi, todėl
gyvenkime, atspindėdami šią savo poziciją Kristuje. Mes apsivelkame Kristumi,
tikėdami tuo, kad Dievas mus apvilko Kristumi. Jei Dievas mane apvilko, vadinasi
aš ir turiu toks būti, taip elgtis.
Gal 5, 16: „Tad aš sakau tai: vaikščiokite Dvasioje, ir nevykdysite kūno geidulių“.
Atkreipkite dėmesį, kad nesakoma: „vaikščiokite Dvasioje ir neturėsite kūno
geidulių“. Kai vaikščiosime pagal Dvasią, pagal tai, ko moko Žodis, tai nereiškia,
kad neturėsime kūno geidulių. Kūno geiduliai niekada neišnyks, jie visada bus
mūsų kūnuose. Nors geiduliai ir bus mūsų kūnuose, tačiau vaikščiodami pagal
Dvasią mes jų paprasčiausiai nevykdysime. Juk jei darysime tai, ko moko Dvasia
per Dievo Žodį, mes nedarysime to, ko nori mūsų geismai, ar ne taip? Juk jei darai
viena, tuo pat metu negali daryti kito.
Paulius ragina: „Nusiimkite senąjį žmogų, nuodėmingąją prigimtį, negyvenkite pagal tai, kaip pasaulis gyvena tamsybėje, bet užsidėkite Kristų, apsivilkite
Kristumi. Apsivilkite poziciją, kurią turite Kristuje, ir netenkinkite kūno geidulių“. Mes turime planuoti savo gyvenimą, kad nedarytume nuodėmių. Mes turime
planuoti, kad tarnautume Dievui. Tai turi būti mūsų kasdienybės planuose. Mes
neturime pasiduoti pasaulio veikimui, prisitaikyti prie jo ir gyventi, kaip pasaulis
gyvena. Atvirkščiai, mes turime pasaulyje gyventi kaip šviesos ir žiūrėti į pasaulį tokiomis akimis, kokiomis Dievas žiūri. Mes esame pasaulio skolininkai, kad
neštume žmonėms šviesą, tiesą ir išgelbėjimo žinią. Žmonės turi matyti mumyse
Kristų, o ne pasaulietį.
•• ne sugultuvėse ir paleistuvavime“ ••
Sugultuvės – kai žmonės gyvena lytinį gyvenimą, vaikščiodami iš vienos
lovos į kitą: su vienu permiegojo, su kitu permiegojo.
Rom 13, 14: „Bet apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nesirūpinkite kūnu,
kad patenkintumėte jo geismus“.
„Apsivilkti Jėzumi Kristumi“ – tai tas pats, kas „todėl nusimeskime tamsos
darbus ir užsidėkime šviesos ginklus“.
Šviesos ginklai, tai Kristaus charakterio savybės. Todėl mūsų mintys, mūsų
bendravimas, mūsų darbai, mūsų sprendimai turi atspindėti Kristaus savybes. Jei
mes kiekvieną dieną gyvensime pagal tą poziciją, kurią turime Kristuje, tai toks
gyvenimas mus apsaugos nuo nuodėmiavimo. Nes Laiške galatams parašyta:
„Vaikščiokite pagal Dvasią ir jūs nevykdysite kūno geidulių“. Jei mes tarnausime
Viešpačiui, darysime tarnystės darbus, vaikščiosime kaip šviesa tamsybėje, tai mes
būsime tarsi priversti gyventi teisų gyvenimą. Todėl mes turime atsiskirti nuo pasaulio. Atsiskyrimas nuo pasaulio nereiškia, kad neturime turėti jokių kontaktų su
pasauliu. Atsiskirti, tai reiškia nebūti užkrėstu pasauliu, negyventi pasaulio būdu.
Tik taip gyvendami mes apsaugosime save, savo gyvenimo būdą ir tą žinią, kurią
skelbsime. Kiekvieną dieną vyksta dvasinė kova. Todėl Laiške romiečiams ir sakoma, kad užsidėtume šviesos ginklus. Laiške efeziečiams rašoma, kad užsidėtume
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visą Dievo ginkluotę, kad apsiginkluotume Dievo ginklais. Vyksta Dievo karas,
vyksta dvasinė kova, mes kovojame su tamsybės valdovais aukštybėse, su šėtono
valdžia. Šėtonas siekia mums pakišti koją, kad neskelbtume žinios ir negyventume
pagal Dievo žodžio šviesą. Šėtonas viską daro, kad mes skelbdami tiesą, negyvename pagal tiesą, todėl niekas mūsų neklausytų.
Tit 1, 7-10: „Visame kame pasirodydamas gerų darbų pavyzdžiu: moksle
rodydamas neiškreiptumą, rimtumą, nuoširdumą, sveiką kalbą, kurios nebūtų
galima pasmerkti; kad tas, iš priešingos pusės, būtų sugėdintas, neturėdamas nieko pikto apie jus pasakyti. Ragink tarnus būti klusniais savo šeimininkams, jiems
visame kame gerai įtikti, neatsikalbinėjant; nepasisavinant, bet parodant visokeriopą gerą ištikimybę; kad visame kame puoštų Dievo ir mūsų Gelbėtojo mokslą“.
Tas mokslas, kurį kaupiame savo sielose, mus išugdo, ištobulina ir tuomet
mes duodame gerų darbų vaisių. Mes darome gerus darbus, teisumo darbus. Tačiau ne tik mokslas, kurį skelbiame, bet ir mes patys turime būti gerų darbų pavyzdžiu. Mūsų elgesys turi atspindėti tą mokslą, kurį skelbiame. Mes turime gyventi
taip, tarsi tai, ką mes skelbiame, mums yra labai svarbu, todėl mes gyvename pagal
tai. Mes turime vaikščioti toje pozicijoje, kurią turime Kristuje. Tas mokslas, kurį
išmokome Laiške romiečiams, turi atsispindėti mūsų gyvenime, o kitaip sakant,
jis turi atspindėti Kristų. Atsiskyrę nuo pasaulio, nuo pasaulio mąstymo, ir gyvendami pagal Dievo Žodį, mes atiduodame pasauliui meilės skolą, mes duodame
pasauliui Kristų. Gyvendami pagal tiesą, savo elgesiu mes patvirtiname, kad ta
tiesa tikra, kad ji veiksminga žmogaus gyvenime.
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KETURIOLIKTAS SKYRIUS
Pradėsime kitą temą, kurią Paulius pateikia pradedant Laiško romiečiams 14
skyriumi ir baigiant 15 skyriumi, 7 eilute. Tai tema apie silpnąjį brolį, kaip reikia
elgtis su silpnesniu broliu. Kas yra silpnasis brolis? Tai tas, kuris yra silpnas tikėjime, turi mažą pažinimą.
Silpnasis brolis
Kol 2, 20-23: „Todėl jeigu jūs esate mirę su Kristumi pasaulio pradmenims,
kodėl, tarsi gyvendami pasaulyje, jūs esate pavaldūs įsakams (neliesk, neragauk,
neimk, kurie visi dingsta vartojant) pagal žmonių įsakymus ir mokslus? Šitie dalykai iš tikrųjų atrodo išmintingi noro garbinime ir nusižeminime, ir kūno varginime; neturintys jokios garbės kūno patenkinime“.
Mes esame mirę pasaulio pradmenims. Tačiau Kolose buvo tikinčiųjų (kaip
yra ir šiandien), kurie gyveno pagal žmonių mokslą: „Neliesk, neragauk, neimk“.
Jie bandė sustabdyti nuodėmiavimą, gyvendami pagal įstatymą. Ar galime sukontroliuoti savo nuodėmę ir patikti Dievui, gyvendami pagal įstatymą? Jokiu būdu!
Mes galime tai padaryti gyvendami ne pagal įstatymą, bet pagal malonę.
Todėl Paulius ir rašo 20 eilutėje: „Todėl jeigu jūs esate mirę su Kristumi
pasaulio pradmenims, kodėl, tarsi gyvendami pasaulyje, jūs esate pavaldūs įsakams?“
Taip atsitinka su silpnu broliu, kuris yra silpnas tikėjime. Jis gyvena pagal
pasaulio pradmenis, nes dar neturi savo sieloje sveiko mokslo. Silpnas brolis dar
nėra įsisavinęs mokslo, pateikto Laiško romiečiams 6-11 skyriuose. Mes dažnai
susidursime su silpnais broliais tikėjime, kurie gyvena pagal įstatymą: neimk, neliesk, neragauk.

• Rom 14, 1 •
„Silpnąjį tikėjime priimkite,
bet ne abejotiniems ginčams“.
Mes turime priimti silpnuosius brolius, bet nesiginčyti su jais ir nesipuikuoti
prieš juos savo pažinimu. Mes turime priimti silpnuosius brolius, kad jiems padėtume, o ne kad juos griautume.
Rom 14, 19: „Todėl sekime tuo, kas pasitarnauja ramybei, ir tuo, kuo galime
vienas kitą statydinti“.
Mes turime priimti silpnuosius brolius, kad juos statydintume, kad padėtume jiems užaugti pažinime, subręsti. Mes turime pastatyti jį tikėjime, kad jis
sustiprėtų jame. Jei silpnasis brolis nevalgo mėsos, nes galvoja, kad ta mėsa yra
paaukota stabams, tai ir aš nevalgysiu mėsos, kad jo nepapiktinčiau, juk jo sąžinė
dar yra silpna, jis neturi pažinimo. Jei jam koks nors gėrimas nepatinka, tai ir aš to
gėrimo negersiu, kad jo nepapiktinčiau. Nors aš ir galiu viską gerti ir viską valgyti,
turėdamas laisvę Kristuje, tačiau aš to nedarysiu, kad savo elgesiu nepakenkčiau
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savo broliui, kad jo nepapiktinčiau ir nesukelčiau jo silpnoje sąžinėje sumaišties.
Aš aukosiu viską, ką galiu aukoti, dėl silpnojo brolio, kad tik jam padėčiau atsistoti
ant kojų ir tvirtai stovėti tikėjime. Per tą laiką galiu jį supažindinti su tiesa, kad
nėra jokių stabų, kad mėsa visada išliks mėsa, nesvarbu, kam ji buvo aukota. Juk
Dievas sukūrė karvę, o ne stabai. Todėl galima valgyti bet kokią mėsą, nesvarbu, ar
stabmeldžiai ją aukoja ar neaukoja stabams. Tačiau jei mano brolis vis dar galvoja,
kad valgydamas stabams aukotą mėsą susiterš, tuomet ir aš nevalgysiu tos mėsos,
palaikydamas savo silpnąjį brolį, pabūdamas kartu su juo silpnu.
Kas yra tikėjimas? Tikėjimas yra dvejopas.
Gal 3, 22: „Bet Raštas viską užrakino nuodėmės valdžioje, kad pažadas per
Jėzaus Kristaus tikėjimą būtų duotas tiems, kurie tiki“.
Šitoje eilutėje yra aprašoma apie Jėzaus Kristaus tikėjimą. Tai tikėjimas, kurį
turėjo Jėzus Kristus. Tai tikėjimas, kurį turi asmuo.
Gal 3, 23: „Bet prieš ateinant tikėjimui mes buvome saugojami įstatymo valdžioje, uždaryti tikėjimui, kuris po to turėjo būti apreikštas“.
Čia jau kitoks tikėjimas, jį apreiškė Dievas. Tai Dievo Žodžio žinia, kuria mes
turime tikėti.
Rom 16, 26: „Bet dabar atskleista (paslaptis) ir pranašų Raštais pagal amžinojo Dievo įsakymą apreikšta visoms tautoms tikėjimo klusnumui“.
Laiško romiečiams 14 skyriuje, kur rašoma apie brolį „silpną tikėjime“, turimas omenyje silpno brolio tikėjimas, nedidelis pažinimas. Silpnas brolis turi labai
mažą pažinimą, labai mažai informacijos, kuria jis tiki. Jo sąžinė yra silpna, nes jis
nėra išugdytas sveiko mokslo. Toks brolis dar nėra susipažinęs su Laiško romiečiams 6-13 skyriais. Jis dar tik mokosi apie tai, kas parašyta 1-5 skyriuose. Jis nevalgo stabams paaukotos mėsos, nes nori, kad Dievas jį už tai palaimintų. Silpnas
brolis siekia savais darbais patikti Dievui. Jis dar nežino savo pozicijos Kristuje,
kad jis Dievui priimtinas ne dėl savo darbų, bet dėl to, kas jis yra Kristuje. Todėl
mes priimame silpną brolį, kad jį ugdytume, tobulintume ir teiktume jam sveiką
mokslą.
Rom 15, 5-7: „Na, o kantrybės ir paguodos Dievas teduoda jums būti tarpusavyje vienos minties pagal Kristų Jėzų, kad jūs vieningai ir viena burna šlovintumėte Dievą ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. Todėl priimkite vienas kitą
kaip ir Kristus mus priėmė Dievo šlovei“.
Mes turime priimti kitus brolius, kaip ir Kristus mus priėmė Dievo šlovei.
Rom 15, 3: „Nes ir Kristus ne sau įtiko; bet, kaip yra parašyta: „Tau priekaištaujančiųjų priekaištai krito ant manęs“.
Kristus galvojo apie mus. Jis negalvojo apie Save. Jis pastatė mus pačioje
pirmoje vietoje. Jis tai įrodė ant kryžiaus. Jei mes mąstytumėme taip, kaip Kristus
mąsto, tai priimtume vienas kitą, kaip ir Kristus mus priėmė.
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• Rom 14, 2-4 •
„Nes vienas (turintis tobulą pažinimą)
tiki galintis valgyti viską,
o kitas, silpnasis, valgo žoles.
Tas, kuris valgo, teneniekina to,
kuris nevalgo; ir tas, kuris nevalgo, teneteisia
to, kuris valgo, nes Dievas yra jį priėmęs.
Kas tu esi, kad teisi kito tarną?
Savo šeimininkui jis stovi arba griūna.
Taip, jis bus palaikomas,
nes Dievas yra pajėgus jį pastatyti“.
Vienas yra teisus, o kitas neteisus. Tačiau blogybė ta, kad tarp brolių atsiranda
išdidumas, kuris yra iš jų teisus, o kuris ne. Išdidumas pakeičia meilės vietą. Vietoj to,
kad su meile tarnautų vienas kitam, broliai pradeda vienas kitą kandžioti. Vienas valgo ir niekina kitą, silpnąjį brolį, kuris nevalgo, o silpnasis brolis, kuris nevalgo, teisia tą,
kuris valgo. Tačiau 4 eilutėje rašoma: „Kas tu esi, kad teisi kito tarną? Savo šeimininkui
jis stovi arba griūna. Taip, jis bus palaikomas, nes Dievas yra pajėgus jį pastatyti“.
Stiprusis brolis teneniekina silpnojo, tenebūna išdidus prieš jį. O silpnasis irgi
teneteisia to, kuris valgo. Silpnasis brolis turi savo mintyse sąrašą: to nevalgyti, to
negerti, to nedaryti, tą valgyti, tą gerti, tą daryti. Jo sąžinė yra silpna, jis neturi pažinimo. Jis gyvena pagal tuos nuostatus, kurie neatitinka pažinimo. Todėl Paulius
rašo, kad, tegul silpnasis brolis neteisia to, kuris valgo. Jei Dievas priėmė stiprųjį
brolį, kuris valgo, tai kodėl tu negali priimti? Juk jūs esate broliai. Jei Dievas priėmė
tą brolį, jei Dievas atlieka darbą jame, tai kas mes tokie, kad nepriimame kito brolio?

Dievas mūsų nepadarė policininkais Kristaus kūne, kad mes vienas kitą kontroliuotume, stebėdami kiekvieną žingsnį. Kristaus kūnas yra ne mūsų, o Dievo
rankose. Ne nuo mūsų priklauso kito Kristaus kūno nario augimas ar griuvimas.
Dievas rūpinasi Savo kūnu, Dievas stato Kristaus kūną. Vietoje to, kad smerktume
kitą brolį, mes turime jį ugdyti, suteikti jam pažinimą. Silpnasis brolis, žiūrėdamas
į mėsą, nežino, kad neturi reikšmės ar ji paaukota stabams, ar nepaaukota, nes
stabų nėra, yra tik vienas Dievas. Silpnasis brolis to pažinimo neturi, jo sąžinė silpna. Jo sąžinė viską vertina pagal žmogaus mąstymą, pagal pagonišką mąstymą,
nes jis galvoja, kad yra stabai ir yra mėsa paaukota stabams. Jis mano, kad ta mėsa
suteršta. Jo mąstymas silpnas. Jis neturi pažinimo. Todėl stiprus brolis turi padėti
silpnąjam, apšviesti jį, kad pastarasis negyventų tamsoje, be Rašto pažinimo. Taip
pat silpnasis neturi teisti stipraus brolio, valgančio mėsą.

• Rom 14, 5 •
„Vienas laiko vieną dieną aukščiau už kitą,
kitas laiko kiekvieną dieną vienodomis“.
Silpnasis, neturintis pažinimo, brolis, laiko vieną dieną aukštesne už kitas.
Tuo tarpu turintis pažinimą brolis laiko visas dienas vienodomis, nes visos dienos
ir yra vienodos, Dievo akyse nėra jokių išskirtinų, šventų dienų. Silpnasis vieną
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dieną laiko aukščiau už kitas. Kai kurie krikščionys išskiria tam tikras dienas, kaip
šventas dienas: Kalėdas, Velykas ir kitas religines šventes, tarsi jos būtų šventos.
Tačiau pagal Dievo Žodį nėra jokių išskirtinų dienų, visos dienos yra vienodos.
Stiprusis brolis tai supranta, todėl jam visos dienos yra vienodos.

Kol 2, 16: „Todėl niekas teneteisia jūsų dėl maisto ar dėl gėrimo, ar švenčių,
ar jauno mėnulio, ar sabato dienų atžvilgiu, kurie yra ateinančių dalykų šešėlis;
bet kūnas yra Kristaus“. Silpnasis brolis neturi pažinimo, todėl nežino kad nereikia laikytis jokių religinių švenčių, nereikia išskirti jokio maisto ar gėrimo. Visi
šitie yra ateinančių dalykų šešėlis. Viso to reikės laikytis ateityje. Ateityje, kai Kristaus kūnas bus paimtas į dangų, žmonija vėl gyvens pagal įstatymą. Tačiau mes
šiandien gyvename ne pagal įstatymą, bet pagal malonę. Mes esame Kristaus, mes
nepriklausome tiems ateities dalykams. Šitie ateinantys dalykai, švenčių laikymasis, ypatingo maisto valgymas, jauno mėnulio ir sabato laikymasis yra ateinančių
dalykų šešėlis. Tačiau mes tam nepriklausome, nes mes esame Kristaus.
Kadangi silpnasis brolis neturi tokio pažinimo, tai jis laikosi tam tikrų švenčių, tokių, kaip Kalėdos, Velykos ir panašiai. Jis valgo tam tikrą maistą, o kito maisto nevalgo. Jis laikosi sabato dienos.
Gal 4, 8-11: „Tačiau tada, kai nepažinojote Dievo, jūs tarnavote tiems, kurie
prigimtimi nėra dievai. Bet dabar, kai jau esate pažinę Dievą arba verčiau esate
Dievo pažinti, kaipgi vėl gręžiatės į silpnus ir elgetiškus pradmenis, kuriems vėl
trokštate vergauti? Jūs laikotės dienų ir mėnesių, ir laikų, ir metų. Aš bijau dėl
jūsų, kad nebūčiau jums savo triūsą skyręs veltui“. Šiose eilutėse vėlgi yra paminėti silpni broliai, kurie laikosi ypatingų religinių dienų, mėnesių, laikotarpių. Jie
nori gyventi pagal įstatymą, kai Dievas buvo davęs Izraelio tautai laikytis įvairių
dienų, įvairių švenčių, įvairių valgių ir gėrimų.
Gal 4, 21: „Pasakykite man jūs, trokštantys būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo?“ Jie laikosi mėnesių, dienų, švenčių ir trokšta gyventi pagal įstatymą. Savo darbais jie siekia patikti Dievui. Mes mokėmės Laiške romiečiams, kad
tokie dalykai neveikia.
Mes viską turime daryti taip, kaip esame įsitikinę pagal savo protą. Jei nesate
pilnai įsitikinęs tuo, ką norite daryti, tai to nedarykite. Jei nesate įsitikinęs, kad tai
ką darote, atitinka pažinimą, tai to ir nedarykite.

• Rom 14, 6 •
„Tas, kuris atsižvelgia į dieną,
Viešpačiui į ją atsižvelgia; o tas,
kuris neatsižvelgia į dieną,
Viešpačiui jis į ją neatsižvelgia.
Tas, kuris valgo, Viešpačiui valgo,
nes jis dėkoja Dievui; o tas, kuris nevalgo,
jis Viešpačiui nevalgo ir dėkoja Dievui“.
Tiek stiprusis, tiek silpnasis brolis iš širdies stengiasi patikti Viešpačiui, daryti tai, kas labiausiai patinka Viešpačiui. Skiriasi tik tai, kad jie turi skirtingą pažinimą. Vienas daugiau žino, kas Viešpačiui patinka, kitas neturi pažinimo, kas
Viešpačiui patinka. Tačiau abu vienodai nori daryti tai, kas patinka Viešpačiui,
abiejų širdis vienodai nukreipta į Viešpatį.
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• Rom 14, 7-9 •
„Nes nei vienas iš mūsų sau negyvena, ir nei
vienas sau nemiršta.
Nes ar mes gyvename, Viešpačiui gyvename;
ir ar mes mirštame, Viešpačiui mirštame;
todėl ar mes gyvename, ar mirštame, mes esame Viešpaties.
Nes Kristus ir mirė, ir prisikėlė, ir atgijo tam,
kad jis būtų tiek mirusiųjų,
tiek gyvųjų Viešpats“.
Viešpats Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats. Todėl Jis mus ir išgelbėjo. Todėl
Jis ėjo ant kryžiaus ir mirė už mus, ir prisikėlė. Jis yra mūsų amžinojo gyvenimo
Autorius. Jis davė mums Savo gyvenimą. Visa tai Jis padarė dėl mūsų todėl, kad
Jis būtų mūsų Viešpats. Mes turime viską daryti ne todėl, kad kažkas liepia: pastorius, giminaitis ar kitas krikščionis. Mes viską darome todėl, kad Viešpats mums
sako taip daryti. Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats. Mes Jam turime tarnauti ir daryti, kas Jam patinka. Mes negalime gyventi atskirai be Viešpaties Jėzaus Kristaus.
Mes esame dalis Jo, esame Jo kūnas. Mes esame viena su Juo, gyva, bendra jungtis
su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
Toliau Paulius užduoda klausimus, kuriais verčia mus susimąstyti.

