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PRATARMĖ
VIEŠPATS užjaučia Sijoną, visiems jo griuvėsiams
jis maloningas. Jo dykumą jis paverčia Edenu ir jo
tyrlaukius — VIEŠPATIES sodu. Linksmybės ir džiaugsmo,
padėkos giesmių ir muzikos skambesio čia pilna.
Izaijo 51, 3

Man labai patinka ši knyga. Izaijas — mano mėgstamiausias iš visų
Senojo Testamento pranašų. Konkrečiai šiame tekste jis piešia paveikslą, kuriuo siekia patikinti, kad nederlingus, plačiai išdrikusius
mūsų tyrlaukius Dievas trokšta paversti žaliuojančiais gyvenimo sodais. Jo žodžiai atskleidžia, kad tie sausos dykynės plotai iš tiesų skirti
mūsų perkeitimui paspartinti. Pašalinus visa, kas jau buvo, pradeda
ryškėti vaizdas to, kas dar tik bus. Mūsų Tėvas lydi mus per tą parengiamąjį laikotarpį, siekdamas įvesti mus į pažado žemę.
Man teko garbė žingsniuoti greta savo vyro, kartu keliaujant per
nusivylimų dykumą, kur mus ne kartą kėsinosi nugramzdinti lakusis nedrąsumo smėlis. Ne kartą stebėjau Džoną besimeldžiantį, mintyse besigalynėjantį ir šaukiantį: „Dieve, kur Tu?“ Būdavo ir taip, kad
kiauras naktis bluosto nesudėdavome, iš paskutiniųjų stengdamiesi
išsiaiškinti, kur suklydome ar ką padarėme ne taip. Ar kažkur išklydome iš kelio? O gal padarėme klaidą, kurią dar galima ištaisyti?
Kas rytą, prieš patekant saulei, Džonas išeidavo laukan, tikėdamasis išgirsti Dievą ir sulaukti atsakymų, vildamasis, kad nauja
diena atneš daugiau aiškumo, ir situacija pasikeis. O aš susirūpinusi

laukdavau jo grįžtančio. Kai Džonas pareidavo, mūsų sūnūs jau
būdavo pakirdę. „Ar išgirdai Dievą tau ką nors sakantį?“ — pašnibždomis paklausdavau, bet mano vyras tik gūžtelėdavo pečiais ir pakratydavo galvą. Liūdesys užliedavo širdį, kėsindamasis užgniaužti
joje rusenančią viltį.
Gal mes kuoktelėję? Ar apskritai esame kada nors ką nors išgirdę
iš Dievo? Ar taip išvis galėjo būti? Jei tai Dievas atvedė mus į tokią
dykynę, tai kodėl Jis dabar tyli ir verčia mums jaustis tokiais apleistais, paliktais likimo valiai?
Taip, dykumoje aš verkšlenau ir skundžiausi. Kaip gaila, kad tuomet nežinojau to, ką žinau šiandien. Jei tik būčiau žinojusi, per dykumos laikotarpį būčiau ėjusi lengvesne širdimi ir tikėjimu sustiprintu
žingsniu. Būčiau supratusi, kad tame tarpsnyje Viešpats nori mane
apvalyti, nuskaistinti ir paruošti tam tikriems dalykams.
Visa vertinant tokioje šviesoje, ši knyga yra lyg kelionės vadovas
ir daugeliu atžvilgių visai neprasta dovana. Įsigilink į šio laikotarpio
teikiamas pamokas, nes jos nepaprastai pravers kitame gyvenimo
tarpsnyje. Būk padrąsintas ir žinok, kad nesi vienas!
Lisa Bevere,
New York Times bestselerių autorė,
Messenger International tarnystės bendrasteigėja
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ĮŽANGA
Šioje knygoje aš pasakoju apie savo ir daugelio kitų keliones po
dvasinę dykumą. Tikrai kol kas nepasiekiau visko, ką Dievas turi
man paruošęs, bet melsdamasis linkiu, kad šios knygos puslapiuose
skaitytojas atrastų pastiprinimą ir taip reikalingą padrąsinimą veržtis
pirmyn, vykdant savo pašaukimą Dieve.
Čia anaiptol nėra išsamus tyrimas ar visa apimančios studijos. Šia
tema neabejotinai galima parašyti kur kas daugiau. Bet konkrečiai
šis pasakojimas kyla iš mano širdies, knygoje apžvelgiu tik esminius
sausringo dvasinės dykumos laikotarpio aspektus. Knygos tikslas — supažindinti skaitytoją su šia tema, paliekant vietos Šventosios
Dvasios veikimui. O žinią ir pamokymus kiekvienas tepritaiko savo
asmeniniame gyvenime, kaip veda Dvasia.
Knygoje aptarsiu, kas dykuma yra ir kas ji nėra, plačiau pakalbėsiu apie jos prasmę ir naudą. Maldoje prašau, kad kiekvienas
skaitytojas, išnagrinėjęs mano pateiktus pavyzdžius, iliustracijas ir
pamokymus, bent jau žinotų, kaip išmintingai ištverti sausringą laikotarpį ir pereiti savo dykumą.
Daugelį pavyzdžių pasitelkiau iš asmeninės pirmų dviejų tarnavimų patirties, kai pasirinkau dvasininko kelią. Pirmasis mano
darbas buvo patarnauti pastoriui ir jo svečiams Dalaso bažnyčioje,
Teksaso valstijoje. Ši tarnystė truko puspenktų metų, o dykumos
etapas užėjo ir tęsėsi paskutinius aštuoniolika mėnesių šiame darbe.
Antrąjį dvasinės dykumos laikotarpį patyriau, tarnaudamas jaunimo
pastoriumi vienoje Floridos bažnyčioje. Toji tarnystė truko pustre-
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čių metų. Dykuma Dalase, palyginus su sunkumais, su kuriais teko
susidurti Floridoje, atrodė tik kaip vaikų žaidimas. Kad ir kaip būtų
keista, tačiau antrasis dykumos laikotarpis irgi truko tiek pat — paskutinius aštuoniolika tarnystės mėnesių.
Ar mano gyvenime buvo daugiau tokių patirčių? Ar vėliau dar
ėjau per dvasinę dykumą? Taip. Bet kai ji užklupdavo, jau turėjau
patirties ir supratimo, ką visa tai reiškia, ir nebeplyšaudavau visa
gerkle: „Dieve, kas čia dedasi?“ arba „Dieve, kur tu?!“ Per ankstesnius
tarpsnius, kai visa jau teko ne kartą patirti savo kailiu, jau žinojau,
kas dedasi, ir kaip derėtų į tai reaguoti.
Kalbėjausi su daugybe žmonių, gyvenime patiriančių sausringą
laikotarpį. Pokalbiuose dažnai girdžiu apie visišką sumišimą ir nusivylimą. Daugelis nė nenutuokia, kas dedasi. Neseniai kartu su žmona
Liza ta tema parengėme dvi laidas, kurios sulaukė daug klausytojų
dėmesio. Ir atsiliepimų po šių laidų sulaukėme daugiau, nei po bet
kurios kitos. Tai paskatino mane iš naujo peržiūrėti pirmą savo
knygą, kurią parašiau ta tema. Ji vadinasi „Pergalė dykumoje“.
Tą knygą parašiau beveik prieš tris dešimtis metų. Taigi čiupau
ją į rankas ir dar kartą perskaičiau. Supratau, kad joje atskleidžiama
žinia yra pranašiška ir labiau skirta devinto bei dešimto praėjusio
amžiaus dešimtmečių skaitytojams. Kartu su redaktoriumi paėmėme
iš jos laikui nepavaldžias tiesas ir apipynėme naujomis, per tris dešimtis metų įgytos patirties įžvalgomis. Taip dienos šviesą išvydo
visai nauja knyga. Taigi ši knyga nėra redaguota ir atnaujinta senosios versija, bet visiškai kita, skelbianti naują žinią. Viliuosi, kad ji
padės tiek dabartinei, tiek ateinančioms kartoms laviruoti per gyvenimą sudėtingais dykumos laikotarpiais.
Biblijoje rašoma: „Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tin-
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kamas laikas po dangumi“ (Mokytojo 3, 1). Mūsų gyvenimas sudarytas iš įvairių laikotarpių, skirtingų etapų, ir kiekvienas jų turi prasmę
ir tikslą. Žmogui labai svarbu suvokti, ką reiškia tam tikras laikotarpis, kad galėtų imtis atitinkamų veiksmų. Būtų tikrai keista ir graudu,
jei šiltą kombinezoną vilkintis ir slidinėjimo įrangą pasiėmęs žmogus
keltuvu užvažiuotų ant kalno ir žnektelėtų ne į minkštą pusnį, o ant
plikos žemės. Būtų gaila, jei nusigalavęs jis pagaliau susivoktų, kad
šiuo metu vasara ir sniego aplink nė su žiburiu nepamatysi. Jo veiksmai būtų visiškai suprantami ir jam naudingi, jei būtų žiema, bet dabartiniu laikotarpiu — tiesiog žalingi.
Taigi čia siekiu pasidalinti savo įžvalgomis apie šį nepaprastai reikšmingą dvasinio genėjimo ir sustiprinimo tarpsnį. Jo tikslas
vienas — parengimas. Teoriją iškart siesiu su praktika ir pateiksiu
daug pavyzdžių iš savo tarnystės. Juk visi esame pašaukti kur nors
darbuotis: vieni prekybos ar verslo srityse, kiti — švietimo, sveikatos
apsaugos sektoriuose, dar kiti gauna vyriausybines ar kitokias užduotis. Kiekvienas turi savo pašaukimą. Mano pašaukimas — dvasinė tarnystė, todėl ir pateikti pavyzdžiai daugiausia iš jos. Tačiau
noriu pabrėžti, kad knygoje vardijami principai gali būti pritaikyti
bet kurio žmogaus gyvenime, kad ir kokį pašaukimą iš Dievo jis būtų
gavęs. Juk verslininkui ar prekybininkui pasirengimo laikotarpis
toks pat reikšmingas ir svarbus, kaip ir dvasininko tarnavime. Kaip
minėjau, principus kiekvienas gali pritaikyti pagal savo poreikius ir
pašaukimą.
Kiekviename skyriuje rasite kitokiu šriftu išskirtus punktus, kuriuos pavadinau „Naudingi patarimai“. Tai patarimai kelionėje dykumos laikotarpiu, glaustos įžvalgos ar tiesiog padrąsinimo žodis
einančiam per tyrus, kad tas etapas nenueitų vėjais, o kuo būtų nau-
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dingesnis ir vaisingesnis. Viliuosi, kad knygoje skelbiama žinia suteiks aiškumo ir jums neteks be reikalo kamuotis dėl neišmanymo,
kaip kad kadaise nutiko man. Kiekvieną skaitytoją noriu padrąsinti
toliau veržtis link Dievo, nes tik Jis širdį pripildo pasitenkinimo ir
teikia pasimėgimą.
Nuoširdžiai jūsų,
John Bevere
2019 m. sausis
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DIEVE,
KUR TU?
Jei atšiauriu ir sausringu laikotarpiu ištveriame vienumą
ir tuštumą, išsaugodami ramybę ir dvasinę pusiausvyrą,
vadinasi, mylime Dievą. O Jis parodo savo meilę mums,
kai aplanko mus ir švelniai paliečia savo Artuma.
Madame Guyon / Jeanne-Marie Bouver de la Motte-Guyon