• Rom 14, 10-11 •
„Bet kodėl tu teisi savo brolį? Arba kodėl
tu niekini savo brolį? Nes mes visi
stosime prieš Kristaus teismo krasę.
Nes yra parašyta: „Kaip aš gyvas, –
sako Viešpats, – man nusilenks kiekvienas
kelis, ir kiekvienas liežuvis išpažins Dievui“.
Mes neduosime ataskaitos nei savo pastoriui, nei savo tėvams, nei savo giminaičiams, nei savo vyrui, nei savo žmonai, bet mes duosime ataskaitą Dievui. Nėra
jokio tikslo teisti kitą žmogų. Mes neturime kito teisti, bet žiūrėti kaip mes patys elgiamės. Jėzus Kristus yra tas, kuris mums sako, kaip mes turime elgtis. Jis yra mūsų
Viešpats. Jis mums parodo, kaip mes turime elgtis, ką mes turime daryti, nes Jam
vienam duosime ataskaitą už save. Mes esame atsakingi Viešpačiui Jėzui Kristui. Aš
turiu tinkamai elgtis su silpnesniu broliu, žinodamas, kad aš tai dariau Viešpačiui.
Aš turiu elgtis su silpnesniu broliu taip, kaip Jėzus Kristus nori, kad aš elgčiausi.
Mes turėsime duoti ataskaitą Dievui, turėsime stoti prieš Kristaus teismo
krasę. Kristaus teismo krasė įvyks tada, kai mes būsime pagauti į orą. Kaip rašoma
Pirmame laiške tesalonikiečiams 4 skyriuje, 17 eilutėje: „tuomet mes, gyvieji, pasilikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore, ir taip
visada būsime su Viešpačiu“.
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Kristaus teismo krasė
Kai būsime pagauti į debesis, tuomet įvyks Kristaus teismo krasė. Mes stosime prieš Kristų, bus išandyti mūsų darbai. Kristus peržiūrės mūsų darbus, mūsų
tarnystę. Kai mūsų darbai bus peržiūrėti, tada mes pakilsime aukštyn ir būsime
pristatyti Dievui Tėvui.
2 Tim 4, 8: „Nuo šiol man atidėtas teisumo vainikas, kurį aną dieną man
duos Viešpats, teisusis teisėjas: ir ne vien man, bet ir visiems pamilusiems jo pasirodymą“.
Teisusis Teisėjas, Viešpats Jėzus Kristus mus teis ir peržiūrės mūsų darbus, ir
tuomet mums duos teisumo vainiką.
1 Kor 4, 5: „Todėl nieko neteiskite prieš laiką, kol Viešpats ateis, kuris išves
į šviesą tai, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių nutarimus, ir tada kiekvienam
teks pagyrimas iš Dievo“.
Viešpats mus teis, peržiūrės mūsų darbus, mūsų atliktą tarnystę. Mes nelaukiame savo atlygio žemėje, mes gausime atlygį kai būsime pagauti į orą ir Viešpats
peržiūrės mūsų darbus. Dabar mes turime atlikti savo tarnystę ir nežiūrėti kaip
kiti žmonės mus vertina. Mes turime viską daryti taip, kaip Viešpačiui, nes Jis
peržiūrės mūsų darbus.
Kokiu principu bus vadovaujamasi Kristaus teismo krasėje? Kristaus teismo
krasėje mes nebūsime teisiami už savo nuodėmes. Kodėl? Todėl, kad Kristus mirė
už mūsų nuodėmes, mūsų nuodėmės jau pašalintos, atleistos. Dievas niekada nebesmerks mūsų už mūsų nuodėmes, nes jų jau nebėra, Jėzus Kristus tuo pasirūpino ant kryžiaus.
Tai kokia gi bus Kristaus teismo krasė? Prieš Kristų mes stosime ne dėl savo
nuodėmių, bet dėl savo tarnystės. Bus peržiūrėtas ir įvertintas visas mūsų krikščioniškas gyvenimas. Kiekvienas už savo tarnystę gausime atlygį.
1 Kor 9, 23-25: „Ir tai darau evangelijos labui, kad su jumis būčiau jos dalininku. Ar nežinote, kad tie, kurie bėga lenktynėse, bėga visi, bet vienas gauna prizą?
Taip bėkite, kad gautumėte. Ir kiekvienas, kovojantis dėl pranašumo, nuo visko
susilaiko. Na, o jie tai daro, kad gautų gendantį vainiką; bet mes negendantį“.
Mūsų teismas bus toks pats, kaip būna sportinėse rungtynėse. Teisėjai įvertina sportininkų pasirodymą, kaip jie susidorojo su užduotimi. Jei jie bėgo, įvertina
per kiek laiko jie atbėgo, jei šoka į tolį, įvertina kiek toli nušoko. ir panašiai.
Be to, sportinėse rungtynėse teisėjai nesmerkia to, kuris pralaimėjo. Jie tik
įvertina kiekvieną sportininką, kiek kuris pasiekė, ir atitinkamai kiekvienam duoda prizą. Paulius sako: „Bėkite, kad gautumėte prizą“. Mes visi galime gauti prizą.
Mes gausime atlygį pagal tai, kaip Dievas įvertins mūsų nubėgtas lenktynes.
1 Kor 3, 8-14: „Na, o tas, kuris sodina, ir tas, kuris laisto, yra viena; ir kiekvienas gaus savo atlygį pagal savo triūsą. Nes mes esame darbininkai kartu su Dievu:
jūs esate Dievo dirva, jūs esate Dievo pastatas. Pagal Dievo man duotą malonę aš,
kaip išmintingas pagrindinis statytojas, padėjau pamatą, o kitas ant jo stato. Bet
tegul kiekvienas žiūrisi, kaip ant jo stato. Nes nei vienas negali dėti kito pamato,
kaip tą, kuris padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Na, o jei kuris ant šito pamato stato
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auksą, sidabrą, brangius akmenis, medį, šieną, šiaudus; kiekvieno darbas išaiškės,
nes diena jį paskelbs nes jis bus atskleistas ugnimi; ir ugnis ištirs kiekvieno darbą,
koks jis yra. Jei kurio darbas išliks, kurį jis statė ant jo, tas gaus atlygį“.
„Na, o jei kuris ant šito pamato stato auksą, sidabrą, brangius akmenis, medį,
šieną, šiaudus...“
Kas yra tas pamatas? Tai pamatas, kurį padėjo Paulius. Paulius padėjo sveiko mokslo pamatą, kurį jam davė Jėzus Kristus. Paulius skelbė Kristų pagal apreiškimą paslapties, pagal tai, kas anksčiau nebuvo skelbiama, nes Dievas tai laikė
paslaptyje. Sukaupę šitą mokslą savo sieloje, mes turime jį kaip savo sielos pamatą. Gyvendami pagal tą mokslą, mes statomės ant šito pamato. Jėzus Kristus peržiūrės tai, kaip mes statėmės ant šito pamato, kurį mums padėjo Paulius.
1Kor 3, 13: „Kiekvieno darbas išaiškės, nes diena (Kristaus teismo krasės diena) jį paskelbs, nes jis bus atskleistas ugnimi (Kristus atskleis mūsų darbus ugnimi); ir ugnis ištirs kiekvieno darbą, koks jis yra“.
Ugnis ištirs, kokie yra mūsų darbas. Bus ištirta ne darbų kiekybė, bet kokybė. Bus ištirta ne kiek mes darbų atlikome, bet ant kokio pamato mes statėme savo
darbus. Ar mes statėme ant Pauliaus padėto pamato.
„Na, o jei kuris ant šito pamato stato auksą, sidabrą, brangius akmenis,
medį, šieną, šiaudus“. Tai darbų kokybė. Auksas, sidabras ir brangakmeniai, tai
patys kokybiškiausi dalykai. Tuo tarpu medis, šienas ir šiaudai yra netinkami darbai. Kodėl? Todėl, kad jie sudegs ugnyje, jie neišsilaikys prieš ugnį. Nesvarbu kiek
daug medžio, šieno ar šiaudų, jie vis tiek beverčiai, nes jie sudegs.
Aukso, sidabro ir brangakmenių nebūtinai turi būti daug, jie gali sutilpti į
saują. Bet jų kokybė yra gera. Galite turėti gabalą aukso rankoje ir jis bus daug vertingesnis, nei turėtumėte tris daržines šiaudų ar šieno, kurie netelpa į jūsų ranką.
Aukso nedaug, bet jo kokybė labai gera. Ir be to, auksas nesudegs ugnyje, ji išliks.
Tuo tarpu nesvarbu, kiek žmogus turėtų medžio, šieno ar šiaudų, ugnyje jie sudegs, tarsi jų niekada ir nebuvo. Taigi svarbu ne tai, kiek padarėme, bet tai, kokia
tų darbų kokybė.

• Rom 14, 14-15 •
„Jei kurio darbas išliks, kurį jis statė ant jo,
tas gaus atlygį. Jei kurio darbas sudegs, tas
patirs praradimą, bet jis pats bus išgelbėtas;
tačiau kaip per ugnį“.
Jei kurio darbas sudegs, tas patirs praradimą. Koks tai praradimas? Tai atlygio praradimas. Atlygis sudegs. Ką reiškia būti išgelbėtam „kaip per ugnį“? Ugnis
sudegins jo blogus darbus, nebeliks nieko peiktino tikinčiajame. Kai Jėzus Kristus
pristatys mus prieš Tėvą, mes turėsime būti nepeiktini Dievo akyse. Todėl visus
peiktinus darbus sunaikins ugnis: medį, šieną, šiaudus.
Mes turime elgtis su silpnesniais broliais žiūrėdami į ateitį, žiūrėdami į tai,
kad mes būsime teisiami toje teismo krasėje ir kad silpnasis brolis stos prieš Kris-
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taus teismo krasę. Mes turime pareigą padėti silpniesiems broliams, kad jie statytų
ant gero, Pauliaus išlieto pamato, kad statytų geros kokybės darbus.
2 Kor 5, 8-10: „Mes esame pasitikintys, aš sakau, ir norėdami verčiau nebūti
kūne, o būti pas Viešpatį. Todėl mes triūsiame, kad, ar būdami ar nebūdami, mes
būtume jo priimtini. Nes mes visi turime pasirodyti prieš Kristaus teismo krasę;
kad kiekvienas gautų tai, ką atlikęs savo kūne, pagal tai, ką jis padarė, ar tai būtų
gera, ar bloga“.
Pastebėkite, mes stosime prieš Kristaus teismo krasę, kad gautume dalykus,
padarytus savo kūne. Ne kad gautume „už dalykus, padarytus savo kūne“, bet
„kad gautume tai, ką atlikome savo kūne“. Mes gausime ne už dalykus, kuriuos
atlikome, bet gausime pačius dalykus, kuriuos atliekame savo kūne. Kas tai per
dalykai, atliekami mūsų kūne? Tai tas pats Pauliaus mokslo pamatas, kurį mes
statome savo sieloje. Tai Kristaus savybės, suformuotos mūsų sieloje.
Kol 3, 23-24: „Ir ką darote, darykite širdingai, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms; žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldo atlygį; nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui“.
Mums dabar nesimato, kad už tai, jog studijuojame Dievo Žodį, kaupiame
jį savo sielose ir stengiamės tuo gyventi, kad gausime užmokestį. Tačiau Viešpats
sako, kad duos paveldo atlygį.
Kol 3, 25: „Bet tas, kuris daro neteisybę, gaus už savo padarytą neteisybę, ir
nebus atsižvelgimo į asmenis“.
Už savo padarytą neteisybę, tikintysis praras atlygį. Mes gausime paveldo
atlygį kartu su Viešpačiu. Jėzus Kristus yra paveldėjęs visus dalykus, o mes esame
bendrapaveldėtojai kartu su Juo, mes gausime paveldo atlygį. Kristaus teismo krasėje bus išbandyti mūsų darbai ir pagal tai mes gausime paveldo atlygį. Tas atlygis
bus mūsų amžinas paveldas.
Gal 5, 19-21: „Na, o kūno darbai yra aiškūs, kurie yra šie: svetimavimas,
paleistuvystė, nešvarumas, gašlumas, stabmeldystė, burtininkavimas, neapykanta, nesutarimai, rungtyniavimai, rūstybė, vaidai, maištavimai, erezijos, pavydai,
žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs tokie; apie kuriuos aš sakau iš anksto, kaip ir esu jums sakęs praeityje, kad tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo
karalystės“.
Jei mes gyvename pagal kūną, pagal įstatymą, tada mes prarasime karaliavimą, mes prarasime savo atlygį. Mes nekaraliausime su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
Mes prarasime savo vainiką, nes mūsų darbai sudegs. Mes neturėsime gerų darbų, už kuriuos galėtume gauti vainiką. Mes gausime atlygį už savo pačių atliktą
tarnystę.
Vieni sako: „Jei mes turime užsitarnauti atlygį, tai mes negyvename pagal
malonę“. Bet taip galvoja žmonės, kurie dar neturi supratimo apie malonės gyvenimą. Pažiūrėkime kaip viskas vyksta. Dievas mus išgelbėjo. Ar mes kažką turėjome padaryti, kad Dievas mus išgelbėtų, ar mes užsidirbome išgelbėjimą? Ne,
Dievas mus išgelbėjo per savo malonę. Taigi, išgelbėjimas Dievo malonės dėka.
Po to mes norime tarnauti Viešpačiui, bet mumyse nėra jokio gero dalyko.
Mes negalime padaryti iš savęs to gero, kokio reikalauja Dievas. Vėlgi, Dievas
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mums davė savo malonę, išlaisvino mus iš nuodėmės, padarė mus teisumo tarnais, kad galėtume daryti gerus darbus, kuriems esame sukurti.
Laiške filipiečiams 1 skyriuje rašoma, kad visi teisumo vaisiai, kuriuos mes
duodame, yra Jėzaus Kristaus vaisiai. Tie visi teisumo darbai yra Jėzaus Kristaus,
kai Kristus gyvena mumyse. Žodis, kuriuo mes tikime, tampa mumyse veiksmingas, taip Kristus pradeda gyventi mumyse ir duoti Savo teisumo vaisius. Visus
tuos teisumo vaisius mes duodame pagal Dievo malonę, nes Dievas mums suteikia jėgą per Savo malonę.
Laiške filipiečiams rašoma, kad Dievas, kuris gyvena mumyse, skatina mus
norėti ir daryti. Tai Dievas, kuris gyvena mumyse, viską daro. Tai Jo malonės dėka
mes duodame teisumo vaisius.
Antrame laiške korintiečiams rašoma, kad mumyse gyvena Kristaus šlovingoji evangelija, tas lobis, idant Dievo galia pasireikštų mumyse. Dievas mus įgalina viską daryti, nes Jis gyvena mumyse. Taigi visa mūsų tarnystė, visi Dievo geri
darbai, Kristaus gyvenimas mūsų kūne, visa tai įvyksta Dievo malonės dėka.
Kai būsime pagauti į orą, mes stosime prieš Kristaus teismo krasę, bus peržiūrėti mūsų darbai. Tačiau geri darbai juk ne mūsų pačių darbai, bet pagimdyti
Dievo malonės. Auksas, sidabras ir brangakmeniai, tai ne mūsų pačių, bet Dievo
darbai. Dievas, gyvendamas mumyse darė tuos darbus. Taigi mes gausime atlygį
už tai, kad mes leidome Dievui gyventi mumyse.
Išgelbėti pagal Dievo malonę, mes gyvename žemėje pagal Dievo malonę, o
paskui dar mums bus duotas atlygis Kristaus teismo krasėje pagal Dievo malonę.
Dievas visus dalykus daro per Savo malonę.
Ef 2, 6-7: „Ir prikėlė mus kartu, ir pasodino mus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu jis mums per Jėzų Kristų parodytų beribius savo malonės turtus“.
Po Kristaus teismo krasės, mes gyvensime su Dievu danguje, o Dievas
mums rodys beribius savo malonės turtus. Taigi mes esame apgaubti Dievo malonės nuo pat pradžios, nuo pat mūsų išgelbėjimo iki pat amžinybės. Dievo malonė
yra pats pagrindinis dalykas visame kame, kas mes esame Kristuje. Tame visiškai
nėra mūsų nuopelno. Visa tai mes turime vien dėl to, ką Kristus atliko už mus ant
kryžiaus.
Rom 14, 10: „Nes mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę“. Palyginkime
tai su 12 eilute:

• Rom 14, 12 •
„Taigi kiekvienas iš mūsų duos už save
ataskaitą Dievui“.
Mes stosime prieš Kristaus teismo krasę ir duosime ataskaitą Dievui. Ką tai
reiškia? Tai įrodo, kad Kristus yra Dievas, kuriam mes duosime ataskaitą.
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• Rom 14, 13 •
„Todėl nebeteiskime vienas kito, bet verčiau
spręskite tai, kad nei vienas nesudarytų savo
brolio kelyje kliūties ar progos pargriūti“.
Turėdami savo sieloje mokslo pažinimą, nebeteiskime vienas kito. Nesudarykime nei vienam broliui kelyje kliūties ar progos pargriūti. Vertinkime jį taip, kai
Dievas vertina, atnaujinę savo mąstymą Dievo Žodžiu.
Turėdamas atnaujintą mąstymą ir Dievo įtikintas, Paulius sako 14-19 eilutėse: „Aš žinau ir esu įsitikinęs per Viešpatį Jėzų, kad nieko nėra nešvaraus iš savęs,
bet tam, kuris ką nors laiko nešvariu, jam tai yra nešvaru. Bet jei tavo brolis yra
nuliūdintas dėl tavo valgio, tu jau vaikštai negeraširdiškai. Savo valgiu nenaikink
to, už kurį mirė Kristus. Tad apie jūsų gėrį tenebūna piktai kalbama, nes Dievo
karalystė nėra maistas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje
Dvasioje. Nes tas, kuris tuo tarnauja Kristui, yra priimtinas Dievui ir išbandytas
žmonių. Todėl sekime tuo, kas pasitarnauja ramybei, ir tuo, kuo galime vienas kitą
statydinti“.
Nieko nėra nešvaraus: jokio maisto ir jokio gėrimo. Taip pat mes vienas kitą
turime ne griauti, bet statydinti, tobulinti Dievo Žodžiu.
Rom 14, 20: „Negriauk Dievo darbo dėl maisto. Iš tikrųjų viskas yra tyra, bet
bloga tam žmogui, kuris valgo papiktindamas“.
Mes neturime naikinti Dievo darbo dėl maisto. Matydami, kad silpnasis
brolis nepatenkintas tuo, ką valgome, geriau to nevalgykime. Neleiskime mūsų
broliui pasipiktinti ar jam pargriūti. Jo sąžinė dar silpna, jis neturi pažinimo. Jis
dar nežino, kad valgyti galima viską, nes nieko nėra nešvaraus. Jis valgo tik tuos
dalykus, kurie jo manymu yra švarūs. Tai, ką norime daryti, mes neturime vertinti
labiau už savo brolį. Į pirmą vietą turime pastatyti savo brolį, o ne savo norus. Mes
turime atidėti į šoną savo laisvę, kurią turime Kristuje, aukoti tai, kad galėtume
padėti silpnajam broliui tobulėti pažinime. Juk Jėzus Kristus neiškėlė Savo norų
aukščiau mūsų. Jis mus pastatė į pirmą vietą, o ne Save, ne Savo norus. Todėl ir
mes silpnąjį brolį turime pastatyti aukščiau savęs.

• Rom 14, 16 •
„Tad apie jūsų gėrį tenebūna piktai kalbama“.
Silpnojo brolio statydinimas
Nesielkime taip, kad silpnasis brolis kalbėtų pikta apie mus. Nors mes darome kažką gera, bet jo akimis žiūrint tai yra blogai. Nors mes valgydami mėsą
dėkojame Dievui už ją, darome gera, tačiau silpnasis brolis galvoja, kad ta mėsa
yra paaukota stabams. Taip mūsų daromas gėris yra piktai apkalbamas. Todėl mes
turime būti labai atsargūs, ką darome, kaip elgiamės.
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• Rom 14, 17 •
„Nes Dievo karalystė nėra maistas ir gėrimas,
bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas
Šventojoje Dvasioje“.
Šiandien pagrindinis dalykas nėra maistas ir gėrimas, bet „teisumas, ramybė
ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje“. Maistas neturi jokios reikšmės prieš Dievą.

• Rom 14, 18 •
„Nes tas, kuris tuo tarnauja Kristui,
yra priimtinas Dievui ir išbandytas žmonių“.
Pats pagrindinis dalykas yra statydinti silpnąjį brolį, teikti jam pažinimą,
stiprinti jį tikėjime. Mes tarnaujame Kristui ne darydami tai, ką norime, bet padėdami silpnam broliui augti pažinime, statydindami jį. Mes esame vienas kūnas,
mūsų dėmesys turi būti ne į mus pačius, bet į Kristų, į tai, kas mes esame Jame.
Kristaus kūne turi būti ramybė, taika, vienybė, vieni kitais turi rūpintis, statydinti
vienas kitą tikėjime. Mes turime laisvę atsisakyti savų privilegijų, kad padėtume
silpnam broliui augti pažinime. Mums verčiau nedaryti tam tikrų dalykų, kad palaikytume taiką ir ramybę Kristaus kūne, kad tai pasitarnautų kito brolio augimui,
statymui. Mes turime turėti atnaujintą mąstymą, kad galėtume įvertinti visus dalykus, kad galėtume padėti silpnam broliui, neturinčiam pažinimo.
Rom 14, 17: „Nes Dievo karalystė nėra maistas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.

Palyginkime tai su Lk 14, 15: „Ir kai vienas iš sėdinčiųjų su juo prie valgio
išgirdo tai, jis jam tarė: „Palaimintas tas, kuris valgys duoną Dievo karalystėje“.
Pagal Luką, palaimintas bus tas žmogus, kuris valgys duoną Dievo karalystėje. O
pagal Paulių, matome, kad Dievo karalystė nėra nei gėrimas, nei valgis. Akivaizdu, kad abu autoriai maistui ir gėrimui duoda skirtingas reikšmes. Tai yra todėl,
kad Lukas ir Paulius rašo apie dvi skirtingas Dievo programas. Lukas rašo apie
tai, kas susiję su Dievo pranašystės programa, o Paulius apie tai, kas nebuvo pranašauta, ką Dievas laikė paslaptyje. Todėl būtina teisingai padalyti tiesos Žodį ir
atskirti tas dvi skirtingas Dievo programas.
Lk 22, 18: „Nes aš sakau jums: aš negersiu vynmedžio vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė“. Dievo karalystėje bus valgomas ir geriamas vynmedžio vaisius. Bus
valgoma ir geriama. O Paulius sako, kad nėra jokio skirtumo Dievo karalystėje ar
tu valgai, ar tu nevalgai, ar tu geri, ar tu negeri.

• Rom 14, 18-19 •
„Todėl sekime tuo, kas pasitarnauja ramybei,
ir tuo, kuo galime vienas kitą statydinti“.
Mes turime atsisakyti savo laisvės daryti viską, ką norime daryti, nes yra
svarbesnių dalykų už mūsų laisvę. Pirmiausia turime padėti kitam broliui, kad
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palaikytume vienybę, ramybę ir džiaugsmą Kristaus kūne su kitais broliais ir sesėmis. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturime skelbti silpnam broliui tiesos, idant
tiesa nesukeltų nesutarimų dėl skirtingų įsitikinimų.

• Rom 14, 20 •
„Negriauk Dievo darbo dėl maisto. Iš tikrųjų
viskas yra tyra, bet bloga tam žmogui, kuris
valgo papiktindamas“.
Pirmame laiške korintiečiams Paulius sako: „Aš geriau nevalgysiu ir negersiu, jei tai paskatins mano brolį pasipiktinti. Aš verčiau atsisakysiu maisto, kad tik
Dievo darbas nebūtų griaunamas“.

• Rom 14, 20-21 •
„Negriauk Dievo darbo dėl maisto.
Iš tikrųjų viskas yra tyra, bet bloga
tam žmogui, kuris valgo papiktindamas.
Gerai nei valgyti mėsos, nei gerti vyno,
nei ko kito, per ką tavo brolis suklumpa
ar yra papiktintas, ar silpninamas“.
Jei tai, ką darau, paskatins mano brolį suklupti ar jį papiktins, tuomet man
geriau to nedaryti. Geriau atsisakyti valgyti mėsą ir gerti vyną, nes mano brolis
galvoja, kad tai yra paaukota stabams, kad tai suteršta.

• Rom 14, 22-23 •
„Ar tu turi tikėjimą? Turėkis sau
Dievo akivaizdoje. Laimingas, kuris
nesmerkia savęs tuo, ką jis pripažįsta.
O kuris abejoja, yra smerkiamas, jei valgo,
nes jis valgo ne iš tikėjimo; nes viskas,
kas ne iš tikėjimo, yra nuodėmė“.
Jei turi tikėjimą, jei esi ištobulintas ir tvirtai stovi tikėjime, tuomet turėk tai
sau Dievo akivaizdoje, bet nesididžiuok prieš kitus. Žmogaus tikėjimas Dievo akivaizdoje nėra toks jau didelis dalykas. Dievas savo silpnybėje yra daug stipresnis
už mus. Todėl mums reikia būti nuolankiems.
Laimingas tas žmogus, kuris daro tai, ką sau leidžia daryti, ir dėl to savęs
nesmerkia. Jei kažką padarai, bet nesi tikras ar tai, ką padarei, yra teisinga, tuomet
pradedi abejoti. Jei žmogus tai daro ne iš tikėjimo, vadinasi jis tai daro iš žmogiškosios išminties. Tikėjimas ateina iš Dievo Žodžio, kaip sako Laiško romiečiams
10 skyriaus, 17 eilutė. Tikėjimas, tai tikėti tuo, ką sako Dievo Žodis. Kas daro ne iš
tikėjimo, ne pagal tai, ką sako Dievo Žodis, tas nuodėmiauja.
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Tarkime, stiprusis brolis valgo mėsą, paaukotą stabams, o silpnasis brolis tai
mato. Todėl silpnasis brolis matydamas, kad stiprusis brolis valgo paaukotą stabams mėsą, galvoja: „jei aš valgysiu tą mėsą, aš būsiu stiprus kaip ir mano brolis“.
Taigi ir silpnasis brolis ima valgyti tos mėsos. Tačiau, kas silpnąjį brolį paskatino
tą mėsą valgyti? Silpnasis brolis ėmė tos mėsos ne todėl, kad Dievo Žodis sako,
jog visoks valgis yra tyras, nieko nėra nešvaraus. Ne Dievo Žodis paskatino silpnąjį brolį valgyti tos mėsos. Jį paskatino stipriojo brolio elgesys. Jis valgė stabams
paaukotą mėsą todėl, kad stiprusis brolis jos valgė. Taigi silpnasis brolis elgėsi ne
pagal tikėjimą, ne pagal Dievo Žodį, bet pagal kito tikinčiojo įsitikinimus (nesvarbu, kad kito tikinčiojo įsitikinimai remiasi Dievo Žodžiu). Kadangi silpnojo brolio
tikėjimas nesirėmė Dievo Žodžiu, o tuo, ką darė stiprusis brolis, vėliau silpnajam
broliui iškilo abejonių, jis pradėjo smerkti save. Jis pasielgė ne Dievo Žodžio tikėjimu. Bet koks mąstymas, sprendimas, ketinimas ar elgesys, jei tai nesiremia tikėjimu, užsibaigia nuodėme. Tai yra nuodėmė, nes tai nesiremia tuo, ką sako Dievo
Žodis.
Viskas, ką mes darome, turime daryti tikėjimu, tvirtai žinodami, kad tai, ką
darome, moko Dievo Žodis. Mūsų tikėjimas turi remtis Dievo Žodžiu.

PENKIOLIKTAS SKYRIUS
• Rom 15, 1 •
„Tad mes, stiprieji, turime nešioti
silpnųjų silpnybes, o ne sau įtikti“.
Kokios yra silpnųjų silpnybės? Jie neturi pažinimo. Silpnasis brolis gali ką
nors padaryti, dėl ko paskui bus smerktinas, nes darė tai netikėjimu. Todėl mes
turime nešti silpnųjų silpnybes, o ne sau įtikti, ne sau pataikauti. Dievas mus įpareigojo tai daryti. Mes esame įpareigoti elgtis kaip suaugę, o ne kaip vaikai. Todėl
mūsų pareiga rūpintis silpnesniais broliais.

• Rom 15, 2 •
„Tegul kiekvienas iš mūsų įtinka savo artimui
jo labui, statydinimui“.
Mes turime nuolat būti nusiteikę ne sau įtikti, bet kad statytume tikinčiuosius, silpnuosius brolius.
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• Rom 15, 3 •
„Nes ir Kristus ne sau įtiko; bet, kaip yra
parašyta: „Tau priekaištaujančiųjų priekaištai
krito ant manęs““.
Kristus nesiekė sau įtikti, bet mums. Jis rūpinosi mumis, bet ne Savimi. Tai
ypač atsiskleidžia Laiško filipiečiams 2 skyriuje, 1-8 eilutėse.

• Rom 15, 4 •
„Nes tai, kas buvo anksčiau parašyta, buvo
parašyta mūsų mokymuisi, kad mes per Raštų
kantrybę ir paguodą turėtume viltį“.
Mums yra duotas visas Raštas pamokymui. Mes turime semtis išminties iš
Rašto, pažindami Dievą. Visas Raštas mums yra tinkamas mus pamokyti, suteikti
mums kantrybę, paguodą, turėti viltį. Kai skaitome Raštą ir teisingai jį padalijame,
tada gauname iš jo naudą, kokia ji turi būti, ir įgyjame kantrybę, paguodą ir viltį.

• Rom 15, 5 •
„Na, o kantrybės ir paguodos Dievas
teduoda jums būti tarpusavyje
vienos minties pagal Kristų Jėzų“.
Mes turime turėti Jėzaus Kristaus mąstymą. Dievas yra kantrybės ir paguodos Dievas. Tą kantrybę ir paguodą Dievas išliejo Rašte. Dievo Žodyje pasirodo,
koks Dievas buvo kantrus su Izraelio tauta, kuri pastoviai Jo neklausė. Taip pat,
koks Dievas buvo kantrus su pagonimis. Matydami Rašte tai, ką Dievas darė, mes
iš Rašto semiamės kantrybės ir paguodos.

• Rom 15, 6 •
„Kad jūs vieningai ir viena burna
šlovintumėte Dievą ir
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą“.
Bažnyčioje turi būti vieningumas, visi viena burna turi šlovinti Dievą, turėdami bendrą pažinimą. Kai visi vieningai studijuosime ir skaitysime, ką Paulius mums
rašo, ir tuo tikėsime, tai mes ir būsime vieningi ir viena burna šlovinsime Dievą.

• Rom 15, 7 •
„Todėl priimkite vienas kitą kaip ir Kristus
mus priėmė Dievo šlovei“.
Kaip mes turime atleisti vienas kitam? Kaip ir Dievas mums atleido dėl Kristaus, kaip rašoma Laiškuose efeziečiams ir kolosiečiams. Kaip mes turime priimti
vienas kitą? Taip, kaip Kristus mus priėmė Dievo šlovei.
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• Rom 15, 8-9a •
„Na, o aš sakau, kad Jėzus Kristus buvo apipjaustymo tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų tėvams duotus pažadus,
ir kad pagonys šlovintų Dievą
už jo gailestingumą...“
Jėzus Kristus buvo atėjęs pas Izraelio tautą, Jis buvo apipjaustymo tarnas. Be
to, Jo tikslas buvo priimti ir pagonis Dievo šlovei. Nors Izraelio tauta buvo Dievo
tauta, bet pagonys irgi turėjo vietą Dievo plane. Dievas ir pagonis norėjo išgelbėti.
Jei Jėzus Kristus buvo atėjęs pas Izraelio tautą ir norėjo priimti ir pagonis, tai ir mes
galime priimti silpnuosius brolius.
Jėzus Kristus buvo atėjęs patvirtinti, kad Dievas laikosi Savo pažadų. Todėl
Savo žemiškoje tarnystėje, kuri surašyta Evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką
ir Joną, Jėzus Kristus buvo atėjęs tik pas Izraelio tautą, kaip Jis sako Evangelijoje
pagal Matą 15 skyriuje. Jis siuntė 12 apaštalų pas pražuvusias Izraelio namų avis.
Jis buvo atėjęs Izraelio tautai parodyti, kad Dievas laikosi Savo pažadų: Jis atsiuntė
jiems žadėtą Mesiją pas Izraelio tautą.

• Rom 15,9b •
„Kaip yra parašyta: „Dėl šios priežasties aš
tau išpažinsiu tarp pagonių
ir tavo vardui giedosiu“.
Ir vėl jis sako:
„Džiaukitės, pagonys, su jo tauta“.
Ar šiandien pagonys džiaugiasi su Izraelio tauta? Visiškai ne. Izraelio tauta
yra nupuolusi. Dievas ją atidėjo į šoną, laikinai atmetė. Šiandien, pagal Pauliaus
skelbiamą Paslapties programą, mes džiaugiamės be Izraelio tautos. Užsibaigus
Paslapties programai, prasidės Pranašystės programa. Tuomet Izraelio tauta ir pagonys džiaugsis kartu. Jie kartu džiaugsis išgelbėjimu. Iš pradžių bus išgelbėta Izraelio tauta, Dievas sudarys Naują sandorą su ja, atleis jų nuodėmes, o tada Izraelio
tauta skelbs pagonims Dievo Žodį ir pagonys džiaugsis kartu su jais. Pranašystės
santvarkoje pagonys bus išgelbėti vien tik per Izraelio tautą. „Išgelbėjimas ateina
iš žydų“, kaip parašyta Evangelijoje pagal Joną 4 skyriuje. Dievas davė Abraomui
pažadą: „Aš palaiminsiu tuos, kurie tave palaimins. Tavyje bus palaimintos viso
pasaulio tautos“. Iš Abraomo gimė Izraelio tauta, kurioje bus palaimintos visos
pasaulio tautos.

• Rom 15, 10-12 •
„Ir vėl jis sako: „Džiaukitės, pagonys,
su jo tauta“.
Ir vėl: „Girkite Viešpatį, visi pagonys;
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ir garsinkite jį, visos tautos“.
Ir vėl Ezaijas sako: „Bus Jesės šaknis ir tas,
kuris pakils viešpatauti pagonims;
juo pasitikės pagonys“.
Ar šiandien Izraelio tauta kartu su Kristumi žemėje viešpatauja pagonims?
Ne. Šiandien Izraelio tauta yra nupuolusi ir atmesta. Tačiau visa tai įvyks ateityje,
kai Izraelio tauta bus išgelbėta. Ateityje Dievas sudarys su Izraelio tauta naują sandorą, palaimins Izraelio tautą, atstatys ją, ir tada jie kartu su Kristumi viešpataus
pagonims. Pagonims ateis išgelbėjimas per Izraelio tautą. Jei Dievas įvykdys pažadus, kuriuos davė Izraelio tautai, o paskui pasigailės pagonių, tai lygiai taip pat ir
mes turime būti gailestingi silpniems broliams ir juos priimti.

• Rom 15, 13 •
„Na, o vilties Dievas tepripildo jus visu
džiaugsmu ir ramybe kai tikite,
kad jūs būtumėte pertekę viltimi
per Šventosios Dvasios jėgą“.
Kai tikite tuo mokslu, kurį Paulius surašė Laiške romiečiams, tada vilties
Dievas pripildo jus visokiu džiaugsmu ir ramybe per Šv. Dvasios jėgą, kad būtumėte pertekę viltimi.

• Rom 15, 14-16 •
„ Ir aš pats taip pat esu įsitikinęs dėl jūsų,
mano broliai, kad jūs taip pat esate
pilni gerumo, pripildyti viso pažinimo
ir galintys vienas kitą įspėti.
Tačiau, broliai, kai kur jums parašiau
per drąsiai, kaip jums primenantis
dėl malonės, man duotos Dievo.
Kad aš būčiau Jėzaus Kristaus tarnautojas
pagonims, patarnaujantis Dievo evangeliją,
kad pagonių aukojimas būtų priimtinas,
pašvęstas Šventosios Dvasios “.
Paulius tai parašė vien todėl, kad jam buvo duota malonė. Jam buvo duota
apaštalystė ir žinia dėl pagonių.
Paulius yra Jėzaus Kristaus tarnautojas pagonims. Pažiūrėkime, kas rašoma
8 eilutėje: „Na, o aš sakau, kad Jėzus Kristus buvo apipjaustymo tarnas“. Kaip Jėzus Kristus buvo Izraelio tautos tarnas, taip Dievas paskyrė ir Paulių būti pagonių
tarnu, kad šis patarnautų pagonims ir paskelbtų jiems Dievo duotą Žodį. Dievas
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davė Pauliui malonės evangeliją, kurią jis paskelbė mums, kad pagonių aukojimas
būtų priimtinas ir Šv. Dvasios pašvęstas.

• Rom 15, 17-19 •
„Todėl turiu, kuo galėčiau pasigirti per Jėzų
Kristų tuo, kas priklauso Dievui.
Nes nedrįsčiau kalbėti ko nors, ko Kristus nebūtų padaręs per mane, kad pagonys paklustų
žodžiu ir darbu
per galingus ženklus ir stebuklus
Dievo Dvasios jėga“.
Pagonys buvo padaryti paklusniais ne vien per Dievo Žodžio skelbimą, bet
taip pat per galingus ženklus ir stebuklus Dievo Dvasios jėga. Jėzus žydams sakė:
„Jei nepamatysite ženklo, jūs neįtikėsite“. Dievas Izraelio tautai davė ženklus ir
visokius stebuklų darymus. Tačiau kodėl ir pagonims buvo duoti ženklai ir stebuklai?
2 Kor 12, 12: „Iš tiesų tarp jūsų buvo atlikti apaštalo ženklai visa kantrybe,
ženklais, stebuklais ir galingais darbais“. Paulius darė įvairius stebuklus ir ženklus
todėl, kad tai buvo apaštalo ženklai. Pauliui buvo duoti ženklai ir stebuklai tam,
kad patvirtintų jo apaštalystės tikrumą. Pagonys pamatė, kad Dievas kažką daro
per Paulių, kad Jis jį pasiuntė. Pauliui buvo duoti apaštalo ženklai ir stebuklai, kad
patvirtintų, jog jis yra Dievo siųstas žmogus ir kad tai, ką jis sako, yra žinia iš Dievo.

• Rom 15, 19 •
„Per galingus ženklus ir stebuklus Dievo
Dvasios jėga; taip, kad nuo Jeruzalės ir aplinkui iki Ilyrikos aš pilnai paskelbiau Kristaus
evangeliją“.
Paulius nuo pat Jeruzalės iki Ilyrikos (Italijos pasienio) paskelbė evangeliją.

• Rom 15, 20-24 •
„Taip, aš taip stengiausi skelbti evangeliją ne
ten, kur Kristus buvo minimas, kad nestatyčiau ant kito žmogaus pamato,
bet kaip yra parašyta: „Tie, kuriems nebuvo
kalbėta apie jį, – pamatys, ir tie, kurie nebuvo
girdėję, – supras“.
Dėl šios priežasties man buvo labai kliudoma
pas jus atvykti.
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Bet dabar, nebeturėdamas daugiau vietos
šiose srityse ir šituos daugelį metų turėdamas
didelį troškimą atvykti pas jus;
kai keliausiu į Ispaniją, atvyksiu pas jus,
nes tikiuosi pamatyti jus savo kelionėje ir
būti jūsų išlydėtas keliauti ten, jei pirma šiek
tiek pasisotinsiu bendravimu su jumis“.
Paulius turėjo didelį troškimą atkeliauti į Romą, pabūti kartu su šventaisiais
Romoje.

• Rom 15, 25-27 •
„Bet dabar aš vykstu į Jeruzalę patarnauti
šventiesiems.
Nes tiems iš Makedonijos ir Achajos patiko
padaryti tam tikrą rinkliavą beturčiams šventiesiems, esantiems Jeruzalėje.
Jiems iš tikrųjų tai patiko; ir jie yra jų
skolininkai. Nes jei pagonys tapo jų dvasinių
dalykų bendrininkai, tai ir jų pareiga
patarnauti jiems medžiaginiais dalykais“.

Kodėl Jeruzalės šventieji buvo beturčiai? Jėzus Kristus buvo įsakęs jiems viską parduoti, išdalyti vargšams ir nesirūpinti, nes Dievas jais pasirūpins. Jeigu Dievas
jiems pažadėjo jais pasirūpinti, tai kodėl jie buvo beturčiai? Tiodėl, kad įvyko pasikeitimas Dievo programoje. Kai nupuolė Izraelio tauta, Dievas sulaikė karalystės evangelijos skelbimą. Todėl Dievas jais nebesirūpino pagal tai, kaip buvo žadėta karalystės
evangelijoje. Tačiau Dievas kitaip pasirūpino mažąja kaimene, Jeruzalės šventaisiais.
Dievas jais pasirūpino per Kristaus kūną. Paulius rinko pinigus iš Achajos ir Makedonijos šventųjų. Jie aukojo kiekvienas, kiek buvo nutaręs savo širdyje. O Paulius su broliais nuvežė tuos surinktus pinigus Jeruzalės šventiesiems, kurie buvo viską pardavę.