Eidamas į priekį jo nerandu, o atgal — negaliu pastebėti.
Kairėje jis slepiasi, tik negaliu rasti; gręžiuosi į dešinę, bet
negaliu jo matyti.
Jobo 23, 8–9
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etvėriau pykčiu. Niršau ant visų, dorai net nesuprasdamas
kodėl. Atrodė, viskas krenta iš rankų. Viskas vyksta ne
taip, kaip turėtų vykti. Mūsų pirmagimiui, kuriam davėme
Edisono vardą, buvo pusantrų metukų. Aš jau visai nebeturėjau
kantrybės su juo.
Dažnai apšaukdavau savo žmoną Lizą.
Jaučiausi nusivylęs savo pastoriumi.
Mane nervino bendradarbiai.
Kalbant visiškai atvirai, greičiausiai buvau nusivylęs ir Dievu, įsižeidęs ant Jo. Be paliovos verkšlenau: „Ką Tu darai?“
„Kodėl nustojai veikti mano gyvenime?“
„Kada ištesėsi man duotus pažadus?“
„Kodėl viskas pakrypo tokia netikusia linkme?“
„Kodėl visai su manimi nebekalbi?“
Kaip sugedusi plokštelė be perstojo murmėjau: „Dieve, kur Tu?“
Ar tau yra buvę, kad Dievas taip arti, jog, rodos, tik sušnabždi Jo
vardą ir Jis — iškart šalia, atsiliepia į maldą nedelsdamas? Bet paskui
užeina toks laikas, kai kreipiesi į Jį vieną kartą, antrą kartą ir dar daug
daug kartų, bet tavo žodžiai — kaip žirniai į sieną, jokio atsako. Toks
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jausmas, kad Dievas dingo, išgaravo iš tavo gyvenimo. Galbūt tai patirti šiuo metu ir tau norisi į tuštumą garsiai šaukti tą vieną vienintelį
klausimą: „Dieve, kur Tu?“
Aš ėjau per dvasinę dykumą, tik tuo metu to nesupratau. Tada
gyvenome Dalase, Teksaso valstijoje. Maniau esąs geras Jėzaus pasekėjas, kurį Dievas nei iš šio, nei iš to tiesiog pamiršo. Jei gerai suprantu, greičiausiai tai buvo pats pirmasis mano, jauno krikščionio,
atsidūrimas dykumoje.
O iki tol tereikėdavo man šauktis Dievo, ir Jis bemat atsiliepdavo.
Pamenu, kaip greit Jis patenkindavo net nereikšmingus mano prašymus. Jo Artuma būdavo tokia tiršta, juntama, stipri. O dabar staiga
nebesupratau, kas dedasi. Diena iš dienos klūpėdamas ant kelių šaukiausi Jo: „Dieve, kas dedasi? Man atrodo, kad Tu labai toli, už milijono kilometrų!“ Paskui aš perkračiau savo gyvenimą, ieškodamas
kokios nors baisios nuodėmės. „Matyt, esu gerokai prisidirbęs, jei jau
tokie reikalai...“
Aišku, kaip ir bet kuris kitas žmogus šiame pasaulyje, nebuvau
be nuodėmės. Vis nusidėdavau, bet iškart skubėdavau atgailauti, prašydamas Jėzaus atleidimo. Kiek tada žinojau ir supratau, mano gyvenime nebuvo jokios sąmoningos ir įsisenėjusios nuodėmės. „Dieve,
kodėl su manimi nebesikalbi?“ — klausinėjau Jį vieną sausringą
dieną po kitos.
Aišku, su tuo didžiu žmogumi, vardu Jobas, man nebuvo ko lygintis, bet pastebėjau, kad mano reakcijos labai panašios į jo. Jobo
žodžiai, kurie lig tol atrodydavo tokie svetimi, nesuprantami, staiga
suskambo visai kitaip ir pasirodė labai logiški. Kai kurios eilutės net
labai tiksliai atspindėjo mano būseną. Supratau, kad kaip ir Jobas
blaškausi dykumoje ir jaučiuosi apleistas, paliktas.
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„Eidamas į priekį jo nerandu,
o atgal — negaliu pastebėti.
Kairėje jis slepiasi, tik negaliu rasti;
gręžiuosi į dešinę, bet negaliu jo matyti.
(Jobo 23, 8–9)

Nepalioviau meldęsis, bet dangus atrodė lyg nepramušamas vario
skydas.
Kiek vėliau Viešpats man apreiškė, kad krikščionio gyvenimas
primena vaiko augimo ir vystymosi etapus. Buvau dvasinis naujagimis, kūdikis, o dabar atėjo laikas kitam tarpsniui. Beje, tuo metu prieš
akis turėjau puikiausią natūralų pavyzdį. Edisonui tuo metu buvo apie
pusantrų metukų. Liza buvo tikrai puiki motina. Vos tik Edisonas išleisdavo kokį garsą, ji bemat prišokdavo ir pasirūpindavo juo. Akimirksniu mažylis atsidurdavo jos glėbyje ir netrukus jau palaimingai
žysdavo krūtį.
Bet Edisonui, kaip ir bet kuriam kitam vaikui, reikėjo augti ir
bręsti. Visiems mūsų sūnums (o jų turime keturis) atėjo laikas išmokti
valgyti patiems. Tikriausiai galite įsivaizduoti, kokia tai terlionė. Koks
katastrofiškas vaizdas virtuvėje, kai burnon nukeliauja tik pusė maisto,
o kita pusė nuo aukštos kėdutės skrenda ant grindų.
Vaikus iš pradžių irgi apima nusivylimas, kad nepamaitini jų kaip
anksčiau. Bet tu suvoki, kad taip darydamas elgiesi kaip atsakingas
tėvas ar motina. Kai mūsų sūnūs imdavo svaidyti maistą ir terliotis,
mums taip knietėdavo prišokti ir perimti šaukštą. Tačiau supratome,
kad šitaip šokinėdami aplink tik stabdysime jų pažangą. Leidome vaikams augti ir suaugti. Tikrai nenorėjome maitinti jų šaukšteliu, sulaukus aštuoniolikos!
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Kūdikiams augant, tėvų ar globėjų teikiamos pagalbos laipsnis keičiasi, kad būtų skatinamas augimas ir vystymasis. Panašiai su
mumis elgiasi ir Dievas, siekdamas, kad bręstume dvasiškai. Pačioje
pradžioje, kai atgimstame iš naujo ir esame pripildomi Šventąja Dvasia, kurį laiką Viešpats atsiliepia į kiekvieną mūsų virktelėjimą. Bet
vėliau, po kurio laiko, — kai augame ir mums jau norisi ne tik pieno
(Hebrajams 5, 12) — norėdamas padėti mums augti ir bręsti, Dievas
leidžia patirti laikotarpius, kai neatsako į kiekvieną mūsų šūksnį.
Kai Viešpats man atskleidė, kad dvasinė branda panaši į natūralų
augimo ir vystymosi procesą, kurį kiekvienas žmogus patiria nuo mažumos iki brandos metų, aš daug ką supratau ir į visa tai įstengiau
pažvelgti kitomis akimis. Matyt, klydau. Matyt, tai, ką patiriu, nėra
Viešpaties man už kažką skirta bausmė. Ko gero, į dykumą buvau atvestas kažko pasimokyti — ūgtelėti ir tapti geriau pasirengusiu sekti
paskui Jėzų ir tarnauti Jam.
Tada man toptelėjo mintis, kad būtent tai patyrė ir Jėzus. Kone
iškart po Jono krikšto ir Tėvo pagyrimo Šventoji Dvasia nuvedė Jėzų į
dykumą. Taip Jis nebuvo baramas ar peikiamas — juk nebuvo padaręs
nė vienos nuodėmės.
Taigi gailėdamasis savęs ir grumdamasis su pykčiu aš galiausiai
supratau: galbūt toji dykumos patirtis ne tokia jau ir baisi, kaip man
atrodo?
Dykumos suvokimas
Jei norime būti panašūs į Jėzų, mūsų charakteris turi tobulėti. O kaita
ir tobulėjimas Dievo pasirinkimu dažniausiai ir vyksta ne kur kitur, o
dykynės etape. Atsidūrus tenai, dažnai atrodo, kad Dievas nuo mūsų
labai toli, o Jo pažadai kažkokie tušti. Tačiau taip tik atrodo, tikrovė
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visai kitokia, nes Dievas pasilieka labai arti mūsų. Juk Jis pats pažadėjo niekada mūsų nepalikti ir neapleisti (Hebrajams 13, 5).
Dvasinė dykuma — tai laikotarpis, kai atrodo, kad eini priešinga
kryptimi, toldamas nuo savo svajonių ir pažadų, kuriuos Dievas kadaise tau davė. Dykynėje nejauti nei dvasinio augimo, nei jokio vystymosi. Tiesą sakant, gali net jausti tam tikrą regresą. Dievo artumas,
atrodytų, menksta, o ne stiprėja. Tu gali pasijusti netgi nemylimas ir
ignoruojamas. Tačiau iš tikro taip nėra.
Dykuma nėra neįprastas reiškinys nuoširdžiai sekantiems Kristų.
Nors atsidūręs joje jauti vienatvę ir tuštumą, tu nesi vienas. Dykuma — būtina patirtis kiekvienam Dievo vaikui. Sveikai tavo, kaip
Jėzaus mokinio, brandai bus reikalinga net ne viena, o kelios kelionės
per dykumą.
Labai norėčiau pasakyti, kad „Google“ žemėlapių programoje
paleidęs paiešką rastum kitokį maršrutą, leidžiantį trumpesniu keliu
kirsti ar net ir visai apvažiuoti tyrlaukius. Deja, negaliu, nes taip nebūna.
Ir, žinai, bičiuli, tai gerai! Nes kelionė per dykynę — mūsų susitaikymas
su tuo etapu — būtina, jei norime įžengti į savo Pažadėtąją žemę!
Kas yra dvasinė dykuma?
Laimė, daugeliui iš mūsų niekada neteko fiziškai gyventi dykynėje —
tikroje dykumoje, kur stinga vandens ir sunku rasti vietą prisiglausti.
Kai dieną svilina karštis, o naktį stingdo šaltis. Kai jaučiamės tokie
vieniši, ištroškę ir alkani. Be to, pasiklydę ir nė nenutuokiame, kaip
išsikapstyti. Galbūt to neteko patirti fiziškai, bet visi vienu ar kitu
metu dykynę išgyvenome emociškai. Šioje knygoje pasidalinsiu savo
įžvalgomis iš tokių klajonių po savo dykumas. Esu patyręs ne vieną
ir lengva tikrai nebuvo.
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Dykuma neturi būti neigiama patirtis, jei esame ir toliau pasiryžę
paklusti Dievui. Suprantu, kad nuskambės prieštaringai, bet dykumos tikslas yra gana teigiamas: išugdyti, apvalyti, nuskaistinti, sustiprinti ir parengti mus naujam Dvasios judėjimui, kad per jį neštume
dar daugiau vaisiaus.
Šito nesuprasdami, daugelis žmonių atsidūrę dykumoje puola
į paniką ir pradeda elgtis neprotingai. Patys gerai nesuvokdami jie
ieško ir daro visai ne tai, ką tuo metu derėtų daryti, — pavyzdžiui,
iškart keičia darbą ar bažnyčią ar žengia kitokį drastišką žingsnį, taip
tikėdamiesi susigrąžinti laimę ar atkurti, kas buvo. Vienišas žmogus,
patyręs išsiskyrimo skausmą, gali stačia galva mestis į naujus santykius ir taip toliau, ir panašiai.
Jeigu puoli ieškoti išėjimo, net neišsiaiškinęs, kodėl Dievas įvedė
tave į sausringą situaciją, pats to nenorėdamas šitaip tik pratęsi dykumos laikotarpį. Kils dar daugiau sunkumų, frustracijos, pasijusi
palaužtas ir nugalėtas — ir tai tik todėl, kad nesupratai, kodėl Dievas
tave įvedė į tą laikotarpį.
Panašiai nutiko ir Izraelio vaikams, kai jie keturias dešimtis metų
klajojo po dykumą. Stokodama supratimo apie tai, kas dedasi, visa
karta neteko teisės paveldėti Pažadėtąją žemę. Kaip tragiška! Įvesdamas visą tautą į dykumą, Dievas turėjo numatęs konkretų tikslą — išmėginti, išmokyti ir paruošti izraelitus būti galingais kariais, gebančiais
užkariauti ir užimti tai, kas jiems Dievo žadėta, — naująją Tėvynę.
Užuot klusniai ėję, Izraelio vaikai klaidingai palaikė dykumą Dievo
bausme, todėl be paliovos murmėjo, skundėsi ir vis ko nors geidė.
Kai atėjo laikas išeiti iš dykumos, nukariauti ir užimti Pažadėtąją
žemę, o grįžę žvalgai pateikė glaustą operacijos apžvalgą, murmeklių
tauta išgirdo tik tai, kas blogiausia. Galėdami rinktis tarp Dievo pa-
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žadų ir Jo galios bei žmonių supratimo ir jų negebėjimo, izraelitai pasirinko tikėti žmogumi, o ne Dievu. Jie patikėjo melu, kad jų laukia
pralaimėjimas, o ne žemė, tekanti medumi ir pienu. Jų neišmanymas
ir visiškas negebėjimas perprasti Dievo būdą paskatino juos elgtis
niekingai. Jie pasirodė besą tikri netikėliai. Todėl Dievas ne kartą ir
vis kitais žodžiais jiems kalbėjo: „Gerai, tebūnie jums, kaip norit.“
Ir klajonės po dykumą, kurios turėjo užtrukti ilgų ilgiausiai metus,
jiems truko visą gyvenimą.
Oi! Tikriausiai nė vienas nenorime tokių sprendimų savo gyvenime? Tačiau galime pasimokyti iš jų klaidų, kaip kad sako apaštalas
Paulius: „Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti
mums, kurie gyvename amžių pabaigoje.“ (1 Korintiečiams 10, 11)
Išmokę atpažinti, kada atsidūrėme dykumoje, užuot griežę dantimis ir skundęsi, verčiau išlikime dėkingi, žinodami, kad už dykynės
driekiasi mūsų Pažadėtoji žemė su nauja branda, galia, palaiminimais, galimybėmis ir ištesėtais pažadais. Kai tokia perspektyva, tai ir
sunkumus pakelti kur kas lengviau, tiesa? Tuomet galime sutikti su
Jokūbu, kuris sako:
Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius
išmėginimus. [...] ištvermė subręsta darbu, kad jūs taptumėte
tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. (Jokūbo 1, 2. 4)