• Rom 15, 28-33 •
„Taigi kai būsiu tai atlikęs ir užantspaudavęs
jiems šitą vaisių, pro jus atvyksiu į Ispaniją. Ir
esu tikras, kad kai atvyksiu pas jus, atvyksiu
Kristaus evangelijos palaiminimo pilnatvėje.
Na, o aš jus maldauju, broliai, dėl Viešpaties
Jėzaus Kristaus ir dėl Dvasios meilės, kad jūs
kovotumėte kartu su manimi savo maldose už
mane Dievui; kad būčiau išvaduotas nuo tų,
kurie netiki Judėjoje; ir kad mano tarnavimas
Jeruzalei būtų priimtinas šventiesiems; kad
su džiaugsmu galėčiau atvykti pas jus Dievo
valia ir su jumis galėčiau atsigaivinti. Na, o ramybės Dievas tebūna su jumis visais. Amen“.
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Paulius prašė, kad už jį melstųsi dėl trijų dalykų. Pirma, kad jis būtų išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje. Antra, kad jo patarnavimas Jeruzalės šventiesiems
būtų priimtinas. Trečia, kad jis Dievo valia galėtų atvykti į Romą pas šventuosius.
Apaštalų darbuose rašoma, kad Paulius buvo nuėjęs į Jeruzalę. Jis bandė
skelbti žydams. Bet kas atsitiko? Netikintys žydai jį uždarė į kalėjimą. Paulius
buvo nugabentas į Romos kalėjimą.
Fil 1, 12: „Bet aš noriu, kad jūs suprastumėte, broliai, kad tai, kas man atsitiko, labiau pasitarnavo evangelijos plitimui“.
Paulius parašė Laiškus filipiečiams, efeziečiams ir kolosiečiams, būdamas
Romos kalėjime. Paulius rašo filipiečiams iš kalėjimo, kad tai, kas jam nutiko, pasitarnavo evangelijos plitimui.
Prieš tai rašydamas Laišką romiečiams, Paulius galvojo, kad evangelijos plitimui pasitarnaus tai, jog jis nuvyks į Ispaniją, į Romą. Jis rašė, kad romiečiai melstųsi už jį, kad jis būtų išvaduotas nuo Jeruzalės netikinčiųjų ir kad galėtų atvykti į
Romą. Tačiau jis ten nenuvyko, bet buvo pasodintas į kalėjimą.
Vėliau, rašydamas Laišką filipiečiams, Paulius jau rašo, kad būtent dėl to,
kad jis pasodintas į kalėjimą, tai pasitarnavo evangelijos plitimui. Taigi vienaip
Paulius mąstė, rašydamas romiečiams, o kitaip jis mąstė, rašydamas Laiške filipiečiams. Ką tai reiškia, kaip sugretinti tuos du skirtingus Pauliaus mąstymo epizodus?
Tai suprasti padės tai, kas parašyta Laiško romiečiams 8 skyriuje, 26 eilutėje:
„Taip pat Dvasia padeda ir mūsų silpnumams, nes nežinome, ko turime melsti,
kaip mums reikėtų“.
Mes nežinome kaip mums reikia melstis kiekvienu mūsų gyvenimo momentu, kas mums būtų geriausia daryti. Tačiau, mes žinome 28 eilutę, „kad visa kartu
veikia į gera tiems, kurie myli Dievą, tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą“.
Dievas žino visus dalykus, kad jie išeina į gera. Mes nežinome, ko mes turime prašyti Dievo, kas mums būtų geriausia padaryti. Dievas žino ir veikia visus dalykus
į gera, kad viskas vyktų į gerą pusę.
Rom 15, 30: „Na, o ramybės Dievas tebūna su jumis visais. Amen“.
Pastebėkite, Laiško romiečiams 15 skyriaus pabaigoje Paulius rašo, kad yra
nusiteikęs keliauti pagal Dievo valią. Pauliaus nebedė pirštu į žemėlapį ir nėjo
ten, kur pirštas pataikė. Pauliaus tarnystė nebuvo jo paties norų vykdymas. Paulius priėmė sprendimus kaip suaugęs sūnus, ištobulintas tos malonės evangelijos,
kurią jis skelbė. Dievo Žodis jam suteikė išmintį priimti sprendimus. Jis mokėjo
pasirinkti, kas jam yra geriausia, nes žinojo Dievo valią iš Dievo Žodžio. Dievas
mus veda per Savo Žodį.
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ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS
• Rom 16, 1-3 •
„Aš patikiu jums mūsų seserį Febę,
kuri yra tarnaitė bažnyčios,
esančios Kenchrėjoje.
kad jūs priimtumėte ją Viešpatyje, kaip
pritinka šventiesiems, ir kad jai padėtumėte
bet kokiu reikalu, ko jai iš jūsų beprireiktų, nes
ji buvo daugelio padėjėja, taip pat ir mano.
Pasveikinkite Priscilę ir Akvilą,
mano padėjėjus Kristuje Jėzuje“.
Evangelijos tarnautojai
16 skyriuje yra paminėti 27 žmonės. Devynios iš tų žmonių yra moterys.
Pačioje pirmoje šio skyriaus eilutėje pati pirmoji yra paminėta moteris. Moterys
užima labai svarbią vietą tarnystės darbe. Jos yra labai didelės pagalbininkės. Nei
vienas tarnystės darbas nebūtų taip gerai įvykdytas, jei ne moterys. Dievas nepaskyrė moterų būti lyderių pozicijoje bažnyčioje. Jei vyrai darytų tai, ką Dievas
jiems liepia daryti – būtų lyderiais, tai moterys ir neprieštarautų. Paulius irgi turėjo moterų, kurios jam padėjo ir labai didelės pagalbininkės.
Šiame skyriuje 6 iš paminėtų žmonių yra Pauliaus giminaičiai.
Rom 16, 7. 11. 21: „Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano giminaičius ir
mano bendrakalinius, kurie yra garsūs tarp apaštalų, kurie taip pat pirma manęs
buvo Kristuje. Sveikinkite mano giminaitį Erodioną. Sveikinkite tuos, kurie yra iš
Narcizo namiškių, kurie yra Viešpatyje. Timotiejus, mano bendradarbis, ir mano
giminaičiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras sveikina jus“.
Paulius turėjo giminaičių, kurie su juo kartu darbavosi tarnystėje. Gerai turėti giminaičių, kurie darbuojasi kartu tarnystėje.
Rom 16, 13: „Sveikinkite išrinktąjį Viešpatyje Rufą ir jo motiną ir mano“.
Mk 15, 20-21: „Ir iš jo pasityčioję, jie nuvilko nuo jo purpurą, apvilko jį jo
paties drabužiais bei išvedė jį nukryžiuoti. Ir jie privertė vieną grįžtantį iš laukų,
praeinantį pro šalį, Simoną kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, nešti jo kryžių“.
Didelė tikimybė, kad Evangelijoje pagal Morkų ir Laiške romiečiams minimas tas pats Rufas.
16 skyriuje yra paminėtos vardais 7 moterys, svarbus asmuo Rufas, paminėti
Pauliaus giminaičiai, bet nepaminėtas Petras. Daugelis katalikų tvirtina, kad romiečių bažnyčia buvo įsteigta Petro, todėl ir yra Romos katalikai. Tačiau, jei Petras
nors kada būtų buvęs Romoje, tai Paulius, rašydamas 16 skyrių ir sveikindamas
visus šventuosius, tikrai būtų pasveikinęs ir Petrą. Tačiau taip nebuvo. Tai tik katalikų sugalvotos istorijos.
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Febė stipriai prisidėjo prie tarnystės tiek Pauliaus, tiek kitų šventųjų. Įdomu,
kad yra paminėti Febė, Priscilė ir Akvila, Pauliaus padėjėjai. Daugelis įsivaizduoja, kad tarnystė tai yra Dievo Žodžio skelbimas, skrajučių dalinimas. Tačiau yra
be galo daug įvairių darbų, kuriuos reikia atlikti tam, kad būtų tvarka vietinėje
bažnyčioje, kad tarnystės darbas būtų atliktas. Kristaus kūne šventieji suėję kartu
atlieka tarnystę. Kiekvienas turi kažkokį indėlį toje tarnystėje. Kiekvienas prisideda kiek kas sugeba duotu momentu.
Priscilė ir Akvila guldė už Paulių galvas. Jie darė viską, kad Pauliaus skelbiama evangelija pasiektų pagonių bažnyčias. Vien dėl to, kad Priscilė ir Akvila guldė
galvas, aukojosi už Paulių, ta Malonės evangelija pasiekė pagonių bažnyčias. Ši tikinčiųjų pora nešiojo surašytus Pauliaus laiškus, už kuriuos jiems dėkojo pagonys.
Rom 15, 5: „Taip pat sveikinkite bažnyčią, esančią jų namuose. Sveikinkite
mano labai mylimą Epenetą, kuris yra Achajos pirmavaisiai Kristui“.
Tuo metu tikinčiųjų bažnyčios susirinkdavo pas kažką namuose. Jie neturėdavo didelių pastatų, tokių, kaip dabar turi bažnyčios. Šitame skyriuje yra paminėtos kelios grupės tikinčiųjų, kelios bažnyčios.
Viena iš paminėtų bažnyčių yra Priscilės ir Akvilo namuose (5 eilutėje).
Kita bažnyčia 14 eilutėje: „Sveikinkite Asinkritą, Flegoną, Hermą, Patrobą,
Hermį ir su jais esančius brolius“.
Trečia bažnyčia paminėta 15 eilutėje: „Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir
jo seserį, ir Olimpą, ir visus su jais esančius šventuosius“.
Romos mieste tuo metu buvo mažiausiai trys bažnyčios, kurios susirinkdavo šventųjų namuose. Kristaus kūnas yra vienas, tačiau jis paplitęs atskirose vietose, pasisėjęs visame pasaulyje.

• Rom 16, 6-7 •
„Sveikinkite Mariją, kuri daug
dėl mūsų triūsė.
Sveikinkite Androniką ir Juniją,
mano giminaičius ir mano bendrakalinius,
kurie yra garsūs tarp apaštalų, kurie taip pat
pirma manęs buvo Kristuje“.
Pastebėkite, kad buvo tikinčiųjų, kurie buvo išgelbėti anksčiau už Paulių,
pima jo buvo Kristuje. Todėl kai kurie sako, kad Kristaus kūno bažnyčia prasidėjo
prieš Pauliaus išgelbėjimą, tai yra Apaštalų darbų 2 skyriuje.
1 Tes 2, 14: „Nes jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių, kurios Judėjoje
yra Kristuje Jėzuje“. Bažnyčios, kurios yra Judėjoje, mažoji kaimenė, yra Kristuje
Jėzuje. Prieš Paulių buvo žmonių, kurie buvo Kristuje.
Gal 1, 13: „Nes jūs girdėjote apie mano elgesį praeityje žydų religijoje, kaip
aš be saiko persekiojau Dievo bažnyčią ir ją niokojau“.
Kai Paulius persekiojo tikinčiuosius, mažąją kaimenę, Jis persekiojo Dievo
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bažnyčią. Tai buvo Dievo bažnyčia. Todėl žmonės skaito šias eilutes ir sako: „Štai
matote, Kristaus kūno bažnyčia prasidėjo prieš Paulių“.
Pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų yra ir ką reiškia šios eilutės.
1 Tes 2, 14: „Nes jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių, kurios Judėjoje
yra Kristuje Jėzuje“. Kristaus kūno bažnyčia sekė Judėjoje esančiomis bažnyčiomis. Tačiau likusi eilutės dalis paaiškina, koks buvo tas Judėjoje esančių Dievo
bažnyčių sekimas.
1 Tes 2, 14b: „nes ir jūs tą patį kentėjote nuo savo tėvynainių, lygiai kaip ir
jos nuo žydų“.
Taigi tesalonikiečių bažnyčia buvo Judėjoje esančių bažnyčių sekėjais tuo,
kad jie taip pat kentėjo persekiojimus. Jie buvo sekėjai panašioje kančioje ir suspaudimuose, tačiau jiems nebuvo skelbiama ta pati evangelija. Jeruzalės šventieji
nebuvo to paties Kristaus kūno nariai, kaip tesalonikiečių bažnyčia, o tik kentėjo
tas pačias kančias. Štai kuo pasireiškė būti „Judėjos bažnyčios sekėju“.
Žodis bažnyčia, nereiškia, kad tai automatiškai yra Kristaus kūnas. Dievas
visais laikais turėjo savo bažnyčią. Dar Senajame testamente buvo Dievo bažnyčia.
Izraelio tauta, kurią Dievas išvedė iš Egipto, kuri gyveno 40 metų dykumoje, irgi
vadinosi Dievo bažnyčia.
Štai apie juos rašoma Apd 7, 38: „Jis yra tas, kuris buvo bažnyčioje, dykumoje su angelu, kuris jam kalbėjo Sinajaus kalne, ir su mūsų tėvais“.
Senajame testamente Izraelio tauta buvo vadinama Dievo bažnyčia. Tačiau
Senajame testamente „bažnyčia“ vadinama „susirinkimu“. Tai tiesiog kalbos niuansai. Hebrajų kalboje nėra žodžio „bažnyčia“, todėl tikinčiųjų grupė turi kitą pavadinimą – „susirinkimas“. Žodis „bažnyčia“ vartojamas graikų kalboje, Naujajame testamente. Taigi Susirinkimas ir Bažnyčia yra vienas ir tas pats.
Dievas visais laikais turi Savo pašauktą grupę žmonių, kuriuos jis vadina
Bažnyčia arba Susirinkimu.
Rašoma, kad prieš Paulių tikintieji irgi buvo „Kristuje“. Petras, Jonas, Jokūbas ir kiti iš dvylikos apaštalų buvo Kristaus mokiniai ir visi buvo Kristuje.
Pažiūrėkime, ką reiškia „būti Kristuje“.
1 Kor 15, 22: „Nes kaip Adome visi miršta“.
Ką reiškia, Adome visi miršta? Laiško romiečiams 5 skyriuje, 12 eilutėje rašoma: „Todėl kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę – mirtis;
ir taip mirtis perėjo į visus žmones, nes visi nusidėjo“.
Per Adomo padarytą nuodėmę, nuodėmė įėjo į pasaulį. Visi žmonės mirė.
Per Adomą į pasaulį atėjo mirtis. Per Adomą visi mirė. Adome visi miršta. Mes
visi, kurie gimstame šioje žemėje, visi gimstame Adome. Mes esame kilę iš Adomo. Todėl visi esame dvasiškai mirę, atskirti nuo Dievo. Mes per nuodėmę esame
mirę, turime nuodėmingąją prigimtį.
1 Kor 15, 22-23: „Nes kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Bet kiekvienas pagal savo eilę: Kristus – pirmavaisiai; po to tie, kurie yra
Kristaus jam ateinant“.
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Kristuje visi bus padaryti gyvi, visi bus prikelti. Būdami Kristuje, mes esame
atgaivinti. Būti Kristuje reiškia būti atgaivintu. Žmogus gali būti Kristuje pagal
Pranašystės programą ir taip pat žmogus gali būti Kristuje pagal Paslapties programą.
Senajame testamente visi šventieji, kurie yra išgelbėti, jie irgi yra Kristuje.
Nei vienas žmogus, nesvarbu kada jis gyveno, negali būti išgelbėtas kitaip, kaip
tik per Kristų. Tik Kristuje yra išgelbėjimas ir nuodėmių atleidimas. Visi, kurie
bus prikelti amžinajam gyvenimui, visi yra Kristuje. Abraomas, Jokūbas, Izaokas,
Mozė, Dovydas ir visi kiti Senojo Testamento šventieji, kurių nėra paminėta Biblijoje, visi jie yra Kristuje ir gyvens amžinąjį gyvenimą su Dievu. Taigi būti Kristuje,
tai nebūtinai būti Kristaus kūne.
Dievas kalbėjo Abraomui Pr 22, 17-18: „Aš tave laiminte laiminsiu ir dauginte padauginsiu tavo sėklą kaip dangaus žvaigždes ir kaip smiltis, esančias ant jūros kranto; ir tavo sėkla valdys savo priešų vartus; ir tavo sėkloje bus palaimintos
visos žemės tautos; kadangi tu paklausei mano balso“.
Kaip bus pasaulio tautos palaimintos? Abraomo sėkloje. Kas yra Abraomo
sėkla? Izraelio tauta. Ar visa Izraelio tauta yra Abraomo sėkla? Ne, ne visa. Tik tikintieji. Pažiūrėkime tiksliau, kas yra ta sėkla, kurioje bus palaimintos visos žemės
tautos.
Gal 3, 16: „Na, o Abraomui ir jo sėklai buvo duoti pažadai. Jis nesako: „Ir
sėkloms“, kaip daugeliui; bet kaip vienai: „Ir tavo sėklai“, kuri yra Kristus“.
Abraomo sėkla yra Kristus.
Jei Abraomo sėkloje bus palaimintos visos tautos, tai jos bus palaimintos
Kristuje. Tiek Izraeliui, tiek visoms tautoms išgelbėjimas yra Kristuje.

• Rom 16, 8-10 •
„Sveikinkite Ampliatą,
mano mylimąjį Viešpatyje.
Sveikinkite Urboną, mūsų padėjėją Kristuje,
ir mano mylimąjį Stachį.
Sveikinkite Apelį, išbandytą Kristuje.
Sveikinkite tuos, kurie yra
iš Aristobulo namiškių“.
Pastebėkite kaip Paulius juos visus vadina: bendrakaliniai Kristuje, mylimasis Viešpatyje, padėjėjai Kristuje, išbandytas Kristuje.

• Rom 16, 11-16 •
„Sveikinkite mano giminaitį Erodioną.
Sveikinkite tuos, kurie yra iš Narcizo namiškių, kurie yra Viešpatyje.
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Sveikinkite Trifeną ir Trifosą,
kurie triūsia Viešpatyje. Sveikinkite mylimąją
Persidę, kuri daug triūsė Viešpatyje.
Sveikinkite Rufą, išrinktąjį Viešpatyje, ir jo
motiną bei manąją.
Sveikinkite Asinkritą, Flegoną, Hermą, Patrobą, Hermį ir su jais esančius brolius.
Sveikinkite Filologą ir Juliją,
Nerėją ir jo seserį, ir Olimpą, ir visus
su jais esančius šventuosius.
Sveikinkite vienas kitą šventu pabučiavimu.
Kristaus bažnyčios sveikina jus“.
Kas yra šventasis pabučiavimas? Tai paprasčiausiai pasisveikinimo paprotys. Įvairiose tautose žmonės susitikę mėgsta pabučiuoti vienas kitam į žandą ar į
lūpas. Toks paprotys yra paplitęs daugelyje Europos šalių. Kitose šalyse susitikę
žmonės mėgsta tiesiog paspausti rankas.