Ar tai, kad atsidūriau dykumoje, reiškia, jog padariau
kažką bloga?
Koks geras klausimas!
Visiškai suprantama, kad atsidūrus dykumoje daugelio mūsų
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galvose pirmiausia kyla klausimas: „Už ką? Ką tokio padariau? Kodėl
Dievas manimi nepatenkintas?“ Tačiau toks situacijos traktavimas
yra klaidingas ir byloja tai, kad nesuprantame dykumos paskirties
ir tikslo.
Žvelgdami tiek į Bibliją, tiek į žmonijos istoriją matome, kad
atsidūrę dykynėje žmonės anksčiau ar vėliau suprasdavo, kad tai
pasirengimo laikas toliau įgyvendinti savo pašaukimą Dieve ir
išpildyti savo likimą. Taigi dykuma nereiškia, kad Dievas tave atstumia ar baudžia, o veikiau ruošia ateičiai.
Aišku, čia svarbu suprasti, kad gyvenime visko nutinka ir žmogus dykynėje kartas atsiduria dėl savo kaltės, pradeda kęsti sausrą
dėl savo netikusių sprendimų. Nesvarbu, kiek jau būtume supanašėję į Jėzų, kol gyvename šioje žemėje, mums nuolatos teks grumtis
su nuodėme ir mes nuolatos daugiau ar mažiau prisidirbsime. Taigi
visiškai įmanoma, kad žmogus griovyje atsidurti gali ir dėl gyvenime
priimtų labai netikusių sprendimų.
Bet čia svarbu atminti, kad mes turime atleidžiantį Dievą ir didį
Vyriausiąjį kunigą, kuris supranta ir atjaučia mus mūsų silpnume.
Todėl pirmas žingsnis, ropščiantis iš to griovio arba paties sukeltos
dykumos, būtų ėjimas pas mūsų mylintį Tėvą su atgaila. Tada jau būtina melstis: „Tėveli, nusidėjau tau _____________________ (aiškiai
įvardyk nuodėmę). Meldžiu, atleisk man už tai. Aš atgailauju dėl šios
savo nuodėmės ir toliau iš Tavo malonės stengsiuosi gyventi kitaip.“
Taigi net jeigu dykynėje atsidūrei per savo kvailą galvą, pirmiausia susitvarkyk santykius su Viešpačiu, leisk Jam tave pamokyti ir
judėk toliau — išeik lauk iš dykumos ir geriau anksčiau negu vėliau.
Aišku, laiką nubrėžia ir tavo likimą lemia Dievas. Psalmininkas sako:
„Tavo rankose mano likimas...“ (Psalmynas 31, 15)
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O jei į dykumą patekai ne dėl kokių nors netikusių savo sprendimų,
tai greičiausiai atsidūrei joje Dievo valia, nes Jis taip norėjo. Tu nieko
blogo nepadarei, kad nusipelnytum tokių sunkumų. Suprantu, kad
šitai žinant ta patirtis tampa dar didesne kančia. Tai viena iš priežasčių, kodėl panorau parašyti apie tai knygą. Noriu padėti tau suprasti,
kaip Dievas mato tavo dykumą ir kaip Jis nori panaudoti ją tavo augimui ir panašėjimui į Jėzų.
Kitas dalykas, kurį be galo svarbu suprasti, yra toks: Dievas į dykumą tave įvedė ne tam, kad pamirštų tave, paliktų vieną ar atiduotų
šėtonui į nagus. Kai antroji Izraelio vaikų karta po išėjimo iš Egipto
ruošėsi įžengti į Pažadėtąją žemę, Dievas jai priminė:
Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vedė VIEŠPATS, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje, idant padarytų
tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kad tavo širdyje, ar tu
laikysiesi jo įsakymų, ar ne. (Pakartoto įstatymo 8, 2)

Taigi net ir tuomet, kai izraelitai iš tikro prisidirbo ir per savo
kvailumą, nedėkingumą ir maištavimą užsibuvo dykumoje gerokai
ilgiau, Dievas vis tiek ketino visa paversti į gera! Toks jau Jis yra — ir
aš labai džiaugiuosi dėl to. O tu?
Nesuprask klaidingai — Dievas nenustoja veikęs mūsų gyvenime
vien todėl, kad atsidūrėme dykynėje. Jis pats mus per ją veda, palydi.
Be Jo nieku gyvu nepereitume. Ir dykuma nėra ta vieta, kur Dievas
mus „padeda ant lentynos“ kaip nenaudojamus daiktus iki tol, kol
Jam mūsų prireiks. Ne taip elgiasi gailestingasis mūsų Tėvas. Dykuma kaip tik yra ta vieta, kur Jis veikia labai galingai.
Ar jums teko girdėti pasakymą „Per medžius miško nesimato“?
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Naudingi patarimai
#1 Suprask laikotarpį, kuriame atsidūrei
Daugelį mūsų dykuma užklumpa netikėtai. Tas patyrimas
mums būna didžiulė nemaloni staigmena. Dievas toks geras
ir mes priprantame prie Jo palaiminimų, Jo artumo ir pažadų. Nesitikime, kad geri laikai ims ir baigsis. Ir štai staiga,
vieną gražią dieną, susivokiame, kad kažkas pasikeitė. Užuot
puolus į paniką, labai svarbu kiek atsitraukti, žingtelėti atgal ir
pažvelgti į viską kitomis akimis. Tu turi žinoti, kas dabar vyksta,
nes nesupratęs, koks užėjo etapas, neadekvačiai reaguosi ir
elgsiesi netinkamai.
Įsivaizduok, kad iš saulėtos pietinės Floridos persikraustai į
speiguotą šiaurės Kanadą. Užėjus žiemai ir termometro stulpeliui kritus gerokai žemiau nulio, naudinga suvokti, kur esi, kad
neišlėktum laukan vienmarškinis, nepasičiupęs šilto palto!
Tas pats principas taikomas ir dvasinėje dykumoje. Jei
neatkreipsi dėmesio į ženklus, aiškiai rodančius, kad atsidūrei
tyrlaukiuose, tave apims frustracija. Kyla grėsmė, kad privelsi
klaidų, kurias vėliau bus sunku ar net neįmanoma ištaisyti.
Senajame Testamente skaitome apie Isacharo giminės vyrus,
kurie „suprato laiko ženklus ir žinojo, ką Izraelis turi daryti...“
(1 Metraščių 12, 33)
Mokėdamas skaityti laiko ženklus ir sumojęs, kad atsidūrei
dykumoje, tu irgi žinosi, ką daryti toliau.
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Panašiai yra ir su dykuma — atsidūrus jos viduryje, tampa sunku
įžvelgti Dievą ir Jo veikimą.
Dar labai svarbu suprasti, kad dykuma nereiškia pralaimėjimo ar
žlugimo (bent jau tiems, kas klauso Dievo). Dykumoje Jėzus, nusilpęs iš bado, be jokio žmogaus šalia, su kuriuo galėtų pasikalbėti, iš
kurio galėtų sulaukti padrąsinimo, be jokios fizinės paguodos ar antgamtinių pasireiškimų, buvo velnio puolamas ištisas keturiasdešimt
parų. Bet Jėzus įveikė jį Viešpaties žodžiu! Dykuma Dievo vaikams
nereiškia pralaimėjimo: „Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda
Kristaus pergalės eisenoje... “ (2 Korintiečiams 2, 14)
Kol Izraelio tauta klajojo po dykumą, ją nuolat puldinėjo aplinkinės tautos. Viešpats liepė izraelitams atmušti priešus. Skaitome,
kad Izraelio vaikai nugalėjo amoritus (Skaičių 21, 21–25), midjaniečius (Skaičių 31, 1–11) ir Bašano gyventojus (Skaičių 21, 33–35). Jei
Dievo tikslas būtų buvęs Izraelio vaikų sužlugdymas ir pralaimėjimas,
Jis nebūtų liepęs jiems gintis ir atmušti priešą. Deja, nors dykuma
neturėjo būti pralaimėjimo laikas, didžioji tautos dalis išmirė taip ir
neįkėlusi kojos į Pažadėtąją žemę. Anaiptol ne to Dievas jiems linkėjo. Tokios buvo skaudžios jų pačių neklusnumo pasekmės.
Tikiuosi, skaitytojui darosi visiškai aišku, kad Dievo mums skirtos dykumos nereikia laikyti Jo nepritarimo ženklu ar bausme. Dievas šiame etape nepalieka ir nepamiršta mūsų. Mes nesėdime rankų
sudėję ir nesusitaikome su pralaimėjimu.
Dievas turi sumanęs šį tą gero!
Dykumos laikotarpis nėra skirtas dairytis Dievo ženklų, palaiminimų, pertekliaus, klestėjimo ar stebuklų, o veikiau ieškoti pačios
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Dievo širdies, ir tai sutvirtins charakterį ir suteiks jėgų. Tai laikas, kai
reikia pakurstyti ir palaikyti viziją. Priešingu atveju, aiškiai nematant
Dievo pažado savo širdyje, mums kris ūpas ir mes pradėsime murmėti bei skųstis.
Kai supranti, kokioje padėtyje atsidūrei, tas supratimas leidžia į
viską pažvelgti blaiviu žvilgsniu, viskas susidėlioja į savo vietas. Tada
pastebi Dievo ranką, nors ir nejauti Jo prisilietimo. Tai laikas, kai
tavo meilė Jam stiprėja, ir tau nesvarbu, kokios naudos gali gauti iš
Viešpaties, o sieki išsiaiškinti, ko Jis iš tavęs nori.
Šiame skyriuje jau buvome užsiminę apie tai, ką žiloje senovėje
patyrė Dievo šventasis Jobas. Jam buvo labai sunku suprasti, ką Dievas
daro. Kad ir į kurią pusę pasisuktų, Jobas niekur nerado Dievo! Jei
tokia būtų Jobo istorijos pabaiga, būtų tikrai ne kas. Tačiau Jobas nepasidavė nevilčiai, bet išsakė tokius tikėjimo ir vilties žodžius:
Bet jis žino kiekvieną mano žingsnį! Teištiria mane ugnimi,
išeisiu tarsi grynas auksas. (Jobo 23, 10)