• Rom 16, 17-18 •
„Na, o aš maldauju jus, broliai, paženklinkite
tuos, kurie kelia susiskaldymus
ir papiktinimus priešingus mokslui,
kurio jūs išmokote; ir venkite jų.
Nes tokie tarnauja ne mūsų Viešpačiui Jėzui
Kristui, bet savo pilvui; ir gražbilyste bei
švelniomis kalbomis klaidina paprastųjų širdis“.
Atsiskyrimas nuo klaidžiamokslių
Reikia paženklinti tuos tikinčiuosius, kurie kelia susiskaldymus ir papiktinimus, kurie priešinasi Pauliaus mokslui.
Krikščionys įsivaizduoja, kad mes turime tik vienas kitą šiltai apsikabinti ir
susivienyti, nekreipdami dėmesio į skirtingas doktrinas. Nieko panašaus. Paulius
ragina tvirtai stovėti ir ginti jo paskelbtą mokslą. Paulius sako: „Paženklinkite tuos
brolius, kurie kelia susiskaldymus ir papiktinimus. Tegul viešai jie būna atpažinti,
kas jie yra tokie“. Bažnyčia turi žinoti, kad tarkim Algis ar Zigmas skelbia skirtingą mokslą ir kelia pasipiktinimą bažnyčiose. Paulius rašydamas laiškus korintiečiams, tesalonikiečiams ir Timotiejui pamini vardus tų, kurie priešinasi Pauliaus
mokslui. Paulius juos išvardino pavardžiui ir perspėjo tikinčiuosiu, kad saugotųsi
ir būtų atsargūs. Paulius rūpinosi šventųjų bažnyčiomis, kad kas neateitų pas juos
ir neįneštų iškreipto mokslo, kad nesugriautų tikinčiųjų tikėjimo. Paulius paženklino klaidžiamokslius, kad tikintieji žinotų, jog tie žmonės skelbia blogą mokslą,
todėl tokių reikia vengti, nes jie kelia susiskaldymus ir papiktinimus priešingus
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sveikam mokslui, kurį Paulius paskelbė.
Kai ateina broliai ir skelbia mokslą, priešingą Pauliaus mokslui ir kelia susiskaldymus bei papiktinimus, tai ką reikėtų daryti? Reikia juos paženklinti, žinoti jų
vardus, įsidėmėti juos, kad kiti žinotų. O ką toliau su jais daryti? Jų reikia vengti.
Rom 16, 18: „Nes tokie tarnauja ne mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, bet savo
pilvui; ir gražbilyste bei švelniomis kalbomis klaidina paprastųjų širdis“.
Jie netarnauja Viešpačiui Jėzui Kristui, bet savo pačių interesams.
Gal 6, 12-13: „Visi, kurie trokšta gerai pasirodyti kūnu, verčia jus apsipjaustyti tik tam, kad jiems nereikėtų kentėti persekiojimo dėl Kristaus kryžiaus. Nes
nei jie patys, kurie yra apipjaustyti, nesilaiko įstatymo; bet trokšta, kad jūs būtumėte apipjaustyti, kad jie galėtų pasigirti jūsų kūnu“.
Jie nori pasirodyti išoriškumu. Siekia sau naudos.
Pauliaus laiškuose yra atžažįstami trys atsiskyrimai.
Pirmas atsiskyrimas yra nuo pasaulio. Mes turime atsiskirti nuo pasaulio.
Laiško romiečiams 12 skyriuje, 2 eilutėje rašoma: „Ir neprisitaikykite prie šito pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą“.
Antras atsiskyrimas yra nuo religinės sistemos.
2 Kor 6, 14-18; 2 Tim 3, 5
Trečias atsiribojimas, tai atsiskirti nuo klaidingą mokslą skelbiančių brolių.
Yra du būdai, kuriais pasireiškia susiskaldymas ir pasipiktinimas priešingam mokslui.
Pirmas būdas. Kai yra gyvenama nuodėmėje. Pirmame laiške korintiečiams
5 skyriuje rašoma apie tikinčiojo gyvenimą nuodėmėje. Paulius rašo, kad reikia pašalinti tokį iš savo pačių tarpo. Su tokiu nė nevalgyti prie vieno stalo, kaip rašoma
11 eilutėje.
Antras būdas. Kai yra skelbiamas klaidingas mokslas. Tai broliai, kurie skelbia neteisingą mokslą ir atsisako būti pataisomas.
Yra tokių, kurie skelbia priešingą mokslą, bet kai išgirsta teisingą mokslą,
jie pasitaiso. Jie pradeda tuo tikėti ir skelbti teisingai. Bet yra tokių, kurie skelbia
neteisingą mokslą ir nenori pasitaisyti.
Kai sutinkame brolį, skelbiantį priešingą mokslą, mes suteikiame jam pažinimą. Bet jei žmogus atsisako to mokslo, pakartotinai neigia jį, tuomet reikia
atsiriboti nuo tokio brolio ir pasakyti apie jį kitiems, kad žinotų, kas jis toks, kad jo
reikia vengti. Tokia tvarka yra taikytina tik atskiroje bažnyčioje, o ne plačiu mąstu.
Gal 5, 7-11: „Jūs gerai bėgote; kas jums sutrukdė, kad neklausytumėte tiesos
(Pauliaus mokslo)? Šis įtikinimas ateina ne iš to, kuris jus šaukia. Truputis raugo
(klaidingas mokslas) įraugina visą minkalą. Aš pasitikiu jumis per Viešpatį, kad
nebūsite kitaip nusiteikę; bet jūsų klaidintojas, kas jis bebūtų, turės pakelti savąjį
teismą. Ir aš, broliai, jei aš vis dar skelbiu apipjaustymą, kodėl dar kenčiu persekiojimą? Tuomet kryžiaus papiktinimas yra liovęsis. Aš norėčiau, kad jūsų klaidintojai būtų iškirsti“.
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Tie broliai, kurie atėjo ir suklaidino galatus, kurie atnešė truputį raugo ir
įraugino visą minkalą, buvo tie, kurie skelbė apipjaustymą, įstatymą. Paulius sako:
„Aš norėčiau, kad jūsų klaidintojai būtų iškirsti“. Paulius norėjo, kad jie atsiskirtų
nuo tų, kurie juos drumsčia, nes jie gali sužlugdyti tikinčiuosius.
Jei kas nors ateina ir skelbia klaidingą mokslą, tuomet reikia atkirsti juos nuo
savęs, atsiskirti. Lygiai taip pat mes ir nuo pasaulio turime atsiskirti ir nemąstyti
taip, kaip jie mąsto.
1 Tim 6, 3-5: „Jei kas moko kitaip ir nesutinka su sveikais žodžiais – mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais ir mokslu, kuris yra pagal dievotumą; tas yra
išdidus, nieko nežinantis, bet pakvaišęs dėl klausimų ir svaidymosi žodžiais, iš ko
kyla pavydas, kivirčai, keiksmai, pikti įtarinėjimai, iškreipti ginčai sugedusio proto ir tiesos neturinčių žmonių, manančių, kad pelnas yra dievotumas: nuo tokių
pasišalink“.
Nuo tikinčiųjų, kurie nesutinka su Pauliaus paskelbtais sveikais žodžiais –
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais, reikia pasišalinti.
2 Tim 2, 15-18: „Studijuok, kad pasirodytum išmėgintu Dievui, darbininku,
neturinčiu ko gėdytis, teisingai padalijančiu tiesos žodį. Bet venk bedieviškų ir
tuščių plepalų, nes jie išaugs į didesnį bedieviškumą. Ir jų žodis ės kaip ėda vėžys,
iš kurių yra Himenėjas ir Filetas; kurie tiesos atžvilgiu nuklydo, sakydami, kad
prisikėlimas jau įvykęs; ir nugriovė kai kurių tikėjimą“.
Reikia teisingai padalyti Tiesos Žodį. Paulius išvardino žmones, kurie skelbė
ne tą mokslą.
2 Tim 2, 21: „Todėl jei kas apsivalys nuo šitų, tas bus indas garbei, pašvęstas
ir tinkamas šeimininko naudojimui, ir paruoštas kiekvienam geram darbui“.
Reikia apsivalyti nuo šitų blogų mokytojų, kurie skelbia neteisingą mokslą.
Kuri bažnyčia apsivalys nuo tų mokytojų, ta bus indas garbei, pašvęstas ir tinkantis Valdovo naudojimui ir paruoštas kiekvienam geram darbui. Bažnyčia negali
būti pasiruošusi geram darbui, ištobulinta geram darbui, jei ji turi klaidingų mokytojų savo tarpe.
Tit 1, 9-13: „...tvirtai besilaikantis ištikimo žodžio, kaip buvo išmokytas, kad
sveiku mokslu pajėgtų paraginti ir įtikinti prieštaraujančius. Nes yra daug neklusnių ir tuščiakalbių, ir klaidintojų, ypač tų iš apipjaustymo, kurių burnos turi būti
sustabdytos, kurie apverčia ištisus namus, mokydami tai, ko neturėtų, dėl nešvaraus pelno. Vienas iš jų, jų pačių pranašas, tarė: „Kretiečiai visados melagiai, pikti
žvėrys, tingūs pilvai. Šis liudijimas yra teisingas. Todėl peik juos griežtai, kad būtų
sveiki tikėjime“.
2 Tes 3, 6-7: „Na, o jums, broliai, įsakome mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
vardu, kad jūs atsitrauktumėte nuo kiekvieno brolio, kuris vaikšto netvarkingai ir
ne pagal tradiciją, kurią iš mūsų gavo. Nes patys žinote, kaip turite sekti mumis,
nes mes nesielgėme tarp jūsų netvarkingai“.
Kas yra ta tradicija, kurią Paulius mini šiose eilutėse?
2 Tes 2, 15: „Todėl, broliai, stovėkite tvirtai ir laikykitės tradicijų, kurių buvote išmokyti ar tai žodžiu, ar mūsų laišku“.
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Tradicijos, tai mokslas, kurį Paulius paskelbė tikintiesiems. Todėl Paulius
sako, jei yra brolis, kuris vaikšto nedrausmingai ir ne pagal tradicijas, ne pagal
Pauliaus paskelbtą mokslą, tuomet reikia atsitraukti nuo tokio brolio.
2 Tes 3, 14: „Ir jei kuris neklauso mūsų žodžio šituo laišku, pasižymėkite tokį
ir nebendraukite su juo, kad susigėstų“.
Jei kas neklauso to Žodžio, kurį skelbia Paulius, reikia pasižymėti tokį ir
pasakyti apie jį, kad visi jį žinotų, ir su juo nebendrauti, kad jis susigėstų. Kai tikintysis nepaklūsta Pauliaus mokslui, jo krikščioniškas gyvenimas sušlubuoja. Jo
elgesys pasikeičia. Jis nesielgia taip, kaip turi elgtis. Ne visi broliai gali būti kartu.
Paulius moko savo laiškuose, kad yra brolių, nuo kurių reikia atsiriboti, pasišalinti
nuo jų. Nuo tokių, kurie skelbia neteisingą mokslą ir nenori būti pataisomi. Nuo
tokių, kurie gyvena taip, kaip pasaulis gyvena. Ir nuo tokių, kurie nori suteršti
Pauliaus mokslą, įvesdami religiją.
Atsiskirti nuo tokių brolių, tai nereiškia, kad reikia jų nekęsti. Nuo jų atsiskirti reikia tam, kad jie suprastų, jog negerai daro. Negalima suteršti mokslo, kurį
Paulius skelbia. Negalima daryti jokių kompromisų, šitas mokslas turi būti išlaikytas tyras. Pagal jį reikia gyventi tam, kad būtų harmonija vietinėje bažnyčioje.
Tai reikia daryti malonės motyvais.
Kai vietinėje bažnyčioje yra brolių, skelbiančių ne tokį mokslą, kurį Paulius
paskelbė, tuomet jų reikia vengti. Bet tai reikia daryti ne kaip su priešais, bet kaip
su broliais, kad jie susigėstų ir suprastų, kad negalima teršti to mokslo, kurį Paulius
skelbia. Kitas mokslas mums nėra priimtinas, mes negalime to toleruoti. Mes negalime daryti kompromisų. Taigi, jei brolau, nenori priimti tai, ką Paulius skelbia,
tau čia ne vieta. Vietinei bažnyčiai reikia vienintelio dalyko – sveiko mokslo, kurį
skelbia Paulius. Sveikas mokslas ištobulina tikinčiuosius, paruošia juos tarnystei.
Niekas kitas negali ištobulinti tikinčiųjų, tik sveikas mokslas, kurį Paulius skelbia
savo laiškuose, kuris yra skirtas mums, Kristaus kūnui. Jei vietinėje bažnyčioje yra
skelbiamas ne toks mokslas, kurį Paulius skelbia, tai ir tikintieji bus nesveiki, nestabilūs, neištobulinti, mėtomi iš vieno šono į kitą, bet kokio mokslo vėjo blaškomi.
Tit 3, 9: „Bet venk kvailų klausimų ir genealogijų, ir nesutarimų, ir kivirčų
dėl įstatymo; nes jie yra nenaudingi ir tušti“.
Yra kvailų klausimų, kuriems nėra atsakymo. Toks klausimas niekam nenaudingas.
Tit 3, 10-11: „Žmogų eretiką po pirmo ir antro įspėjimo atmesk; žinodamas,
kad toks yra apverstas ir nusideda, būdamas savęs pasmerktas“.
Žmogų eretiką, kuris skelbia neteisingą mokslą, atmesk. Taip rašoma ir Laiško romiečiams 16 skyriuje. Eretiką pirmiausia reikia įspėti. Jį įspėji pirmą kartą,
antrą kartą, pamokai, kaip reikia teisingai skelbti Dievo Žodį, kad reikia teisingai
padalyti Dievo Žodį ir panašiai. Bet jei jis nenori priimti to ir toliau nori skelbti
klaidingą mokslą, tada jį reikia atmesti. „Žinodamas, kad toks yra apverstas ir nusideda, būdamas savęs pasmerktas“. Jis yra pats savęs pasmerktas. Nei vienas jam
per galvą nedaužo su Biblija, jis pats save pasmerkė, atmesdamas sveiką mokslą.
Rom 12, 10: „Nuoširdžiai mylėkite vienas kitą broliška meile; su pagarba
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teikiantys vienas kitam pirmenybę“.
Nuklydusį brolį turime pataisyti broliškos meilės motyvais, o ne norėdami
pasipuikuoti savo pažinimu. Nereikia tokio brolio pažeminti. Mes turime į jį žiūrėti taip, kaip Dievas į jį žiūri. Jam reikia pataisymo, o tai reikia daryti su broliška meile, vertinant situaciją taip, kaip Dievas vertina. Jei jam reikia papeikimo,
jį reikia papeikti Dievo Žodžiu, kaip Dievo Žodis papeikia tą, kuris skelbia ne tą
mokslą.
Rom 12, 15. 18: „Džiaukitės su tais, kurie džiaugiasi, ir verkite su tais, kurie
verkia. Jei būtų įmanoma, tiek kiek yra jumyse, gyvenkite taikiai su visais žmonėmis“.
Ar aš galiu verkti su verkiančiais? Žinoma, kad galiu. Ar aš galiu gyventi
taikiai su klystančiu broliu? Žinoma, kad galiu.
Rom 14, 1: „Silpnąjį tikėjime priimkite, bet ne abejotiniems ginčams“.
Brolis, kuris skelbia neteisingą mokslą, yra silpnas tikėjime. Mes turime jį
priimti, nesiginčydami ir neiškeldami savo pažinimo, o jį pamokydami, parodydami, ką jis neteisingai skelbia.
Rom 14, 10: „Bet kodėl tu teisi savo brolį? Arba kodėl tu niekini savo brolį?
Nes mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę“.
Mes neturime teisti tokio brolio, neturime jo niekinti. Mūsų tikslas tokį brolį
atstatyti, o ne jį sunaikinti.
Rom 14, 15. 20: „Bet jei tavo brolis yra nuliūdintas dėl tavo valgio, tu jau
vaikštai negeraširdiškai. Savo valgiu nenaikink to, už kurį mirė Kristus. Negriauk
Dievo darbo dėl maisto“. Mūsų tikslas nenaikinti to brolio, nenaikinti Dievo darbo, kurį Jis atlieka tame brolyje.
Rom 15, 2. 5: „Tegul kiekvienas iš mūsų įtinka savo artimui jo labui, statydinimui. Na, o kantrybės ir paguodos Dievas teduoda jums būti tarpusavyje vienos
minties pagal Kristų Jėzų“. Mes turime statydinti tą brolį, o ne jį naikinti. Mes turime galvoti apie tą brolį, kaip Kristus apie jį galvoja, kaip Kristus jį priima.
•• tarnauja ... savo pilvui. ••
Klaidžiamoksliai netarnauja Viešpačiui Jėzui Kristui, neskelbia to mokslo,
kurį reikia skelbti. Jie sau tarnauja. Jie daro tai, ką jie nori, o ne tai, ko reikalauja
sveikas mokslas.
•• gražbilyste bei švelniomis kalbomis klaidina paprastųjų širdis ••
Matome, kad jie klaidina gražiomis kalbomis ir gražiais žodžiais, švelniomis
kalbomis. Jie kalba tai, kas dora, kas Biblijoje parašyta. Paulius rašo Laiške galatams 3 skyriuje, 1 eilutėje: „O kvaili galatai, kas jus apkerėjo“. Apkerėjimas, tai
užburimas, suviliojimas gražiais žodžiais, bei švelniomis kalbomis.
1 Kor 2, 1. 4: „Ir aš, broliai, kai atėjau pas jus, neatėjau kalbos ar išminties
puikumu, skelbdamas jums Dievo liudijimą. Ir mano kalba bei mano skelbimas
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buvo ne viliojančiais žmogaus išminties žodžiais, bet Dvasios ir jėgos parodymu“.
Kodėl Paulius taip skelbė?
1 Kor 2, 5: „kad jūsų tikėjimas stovėtų ne žmonių išmintimi, bet Dievo jėga.“
Fil 3, 17: „Broliai, būkite kartu mano sekėjai ir paženklinkite tuos, kurie
vaikšto taip, kaip jūs turite mus pavyzdžiu“.
Matome, kad čia irgi parašyta „paženklinti“. Tik čia reikia paženklinti tuos,
kurie vaikšto pagal Pauliaus mokymą. Čia paminėti geri broliai, skelbiantys tiesą,
teisingą mokslą. Juos irgi reikia paženklinti, žinoti, kas jie yra, nes jie skelbia tiesą.
Fil 3, 20: „Nes mūsų elgsena yra danguje; iš kur mes ir laukiame Gelbėtojo,
Viešpaties Jėzaus Kristaus“.
Mūsų bendravimas, mūsų elgsena, mūsų gyvenimo būdas turi būti susijęs
su dangiškuoju, nes ten yra mūsų palaiminimai, mes esame palaiminti Kristuje
visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose. Laiške kolosiečiams rašoma, kad
prisirištume prie to, kas aukštai, o ne prie to, kas žemėje. Laiške efeziečiams, 2 skyriuje, rašoma, kad mes esame prikelti kartu su Kristumi ir sėdime Tėvo dešinėje.
Ten mūsų vieta ir mūsų mąstymas turi remtis dangiškuoju mąstymu. Paulius sako:
„Pasižymėkite tokius brolius, kurie skelbia teisingą mokslą“. Taigi turime pasižymėti tuos brolius, kurie skelbia teisingą mokslą ir sekti jais. Ir taip pat pasižymėti
brolius, kurie skelbia neteisingą mokslą ir vengti jų.
Rom 16, 18a: „Nes tokie tarnauja ne mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, bet savo
pilvui“.
Pažiūrėkime, kas yra „savo pačių pilvui“?
Fil 3, 18-19: „(nes daugelis, apie kuriuos aš jums dažnai sakydavau ir dabar
sakau netgi verkdamas, vaikšto kaip kad būtų Kristaus kryžiaus priešai, kurių galas – žlugimas, kurių Dievas – jų pilvas ir kurių šlovė yra jų gėdoje, kurie nusiteikę
tam, kas žemiška)“.
Jie yra nusiteikę žemiškiems dalykams, jų elgsena nėra danguje. Jie mąsto apie žemiškus dalykus. Pastebėkite, kad tie žmonės, kurie skelbia neteisingą
mokslą, yra Kristaus kryžiaus priešai. Jie yra išgelbėti žmonės, bet jie skelbia ne tą
mokslą, kokį Paulius skelbė.
Kaip žmogus gali tapti Kristaus kryžiaus priešu?
Gal 5, 11: „Ir aš, broliai, jei aš vis dar skelbiu apipjaustymą, kodėl dar kenčiu
persekiojimą? Tuomet kryžiaus papiktinimas yra liovęsis“.
Jei skelbi įstatymą, tuomet liaujasi kryžiaus papiktinimas. Jei neskelbi kryžiaus, o skelbi įstatymą, tuomet nėra už ką ant tavęs pykti. Jei skelbi įstatymą,
tuomet neskelbi kryžiaus. Tada tampi kryžiaus priešu.
Gal 5, 4: „Kristus tapo negaliojančiu jums, kurie esate išteisinti įstatymu; jūs
esate atkritę nuo malonės“.
Kas nori skelbti įstatymą, tas yra atkritęs nuo malonės, nuo kryžiaus skelbimo. Tas yra kryžiaus priešas. Broliai, kurie skelbia mokslą, priešingą Pauliaus
mokslui, tampa Viešpaties priešai, jie tampa kryžiaus priešai. Jie netarnauja Viešpačiui Jėzui Kristui, bet savo paties pilvui.
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Fil 3, 19: „Kurių galas – žlugimas, kurių Dievas – jų pilvas ir kurių šlovė yra
jų gėdoje, kurie nusiteikę tam, kas žemiška“.
Kristaus kryžiaus priešai yra tie, kurie skelbia neteisingą mokslą. Jų galas
yra žlugimas.
1 Tim 1, 19-20: „Išlaikydamas tikėjimą ir gerą sąžinę; kurią kai kurie atmetę
patyrė tikėjimo laivo sudužimą; iš kurių yra Himenėjas Iš kurių yra Himenėjas ir
Aleksandras; kuriuos atidaviau šėtonui, kad išmoktų nepiktžodžiauti“.
Fil 3, 19: „ Kurių galas – žlugimas, kurių Dievas jų pilvas. ir kurių šlovė yra
jų gėdoje, kurie nusiteikę tam, kas žemiška“.
Laiško romiečiams 16 skyriuje rašoma, kad jie tarnauja savo pilvui, ne Viešpačiui Jėzui Kristui. „Jų šlovė gėdoje“.
Gal 6, 13: „Nes nei jie patys, kurie yra apipjaustyti, nesilaiko įstatymo; bet
trokšta, kad jūs būtumėte apipjaustyti, kad jie galėtų pasigirti jūsų kūnu“.
Jų šlovė kūne, jie giriasi kūnu, o ne Viešpačiu. Jie giriasi žmonėmis. Todėl jų
šlovė yra gėdoje
Lk 16, 15: „Ir jis jiems tarė: „Jūs esate tie, kurie patys save teisina žmonių
akivaizdoje, bet Dievas žino jūsų širdis; nes tai, kas yra aukštinama tarp žmonių,
Dievo akyse yra pasibjaurėjimas“.
Visada prisiminkime šią eilutę. Tai, kas yra aukštinama žmonių akyse, tai,
kas yra garbinga tarp žmonių: „jis yra garsus pastorius, garsus teologijos profesorius“, Dievo akyse tai yra pasibjaurėjimas.
Fil 3, 19: „Kurių galas – žlugimas, kurių Dievas jų pilvas. ir kurių šlovė yra jų
gėdoje, kurie nusiteikę tam, kas žemiška“.
Jų tarnystė paremta žemiškais dalykais.
Fil 3, 20: „Nes mūsų elgsena yra danguje; iš kur mes ir laukiame Gelbėtojo,
Viešpaties Jėzaus Kristaus“.
Tų brolių elgsena nėra danguje, jų gyvenimo būdas nėra dangiškas, kurį
Paulius skelbė, jie mąsto apie žemiškus dalykus.
•• paženklinkite tuos... ••
Todėl tokius brolius reikia pasižymėti, žinoti jų vardus, kad ir kiti žinotų, jog
jie skelbia neteisingą mokslą, ir vengti jų, atsiriboti nuo jų. Tokia turi būti broliška
drausmė atskiroje bažnyčioje. Taip pat reikia pasižymėti ir žinoti vardus tų, kurie
skelbia teisingą mokslą ir sekti jais, prisijungti prie tokių brolių, kurie skelbia teisingą mokslą.
Tie broliai, kurie skelbia neteisingą mokslą, kalba gražias kalbas ir naudoja
Bibliją: „gražbilyste bei švelniomis kalbomis klaidina paprastųjų širdis“. Jie skelbia įstatymą. Įstatymas moko daryti gera. Bet jie skelbia ne tai, ką reikia skelbti.
Laiško romiečiams 16 skyriaus 18 eilutę atitinka Patarlių 14, 15; 23, 3. 6. 8
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• Rom 16, 19 •
„Nes jūsų klusnumas pasklido visiems.
Todėl džiaugiuosi dėl jūsų, tačiau noriu,
kad jūs būtumėte išmintingi gėriui,
o neišmanūs blogio atžvilgiu“.
Romiečiai buvo klusnūs tam mokslui, kurį skelbė Paulius, ir jų klusnumas
pasklido visiems žmonėms. Reikia būti išmintingu gėriui, tam mokslui, kurį Paulius skelbia. Taip pat reikia būti neišmaniu neteisingam ir blogam mokslui.

• Rom 16, 20 •
„Ir ramybės Dievas netrukus sutrins šėtoną
po jūsų kojomis. Mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus malonė tebūna su jumis. Amen“.
Ką reiškia Dievas netrukus sutrins šėtoną po jų kojomis? Jei darysite, kas
parašyta 17-19 eilutėse, jei būsite išmintingi gėriui ir neišmanūs blogiui, tuomet
Dievas netrukus sutrins šėtoną po jūsų kojomis. Šėtono melo programa jūsų nepaveiks, nes jūs seksite tuo, ką Paulius skelbia, ir gyvensite pagal jo mokslą, kaupdami jį savo sieloje.
Tai liudijimas, kad ir ateityje šėtonas bus sutraiškytas po mūsų kojomis. Apreiškimo 12 skyriuje rašoma, kad šėtonas ir jo angelai bus išmesti iš dangaus vietų.
O mes esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose. Kai būsime pagauti į orą, Tėvas mus paskirs į tas vietas, kad jas užimtume. Šėtonas bus
sutryptas.
Apie tai, kad šėtonas dabar sėdi dangaus vietose ir, kad tarp mūsų ir šėtono
vyksta dvasinė kova, rašoma Laiške efeziečiams. Ši eilutė „Ir ramybės Dievas netrukus sutrins šėtoną po jūsų kojomis“ tarsi ruošia romiečius Laiškui efeziečiams,
kur kalbama apie šėtoną ir dangaus vietas.

• Rom 16, 21-22 •
„Timotiejus, mano bendradarbis,
ir mano giminaičiai Liucijus,
Jasonas ir Sosipatras sveikina jus.
Aš, Tercijus, kuris užrašiau šitą laišką,
sveikinu jus Viešpatyje“.
Tercijus surašė Laišką romiečiams. Jis buvo Pauliaus sekretorius. Paulius jam
diktavo žodžius, o Tercijus juos užrašė.
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• Rom 16, 23-24 •
„Mano ir visos bažnyčios šeimininkas Gajus
sveikina jus. Miesto valdytojas Erastas
ir brolis Kvartas sveikina jus.
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė
tebūna su jumis visais. Amen.“.
Paulius užbaigia žodžiu „Amen“. Tarsi užbaigtų Laišką romiečiams.
Toliau Paulius pratęsia 25 eilute:

• Rom 16, 25-26 •
„Na, o tam, kuris turi galią jus įtvirtinti
pagal mano evangeliją ir Jėzaus Kristaus
skelbimą pagal apreiškimą paslapties,
kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios,
bet dabar atskleista ir pranašų Raštais pagal
amžinojo Dievo įsakymą apreikšta visoms
tautoms tikėjimo klusnumui, vienam išmintingajam Dievui tebūna šlovė per Jėzų Kristų
amžinai. Amen“.
„Pagal mano evangeliją ir Jėzaus Kristaus skelbimą pagal apreiškimą paslapties“.
Apie apreiškimą paslapties Paulius toliau rašo Laiške efeziečiams. Laiškas
efeziečiams skelbia mokslą apie kryžių, apie bažnyčią, Kristaus kūną, apie mūsų
palaiminimą dangaus vietose. Paulius tarsi ruošia romiečius tam, kas rašoma Laiške efeziečiams, kur bus kalbama apie apreiškimą paslapties.
Laiškas romiečiams išliejo pirminį ir pagrindinį pamatą ir ant kurio toliau
statosi kitos pastato dalys. Ant šio pamato toliau statysis Laiškas efeziečiams.
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DŽ. KALVINO ir DŽ. ARMINIJAUS
TEORIJOS
Kai kuriuose tikinčiųjų sluoksniuose laikomasi tokios teorijos, jog žmogus yra
nepajėgus nieko gero padaryti, tame tarpe nepajėgia ir tikėti. Jis neturi savyje jėgų
tikėti. Žmogus yra toks sugedęs, kad jis net negali patikėti evangelija, net jei jis ir
išgirstų ją. Tačiau tai klaidinga teorija, visiškai nesutinkanti su tuo, ko mokoma Biblijoje. Rašte mokoma, kad žmogus gali tikėti ir kad Dievas jam duoda laisvę tai padaryti. Tikėjimas priklauso nuo žmogaus. Jis turi pajėgumą arba tikėti, arba netikėti.
Hbr 11, 6: „Bet be tikėjimo neįmanoma jam patikti; nes ateinantysis pas Dievą, turi tikėti, kad jis yra, ir kad jis yra atlygintojas tiems, kurie uoliai jo ieško“.
Ar tikėjimas patinka Dievui? Dievui patikti gali tik tas, kuris tiki. O Laiško
romiečiams 8 skyriuje, 8 eilutėje rašoma, kad tie, kurie yra kūne, negali patikti
Dievui. Todėl, kai kurie krikščionys sako: „Matote, mums, gyvenantiems pagal
kūną neįmanoma patikti Dievui. Vadinasi mes ir tikėti negalime patys“. Daugelyje
krikščionių sluoksnių vyrauja tokia tendencija, kad žmogus yra visiškai nepajėgus
tikėti. Jis yra tiek sugedęs, kad net negali tikėti. Pažiūrėkime į Dievo Žodį ir išsiaiškinkime, ar taip iš tiesų yra.
2 Tes 2, 11-12: „Ir dėl šios priežasties Dievas pasiųs jiems stiprų paklydimą, kad
jie tikėtų melu, kad būtų pasmerkti visi, kurie netikėjo tiesa, bet mėgo neteisumą“.
Dievas pasmerks tuos žmones, kurie netikėjo tiesa. Ar Dievas davė žmogui
laisvą pasirinkimą tikėti arba netikėti? Žinoma. Dievas davė žmogui laisvę rinktis.
Tuos, kurie netiki, Dievas pasmerks, o tuos, kurie tiki, Dievas išgelbės.
Rom 1, 16: „Nes aš nesigėdiju Kristaus evangelijos, kadangi ji yra Dievo jėga
išgelbėjimui – kiekvienam, kuris tiki“.
Dievas išgelbėja per evangeliją tą, kuris tiki.
1 Kor 1, 21: „Nes kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal Dievo
išmintį, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki“.
Dievas išgelbėja tuos, kurie tiki. Vadinasi žmogus gali tikėti. Jei, paskelbęs
evangeliją, Dievas laukia kol žmogus patikės, kad jį išgelbėtų, vadinasi Dievas paliko žmogui galimybę ir laisvę tikėti arba netikėti.
Laiško romiečiams 8 skyriuje, 28-30 eilutėse, rašoma: „Ir žinome, kad visa
kartu veikia į gera tiems, kurie myli Dievą, tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo
tikslą. Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir iš anksto paskyrė atitikti atvaizdą jo
Sūnaus, kad jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Be to, kuriuos jis iš anksto
paskyrė, tuos jis ir pašaukė, ir kuriuos jis pašaukė, tuos jis ir išteisino, ir kuriuos jis
išteisino, tuos jis ir pašlovino“.
Paulius šiose eilutėse vartoja tokius terminus, kuriais paaiškina, kokiu būdu
Dievas įgyvendina Savo tikslą ir kokias mums tai duoda garantijas.
Pirmiausiai rašoma apie išankstinį pažinimą. Dievas mus pažinojo iš anksto. An-
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tra, rašoma apie išankstinį nulėmimą. Dievas mus nulėmė iš anksto. Trečia, rašoma
apie pašaukimą. Ketvirta, rašoma apie išteisinimą. Galiausiai, paminėtas pašlovinimas.
Kas bus pašlovintas? Tas, kuris bus išteisintas. Kas bus išteisintas? Tas, kuris
bus pašauktas. Kas bus pašauktas? Tas, kuris yra iš anksto nulemtas. Kas yra iš
anksto nulemtas? Tas, kuris yra iš anksto pažinotas. Gaunasi terminų seka, pagal
kurią Dievas įgyvendina visus Savo tikslus, kurie kiekvienas turi savąją prasmę
ir tikslą. Dėl šitų terminų vyksta debatai įvairiose teologijos sluoksniuose. Patys
pagrindiniai tų debatų pradininkai yra Dž. Kalvinas ir Dž. Arminijus. Atitinkamos yra ir jų paliktos teorijos: kalvinizmas ir arminijonizmas. Tie debatai prasidėjo
prieš tūkstantį metų.
Pagrindiniai debatai vyksta penkiuose punktuose.
Visiškas žmogaus bejėgiškumas.
Besąlygiškas išrinkimas. Dievas išsirenka besąlygiškai.
Ribotas atpirkimas. Ne visi žmonės gali būti atpirkti.
Neįmanoma pasipriešinti Dievo malonei.
Šventųjų ištvermė.
Apie žmogaus visišką bejėgiškumą, jo iškrypimą ir sugedimą arminijonizmas sako, kad žmogus turi laisvą pasirinkimą. Taip sakoma ir Biblijoje, kad žmogus turi laisvą pasirinkimą ir galimybę tikėti arba netikėti. Kalvinizmas gi sako,
kad žmogus iš savęs neturi pajėgumo tikėti. Žmogus yra visiškai sugedęs ir nepajėgus, bejėgis, negalintis netgi tikėti.
Arminijonizmas sako, kad išrinkimas yra sąlygiškas. Taip pat Arminijonizmas sako, kad atpirkimas yra neribotas, kad Jėzus Kristus mirė už visus žmones.
Arminijonizmas tiki, kad galima pasipriešinti Dievo malonei, galima pasipriešinti Šv. Dvasiai, kas atitinka ir Dievo Žodį. Žmogus turi laisvą pasirinkimą, jis
gali pats daryti sprendimus, nesvarbu ar jie blogi, ar geri.
Šventųjų ištvermė, tai reiškia, kad šventieji turi išstovėti iki galo, iškentėti iki
galo ir tada jie bus išgelbėti.
Kalvinizmas tiki, kad jei Dievas nulėmė išgelbėti žmogų, tai pastarasis niekaip negali pasipriešinti Dievo malonei. Dievas išgelbėja žmogų prieš pastarojo
valią. Tačiau tai prieštarauja Biblijos mokymui, kad Dievas davė žmogui laisvą
pasirinkimą tikėti ar netikėti. Tas, kuris tiki, tą Dievas ir išgelbėja per malonę. Tas,
kuris netiki, tas atstumia Dievo malonę.
Šitie 5 punktai sukėlė pačias karščiausias diskusijas tarp arminijonistų ir
kalvinistų. Tačiau nei arminijonizmas, nei kalvinizmas pilnai neatitinka Biblijos
požiūrio. Šios dvi kryptys yra paėmusios iš Biblijos tik tam tikras sąvokas bei terminus ir aplink jas sukūrę savąsias filosofijas.
Kalvinizmas tiki, kad Dievas išsirinko vienus žmones išgelbėjimui, o kitus pražūčiai. Dievas išsirinko, kad vieni žmonės būtų išgelbėti, o kiti – pražūtų
ugnies ežere. Kalvinizmas teigia, kad Jėzus Kristus mirė ne už visus, bet tik už dalį
žmonių – už išrinktuosius, kurie yra išrinkti išgelbėjimui.
Rom 8, 28-29: „Ir žinome, kad visa kartu veikia į gera tiems, kurie myli Die-
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vą, tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą. Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir
iš anksto paskyrė“.
Išsireiškimas „iš anksto pažinojo“. Kalvinizmas šį žodį išaiškina kitaip. Jie
sako, kad Dievas ne „iš anksto pažinojo“, bet „iš anksto pamilo, mylėjo“. Jie taip
aiškina, nes daugelyje Biblijos vietų žodis „pažino“ yra tas pats kaip ir „pamilo“. Sakykime, kad Pradžios knygoje parašyta, jog „Adomas pažino Ievą ir jiems
gimė sūnus“. Kalvinizmas ima tą žodį „pažino“ ir vartoja jį kaip „pamilo, mylėjo
iš anksto“. Arba Jėzus Evangelijoje pagal Matą vartoja tokį išsireiškimą: „Eikite
šalin, aš niekada jūsų nepažinojau“. Reiškia, kad Jis niekada jų nemylėjo. Tačiau
„iš anksto pažinoti, iš anksto žinoti“ nereiškia „iš anksto mylėti“.
Apd 2, 23: „Jį, atiduotą Dievo nustatytu nutarimu ir išankstiniu žinojimu, jūs
ėmėte ir piktomis rankomis nukryžiavote bei nužudėte“.
Išankstinis žinojimas reiškia, kad Dievas yra kažką iš anksto numatęs. Dievas iš
anksto mato visus dalykus, Jis mato, kas bus priekyje, kas bus ateityje. Tai ir yra išankstinis žinojimas, pažinojimas. Dievas mato ateitį. Apie tai net nekyla abejonių, nes mes
žinome, kad Biblijoje yra užrašyta daug dalykų, kurie dar neįvykę, bet įvyks ateityje.
Kalvinizmas laikosi tos teorijos, kad Dievas išankstinis žinojimas, tai reiškia, kad Dievas iš anksto viską suplanavo, kad visa, kas vyksta žemėje, jau yra iš
anksto Dievo nulemta, kad tai vyktų. Tačiau tai netiesa. Ar mes darome nuodėmes
todėl, kad Dievas iš anksto nulėmė, kad mes jas darytume? Jei taip, tuomet Dievas
yra nuodėmės autorius ir iniciatorius, juk Jis nulėmė, kad jūs darytumėte nuodėmes. Jei Dievas iš anksto nulėmė viską, kas dabar vyksta, vadinasi Dievas nulėmė,
kad jūs nugyventumėte savo gyvenimą būtent taip, kaip dabar gyvenate. Vadinasi
jūs darote nuodėmes todėl, kad Dievas buvo iš anksto nulėmęs, kad jas darytumėte. Matote, kokia gaunasi nesąmonė kai imami terminai iš Biblijos, kaip šiuo atveju
„išankstinis žinojimas“, ir jais pagrindžiamos įvairios teorijos.
Jer 7, 31: „Ir jie pastatė Tofeto aukštumas, esančias Hinomo sūnaus slėnyje, kad
savo sūnus ir dukteris degintų ugnyje, ko aš jiems neįsakiau ir tai man neatėjo į širdį“.
Ar Dievas norėjo, kad Izraelio tauta statytų tuos aukurus savo sūnums ir
dukterims deginti? Dievas sakė, kad Jis neįsakė jiems to daryti, kad Jam niekada
neatėjo tai į širdį. Jei visa, kas vyksta žemėje, vyksta todėl, kad Dievas tai buvo
nulėmęs iš anksto, tai kodėl, kai Izraelio tauta nuklydo pas pagonis ir pradėjo deginti savo sūnus ir dukteris, Dievas jiems pasakė, kad Jis tokių dalykų nenulėmė,
Jam tai net neatėjo į širdį? Jis sako, kad niekada neįsakė tokių dalykų jiems daryti
ir tai niekada neatėjo į Jo širdį. Dievas nenorėjo, kad Izraelio tauta taip gyventų
ir elgtųsi. Bet tai įvyko. Tačiau taip buvo ne todėl, kad Dievas buvo nulėmęs, kad
taip įvyktų, bet todėl, kad Izraelio tauta turėjo laisvę rinktis, kaip jie nori gyventi
ir elgtis. Jų blogas elgesys, tai Dievo kaltė. Tai nebuvo Dievo nulemta, tai žmogaus
pasirinkti nuklydimai.
Jer 19, 5: „Taip pat jie statė Baalo aukštumas, kad degintų savo sūnus ugnimi
kaip deginimo aukas Baalui, ko aš neįsakiau ir nekalbėjau, ir tai man neatėjo į galvą“.
Dievas sako, kad Jis neįsakė tai daryti ir tai Jam neatėjo į galvą. Tai nebuvo
Dievo tikslas, kad jie taip darytų. Tai visiškai neatitiko Jo planams. Dievas to visiškai nenorėjo, jie patys taip darė. Tačiau tai nereiškia, jog Dievas iš anksto nežinojo,
kad tai įvyks. Dievas viską žino iš anksto, kas bus. Jis žino, kas įvyks po tūkstančio
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tūkstančių metų. Dievui neegzistuoja laikas. Jis viską mato į priekį, Jis mato ateitį.
Tačiau Jis nesuplanavo tų dalykų, kad jie įvyktų. Kai Adomas ir Ieva nusidėjo,
Dievas nenulėmė, kad Adomas ir Ieva nusidėtų. Ką Dievas sakė Adomui ir Ievai?
„Dauginkitės ir užpildykite žemę, valdykite ją ir nevalgykite vaisiaus nuo to medžio, nuo kurio aš neleidžiu, nes kai valgysite, tai mirsite“. Dievas nenorėjo, kad
Adomas ir Ieva nusidėtų, bet jie nusidėjo todėl, kad tai buvo žmogaus pasirinktas
elgesys. Nors Dievas iš anksto žinojo, kad jie nusidės, tačiau Jis nebuvo nulėmęs
ar suplanavęs, kad jie nusidėtų. Dievas nenorėjo, kad jie nusidėtų. Jis tik iš anksto
žinojo, kad tai įvyks, kaip ir visus įvykius Dievas iš anksto žino, kad jie įvyks. Tačiau Jis nėra jų nulėmęs, kad jie taip įvyktų. Tai ne Dievo įtaka, kad žemėje vyksta
visokie blogi dalykai. Tačiau Dievas iš anksto žino, kad tai vyks. Todėl išankstinis
žinojimas ir nulėmimas yra dvi skirtingos sąvokos. Vien dėl to, kad Dievas iš anksto viską žino, nereiškia, kad Jis viską iš anksto ir nulėmė, kad tai įvyktų.
Jer 32, 35: „Ir jie pastatė Baalo aukštumas, esančias Hinomo sūnaus slėnyje,
kad leistų savo sūnus ir savo dukteris per ugnį Molechui; ko aš jiems neįsakiau ir tai
net neatėjo man į galvą, kad jie darytų tokią bjaurystę, priversdami Judą nusidėti“.
Dievas iš anksto nenulėmė, kad žmonės darytų nuodėmes. Dievas sako: „tai
neatėjo man į galvą, kad jie darytų tokią bjaurystę“.
Kai žmonės nusideda ir sako, kad visa tai įvyko, nes Dievas nulėmęs, kad
taip įvyktų, tokiu būdu jie nori nusimesti kaltę nuo savęs. Tegul kiti būna kalti, bet
ne aš. Žmogus to ir nori: numesti kaltę nuo savęs. Aš nekaltas, kiti tegul būna kalti,
tegul Dievas būna kaltas.
Dievas numato ateitį, Jis žino, kas įvyks ateityje. Dievas žino, kas būtų, jei
jūs neskaitytumėte šių pamokų, o eitumėte kažkur kitur ir kažką kitą darytumėte.
Dievas žino visas galimybes, visus niuansus jūsų gyvenime. Jis viską mato į priekį: visą jūsų minčių tėkmę ir ką jūs darytumėte, jei jūs nedarytumėte to, ką dabar
darote. Kas būtų atsitikę, jei nebūčiau ten ir ten nuėjęs? Ką aš būčiau daręs? Ar nekyla jums tokių minčių? Jei ten nuvažiuočiau, kažin ką aš veikčiau ir ką daryčiau?
Dievas žino, ką jūs darytumėte, Jis mato ateitį ir visus galimus jūsų pasirinkimus.
Tikėjimas, tai ne sudėtingas veiksmas, kuriam reikėtų didelių pastangų ar
kokios tai galios. Žmogus tiki širdimi, tai širdies veiksmas, kaip rašoma Laiške romiečiams. Tikėjimas, tai paprasčiausia kai tiki tuo, kas sakoma. Daug svarbiau yra
ne pats žmogaus tikėjimas, bet tai, kuo žmogus tiki, pats objektas, kuriuo jis tiki.
Jei objektas, kuriuo tu tiki, yra Dievo Žodis, Dievo tiesa, tada tavo tikėjimas turi
gerą pagrindą, nes jis remiasi tiesa. Bet jei tu tiki melu, tai nesvarbu, koks bebūtų
stiprus tavo tikėjimas, jis yra tuščias, bevertis ir netgi pražūtingas.
Rom 4, 4-5: „Na, o tam, kuris dirba, atlygis nepriskaitomas iš malonės, bet
iš skolos. O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas yra
įskaitomas teisumu“.
Matome, kad tikėjimas nėra kažkoks tai darbas ar milžiniška pastanga, reikalaujanti išorinės pagalbos. Tikėjimas, tai paprasčiausia kai tiki. Pastebėkite, rašoma „jo tikėjimas”. Galimybę tikėti ir pajėgumą tikėti turi kiekvienas žmogus. Tai
yra įdėta žmoguje nuo sukūrimo pradžios. Žmogus turi laisvą valią tikėti arba netikėti. Nėra žemėje nei vieno žmogaus, kuris negalėtų tikėti. Nėra taip, tarsi vienas
žmogus gali tikėti, nes turi pajėgumą, o kitas – negali – jam tai neduota.

206

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

Ef 2, 8: „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą; ir tai ne iš jūsų: tai Dievo
dovana“.
Mes esame išgelbėti malone per tikėjimą. Kai mes patikėjome, Dievas mus
išgelbėjo Savo malone.
Ef 1, 13-14: „Kuriuo ir jūs įtikėjote, išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją; juo įtikėję jūs buvote ir užantspauduoti ta šventa pažado Dvasia, kuri yra
mūsų paveldo užstatas iki nupirktos nuosavybės atpirkimo, jo šlovės gyriui“.
Mes išgirdome išgelbėjimo evangeliją ir pasitikėjome Kristumi, patikėjome
tuo, ką Jis padarė už mus ant kryžiaus. Ir tada Dievas mus užantspaudavo šventa
pažado Dvasia. Tikėjimas, tai paprasčiausia kažkuo tikėti, o šiuo atveju tuo, ką
sako Dievo Žodis. Mūsų išgelbėjimas, amžinasis gyvenimas yra Dievo dovana
vien todėl, kad mes patikėjome mūsų išgelbėjimo evangelija. Dievas mus išgelbėjo
ir davė dovanai amžinąjį gyvenimą ir visus kitus dalykus, kartu su Kristumi.
Rom 1, 16: „Nes aš nesigėdiju Kristaus evangelijos, kadangi ji yra Dievo jėga
išgelbėjimui – kiekvienam, kuris tiki“.
Dievo Žodis, Kristaus evangelija, kurią Paulius skelbia, yra jėga išgelbėti kiekvieną žmogų, kuris tiki. Žodyje yra jėga. Tas Žodis, kuriuo mes tikime, suteikia
amžiną gyvenimą, išgelbėja žmogų. O tikėjimas ateina klausantis to Dievo Žodžio.
Tikėjimas ateina iš klausymo, o klausymas iš Dievo Žodžio (Rom 10, 17). Tikėjimas
remiasi Dievo Žodžiu, kurį mes išgirstame, o per tą Žodį Dievas mus išgelbėja. Šv.
Dvasia mums paskelbia Pauliaus užrašytus evangelijos žodžius. Šv. Dvasia niekada nieko nedaro be Dievo Žodžio. Šv. Dvasia visą savo darbą daro per Dievo Žodį.
Dievo Žodis neveikia be Šv. Dvasios ir Šv. Dvasia neveikia be Dievo Žodžio.
Jn 6, 63: „Tai dvasia, kuri atgaivina; kūnas neduoda jokios naudos; žodžiai,
kuriuos aš jums kalbu, yra dvasia ir yra gyvenimas“.
Žodžiai, kuriuos Jėzus kalbėjo, tai Dievo žodžiai, jie yra Dvasia. Tie žodžiai,
kuriuos Jėzus kalba, yra Šv. Dvasia ir jie yra gyvenimas, gyvybė. Šv. Dvasia per
Dievo Žodį suteikia amžiną gyvenimą. Kai išgirdę Pauliaus skelbiamą Kristaus
evangeliją, jūs ja tikite, tada jūs gaunate amžinąjį gyvenimą, nes tie evangelijos
žodžiai yra Dvasia ir yra gyvenimas.
Hbr 4, 12: „Nes Dievo žodis gyvas ir galingas...“
Dievo Žodis yra gyvas, jame yra Dievo gyvybė.
Mt 12, 12-13: „Tad kiek daugiau žmogus yra geresnis už avį? Todėl yra teisėta daryti gera sabato dienomis“. Tuomet jis sako žmogui: „Ištiesk savo ranką“. Ir
jis ją ištiesė; ir ji buvo atstatyta sveika kaip ir kita“.
Ko reikėjo tam žmogui, kad jis ištiestų savo ranką? Jam reikėjo Dievo Žodžio
galios. Jėzus ištarė Dievo žodžius. Jis pasakė: „Ištiesk“. Žmogus patikėjo Jo žodžiais ir ją ištiesė. Pirma žmogui reikėjo išgirsti Dievo Žodį, o paskui juo patikėti
tam, kad Dievo Žodis jam suteiktų gyvybę. Ta žinia, kurią Jėzus Kristus skelbė
žmogui, turėjo gyvybę, turėjo gyvenimą. Žmogus patikėjo Kristaus žodžiais, Dievo žodžiais, ir gavo gyvenimą. Per Dievo žodžius žmogus gauna Dievo gyvybę.
Kai žmogus patikėjo, jo ranka pasidarė sveika.
Jn 5, 28-29: „Nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kai visi, esantys kapuose,
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išgirs jo balsą ir išeis; tie, kurie darė gera – į gyvenimo prisikėlimą; o tie, kurie darė
pikta – į pasmerkimo prisikėlimą“.
Žmonės išgirs Dievo Žodį ir išeis. Miręs žmogus išgirsta žodį ir atsikelia.
Niekas neturi tokios galios kaip Dievo žodis.
Ef 1, 13: „Kuriuo ir jūs įtikėjote, išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją; juo įtikėję jūs buvote ir užantspauduoti ta šventa pažado Dvasia“.
Atkreipkite dėmesį į šioje eilutėje išdėstytą veiksmų eiliškumą. Pirma, žmogus išgirsta savo išgelbėjimo evangeliją. Antra, žmogus patiki Kristumi, kuris skelbiamas išgelbėjimo evangelijoje. Trečia, Dievas užantspauduoja patikėjusį žmogų
šventąja pažado Dvasia.
Gal 3, 2: „Vien tai norėčiau iš jūsų sužinoti: ar jūs gavote Dvasią įstatymo
darbais, ar tikėjimo klausymu?“
Kaip jūs gavote Dvasią? Klausydamiesi tikėjimo, klausydamiesi išgelbėjimo
evangelijos, kaip rašoma Laiške efeziečiams.
Rom 6, 17: „Bet ačiū Dievui, kad buvote nuodėmės tarnais, tačiau iš širdies
paklusote tam mokslo pavidalui, kuris jums buvo įteiktas“.
Ką reiškia iš širdies paklusti? Patikėti. Laiško romiečiams 10 skyriuje rašoma,
kad širdimi žmogus tiki teisumui. Žmogus tiki, paklūsta, širdimi. Toliau rašoma,
kas atsitinka, kai žmogus patiki, paklūsta, širdimi.
Rom 6, 18: „Tad būdami išlaisvinti iš nuodėmės, jūs tapote teisumo tarnais“.
Dar kartą išvardinkime paeiliui visus žingsnius. Pirma, žmogus išgirdo Dievo Žod. Antra, jis patikėjo, tai yra, iš širdies pakluso tam mokslo pavidalui, kuris
buvo jam įteiktas. Trečia, tas mokslas, tas Dievo Žodis, išlaisvino žmogų iš nuodėmės.
Besilaikantys kalvinizmo teorijos sako, kad žmogus pats negali tikėti, jam
reikia, kad Dievas jį įgalintų tai padaryti. Dažnai žmonės net nepagalvoja, kas tai
yra Dievo įgalinimas. Įgalinimas ar kitaip galios suteikimas, tai Dievo įsiterpimas
į žmogų, kai pastarajam yra suteikiama Dievo gyvybė. Dievas įsiterpia į žmogų
ne kitaip, kaip tik suteikdamas jam Savo gyvybę. Kai Dievas įsiterpia į žmogaus
gyvenimą, įvyksta atgimimas. Tuomet pagal Dž. Kalvino teoriją išeitų, kad Dievas
primiausia įsiterpia į žmogaus gyvenimą, jį atgimdo, kad šis turėtų Dievo galios tikėjimui. Jei Dž. Kalvinas teisus, jei pirmiausia reikia žmogui atgimti, kad jis galėtų
tikėti, tuomet žmogui pirmiausia yra duodama Šv. Dvasia (juk mes esame atnaujinti Šv. Dvasia – Titui 3, 5), o tik po to, jau atgimęs žmogus turi pajėgumą tikėti.
Tačiau tokia Dž. Kalvino teorija susikerta su Dievo Žodžio teorija. Kas gi
parašyta Laiške efeziečiams? Yra išdėstytas konkretus eiliškumas: Pirma, žmogus
išgirsta evangelijos Žodį; Antra, žmogus pasitiki evangelijos Žodžiu; Trečia, žmogus užantspauduojamas Šv. Dvasia. Taigi pirmiausia žmogus išgirsta Žodį, po to
juo pasitiki, o tik po to, kai jau žmogus yra patikėjęs, tik tada Dievas įsiterpia į
žmogų, tik tada Dievas jį atgimdo Šv. Dvasia, tik tada Šv. Dvasia ateina pas žmogų
ir jame apsigyvena. Taigi pirma – išgirstamas Žodis, antra – žmogaus tikėjimas,
trečia – atgimdymas Šv. Dvasia. Dž. Kalvinas antrą ir trečią žingsnius sukeitė vietomis. Pagal jį gaunasi, kad: pirma – žmogus išgirsta Žodį, antra – žmogus yra