Tai bent įžvalga! Kad ir kaip mums būtų sunku suvokti, kur Dievas mus veda dykumos laikotarpiu, svarbu suprasti, kad Jis žino kelią.
Galime Juo visiškai pasikliauti. Kaip ir rašė ir apaštalas Paulius: „Esu
tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą [malonės išraišką],
jį ir užbaigs [ištikimai tęs brandinimo procesą per vienybę su Juo] iki
Kristaus Jėzaus dienos.“ (Filipiečiams 1, 6 su TPT vertimo intarpais)
Žinome, kad tai tiesa. Net ir vidury tyrlaukių...

2

VISAI NEPRASTA
DRAUGIJA
Atsidūrę priešiškų audrų sūkuryje, krikščionys gali dar
ryškiau spinduliuoti grožį. Tada jie būna lyg tie medžiai,
augantys ant kalnų keterų — vėjų linguojami ir draskomi,
tačiau jų mediena kaip tik ir yra pati stipriausia.
Billy Graham

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir
Dvasia jį vedžiojo po dykumą.
Luko 4, 1
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veikas atvykęs į dykumą! Nustebino toks nuotaikingas pasveikinimas? Paprastai nesitikime, kad laikas, praleistas dvasinėje
dykumoje, išeitų mums į naudą. Bet būtina suprasti, kad mūsų
mylimas Tėvas palankiai žiūri ir vertina tokias vietas. Be to, žinok,
kad atsidūrei tikrai neprastoje draugijoje.
Jeigu lig šiol manei, kad dykuma nėra ta vieta, kurioje derėtų
pabuvoti dvasinės kelionės metu, patariu šį klausimą apsvarstyti iš
naujo. Žinok, dykumoje aptinkame aibės šventųjų — net ir paties
Dievo Sūnaus — paliktus pėdsakus. Jie ten pabuvojo ne kartą ir praleido nemažai laiko. Kitaip tariant, patekę į dykynę, prisidedame prie
būrio kitų. Mes ne vieni tokie!
Išvardinsiu įspūdingą dvasinę dykumą patyrusių Biblijos veikėjų
sąrašą. Anksčiau jau paminėjau Jobą, kurį Biblija apibūdina kaip
žmogų, „kuris buvo labiau pasiturintis nei bet kas kitas Rytuose“
(Jobo 1, 3). Įsivaizduok, jis visko neteko: savo turto, vaikų, sveikatos.
Prarado net žmonos palaikymą. Negana to, ir patys artimiausi bičiuliai Jobą, tą puikų ir teisų žmogų, apkaltino slaptomis nuodėmėmis.
Savo dykumoje Jobas jautėsi tiek prislėgtas, kad pareiškė, jog geriau
jam būtų buvę išvis negimti.
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Dykumoje sutinkame ir Abraomą, pasiturintį žmogų iš Ūro,
kuris gyveno sau patogiai įsikūręs, kol Dievas paliepė jam viską palikti ir leistis į kelionę ieškoti Pažadėtosios žemės. O Sara ėjo kartu,
lydėdama savo vyrą kiekviename žingsnyje! Didžiąją savo gyvenimo
kelionės dalį jie praleido ne kur kitur, o dykumose.
Nesvetima dykuma buvo ir Mozei. Augęs ir auklėtas faraono rūmuose kaip princas, bet vėliau užmušęs egiptietį, tapęs bėgliu, jis atsidūrė dykumos pakraštyje, kur keturiasdešimt metų ganė avis. Kaip
tik ten Dievas apsireiškė Mozei degančio krūmo pavidalu. Skaitome:
Mozė ganė savo uošvio Jetro, Midjano kunigo, kaimenę.
Nuvaręs kaimenę už dykumos, jis atėjo prie Horebo Dievo
kalno. Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies
liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendėjo
liepsnoje, nesudegė. Mozė tarė sau: „Turiu eiti pasižiūrėti į
šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega.“
VIEŠPATS pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Dievas
pašaukė jį iš degančio krūmo: „Moze, Moze!“ „Aš čia!“ —
atsiliepė tas. (Išėjimo 3, 1–4)

Vėliau, kaip žinome, Mozė patraukė atgal į Egiptą ir išvedė iš ten
savo tautą. O išvedė ne kur kitur, o į... dykumą!
Dykumoje sutinkame ir Juozapą, mylimiausią tėvo sūnų, kurį
broliai įmetė duobėn, o vėliau pardavė į vergiją. Vergų pirkliai jį nugabeno į Egiptą. Ir tai dar nebuvo jo vargų pabaiga. Kai jį „pakišo“
už nusikaltimą, kurio jis nepadarė, Juozapas buvo įmestas į cypę. Ir
štai, sėdint požeminiame faraono kalėjime, vaikinui apsireiškė pats
Dievas, ir Juozapas išaiškino sapnus šalia kalėjusiems faraono duon-
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kepiui ir vyno pilstytojui. Visa ta situacija, vaikinui pačiam nė nenumanant, parengė jį paties faraono sapnų aiškinimui.
Dar yra karalius Dovydas. Samuelis pranašavo Dovydą būsiantį
karaliumi. Tuoj po išsakytos pranašystės Dovydas karaliavimui jau
ruošėsi gyvendamas olose ir klajodamas dykynėje. Kaip tik ten Dievas apsireiškė Dovydui kaip jo Ganytojas, jo Stiprybė, jo Skydas ir jo
Tvirtovė.
Jonui Krikštytojui buvo skirta būti didžiu pranašu — jo tėvas jam
perpasakojo regėtą viziją. Tačiau Viešpats Jonui apsireiškė anaiptol
ne Biblijos mokyklos klasėje, o dykumoje. Jonas paskui visą gyvenimą gyveno Judėjos dykynėse, vilkėjo kailiais ir mito vabzdžiais.
Biblijoje aiškiai parašyta: „[...] pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo
sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti...“ (Luko 3, 2–3)
Arabijos dykumoje Dievas apaštalui Pauliui apreiškė daug paslapčių, kurios vėliau buvo užrašytos ir sudaro nemažą Naujojo Testamento dalį. Paulius rašo, kad toks ir buvo Dievo tikslas: „[...] apreikšti
manyje savo Sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims, neskubėjau
tartis su kūnu ir krauju ir nevykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją...“ (Galatams 1, 16–17)
Kur apaštalas Jonas sulaukė Jėzaus Kristaus apreiškimo?
Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje, vardu Patmas, dėl Dievo žodžio
ir Jėzaus liudijimo. (Apreiškimo 1, 9)

Patmas buvo negyvenama, dyka sala, idealiai tinkanti „dykynės
patirčiai“.
Užvis svarbiausia suprasti, kad, atsidūręs dykumoje, tu atsiduri
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ir toje pačioje draugijoje su Jėzumi, kuris sulaukęs viešo Tėvo palaiminimo ir priėmęs Šventąją Dvasią, buvo iškart Dievo nusiųstas į
dykumą, kur jį gundė šėtonas.
Pastebėjau tam tikrą dėsningumą: Dievas mums parodo didžius
dalykus, kuriuos esame pašaukti nuveikti ateityje, o tada iškart siunčia mus į dykumą tam pasirengti. Jei dykumos patirties taip reikėjo
didiesiems šventiesiems ir pačiam Viešpačiui Jėzui, tuomet teks susitaikyti su tuo, kad man ten irgi ne pro šalį praleisti bent jau šiek tiek
laiko, nors natūraliai pačiam norėtųsi traukti lengvesniu keliu. Dykuma yra toji vieta, kur Dievas žmogų išbando, palenkia, sustiprina
ir išgrynina. Kaip tik ten Jis formuoja mumyse dievišką charakterį.
Ten vyksta pasirengimas vaisingam ateities darbui Jo karalystėje.
Dykuma nuostabi tuo, kad ten Dievas apsireiškia visiškai naujai,
lig tol nepatirtais būdais. Štai pranašas Izaijas rašo:
VIEŠPATS užjaučia Sioną, visiems jo griuvėsiams jis
maloningas. Jo dykumą jis paverčia Edenu ir jo tyrlaukius —
VIEŠPATIES sodu. Linksmybės ir džiaugsmo, padėkos giesmių
ir muzikos skambesio čia pilna. (Izaijo 51, 3)