208

|

ROMIEČIŲ LAIŠKO STUDIJOS

atgimdomas Šv. Dvasia, juk jam reikia Dievo gyvybės tikėjimui, ir trečia – žmogus
patiki Dievo Žodžiu.
Taigi nepasitvirtina Dž. Kalvino teorija, kad žmogus pats negali tikėti, kad
pastarajam reikalingas Dievo įgalinimas.
Mums reikia išmokti išlaikyti Pauliaus evangeliją tyrą, be jokių priemaišų.
Kodėl? Nes joje yra Dievo gyvybė. Joje yra Dievo gyvenimas, Dievo jėga, Dievo
šviesa, kuri nušviečia protus pažinimu. Todėl mes prie šios evangelijos nieko negalime pridėti: jokių priemaišų ir jokių žmogaus darbų. Mes turime skelbti šitą
evangeliją tyrą ir švarią, kokią Paulius skelbė, nes joje yra Dievo gelbėjanti galia,
išgelbėjanti tą, kuris ja pasitiki.
Pažiūrėkime, ką Biblija kalba apie šiuos terminus: išankstinį pažinojimą, nulėmimą, pašaukimą ir išrinkimą, ir kaip ji paneigia tai, ką skelbia įvairios teologijos, ypač tokios kaip kalvinizmas ir arminijonizmas.
Rom 8, 29-30: „Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir iš anksto paskyrė atitikti
atvaizdą jo Sūnaus, kad jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Be to, kuriuos jis
iš anksto paskyrė, tuos jis ir pašaukė, ir kuriuos jis pašaukė, tuos jis ir išteisino, ir
kuriuos jis išteisino, tuos jis ir pašlovino“.
Išankstinis nulėmimas
Rom 8, 28: „Ir žinome, kad visa kartu veikia į gera tiems, kurie myli Dievą,
tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą“.
Šioje eilutėje rašoma apie pašaukimą pagal Jo tikslą.
Pagal 29 eilutę reiškia, kad tuos, kuriuos Dievas iš anksto pažinojo ir nulėmė,
tuos Jis ir pašaukė. Dievas iš anksto pažinojo tuos žmones, kurie patikės evangelija, nes „jis ir iš anksto paskyrė atitikti atvaizdą jo Sūnaus, kad jis būtų pirmagimis
tarp daugelio brolių“. Tuos, kuriuos iš anksto pažinojo, kad jie patikės evangelija, tuos Dievas ir nulėmė, kad jie atitiktų atvaizdui Jo Sūnaus, kad jie gautų tokį
šlovingąjį kūną, kokį ir Jėzus Kristus turi (šlovingąjį kūną gausime tada, kai prisikelsime). Tuos, kuriuos iš anksto pažinojo kad jie įtikės, tuos Dievas ir paskyrė
prisikėlimui. Dievas iš anksto žino, kuris žmogus įtikės evangelija. Dievas mato
ateitį, skaito žmonių širdis.
Pažiūrėkime, ką reiškia išankstinis nulėmimas. Dievas iš anksto, prieš pasaulio sukūrimą žinojo, kurie įtikės, todėl nulėmė tuos žmones, iš anksto paskyrė,
kad jie atitiktų atvaizdui Jo Sūnaus.
Rom 8, 30: „Be to, kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos jis ir pašaukė“.
Dievas iš anksto pažinojo tuos, kurie įtikės, todėl Jis juos iš anksto nulėmė, o vėliau
ir pašaukė, kad jie būtų išgelbėti. Žinodamas, kad tie žmonės įtikės, Dievas pasirūpino,
kad jiems būtų paskelbta evangelija. Dievas tuos žmones pašaukė per Savo evangeliją.
Kalvinizmas kitaip traktuoja išankstinį nulėmimą. Ši teorija sako, kad Dievas dar prieš pasaulio sukūrimą paskyrė vienus žmones išgelbėjimui, o kitus –
pragarui. Tas žmogus, kuris paskirtas išgelbėjimui, tas bus išgelbėtas, o tas, kuris
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paskirtas pragarui, nebus išgelbėtas, nors ir labai norėtų. Kalvinizmas teigia, kad
Jėzus Kristus mirė už tuos žmones, kurie iš anksto buvo paskirti išgelbėjimui, bet
už tuos, kurie nebuvo paskirti išgelbėjimui, bet pragarui, už tuos Jėzus Kristus nemirė. Kalvinizmas perša nuomonę, kad žmogus neturi laisvo pasirinkimo. Dievas
nusprendė: tu eisi į dangų, o tu – į pragarą, tai taip ir bus.
Tačiau, kalbėdamas apie išankstinį nulėmimą, Paulius nekalba apie išgelbėtus ir neišgelbėtus žmones. Paulius rašo vien tik apie išgelbėtus žmones, kad siejasi tik su išgelbėtais žmonėmis. Todėl išankstinis nulėmimas negali nieko bendro
turėti su neišgelbėtais žmonėmis. Apie išankstinį nulėmimą Paulius kalba savo
laiškuose, kad tikintieji gaus tam tikrą paskirtį. Jiems bus kažkas skirta, tikintieji
turės tam tikrą, Dievo skirtą likimą.
Rom 8, 28: „Nes kurį jis iš anksto pažinojo, jis ir iš anksto paskyrė atitikti
atvaizdą jo Sūnaus“.
Iš anksto pažinojęs tą, kuris įtikės Kristų, Dievas iš anksto paskyrė, kad šis
atitiktų atvaizdą Jo Sūnaus, kad šis būtų prikeltas ir gautų tokį pat šlovingąjį kūną,
kokį Jėzus Kristus turi. Tokį likimą Dievas nulėmė išgelbėtam žmogui. Tai neturi
nieko bendro su neišgelbėtais žmonėmis, kurie į pragarą. Iš anksto nulemti žmonės yra tie, kurie yra Kristuje Jėzuje, tikintieji. Dievas nieko iš anksto nepaskyrė
tam žmogui, kuris nėra Kristuje.
Ef 1, 4: „Pagal tai, kaip jis mus išsirinko jame prieš pasaulio įkūrimą, kad mes
būtume šventi ir be kaltės jo akivaizdoje meilėje“.
Citata sako, kad Jis mus išsirinko, kad mes būtume Jame. Citata nesako, kad
Dievas išsirinko, kad vieni būtų Kristuje, o kiti nebūtų. Dievas išsirinko mus, tikinčiuosius, Jame. Kai mes įtikėjome Kristumi kaip savo Gelbėtoju, mes buvome
pakrikštyti į Kristų, ir Kristuje Dievas mus išsirinko. Dievas mus išsirinko vienam
tikslui: „kad mes būtume šventi ir be kaltės jo akivaizdoje meilėje“.
Dievas išsirinko esančius Kristuje, kad jie būtų šventi ir be kaltės Jo akivaizdoje meilėje. Nekalbama, kad vienus Dievas išsirinko išgelbėjimui, o kitus pražūčiai. Rašoma apie jau išgelbėtuosius žmones, esančius Kristuje, kad jie atliktų tam
tikrą tikslą: „kad mes būtume šventi ir be kaltės jo akivaizdoje meilėje“.
Ef 1, 5: „Iš anksto mus paskyręs sau įvaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo
valios norą“.
Tai dar vienas mūsų išankstinio nulėmimo tikslas. Dievas iš anksto nulėmė,
kad mes visi, esantys Kristuje, gautume įvaikystę. Atkreipkite dėmesį, nerašoma,
kad Dievas nulėmė, idant vieni būtų įvaikinti, o kiti – ne. Kalbama išskirtinai apie
vienintelę grupę – apie esančius Kristuje. Dievas iš anksto nulėmė vien tik esančiųjų
Kristuje likimus, kad tik jie gautų įvaikystę. Kai mes būsime prikelti, mes prieš visą
visatą būsime pristatyti kaip Dievo įvaikiai. Panašumu būsime kaip Jėzus Kristus.
Turėsime tokį pat šlovingąjį kūną, kaip Jėzus Kristus turi. Ir Dievo šeimoje mes būsime kaip pilnai suaugę sūnūs, tokie kaip Jėzus Kristus. Dabar tai yra mūsų dvasinė
pozicija, kurios mes realybėje dar neturime. Bet vieną dieną tai bus realybė, mes ją
turėsime. Ir Dievas iš anksto nulėmė, kad tai įvyktų su esančiais Kristuje.
Ef 1, 11: „Kuriame mes gavome ir paveldą, būdami iš anksto paskirti pagal
tikslą to, kuris visa veikia savo valios nutarimu“.
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Tai dar vienas išankstinis Dievo nulėmimas. Dievas, pagal Savąjį tikslą, iš
anksto nulėmė, kad esantys Kristuje, gautų paveldą. Tai paveldas kartu su Kristumi, nes Laiške romiečiams 8 skyriuje rašoma, kad esame bendrapaveldėtojai su
Kristumi. Mūsų paveldas yra tas pats paveldas, kurį turi Kristus. Ką Kristus turi,
tai bus ir mūsų. Ir tai Dievas nulėmė dar prieš pasaulio sukūrimą. Rašoma, kad Jis
mus, Kristaus kūną, išsirinko dar prieš pasaulio sukūrimą. Dievas dar prieš pasaulio nulėmė mūsų prisikėlimą ir gyvenimą per amžius, turint šlovingąjį Kristaus
kūną, įvaikystę ir paveldą su Kristumi. Dievas tai nulėmė ne pasaulio žmonėms,
o tik esantiems Kristuje. Išankstinis nulėmimas tai, kai Dievas iš anksto nulemia
kažką padaryti su tais, kurie yra Kristuje. Išankstinis nulėmimas visiškai nekalba
apie vienų žmonių nulėmimą išgelbėjimui, o kitų – pragarui. Tokios teorijos laikosi
kalvinizmas. Bet tai klaidinga teorija, susikertanti su Biblijos teorija.
Rom 8, 30: „Be to, kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos jis ir pašaukė, ir kuriuos
jis pašaukė, tuos jis ir išteisino, ir kuriuos jis išteisino, tuos jis ir pašlovino“.
Dievas iš anksto nulėmė, kad Kristaus kūno nariai atitiktų Jo tikslui, kad
jie būtų prikelti, kad jie gautų paveldą kartu su Kristumi, kad jie būtų įvaikinti,
kad jie atitiktų Jo Sūnaus atvaizdui, todėl Jis juos ir pašaukė. Dievas tuos žmones
pakvietė per evangeliją, kad jie įtikėję būtų išgelbėti ir patektų į Kristų, o Kristuje
gautų tai, ką iš anksto Dievas jiems paskyrė duoti. Kad Dievas jiems duotų, ką iš
anksto buvo paskyręs, Dievas pirmiausiai turėjo juos išgelbėti.
Kalvinizmas gi teigia, kad pašauktieji yra tie, kurie yra išrinktieji. Paskelbti
evangeliją galima tik tiems, kurie yra išrinktieji. Neišrinktiems žmonėms negalima
skelbti evangelijos.
Mk 13, 20: „Ir jei Viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neišsigelbėtų nei
vienas kūnas; bet dėl išrinktųjų, kuriuos jis išsirinko, jis sutrumpino tas dienas“.
Dievas Tėvas pašaukė žmones išgelbėjimui.
1 Kor 1, 9: „Ištikimas yra Dievas, kuriuo jūs buvote pašaukti į jo Sūnaus Jėzaus Kristaus mūsų Viešpaties bendrystę“.
Dievas Tėvas mus pašaukė į Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tarnystę. Jis mus pašaukė. O kaip Jis tai padarė? Per evangeliją, kaip rašoma Antrame
laiške tesalonikiečiams 2, 13-14 eilutėse.
Gal 1, 6: „Aš stebiuosi, kad nuo to, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip
greitai persimetėte į kitą evangeliją“.
Dievas pašaukia mus į Kristaus malonę, į tą evangeliją, kurią skelbia Paulius.
Ir nei vienas žmogus negali būti išgelbėtas, jei Dievas Tėvas Jo nepašaukia.
2 Tes 2, 13-14: „Bet mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti Dievui už jus,
Viešpaties mylimi broliai, nes Dievas nuo pradžios jus išsirinko išgelbėjimui per
Dvasios pašventinimą ir tiesos tikėjimą; į tai jis pašaukė jus per mūsų evangeliją,
kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę“.
Mes matome, kaip Dievas Tėvas pašaukia žmogų į išgelbėjimą. Per evangeliją. Per evangelijoje užrašytus žodžius. Dievas paskelbia žmogui evangeliją, Dievo
žodžius, ir per tuos žodžius Dievas žmogų pašaukia. Dievas kviečia per evangelijos žodžius, ir kai žmogus teigiamai atsiliepia į tą kvietimą – tiki tais žodžiais, tada
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Dievas jį išgelbėja. Kai žmogus tiki tuo, ką Dievas sako, tai Dievas jį išgelbėja.
Jn 6, 37: „Visi, kuriuos Tėvas man duoda, ateis pas mane; ir to, kuris ateina
pas mane, jokiu būdu neišvarysiu“.
Kas yra tie, kurie ateina pas Jėzų?
Jn 6, 35: „Ir Jėzus jiems tarė: „Aš esu gyvenimo duona: kas ateina pas mane,
niekada nebealks, ir kas mane tiki, niekada nebetrokš“.
„Kas pas mane ateina“ yra tie patys „kas mane tiki“. Pas Jėzų Kristų ateina
tik tie, kurie tiki. Dievas davė Jėzui Kristui tuos, kurie tiki.
Jn 12, 32: „Ir jeigu aš būsiu pakeltas nuo žemės, prie savęs patrauksiu visus“.
Jėzus Kristus patrauks prie Savęs žmones. Kaip Jis tai padarys? Vėlgi, niekaip kitaip, o tik per Žodį, per evangeliją. Pas Jį ateis visi, kurie tiki Jo skelbiama
evangelija. Tą patį sako ir Antras laiškas tesalonikiečiams 2 skyrius, 13-14 eilutės,
kad Dievas pašaukia ir išgelbėja mus per evangeliją, per Savo Žodį. Evangelija, per
kurią Dievas mus pašaukia, turi gyvus Dievo žodžius, suteikiančius mums gyvenimą. Laiške hebrajams rašoma, kad Dievo žodis gyvas ir galingas. Mūsų biblijose
užrašytuose žodžiuose yra Dievo gyvybė ir galia, tai ne šiaip sau užrašyti žodžiai,
skirti diskusijoms ar naujoms teorijoms.
Rom 1, 16: „Nes aš nesigėdiju Kristaus evangelijos, kadangi ji yra Dievo jėga
išgelbėjimui – kiekvienam, kuris tiki“.
Ta evangelija, kurią Paulius skelbė, yra Dievo jėga išgelbėjimui. Evangelija
turi galią išgelbėti žmogų. Tačiau išgelbėjimas yra apibrėžtinis, su sąlyga. Išgelbėjamas tik tas, kuris tiki.
Dievo terminai: „pašauktieji“ ir „išrinktieji“ kalba apie tikinčiuosius. Niekur
biblijoje nekalbama, kad išrinktieji ar pašauktieji yra neišgelbėti pasaulio žmonės,
kurie yra išrinkti dangui arba pragarui. Biblijoje išrinktieji ir pašauktieji, tai žmonės, esantys Kristuje. Tačiau yra viena išimtis. Yra vienas žmogus, kurio likimas
buvo iš anksto nulemtas. Tas žmogus yra Viešpats Jėzus Kristus.
Išrinkimas
Iz 42, 1: „Štai mano tarnas, kurį palaikau, mano išrinktasis, kuriuo gėrisi
mano siela; aš padėjau ant jo savo dvasią; jis sukels teismą pagonims“.
Jėzus Kristus yra vienintelis žmogus, kuris buvo Dievo išrinktas iš visos
žmonijos. Kristus vadinamas: „mano tarnas, mano išrinktasis“. Tarnas ir išrinktasis eina tarsi lygiagrečiai vienas su kitu. Daugiau panagrinėjus Bibliją, galima
padaryti išvadą, kad išrinkimas siejasi ne su išgelbėjimu, bet su tarnyste. Dievas
išrenka tam tikrą grupę žmonių tarnystei. Ne išgelbėjimui, bet tarnystei.
Jn 15, 16a: „Jūs manęs neišsirinkote, bet aš jus išsirinkau“.
Šitas eilutes nuolatos cituoja bažnyčiose ir sako, kad ne jūs išsirinkote Kristų,
bet Jėzus Kristus jus išsirinko išgelbėjimui, kad jūs būtute išgelbėti nuo pragaro.
Tačiau ar taip sako ši eilutė? Pažiūrėkime, kas sakoma toliau, kodėl Jėzus Kristus
išsirinko tikinčiuosius?
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Jn 15, 16b: „ir paskyriau jus, kad jūs eitumėte ir neštumėte vaisių, ir kad jūsų
vaisius išliktų; kad ko tik prašysite Tėvo mano vardu, jis jums tai duotų“.
Jėzus Kristus neišsirinko žmonių išgelbėjimui. Išrinkimas nesusijęs su žmogaus išgelbėjimu. Jėzus Kristus išsirinko tikinčiuosius, kad jie duotų vaisių. Išrinkimas siejasi su tarnyste. Jėzus Kristus iš tikinčiųjų grupės išsirinko tam tikrus
tikinčiuosius, kurie duotų tam tikrą vaisių, atliktų tam tikrą tarnystę. Jėzus Kristus
išsirinko 12 apaštalų iš visų mokinių ir juos paskyrė, kad jie atliktų tam tikrą tarnystę. Jis juos ir paskyrė būti apaštalais, kad jie atliktų apaštalystės tarnystę. Išsirinkimo ir paskyrimo tikslas yra susijęs su tarnyste, o ne su išgelbėjimu.
Rom 9, 11: „(nes vaikams dar negimus ir nepadarius nieko gero ar blogo, kad
Dievo tikslas išsilaikytų pagal išrinkimą, ne dėl darbų, bet dėl to, kuris pašaukia)“.
Kodėl Dievas išsirinko, kodėl Jis pašaukė? Kokiu tikslu Dievas išsirinko tam
tikrus žmones, tuos vaikus, jiems dar negimus?
Rom 9, 12: „jai buvo pasakyta: „Vyresnysis tarnaus jaunesniajam“.
Dievas išsirinko jaunesnįjį, kad vyresnysis tarnautų jaunesniajam.
Iz 41, 8-9: „Bet tu, Izraeli, mano tarne Jokūbai, kurį išsirinkau, mano draugo
Abraomo sėkla. Tu, kurį paėmiau nuo žemės pakraščių ir pašaukiau tave iš jos vadovų, ir tau pasakiau: ‘Tu mano tarnas; tave išsirinkau ir tavęs neatmesiu“.
Dievas išsirinko Izraelio tautą, kad ji būtų Dievo žmonių grupė, kuri atliktų
tam tikrą tarnystę Dievui. Kad jie atstovautų Dievą, kaip Dievo tarnai. Dievas išsirinko Izrealio tautą, kad jie būtų Jo tarnai, tarnautų Viešpačiui.
Pažiūrėkime į kitą grupę žmonių, kuriuos Dievas išsirinko tarnystei.
Ef 1, 4a: „Pagal tai, kaip jis mus išsirinko jame prieš pasaulio įkūrimą“.
Dievas Tėvas išsirinko mus, Kristaus kūną, prieš pasaulio įkūrimą. Dievas
išsirinko tuos, kurie yra jau Kristuje – Kristaus kūną.
Kodėl Jis išsirinko mus, Kristaus kūną?...
Ef 1, 4b: „...kad mes būtume šventi ir be kaltės jo akivaizdoje meilėje“.
Kristaus kūnas yra išrinktas tarnystei, kad kūno nariai būtų šventi ir be kaltės Dievo akivaizdoje. Kad mes būtume be kaltės, nebūtume peiktini ir tarnautume Dievui. Kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina.
Kaip Dievas išgelbėja žmogų? Koks žmogus gali būti išgelbėtas?
1 Kor 1, 21: „Nes kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal Dievo
išmintį, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki“.
Dievo valia, Dievui patinka, Dievas panorėjo išgelbėti tuos, kurie tiki Pauliaus skelbiama evangelija. Dievo valia yra išgelbėti tuos, kurie tiki. Dievas iš anksto pažinojo tuos, kurie patikės evangelija, todėl Jis juos pašaukė per Savo Žodį. O
kai žmonės patiki evangelija, tai Dievas juos pakrikštija, perkelia juos į Kristų ir yra
iš anksto nulėmęs, kad jie atitiktų Jo Sūnaus atvaizdą. Dievas nori visus žmones
išgelbėti, kaip rašoma Pirmame laiške Timotiejui. Tačiau Dievas išgelbėja tik tuos,
kurie tiki. Mūsų pasirinkimas tikėti Dievo buvo iš anksto pažintas. Dievas iš anksto
matė, kad mes tikėsime. Ir mūsų, išgelbėtųjų, likimas Kristuje – prisikėlimas, šlo-
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vingas kūnas, amžinoji šlovė Kristuje, paveldas su Kristumi, įsūnystė – buvo Dievo
iš anksto nulemtas. Tai Dievas iš anksto paskyrė tik tiems, kurie yra/bus Kristuje.
Aš esu pašauktasis, jūs esate pašauktasis todėl, kad esate pašaukti per Dievo
evangeliją. Per tą evangeliją, kurią Paulius skelbė. Todėl Pauliaus skelbta evangelija yra gyvybiškai svarbi ir turi būti skelbiama tokia, kokia ji yra, be jokių priemaišų. Nes ta evangelija yra Dievo galia išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Jei Pauliaus
evangelija bus iškraipyta, sumaišyta su kita evnagelija, tai ji jau nebebus gryna
evangelija, nebetokia, kokią Kristus perdavė Pauliui. Tada žmogus nebegirdės
tikros evangelijos, per kurią galėtų būti išgelbėtas. Per iškraipytą evangeliją nei
vienas žmogus negali būti išgelbėtas, nes Dievas nedavė iškraipytos evangelijos.
Dievas davė tikslią, švarią evangeliją, kurią skelbė Paulius, todėl ji turi būti išlaikyta tyra ir švari, be priemaišų.
Laiško romiečiams 1-5 skyriuose yra išlietas vienas evangelijos pamatas. Šiuose
skyriuose kalbama apie išteisinimą tikėjimu ir tikinčiojo amžiną saugumą Kristuje.
Antrasis pamatas yra 6-8 skyriuose. Šiuose skyriuose kalbama apie mūsų
gyvenimą pagal malonę. Kalbama apie mūsų šventėjimą, apie mūsų krikščionišką
tarnystę. Mes esame mirę nuodėmei, mirę įstatymui, mirę kūniškumui ir esame
gyvi Dievui, esame gyvi malonei ir esame gyvi Dvasiai, kad galėtume tarnauti
Dievui, duodami teisumo vaisius. Laiško romiečiams 6-8 skyriuose Paulius išdėsto
mokslą, kuris vadinasi šventėjimas, kaip mes šventėjame, kaip gyvename pagal
Dievo malonę.
1-5 skyriuose aprašoma, kaip mes gauname teisumą. 6-8 skyriuose aprašoma, kaip tas teisumas reiškiasi mūsų kasdieniame gyvenime, kaip tas teisumas yra
panaudojamas praktiškai. Mes turime gyventi pagal Dvasią, pagal tai, ką Dvasia
mus moko per Dievo Žodį, kas mes esame Kristuje per Šv. Dvasią. Kai mes vaikštome pagal tai, kas mes esame Kristuje, kas rašoma apie tai Dievo Žodyje, tuomet
mes vaikštome pagal tai, ko Dvasia mus moko per Savo Žodį. Tai ir yra vaikščiojimas pagal Dvasią, vaikščiojimas pagal Dievo Žodį. Atnaujiname savo protą Dievo Žodžiu, mes viską vertiname Dievo akimis, Dievo požiūriu, Dievo protu. Mes
turime Kristaus protą, kaip rašoma Antrame laiške korintiečiams, 2 skyriuje. Mes
turime įsūnystės poziciją Kristuje, turime pilną supratimą ir galime daryti sprendimus, remdamiesi Dievo Žodžiu.
Malonės gyvenimas
Rom 8, 14-17: „Nes visi, kurie yra Dievo Dvasios vedami, jie yra Dievo sūnūs. Nes jūs negavote vergystės dvasios, kad vėl bijotumėte; bet gavote įvaikystės
Dvasią, kuria šaukiame: „Aba, Tėve!“ Pati Dvasia liudija su mūsų dvasia, kad mes
esame Dievo vaikai, ir jei vaikai, tuomet paveldėtojai; Dievo paveldėtojai ir bendrapaveldėtojai su Kristumi; jei taip yra, kad mes kenčiame su juo, kad būtume ir
pašlovinti kartu“.
Mes turime įvaikystę ir paveldą Kristuje, mes būsime prikelti ir gausime tokį
šlovingą kūną, kokį turi Jėzus Kristus.
Gal 3, 29: „Ir jeigu jūs esate Kristaus, tada esate Abraomo sėkla ir paveldėto-
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jai pagal pažadą“.
Mes esame paveldėtojai. Laiško romiečiams 8 skyrius sako, kad mes esame
bendrapaveldėtojai kartu su Kristumi.
Gal 4, 1-3: „Dabar sakau, kad, kol paveldėtojas yra vaikas, jis niekuo nesiskiria nuo tarno, nors jis ir būtų visų viešpats; bet yra globėjų ir prižiūrėtojų valdžioje
iki tėvo nustatyto laiko. Taip ir mes, kai buvome vaikai, buvome pasaulio pradmenų vergijoje“.
Kol paveldėtojas yra vaikas, jis yra globėjo ir prižiūrėtojo valdžioje. Jam visi
sako, kur jam reikia eiti, ką daryti, ko nedaryti. Būti globėjo ir prižiūrėtojo valdžioje reiškia gyventi pagal įstatymą. Tai yra vaikiškas gyvenimas, nes vaikui reikia rodyti pirštu, ką jis turi daryti, kur jis turi eiti. Bet atėjo laikas, kad mes jau nebesame
įstatymo valdžioje, mus jau suteikta galimybė ir teisė patiems daryti sprendimus.
Mes tai darome, naudodamiesi Dievo Žodžiu, turėdami įsūnystės poziciją Kristuje, kaip savarankiški suaugę sūnūs. Dievas jau nebenori, kad mes elgtumėmės ir
bendrautume su Juo kaip vaikai, nesuprasdami ir nežinodami, ką turime daryti.
Dievas nori, kad į viską žiūrėtume kaip suaugę sūnūs, atnaujinę savo protą Dievo
žodžiais, užrašytais Pauliaus laiškuose. Dievas mums davė visas galimybes tai padaryti. Dievas nori, kad mes žinotume, ką Jis daro, kokia yra Dievo valia.
Gal 5, 5-6: „Nes mes per Dvasią tikėjimu laukiame teisumo vilties. Nes Kristuje Jėzuje nei apipjaustymas neduoda naudos, nei neapipjaustymas; bet tikėjimas,
veikiantis meile“.
Dievo akyse neturi reikšmės ar tu esi apipjaustytas, ar neapipjaustytas. Žmogaus padėtis neturi jokios reikšmės. Vienintelis dalykas, kuris Dievo akyse turi
reikšmę – tai tikėjimas, veikiantis meile. Dievui svarbu, kad mes turėtume tikėjimą, kuris veikia meile. Meilė tai ne jausmai. Meilė gimsta iš pažinimo, kaip rašoma
Laiške filipiečiams 1 skyriuje, 9 eilutėje: „kad jūsų meilė vis labiau ir labiau gausėtų pažinimu bei visokeriopu nuovokumu“.
Meilė pasireiškia pažinimu ir visų dalykų nuovokumu, vertinant viską taip,
kaip Dievas vertina. Tai yra meilė. Dievui svarbiausia, kad mes vaikščiotume kaip
pilnai suaugę sūnūs, atnaujinę protą Dievo Žodžiu, įgiję Dievo protą ir taip viską
vertindami, kaip Dievas viską vertina.
Gal 5, 18: „Bet jei esate Dvasios vedami, jūs nesate įstatymo valdžioje“.
Dievo Dvasia veda gyventi ne pagal įstatymą, bet pagal Dievo malonę. Pilnai suaugęs sūnus, turėdamas įsūnio poziciją Kristuje, turi gyventi pagal malonę,
o ne pagal įstatymą. Taip moko gyventi Dievo Dvasia – pagal malonę, pagal Pauliaus užrašytą malonės evangeliją. Įstatymas mūsų neišteisina, tik Dievo malonė
mus išteisina. Taip pat įstatymas mūsų nepašventina, o tik Dievo malonė mus pašventina. Mes šventėjame ne pagal įstatymą, bet pagal Dievo malonę.
2 Kor 9, 6-7: „Bet aš sakau tai: kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus; o kas dosniai
sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas teduoda pagal tai, kaip nutaria savo širdyje; ne
gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“.
Paulius išdėsto principą: „kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus“. Jei tikintysis
gausiai sėja, tai gausiai ir pjauna. Šis principas nesikeičia. Paulius sako korintiečiams, kad tai yra jūsų atsakomybė: „ar jūs duosite šykščiai, ar jūs duosite dos-
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niai“. Jūs turite tai nutarti savo širdyje. To niekas negali nuspręsti ar nustatyti: nei
pastorius, nei religijos, nei valdžios bažnyčioje, nei diakonai ar vyresnieji. Niekas
negali jums nurodyti, kiek jūs turite duoti. Jūs turite duoti pagal tai, kaip jūs nusprendžiate savo širdyje. Mes patys turime priimti sprendimus, kaip suaugę sūnūs,
kaip Dievo įsūniai, niekieno neverčiami ir niekieno neįsakomi. Mes turime laisvę
patys iš savęs priimti sprendimus. Laisvė yra sunkus dalykas. Žmonės nenori būti
laisvi, žmonės nori, kad jiems kažkas sakytų, ką jie turi daryti. Nes jei tu darai
sprendimus laisvu pasirinkimu, tai turi būti iš širdies. Turi pats pasirinkti, ką tu
nori daryti. Bet kai tau kažkas sako, ką tu turi daryti, tada tu tarsi neturi kitos išeities. Darai tai, ką tau liepė daryti. Gyvenimas pagal malonę moko pačiam daryti
sprendimus, vadovaujantis Dievo Žodžiu, niekam neverčiant to daryti. Paulius
antrame Laiške moko korintiečius, kad jie vaikščiotų pagal Dievo Dvasią, pagal
tai, ką Dievas moko juos daryti. Paulius liepia vertinti visus dalykus pagal tai, ką
Dievo Žodis sako, pagal tą poziciją Kristuje, kaip suaugusiems sūnums.
Tarkime, ateina pas mus į bažnyčią kažkoks svečias, krikščionis, pastorius,
misionierius ar dar kažkas, ir pradeda kalbėti, kokius jis daro nuostabius dalykus,
bet jam reikia lėšų jį paremti. Tačiau jūsų turite nuspręsti, ar norite jį remti, ar
ne. Tam, kad teisingai nuspręstumėte, pirmiausia turite įvertinti iš Dievo Žodžio
perspektyvos, ar šis misionierius iš tiesų daro tai, ką Dievas daro, ką Dievo Žodis
sako šiandien daryti, tai yra, ar jis skelbia tai, ką Paulius užrašė savo laiškuose.
Jūs turite jį apžiūrėti kaip per padidinamąjį stiklą. Niekas negali jums įsakyti ir
nurodyti, ką jūs turite daryti. Jei šiandien Kristaus kūno bažnyčios tikintieji darytų
sprendimus laisvai, atsižvelgdami į Dievo Žodį, įvertindami visą situaciją, tuomet
skelbiantiems Pauliaus evangeliją tikrai netrūktų pinigų tarnystei atlikti. Tikintysis, atnaujinęs savo protą Pauliaus skelbiama evangelija, gali nesunkiai įvertinti,
kuriuos pastorius, misionierius ir kitus evangelijos darbininkus reikia remti. Yra
sakoma, kad Dievas visada turi pinigų. Tačiau tie pinigai neauga ant medžių ir
Dievas jų stebuklingai neišmeta iš dangaus. Tie pinigai yra tikinčiųjų kišenėse. Tikintieji savo sprendimu nutaria, kam duoti ir kiek duoti. Jei tikintieji būtų subrendę, žinotų ką Dievas šiandien daro ir žinotų kokią tarnystę šiandien reikia remti,
tai tiesos skelbėjams, tiems kurie skelbia teisingai padalytą Dievo Žodį, pinigų nepritrūktų. Juos paremtų pilnai subrendę tikintieji ir neiššvaistytų pinigų ten, kur
nereikia. Dievo Žodžio išugdyti tikintieji neleistų pinigų savo kūnui patenkinti ar
remdami misionierius ar religijas, kurios neturi nieko bendro su šiandienos tiesos
skelbimu. Ar žinote, kad netikri skelbėjai, kurie neskelbia teisingai padalyto Dievo
Žodžio, jie vagia Dievo pinigus, juk juos remia tikintieji? Jie ima iš tikinčiųjų tuos
pinigus, kurie yra paskirti tikriems skelbėjams. Todėl labai svarbu, kad tikintysis
atnaujintų savo protą Pauliaus skelbiama evangelija ir atpažintų tikrus skelbėjus,
kuriuos iš tikrųjų reikia paremti.
Štai vienas pavyzdys apie du skirtingus misionierius. Tarkime, ateina vienas
misionierius ir sako, kad Afrikoje yra didelis pareikalavimas paramos, taip pat yra
palankios galimybės skelbti Pauliaus evangeliją, kad žmonių sielos būtų išgelbėtos, kad tikintieji augtų pažinime, kad jie pažintų, kas jie yra Kristuje, kad kurtųsi bažnyčios ir jose būtų skelbiama malonės evangelija. Tokie misionieriai nors ir
atlieka teisingą tarnystę, nors ir yra tikrieji skelbėjai, tačiau jie gauna labai mažai
pinigų. Jiems mažai kas teduoda.
Taip pat ateina antras misionierius. Jis parodo nuotraukas purvinų, ligotų,
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apsiverkusių, apsisnargliavusių vaikelių iš Afrikos ar kitų šalių. Ar žinote kiek jie
gauna? Jie gauna dešimteriopai daugiau už tikrąjį misionierių, skelbiamtį malonės
evangeliją. Jie tik nuvažiuoja į Afriką ir pamaitina tuos našlaičius, jokio Dievo Žodžio jiems nepaskelbia. Tų Afrikos našlaičių sielos taip ir lieka neišgelbėtos. Kas iš
to, kad jie vieną ar kitą dieną sočiai pavalgys, tačiau jų sielos pražus pragare. Paulius
skelbia ne pilvų maitinimo, bet sielų gelbėjimo evangeliją. Kas svarbiau, ar laikinas,
mirtingas, kūnas, kuriam reikia duonos kąsnio, ar amžina siela, kuriai reikia amžino
išgelbėjimo. Reikia gelbėti žmogaus sielą iš pragaro. Kai ateina toks misionierius
su savo nuotraukėlėmis, jis pavagia iš tikinčiųjų pinigus. Jis pagauna tikinčiuosius
per jų jausmus. Žmonės, pamatę tokias nuotraukas, apsiverkia ir pasiruošę atiduoti
paskutines kelnes. Tačiau kai ateina žmogus, kuris iš tikrųjų skelbia tiesą, skelbia
išgelbėjimą žmonių sieloms, tai tam žmogui nebeturi ko duoti, nes viską atidavė tam
misionieriui su nuotraukėlėmis, kuriam iš viso nereikėjo duoti.
Kodėl taip įvyko, kodėl tas tikrasis evangelijos skelbėjas negavo pinigų tarnystei, o apsišaukėlis buvo dosniai apibertas? Todėl, kad tikintieji nebuvo atnaujinę savo proto Pauliaus skelbiama evangelija ir negalėjo atskirti tikro skelbėjo nuo
netikro. Tikintieji parėmė tą, kurio nereikėjo remti, o to, kurį iš tikrųjų reikėjo paremti – neparėmė.
Tokia pati problema buvo ir Korinto bažnyčioje.
2 Kor 11, 2-3: „Nes aš pavyduliauju dėl jūsų dievotu pavydu, nes sužiedavau
jus su vienu vyru, kad pristatyčiau jus Kristui kaip skaisčią mergelę. Bet bijau, kad
kokiu nors būdu, kaip gyvatė savo klastingumu apgavo Ievą, taip ir jūsų mintys
nebūtų sugadintos atitraukiant nuo paprastumo, kuris yra Kristuje“.
Paulius sako, kad jis skelbia tiesą, bet bijo, kad jų kas nenuviliotų nuo tos
tiesos, kurią jis skelbia, kaip šėtonas klastingumu apgavo Ievą.
2 Kor 11, 4: „Nes jei kas atėjęs skelbia kitą Jėzų, kurio mes neskelbėme, arba
jei jūs priimate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, arba kitą evangeliją, kurios
nepripažinote, jūs gerai jį pakenčiate“.
Paulius sako, kad pas juos ateina tie, kurie skelbia kitą Jėzų, ne tą, kurį Paulius skelbė. Jie skelbia visiškai kitą evangeliją, ne tą, kurią Paulius skelbė. Ir korintiečiai priima tuos apsišaukėlius. Žiūrėkime kas po to gavosi.
2 Kor 11, 18-20: „Kadangi daugelis giriasi pagal kūną, tai ir aš pasigirsiu. Nes
jūs mielai pakenčiate kvailius (skelbiančius ne tą evangeliją),
kadangi patys esate išmintingi. Nes jūs pakenčiate, jei kas jus pavergia (pavergė korintiečius skelbdami ne tą evangeliją), jei kas jus suryja (jie juos apvalgo),
jei kas atima iš jūsų, jei kas save išaukština, jei kas smogia jums į veidą“.
Pas korintiečius atėjo tokie skelbėjai, kurie skelbė ne tą Jėzų, ne tą evangeliją, panašiai kaip misionieriai ateina su tomis nuotraukėlėmis, kad tik išmelžtų
bažnyčias. Paulius rašo, kad korintiečiai pakenčia tokius kvailius. Jie korintiečius
pavergia, pamina po padu, juos suryja, atima iš jūsų viską, ką turi, paskutines kelnes, išgręžia iš jūsų viską. Ir ne tik iš korintiečių viską atima, bet dar yra ir išdidūs
– trenkia korintiečiams per veidą, kaip su šlapia mazgote. Tie netikri skelbėjai nesiskaito su korintiečiais. O korintiečiais tik šypsosi, mano, kad jie yra išmintingi. Korintiečiai buvo pavergti tų, dabar vadinamų denominacijų, lyderių, kurie atėjo ir
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juos pavergė, iščiulpė, atėmė iš jų viską, ką jie turėjo, ir dar smogė jiems per veidą.
O korintiečiai tai pakentė, jie priėmė tai už tikrą pinigą, tarsi jie yra tikri skelbėjai,
ir taip turi būti. O dabar pažiūrėkime, kas atsitiko, kai pas korintiečius atėjo tikras
skelbėjas – Paulius. Jie supyko ant Pauliaus. Ir beje, Paulius iš jų negavo nei cento.
Tam pačiame Antrame laiške korintiečiams rašoma, kad Paulius iš jų neėmė nei
cento. Jie neturėjo, ką duoti Pauliui. O gal ir turėjo, tačiau nebuvo atnaujinę proto
Pauliaus evangelija ir buvo kaip akli kačiukai, neišmanė, ką reikia remti. Jie rėmė
tik šarlatanus, denominacininkus ar „misionierius“ su nuotraukėlėmis. Štai, kas
gaunais, kai tikintieji nėra atnaujinę proto.
Todėl būtina skelbti teisingai padalintą Dievo Žodį, kad žmonės būtų išmokyti ir sutvirtinti Pauliaus užrašyta tiesa. Tik tada įmanoma turėti vaisingą tarnystę. Tik tuomet subrendę tikintieji gali paremti tikrus skelbėjus, nes jie atpažįsta, kas
skelbia tiesą. Jie žino tą tiesą, kuri juos sutvirtina ir supranta bei palaiko, kad ta tiesa turi plisti toliau ir sutvirtinti kitus. Mes turime įsūnystės poziciją, kaip suaugę
sūnūs, mes turime laisvę eiti ir tarnauti Dievui. Turime laisvę tarnauti Dievui, bet
ne sau pataikauti ir nesekti paskui denominacines sistemas, bet sekti tiesa ir daryti
viską, kad ta tiesa būtų skelbiama.
Dabar mes turime įsūnystės Dvasią, kaip rašoma Laiške romiečiams 8 skyriuje, 15 eilutėje, bet vieną dieną būsime tikri įsūniai, ne tik per Dvasią.
Rom 8, 23: „Ir ne tik jie, bet ir mes, turintys Dvasios pirmavaisius, – ir mes
patys dejuojame savyje, laukdami įvaikystės, būtent mūsų kūno atpirkimo“.
Įvaikystė yra mūsų kūno atpirkimas. Mūsų kūnai bus atpirkti tada, kai gausime šlovingąjį kūną, tokį, kaip Jėzaus Kristaus. Mūsų įvaikystė realybėje įvyks,
kai mes būsime prikelti iš numirusiųjų, kai mes gausime tą šlovingąjį kūną. Dievas vieną dieną fiziškai, realybėje, pristatys mus kaip pilnai suaugusius sūnus, Jo
įvaikius. Kol mesame prikelti, kol gyvename mirtingame kūne, tol mes turime tos
įvaikystės Dvasią. Dvasia, kuri gyvena mumyse, mums liudija apie tuos dalykus,
kuriuos paveldėsime ateityje, ir įgalina mus gyventi taip, lyg jau turėtume įvaikystę, juk mes esame prikelti su Kristumi, juk turime gyventi prisikėlimo gyvenimą
kaip suaugę sūnūs, darydami sprendimus ir turėdami Kristaus protą, jį atnaujinę
Dievo Žodžiu.
Rom 8, 16: „Pati Dvasia liudija su mūsų dvasia, kad mes esame Dievo vaikai“.
Dvasia gyvena mumyse ir liudija kartu su mumis, ta įvaikystės Dvasia, kad
mes gyventume kaip įvaikiai per Kristų.
Rom 8, 28: „Ir žinome, kad visa kartu veikia į gera tiems, kurie myli Dievą,
tiems, kurie yra pašauktieji pagal jo tikslą“.
Mes žinome kas šiandien vyksta pasaulyje, mes žinome ką šiandien Dievas
daro Kristaus kūno bažnyčioje, mes žinome, kas mes esame Kristuje, mes žinome,
kokią mes poziciją turime Jame, žinome, kad turime Jame įvaikystę, mes žinome
kodėl mes šiandien gyvename gedimo vergovėje ir susiduriame su įvairiais vargais. Mes žinome, kad visi tie dalykai veikia kartu į gera tiems, kurie myli Dievą,
kurie yra pašauktieji pagal Jo tikslą. Mes žinome, kad tuos dalykus Dievas pajungia Savąjam tikslui. Visas aplinkybes, visus sunkumus Dievas sujungia su Savo
tikslu. Dievas padaro, kad visi tie dalykai veiktų į gerą ir gamintų amžinąjį šlovės
svorį, kaip rašoma Antrajame laiške korintiečiams.

Užrašams