Edeno sode Dievas apsireiškė Adomui, ir jiedu bendravo vienas
su kitu.
Dykumoje pradedi alkti ir trokšti Viešpaties. Todėl, kai Dievas
jau būna pasiruošęs apsireikšti tau tavo nepritekliuje, kai būni labiau susitelkęs, tokiomis akimirkomis tau lengviau nusisukti nuo šio
gyvenimo reikalų ir gręžtis į Jį. Jei atsiliepiame į Dievo kvietimą ir
renkamės Jo mums skirtą pašaukimą, turime žinoti, kad dykumos
patirtis neišvengiama. Nes tik dykumoje Viešpats apsireiškia šviežiai,
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naujai. Izaijas sako: „Tikrai tu esi pasislėpęs Dievas, Izraelio Dieve,
Išvaduotojau!“ (45, 15). Taip Jis elgiasi su visais, kurie giliai trokšta
Jo, norėdamas pažadinti jų viduje dar didesnį alkį, dar artimesnio
bendravimo troškimą. Viešpats slepiasi nuo tų, kurie netrokšta Jo.
Jis nesileidžia priimamas kaip savaime suprantamas, kaip savaiminė
duotybė. Bendravimo su Juo nevalia laikyti įprastu, eiliniu dalyku.
Alkstantys Dievo
Tiems, kas ieško Dievo visa širdimi, Jis tikrai apsireikš. Atmink, kad
Dievas, kaip pats ir sakė, Izraelio vaikus į dykumą vedė, norėda-

Naudingi patarimai
#2 Kad ir koks vienišas jautiesi, Dievas tikrai yra šalia
Labai dažnai dvasinėje dykynėje atsidūrę žmonės jaučiasi visiškai Dievo palikti, apleisti. Kaip tik tuomet, kai, atrodytų, Dievo
artumo tau reikia labiausiai, Jis atrodo už milijono kilometrų,
nepasiekiamas.
Šiuo atveju labai svarbu suprasti du Dievo artumo apraiškos tipus. Pirmasis minimas šioje eilutėje: „Niekada aš
tavęs nepamesiu ir neapleisiu” (Hebrajams 13, 5). Šis reiškinys
vadinamas Dievo visurbuva. Apie ją kalba ir karalius Dovydas, sakydamas: „Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten, jei Šeole
pasikločiau guolį, tu esi ten“ (Psalmynas 139, 8). Jei tiki tuo, ką
skelbia Šventasis Raštas ir kliauniesi Dievu, tai žinai, kad Dievas
visuomet su tavimi, kad ir kas nutiktų, kad ir kaip jaustumeisi.
Kita Dievo artumo apraiška (kuri mums labai patinka ir yra
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mas juos palenkti, padaryti nuolankesnius, paalkinti. Deja, užuot alkę
Dievo (kaip Jozuė), kiti izraelitai alko ir troško dalykų, kuriuos Viešpats
specialiai nuo jų patraukė. Tad, kai Jis atėjo apreikšti savęs jiems, kaip
tą padarė Mozei, izraelitai visiškai netroško Dievo. Teisybę pasakius,
jie Dievą ir visai atstūmė. Pakartoto įstatymo knygoje skaitome štai ką:
Girdėdami tą balsą iš tamsumos, kalnui skendint ugnyje, jūs
atėjote pas mane, visi jūsų giminių vadai ir visi jūsų seniūnai, ir sakėte: „Štai VIEŠPATS, mūsų Dievas, ką tik mums
parodė savo šlovę ir didybę, ir mes girdėjome jo balsą iš

neatsiejama krikščionio gyvenimo dalis) yra apreikštas Dievo
artumas. Apreikšti reiškia iš nematomo padaryti matomą, iš
negirdimo padaryti girdimą, iš nepažinto padaryti pažintą. Dievas leidžiasi patiriamas mūsų fizinėmis juslėmis. Tokį susitikimą
su Dievu patirti išties nuostabu: taip nutikti gali per šlovinimą,
asmeniškai bendraujant su Dievu, per maldą, per pasivaikščiojimą miške, atliekant įprastą kasdienę veiklą ir panašiai.
Taigi kai tau prisieina dvasiškai alkti ir kamuotis nuo
troškulio dykvietėje, jei Dievas neatskuba tavęs palaiminti
savo nuostabiu, kvapą gniaužiančiu artumu, tiesiog pasistenk
nurimti ir labiau remtis į Jo pažadus, kurių pagrindinis tas ir
būtų: „Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu.“ Kai džiaugiamės Viešpačiu, nejausdami Jo apreikšto artumo, tai dar
išraiškingiau liudija apie mūsų ištikimą meilę Jam.
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ugnies. Šiandien patyrėme, kad žmogus gali išlikti gyvas, nors
jam yra kalbėjęs Dievas. Tad kodėl turėtume dabar mirti? Juk
surys mus ši baisi ugnis! Mes turėsime mirti, jei ilgiau klausysimės VIEŠPATIES, mūsų Dievo, balso. Juk koks mirtingasis
kada nors girdėjo gyvojo Dievo balsą iš ugnies, kaip kad mes
girdėjome, ir išliko gyvas? Verčiau tu prieik arčiau ir išgirsk
visa, ką VIEŠPATS, mūsų Dievas, sakys. Tada pasakyk mums
visa, ką VIEŠPATS, mūsų Dievas, bus tau sakęs, o mes klausysimės ir vykdysime.“ (Pakartoto įstatymo 5, 23–27)

Dievas norėjo apsireikšti jiems dykumoje, kaip kad buvo apsireiškęs Mozei, bet izraelitai atsitraukė ir paprašė Mozės: „Verčiau
tu prieik arčiau ir išklausyk viską, ką Viešpats sakys. Tada pasakysi
mums, o mes vykdysime.“
Labai gaila, bet tauta taip ir nepažino Dievo. Jie žinojo apie Jį, bet
nepažino, kaip tik todėl ir neįstengė vykdyti Jo įsakymų. Nepažinę
Viešpaties, izraelitai taip ir neišvydo krašto, kuris buvo jiems
pažadėtas, ir beveik visi išmirė dykumoje.
Kai Dievas įveda mus į dykumą, kaip tą padarė su Jonu, Moze,
Dovydu, Juozapu, Pauliumi ir kitais, svarbu suprasti, kad Jis tai daro,
norėdamas mus išmėginti: ar labiau alksime ir ilgėsimės Jo ar visų
patogumų ir malonumų, kurių neliko. Jokūbas rašo:
Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote tik savo įnoriams
patenkinti. Jūs, svetimautojos! Argi nežinote, kad draugystė
su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi kas nori būti
pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Gal manote,
kad Raštas veltui sako: „Pavydulingai trokšta jis dvasios, kurią
apgyvendino mumyse“? Bet jis duoda dar didesnę malonę,
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ir todėl sakoma: Dievas priešinasi išpuikėliams, o nuolankiesiems teikia malonę. Taigi būkite klusnūs Dievui; priešinkitės
velniui, ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis
prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite
širdis, besiblaškantieji! (Jokūbo 4, 3–8)

Kai artinamės prie Dievo, ieškodami Jo visa širdimi, tai ir Jis artinasi prie mūsų. Izraelio vaikus labiau domino jų pačių troškimai (ar
veikiau įnoriai), o ne Dievas. Jie elgėsi kaip svetimautojai, ieškantys
pasaulio teikiamos paguodos ir saugumo. Kaip greitai jie pamiršo,
kad prabanga ir dideli turtai neapsaugojo nuo pražūties egiptiečių
nei jų kariaunos!
Dievas sako, kad norint prie Jo artintis, būtina atlikti du dalykus.
Pirma, turime nusimazgoti rankas. Paulius sako: „Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių,
Dievo baime padarydami savo šventumą tobulą“ (2 Korintiečiams 7, 1).
Nuodėmė atskiria mus nuo Dievo: „Bet jūsų kaltės atskyrė jus nuo
jūsų Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą, ir jis nebegirdi jūsų“
(Izaijo 59, 2).
Antra, mes turime nuskaistinti savo širdis, kaip sako Jokūbas: „Nusivalykite širdis, besiblaškantieji!“ (4, 8) Besiblaškantys yra dvejojantys,
kurie vis mėtosi nuo Dvasios prie kūno. Jei niekaip neįstengia susitelkti
į Dievo reikalus. Paulius rašo: „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite
to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas
aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje“ (Kolosiečiams 3, 1–2).
Uoliai žmogus gali siekti tik to, kas jam miela, į ką nukreiptas jo
dėmesys, sutelktos mintys. Čia labai svarbi minčių ir dėmesio fiksacija. Kai moteris užsisako cheminio garbiniavimo paslaugą, jos
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plaukai atskirtomis sruogelėmis sukami ant suktuko ir fiksuojami
specialiomis priemonėmis. Taip garbanos išsilaiko net kelis mėnesius. Tu gali sučiupti sruogą ir ją įtempti, bet vos tik paleisi, ji vėl
susigarbiniuos dėl fiksacijos.
Žmonės gali lankyti bažnyčią, giedoti šlovinimo grupėje,
dalyvauti kitokioje krikščioniškoje veikloje, bet į ką sutelktos, kur
užsifiksavusios jų mintys, kai jie nedaro nieko grynai „krikščioniško“? Tai ir bus jų fiksacija. Prie to jie ir sugrįš. Vos išėjęs iš bažnyčios, palikęs krikščionišką atmosferą, toks grįš ten, kur sutelktos,
aplink ką sukasi visos jo mintys, visai kaip toji sruoga, kuri paleista
vėl tuoj susigarbiniuoja.
Man teko kalbėtis su daugybe krikščionių iš įvairiausių bažnyčių
mūsų šalyje. Jie gieda garbinimo giesmes, konspektuojasi pamokslus
savo telefonuose ir net yra aktyviai įsitraukę į kokią nors krikščionišką tarnystę. Ir tai nėra blogai. Bet pastebėjau, kad tarp pamaldų ir
savanoriavimo veiklos visos jų kalbos sukasi tik apie pinigus, sportą,
drabužius, socialinių tinklų naujienas, pomėgius, priešingą lytį, valgymą, apsipirkimą, mėgstamiausias programėles ir kitus pasaulio
dalykus. Jie tiesiog nušvinta gavę progą apie tai pakalbėti, o kai reikia
skaityti Bibliją, melstis, patarnauti kitiems ar net vykti į bažnyčią, susidaro įspūdis, kad jie tą daro iš pareigos.
Kai vaikinas susižada su mergina ir jiedu ruošiasi tuoktis, vaikino nereikia raginti galvoti ir kalbėti apie sužadėtinę. Mintys apie ją
nuolatos sukasi jo galvoje, ištarus jos vardą, jo balsas iškart pagyvėja
ir suskamba linksma gaidele. Kodėl taip yra? Todėl, kad jo švelnūs
jausmai sutelkti į ją. Jo mintys nėra pasidalijusios, jis nedvejoja. Kitos
moterys jam ne galvoje. Jis įsimylėjęs!
Dovydas sako: „Aš nuolatos statau Viešpatį prieš save...“
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(Psalmynas 16, 8, K. Burbulio vert.) Savo viduje Dovydas nedvejojo,
jo širdis buvo tyra. Niekas jo širdyje neužgožė meilės Viešpačiui. Jo
meilė Dievui pranoko viską, ką šis pasaulis turėjo pasiūlyti. Dalykai,
kuriuos mylime, mėgstame ir kuriais pasikliauname labiau nei
Jėzumi, yra vadinami stabais. Dovydas rašo:
Kas gali įkopti į VIEŠPATIES kalną? Kas gali įžengti į jo šventą
buveinę? Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, kuris netrokšta tuštybių [kurio siela neaukština stabo] ir apgaulingai
neprisiekinėja artimui. (Psalmynas 24, 3–4)

Žmogus, kuris niekuo nepasikliauna labiau už Jėzų, turi tyrą
širdį. Jėzus yra pasakęs: „Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane,
nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas
manęs“ (Mato 10, 37).
Užėjus dykumos laikotarpiui, nebūkime kaip tie Izraelio vaikai,
kurie taip mylėjo ir brangino savo žemišką gyvenimą, kad visiškai
prašovė pro šalį — pražiopsojo puikią progą pažinti Dievą.
Pranašas Izaijas rašo:
Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai,
krykštaus pražysdama dykvietė.
Kaip lelija ji žydėte sužydės

ir džiūgaute džiūgaus laiminga.
Jai bus suteikta Libano šlovė,
Karmelio ir Šarono didingumas.
Jie matys VIEŠPATIES šlovę,
mūsų Dievo didingumą.
(Izaijo 35, 1–2)
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Dykumoje apreiškiama Dievo šlovė! Įsiliekime į tą šaunų visų
šventųjų būrį, stokime į gretas tų, kurie žengė pirma mūsų! Artinkimės prie Dievo numazgotomis rankomis ir švariomis širdimis kaip
Dovydas, Mozė, Paulius, Juozapas ir kiti didūs Dievo vyrai bei moterys, ėję pirma mūsų!

3

BŪTINOJI
DYKUMA
Apžvelk visa, ką teko patirti praeityje. Prisimink ir apmąstyk,
kaip Viešpats vedė tave per dykumą ir rengė bei pamaitindavo kiekvieną mielą dieną. Prisimink, kaip Dievas pakentė
netikusį tavo elgesį, džiaukis, kad tylomis nuleisdavo visus
tavo murmėjimus ir pro pirštus pažiūrėdavo į tavo „juslinių Egipto malonumų“ ilgesį! Prisimink ir apsvarstyk, kaip
visose bėdose tau visiškai pakako Viešpaties malonės!
Charles H. Spurgeon

Viešpats tavo Dievas vedė tave [...] per dykumą, kad palenktų ir išmėgintų tave, ir sužinotų, kas yra tavo širdyje...
Pakartoto įstatymo 8, 2 (K. Burbulio vert.)
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smeniškai man pats pirmasis apsilankymas dykynėje buvo
sukrečiantis. Pirmieji dveji metai po įtikėjimo buvo lyg užsitęsęs medaus mėnuo. Mudu su Liza tuo metu gyvenome
Dalase, Teksaso valstijoje, kur vienoje įmonėje dirbau inžinieriumi.
Bet po kurio laiko priėmiau darbo pasiūlymą iš bažnyčios ir tapau
etatiniu tarnautoju. Man buvo pavesta patarnauti savo pastoriui ir
jo žmonai, turėjau priimti ir pasirūpinti viešinčiais pamokslininkais,
kurių nemažai atvykdavo į didžiulę mūsų bažnyčią. Tai džiaugsmo
buvo! Maniausi atsidūręs danguje ir ne kitaip. Man buvo pavesta pasirūpinti didžiausiais Evangelijos tarnais šioje žemėje, nes mūsų bažnyčia buvo viena žinomiausių JAV.
Tiems puikiems lyderiams atvykus į oro uostą iš kitos valstijos
ar užsienio, turėdavau juos pasiimti ir nuvežti į bažnyčią ar viešbutį.
Kol jie viešėdavo, dirbdavau jų vairuotoju ir vežiodavau visur, kur
jiems reikėdavo nukakti, mes kartu valgydavome. Man teko laimė
daugybę valandų praleisti su geriausiais Dievo tarnais mūsų kartoje.
Pirmieji metai šiame darbe man atrodė tiesiog fantastiški, prisodrinti
gyvenimo.
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Bet staiga reikalai pradėjo šlyti, krypti visai kita linkme. Pradėjo
darytis vis sunkiau ir sunkiau. Tada dar nežinojau — nes Dievas lig
tol nebuvo man to apreiškęs, — kad pamažėle žengiu gilyn į dykumą.
Juk ten Dievas mus ruošia ir moko. Ten grūdinamas ir gryninamas mūsų charakteris bei stiprinamas mūsų tikėjimas. Tai būtinoji
dykuma.
Įsivaizduok: tu — izraelitas, visai neseniai išvaduotas iš vergijos, trukusios tau, kiek atmeni. Dar visai neseniai savo akimis matei
kvapą gniaužiantį, bauginantį, bet kartu ir tokį nuostabų stebuklą — tu perėjai į kitą krantą, jūros vandeniui prasiskyrus ir stovint
iš abiejų pusių, sustingus kaip siena. Šniokščiantys, pikti vandenys
užsilaikė ir tu saugiai sveikas, gyvas ir nė kiek nesušlapęs perkulniavai iš vieno kranto į kitą. Kai atsigręžei pažiūrėti, savo akimis matei,
kaip tie patys vandenys, kurie teikė tau saugumą, ryte prarijo tavo
priešus. Tavo kankintojai buvo sutriuškinti ir sunaikinti amžiams. Tu
džiaugsmingai šūkavai ir šokai, šlovindamas Dievą už pergalingą išlaisvinimą. Jauteisi nenugalimas, tvirtai žinodamas, kad Dievas tavo
pusėje. Buvai tikras, kad kol gyvas nedvejosi Jo galybe ar ištikimybe.
Bet štai kraštovaizdis pamažu keičiasi. Po kelių dienų tu jautiesi
nusivaręs nuo kojų, ištroškęs ir sukaitęs. O juk dar nė nestovi prie
Pažadėtosios žemės slenksčio — ne, kur jau ten! Tu tik tarsi be tikslo
klajoji po sausringą dykvietę, kur pilna gyvačių ir skorpionų. Tu
jau nebešoki ir nebegiedi Viešpačiui apie žirgą ir raitelį, kuriuos Jis
nubloškė į jūrą, bet verkšleni ir skundiesi savo lyderiui, sakydamas:
„Kodėl išvedei mus iš Egipto? Kad mes, mūsų vaikai ir galvijai čia
galą gautume iš troškulio?“
Pasvarstykime. Negi tikrai manai, kad Dievas, galingai išvadavo
tave iš priešo rankos tik tam, kad paliktų be tikslo neaišku kiek kla-
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joti po dykumą, kur jautiesi sutrikęs, o iš Dievo — tik tyla? Ar toks
buvo Jo tikslas? Aišku, kad ne. Dykuma — tiesiog būtina stotelė kelyje į pažado žemę.
Taip, kaip Viešpats išvedė Izraelio vaikus iš Egipto ir įvedė į dykumą, taip Jis veda ir tave. Ne velnias tave ten veda, o Dievas. Sausros
laikotarpiui yra numatytas labai konkretus tikslas, dieviškas planas.
Pirmiausia Dievas siekia palenkti mus, padaryti nuolankiais ir išmėginti. Tą Jis daro todėl, kad patys išsiaiškintume tikrąją savo padėtį ir
pamatytume, kuo konkrečiai pertekusi mūsų širdis.
Kaip Dievas palenkia žmogų? „Jis darė tave nuolankų, leisdamas
tau paalkti, paskui maitindamas tave mana...“ (Pakartoto įstatymo 8, 3)
Izraelitus Dievas darė nuolankius, leisdamas jiems paalkti, bet paskui
priduriama, kad Jis maitino juos mana. Tai gali nuskambėti kaip prieštara. Kaip Dievas leidžia jiems paalkti, jei nuolat maitina mana?
Mana — geriausias valgis, kokiu tik galima pasisotinti. Jos rasite
angelų valgiaraščiuose! Elijui užteko dviejų jos papločių, kad galėtų
leistis į keturiasdešimties dienų kelionę. O izraelitai manos turėjo į
valias. Kiekvieną rytą jie gaudavo šviežią davinį tiesiai iš dangaus —
ir taip šešis rytus per savaitę. Šeštą dieną surinkta mana stebuklingai
išsilaikydavo ir jos užtekdavo dar ir septintai dienai. Jie nepraleido nė
vieno valgymo nuo pat tos dienos, kai Dievas pirmąkart davė manos,
iki tol, kai atėjo prie Pažadėtosios žemės pakraščių.
Tai kodėl Dievas sako, kad leido jiems paalkti? Apie kokį alkį čia
kalbama? Norėdami suprasti, pamėginkite įsivaizduoti izraelitų situaciją. Tarkim, kad viskas, ko gauni pusryčiams, yra tik duona. Ir visa
tavo vakarienė — tik duonos kepaliukas. Nei sviesto, nei riešutų kremo,
nei džemo, nei mėsos, nei tuno, tik duona. Ir čia kalbama ne apie kelias
dienas ar savaites, o apie keturias dešimtis metų tokios dietos!
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Kai dar dirbau jaunimo pastoriumi, kartą su penkiasdešimt
šešiais jaunuoliais išvykome į aštuonių dienų misiją Trinidade. Tenykštė bažnyčia rūpinosi mūsų maitinimu, šeimininkai buvo labai
svetingi ir malonūs. Bet kiekvieną mielą dieną valgyti gaudavome
vištienos. Aišku, kasdien ji būdavo ruošiama vis kitaip ir patiekiama
su ryžiais ar daržovėmis, bet visuomet tik vištiena.
Po aštuonių dienų vištienos pradėjome svajoti apie kokį kitą patiekalą. Kai grįžome namo, vienas jaunuolis jį pasitikusios mamos
paklausė, kas paruošta vakarienės. Kai ji atsakė, kad vištiena, jis
puolė maldauti, kad ji nusivežtų jį kur nors sukirsti mėsainio.
Jei Trinidade mes kiekvienas tyliai inkštėme po aštuonių dienų,
tai įsivaizduok, kas dėjosi po keturiasdešimties metų! Ne keturių, o
keturiasdešimties, diena iš dienos gaunant vieno ir to paties maisto.
Dabar matai, kaip Dievas leido jiems paalkti? Jis davė jiems ne to, ko
jie norėjo, o to, ko jiems reikėjo, kad liktų gyvi ir sveiki.
Kas dar toje situacijoje vertė juos alkti ir ilgėtis to, ko neturėjo?
Skaitant pasakojimą ir gerai pagalvojus, darosi išties nuostabu, kad
jų drabužiai ir batai nesusidėvėjo. Ar pastebėjai tai? Tai bent paspirtis šeimos biudžetui! Kaip tau patiktų vilkėti tais pačiais drabužiais
keturiasdešimt metų? Kokia nuobodybė! Užtat nereikėtų lakstyti po
parduotuves ir internete dairytis naujausių mados tendencijų. Ta pati
pora rudų sandalų ištisus keturis dešimtmečius.
Taip, pagrindiniai jų poreikiai buvo visiškai patenkinti, jie buvo
apsaugoti nuo kaitros ir šalčio. Bet kiek daug visko trūko iš to, ko jie
norėjo. O kur dar kraštovaizdžio monotonija... Diena iš dienos —
ir ne kelias savaites, o keturiasdešimt metų — tie patys nuobodūs
tyrlaukiai. Kaip tau patiktų kasdien spoksoti į tuos pačius kaktusus,
į tas pačias viksvas ir suskeldėjusią žemę? Įsivaizduok, jei nėkart ne-
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galėtum akių paganyti, stebėdamas čiurlenančius upeliukus, tankias
girias, žaliuojančius vynuogynus ar tyvuliuojančius ežerus. Prieš
akis — vien tik tie patys, nuobodūs smėlynai.
Taigi izraelitai turėjo, ko jiems reikėjo, o ne tai, ko norėjo. Atsižvelgdami į tai, dar kartą paanalizuokime jau cituotą eilutę.
Jis darė tave nuolankų, leisdamas tau paalkti, paskui
maitindamas tave mana [...] idant tave pamokytų, kad žmogus
gyvas ne vien duona, bet gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu
iš VIEŠPATIES lūpų (Pakartoto įstatymo 8, 3).

Naudingi patarimai
#3 Atsispirk pagundai reikalus perimti į savo rankas
Tiems iš mūsų, kurie esame veiklūs, iniciatyvūs, viena didžiausių pagundų dykumoje yra nesėdėti rankų sudėjus, bet ko nors
nedelsiant imtis, ką nors būtinai daryti. Kai atrodo, kad Viešpats
seniausiai pasišalino ir yra už milijonų kilometrų, o kuklios mūsų
pastangos ką nors nuveikti dėl karalystės nueina niekais, kai po
kelių valandų maldos tik įskausta keliai ir daugiau nieko, iš tos
nevilties mes jau būname pasiryžę griebtis beveik bet ko, kad tik
kas nors įvyktų. Tačiau tai labai prastas sumanymas. Dykumos
esmė tokia ir yra — beveik viskas sustoja, belieka tik šlakelis vandens ir nuobodi dieta. Tokiame nepritekliuje pradedame suvokti,
kad gyvenimas yra kur kas daugiau nei tai, ką darome ar turime.
Gyvenimas — tai Tas, kurį pažįstame, ir kurio troškimus tenkiname
diena iš dienos.
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Dievas leido jiems paalkti, pašalindamas iš kelio visa, kas patenkintų kūno įnorius, ir palikdamas tik tai, kas gyvybiškai svarbu. Alkis
ir buvo tas išbandymas. Dievas norėjo, kad jie patys pamatytų, kas jų
širdyse. Ar jie įstengs labiau trokšti Jo, o ne viso to, kas liko užnugary?
Ar jie ieškos Jo, ar sieks patenkinti kūno įnorius? Ko jie labiau alks
ir trokš — teisumo ar patogumų ir malonumų? Deja, izraelitų širdys
nebuvo sutelktos į Tą Vienintelį, kuris gali suteikti pasitenkinimą. Šio
išbandymo jie neišlaikė, smarkiai susikirto. Skaičių knygoje rašoma:
Tarp jų buvę valkatos buvo apimti godaus alkio. Ir
izraelitai vėl ėmė verkti ir kalbėti: „Kas duos mums

Per vieną tokių kiurksojimų dykumoje, kiekviena diena
man atrodė kaip savaitė, o kiekviena savaitė — kaip mėnuo,
nes buvo sunykusi mano vizija, prigesusi aistra ir beveik nė
trupučio nelikę varančios jėgos. Nepaisant to, man teko kastis
pirmyn. Teko kažkaip brautis, semiantis iš Dievo žodžio ir
stiprinant širdį, toliau tarnauti kaip galima paveikiau, susilaikant
nuo skubos darbo dėl nekantravimo. Turėjau nuolatos priminti sau, kad esu kaip tik ten, kur Dievas ir nori, kad būčiau.
Žinojau, kad Jis laiko nešvaisto, o savo pažadus ištesi.
Ir dykuma tikrai nėra vieta reklamuotis! Atmink, ten esi
valomas, skaistinamas ir ruošiamas, todėl uoliai stenkis likti
nuoseklus ir atsispirk pagundai nusidėti. Vieškeliu, kurį Viešpats tiesia per dykumą, bėk kaip pridera — kartu su Juo! Ir
nesumanyk Jo lenkti vien todėl, kad Jis juda lėtai.
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mėsos pavalgyti? Atsimename žuvis, kurias Egipte dykai
valgydavome, agurkus, melionus, porus, svogūnus ir
česnakus. Mūsų stemplės susitraukė! Visiškai nieko nėra! Vien
maną temato mūsų akys.“ (Skaičių 11, 4–6)

Jie prisiminė, kas liko Egipte, ir net engianti vergovė jiems jau
pradėjo atrodyti mielesnė širdžiai už sausringą dykynę, į kurią Dievas juos atvedė. Jie pradėjo skųstis ir murmėti, reikalaudami mėsos.
Ir Dievas išgirdo jų šauksmą:
Jis davė jiems, ko jie reikalavo [t. y. mėsos, putpelių], bet siuntė
ir alinančią ligą [sielos liesumą, skurdumą — kt. vert.]. Žmonės valgė ir sotinosi, nes Dievas davė jiems, ko jie įnoringai
troško. Bet jiems dar nespėjus savo įnorių patenkinti... (Psalmynas 106, 15; 78, 29–30).

Jie gavo, ko norėjo, — bet kokia kaina! Kartu su tąja mėsa sulyso,
nuskurdo ir sumenko jų siela. Dėl to sulysimo jie nebeįstengė ištverti,
negebėjo išlaikyti išbandymo ir galiausiai liko neįžengę į Pažadėtąją
žemę. Nuodėmė buvo ne pats mėsos reikalavimas, o tai, ką tas reikalavimas simbolizavo. Jis bylojo apie širdis apėmusį nepasitenkinimą
Dievu ir nepritarimą Jo pasirinktam vedimo ir aprūpinimo būdui.
Dar tas reikalavimas atskleidė įsisenėjusį jų ilgesį Egipte paliktam gyvenimui, kurį dabar jie jau prisiminė kaip malonų, nors iš tikrųjų tai
juk gyveno vergovėje.
Tai gera pamoka mums visiems: jei vaikysimės tik pažado teikiamos naudos, bet nekreipsime dėmesio į pažado Davėją, pristigsime
jėgų lemiamomis, „sausringomis“ gyvenimo akimirkomis. Neišven-
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giamai prisiminsime „senas, geras dienas“, kurios iš tikrųjų visai nebuvo geros (tai buvo vergavimas).
Viena yra ieškoti Viešpaties dėl to, ką Jis gali duoti ar padaryti, ir
visai kas kita ieškoti Jo dėl to, kas ir koks Jis yra. Pirmasis variantas
rodo savo naudos siekimą. Savanaudiškas motyvas geriausiu atveju
baigsis nebrandžiais santykiais su Dievu. O štai Dievo ieškojimas dėl
to, kas ir koks Jis yra, padės užmegzti ir ugdyti artimus, stiprius abipusius santykius, kokių visi trokštame.
Šventas nepriteklius
Kaip ir galima pagrįstai tikėtis, nederlingoje, sausringoje dykynėje apstybės nebūna. Dvasinė dykynė — tai laikas, kai emociškai,
fiziškai ar materialiai gauni tik to, kas gyvybiškai būtina, o ne to, ko
tau norėtųsi. Dievas yra pažadėjęs pasirūpinti mumis ir patenkinti
esminius mūsų poreikius, todėl dykumoje Jis parūpina kasdienės
duonos, o ne visko apsčiai.
Kai gyvenime mums viskas gerai klojasi, sakome, kad viskas eina
kaip per sviestą. Dykumoje jokio sviesto nerasi! Gausi tik kasdienės
duonos davinį. Užėjus tokiam sausringam laikotarpiui, žmogus gali
pajusti įvairių tipų nepriteklių. Galbūt bus patenkintas tik gyvybiškai
svarbus socialinis poreikis, bet negausi to, ko taip geidi. Arba Dievas
duos tik tai, ko būtiniausiai reikia dvasiškai (nors tau pačiam gali neatrodyti, kad tai reikalinga). Šiuo laikotarpiu Dievas patenkina mūsų
reikmes, bet nebūtinai norus.
Dykumos tikslas — nuskaistinti, apvalyti ir sustiprinti mus. Turime
susiprotėti siekti Jo širdies, o ne Jo aprūpinimo. Kai vėliau būsime visko
pertekę, turėsime apstybę, mes nepamiršime, iš kieno rankos visa tai
gavome. Tai Viešpats, mūsų Dievas, dovanoja perteklių ir gausą, siekdamas įtvirtinti savo sandorą (Pakartoto įstatymo 8, 2–18).
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Bėda ta, kad mes poreikiais ar didžiausiomis reikmėmis vadiname dalykus, kurie iš tikro mums visai nebūtini. Ko gero, ne pro
šalį būtų dar kartą įsigilinti į šiuos Pauliaus žodžius:
Suprantama, aš visai nemanau skųstis stoka, nes išmokau būti
patenkintas [tai manęs netrikdo ir neglumina] savo būkle.
Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus. [Įminiau paslaptį, išmokau
susidoroti su kiekviena situacija.] Visa ko teko ragauti: buvau
sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu tame
[Kristuje], kuris mane stiprina [duoda man savo galios, jėgos].
(Filipiečiams 4, 11–13, išplėstinis vertimas)

Kristaus sustiprintas, Paulius išmoko būti lygiai taip pat patenkintas tiek skurdo, tiek pertekliaus laikotarpiais. O šito nepasakysi
apie Vakarų bažnyčią. Mes taip ir neišmokome būti patenkinti —
dažnas visko pertekęs ir apsčiai turintis nėra labiau patenkintas ar
laimingesnis už stokojantį. Jei neturime visko, ko norisi turėti, mes
tai vadiname nepritekliumi. Apie žmogaus tikėjimą ir jo dvasingumą
neretai sprendžiame iš jo turtų gausos, patiriamos sėkmės ar užimamos visuomeninės padėties, kai tuo tarpu turėtume įsižiūrėti į jo
charakterį ir tikėjimą.
Izraelio vaikai iš Egipto išėjo su dideliu grobiu — jie nešėsi daug
iš egiptiečių pagrobtų sidabro ir aukso dirbinių bei gražių drabužių.
Deja, iš brangiųjų metalų vėliau jie dykumoje pasidarė stabų, prieš
kuriuos šoko apsirėdę tais gražiais drabužiais. Akivaizdu, kad turtai
jų atveju apie jokį dievotumą nebylojo — veikiau priešingai. Tik du
(!) žmonės iš visų išėjusiųjų iš Egipto pasižymėjo reikiamu charakteriu įžengti ir užimti Pažadėtąją žemę. Tik Jozuė su Kalebu įėjo į
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Pažadėtąją žemę, nes buvo kitokios dvasios įkvėpti — jie sekė paskui
Dievą be išlygų (žr. Skaičių 14, 24).
Jei vienas kitą vertiname pagal tai, ką turime ar ko neturime,
mūsų vertinimo sistema labai ydinga ir iškreipta. Neretai būna taip,
kad finansiškai suklestėjęs ar pakilęs iki įtakingos lyderio pozicijos
krikščionis jau manosi gavęs Dievo leidimą ir palaiminimą daryti, ką
tik panorėjęs! Jis pradeda pirkti, ką nori, švaisto lėšas savo įnoriams,
naudojasi įtakinga padėtimi vaikydamasis savo naudos. Šitaip dažnai
elgiasi tie, kurie iš dykumos patirties nepešė jokios naudos, nemokėjo deramai ištverti sausros laiko. Nes vertinant iš dieviškos pozicijos, finansinis palaiminimas ir didesnė valdžia kaip tik turėtų skatinti
žmogų dar labiau kliautis Dievu, kad jis nenukryptų nuo Viešpaties
kelio, siektų Jo tikslo ir vedimo.
Prisiminkime Jėzaus nuostatas, kai Jis atsidavė tarnystei. Jo motyvas niekada nebuvo savanaudiškumas. Jis prisiėmė ant savęs mūsų
nuodėmes, ligas ir net mums skirtą mirties bausmę. Mūsų gerovė
Jam buvo svarbesnė nei Jo paties, nors Jis buvo nekaltas ir be jokios
nuodėmės. Jo gyvenimo ir tarnystės tikslas nebuvo pirmiausia ir kuo
greičiau apsirūpinti pačiam. Jis atėjo atiduoti savęs! Išsižadėdamas
savęs, Jis padovanojo mums pačią didžiausią įmanoma dovaną —
amžinąjį gyvenimą.
Kai atsiduriame dykumoje, Dievas mumyse šitaip brandina ir tyrina mūsų charakterį. Dykumoje auga ir noksta Dvasios vaisiai. Laistomi stipraus troškimo pažinti Jį, mes mokomės būti tokie, kaip Jis.
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SANTYKIAI
Tiesiog nuostabu, kiek daug bėdų išsinarplioja savaime,
be ypatingai didelių pastangų, kai žmogus susitvarko savo
vidinį gyvenimą.
A. W. Tozer

Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų...
Jono 14, 15
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o Dievas siekia ir kas Jam iš to, kai mes Jo valia keliaujame
per dykumą? Jau šiek tiek kalbėjome apie tai, ką gero dykuma
duoda mums patiems, ir apie jos pliusus dar kalbėsime kiek
vėliau. Bet ar tokioje situacijoje Dievas įžvelgia čia naudą sau? Tikrai
taip. Jis trokšta sustiprinti mus ir Jį siejantį ryšį, ilgisi artimų santykių
su mumis. Deja, daugelis mūsų linkę tiesiog pasinaudoti tuo ryšiu su
Viešpačiu, o vėliau leidžiame aistrai atvėsti.
Kai dar buvome tik susižadėjęs su Liza, dėl jos aš buvau visai
galvą pametęs. Nuolat apie ją galvodavau ir ieškodavau progų, kaip
kuo ilgiau su ja pabūti. Jeigu jai staiga ko nors prireikdavo, kad ir ką
veikęs, viską mesdavau, šokdavau į mašiną ir lėkdavau patenkinti jos
norų.
Pamenu, kaip kartą jos tėvų namuose kartu praleidome gal penkias valandas. Išėjau labai nenoriai. Man vos įžengus į namus, pasigirdo skambutis. Skambino Liza. Savo saldžiu, viliojančiu balsu
ji tarė: „Mielasis, ar pastebėjai, kad pas mane namie palikai savo
švarką?“ Tie žodžiai buvo lyg muzika mano ausims. Nė nemirktelėjęs
sušukau: „Tai nieko nedelsdamas grįžtu jo pasiimti.“ Ir tada kartu
praleidome dar tris ar keturias valandas. Šauni buvo dienelė.
Jei Liza tomis dienomis būtų paskambinusi man kad ir vidury
nakties ir paprašiusi porcijos ledų, būčiau suveikęs jai jų per dešimt
minučių. Aš taip ieškodavau dingsčių pabūti su ja ir naudodavausi
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kiekviena proga. Dėl to, kad stipriai ją mylėjau, man būdavo vienas
malonumas tenkinti jos norus. Visa tai dariau ne siekdamas įrodyti
ją mylįs, o todėl, kad iš tikro ją mylėjau.
Ir manęs tikrai nereikėdavo tempti už liežuvio, kad apie Lizą
pasakočiau kitiems. Girdavau ją visiems, kas tik turėdavo kantrybės
manęs klausytis. Jei pašnekovas išsisemdavo, jei išsekdavo temos, be
didelių pastangų pakreipdavau pokalbį apie Lizą ir artėjančias mudviejų vestuves. Ko jūs norit? Buvau iki ausų įsimylėjęs!
Bet prabėgus vos porai santuokos metų, dėmesį vis dažniau pradėjau kreipti į kitus dalykus — vėl pradėjau daugiau domėtis sportu,
įvairia veikla su bičiuliais ir ypač daug dėmesio skyriau tarnystės darbui. Aptingau ir nebepasistengdavau tiek daug laiko skirti Lizai ar
ką nors dėl jos nuveikti. O ir mintys sukdavosi ne tik aplink ją, bet
ir apie tūkstantį kitų dalykų. Dovanas jai pradėjau dovanoti tik per
Kalėdas, sukaktis ir gimtadienius, bet, jei atvirai, net ir tai pradėjo
šiek tiek erzinti. Per vieną Valentino dieną išvis pamiršau jai ką nors
padovanoti, ir ji labai nusiminė. Man neliko nieko kito, kaip tik atsiprašyti. Liūdniausia buvo tai, kad buvau nebrendila ir visiškai nemokėjai skaityti įvairių santuokos laikotarpių ženklų. Tarp mudviejų su
Liza įsitvyrojo įtampa. Pirmoji mano meilė merdėjo.
Jaučiuosi dėkingas Dievui, kad Jis pagaliau leido man pastebėti
tuos dalykus ir pakreipė mano širdį reikiama linkme. Viešpats atskleidė man, koks aš savanaudis. Iš didelės savo malonės Jis dar kartą
pakurstė mūsų meilės liepsną ir išgydė mūsų santuoką.
Panašūs dalykai gali dėtis ir mūsų santykiuose su Dievu. Daugelis Kristaus sekėjų pasiekia tam tikrą komforto zoną ir nebenori
judėti tolyn. Jie pasitenkina tuo, ką turi, ir nebesiekia daugiau. Jie nustoja vijęsi Dievą. Tokie užsibrėžia asmeninius dvasinius standartus,
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lygindamiesi su kitais arba pagal savo gebėjimus. Jie liaunasi siekę
pažinti Dievą kaip asmenį. Dėmesio centre atsiduria kasdienės užduotys, sėkmės vaikymasis ir šio gyvenimo rūpesčiai. Dabar Dievo
ieškoma dėl Jo teikiamų palaiminimų, o ne siekiant Jį pažinti. Tokie
žmonės pradeda klysti, nusidėti savo širdyse, pamažu gręždamiesi
nuo Dievo į save. Galbūt jie ir toliau mezga ir puoselėja „krikščioniškas“ draugystes, siekia aukštesnės padėties bažnyčioje, bet nustoja
troškę ir ilgėjęsi To, kuris teikia gyvybę.
Kai labiau ieškome Dievo teikiamos naudos ir Jo palaiminimų, o
ne artimo ryšio su Juo, mus labai lengva suklaidinti. Būkime atviri:
mes tapšnojame sau per petį už maldoje praleistą laiką, bet jei į viską
pažvelgtume Viešpaties akimis, taptų visiškai aišku, kad siekiame tik
išnaudoti Jį. Jis sumenkinamas tik iki mūsų poreikių tenkinimo ir
pagalbos šaltinio. Tačiau Jis per daug mus myli, kad paliktų šitaip
apsigavusius. Su mumis Jis elgsis lygiai taip pat, kaip kad elgėsi su
Jėzaus ieškoti išėjusiomis miniomis:
Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės
lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę
jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai
atvykti?“ O Jėzus prabilo į juos: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, o bet kad
prisivalgėte duonos ligi soties.“ (Jono 6, 24–26)

Jėzus žino, kokių paskatų vedini imamės vienokių ar kitokių
veiksmų. Kai minios leidosi Jo ieškoti, Jis iškart suprato, kad juos
labiau domina kitas palaiminimas (proga už dyka pavalgyti), o ne
matyti ar perprasti ženklus. Ženklas parodo kryptį arba suteikia
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informaciją — jis niekada nerodo į save. Jėzus puikiai žinojo, kad
minios seka Jį ne dėl ženklų, rodančių, kas Jis yra, bet kad galėtų
prisikimšti pilvus.
Galbūt ir tu turi tokių pažįstamų, kurie tavęs ieško tik jiems ko
nors prireikus? Susisiekia su tavimi tik tada, kai ko nors nori. Arba
dar blogiau — galbūt kažkas su tavimi labai norėjo susidraugauti, bet
po kurio laiko paaiškėjo, kad to ryšio žmogus siekė tik dėl naudos,
kurios galima iš tavęs išpešti, — įtakos, pinigų, materialinių gėrybių
ir pan. Vėliau tapo aišku, kad nebuvo nei jokio nuoširdaus troškimo
tave pažinti, nei jokios meilės, bet buvo siekiama tik naudos tam kartui. Skausminga suvokti, kad esi šitaip išnaudojamas. Nė vienas nenori būti „melžiama karvė“.
Tačiau tokios savanaudiškos nuostatos yra persmelkusios mūsų
visuomenę ir įsimetusios į Kristaus kūną. Bažnyčioje daug nepatenkintų. Jų meilė Jėzui atšalusi. Viešpačiui jie tarnauja dėl asmeninės
naudos, o ne iš karštos meilės ar susižavėjimo Juo. Kol Dievas patenkina jų norus, tol jie laimingi ir džiaugiasi Juo. Bet užėjus bėdai,
užgriuvus gyvenimo sunkumams, pasimato tikrasis širdies motyvas.
Jei žmogaus akys nukreiptos į save, jis neišvengiamai skųsis.
Kodėl? Todėl, kad bėdos ar sunkumai vis tiek kada nors užgrius. Vargai kada nors vis tiek suspaus. O kai tai nutiks, prasidės savanaudiškumo kurstomas murmėjimas ir inkštimas. Tą pastebime ir Izraelio
vaikų gyvenime. Kai Viešpats išvadavo juos iš siaubingo gyvenimo
Egipte, kur juos engė faraonas, tauta džiūgavo:
Tada pranašė Mirjama, Aarono sesuo, paėmė į ranką būgnelį
su žvangučiais. Visos moterys išėjo paskui ją, rankomis mušdamos būgnelius su žvangučiais ir šokdamos ratelius. Mirjama
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užgiedojo: „Giedokite VIEŠPAČIUI, nes jis šlovingai nugalėjo,
nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją.“ (Išėjimo 15, 20–21)

Tauta buvo džiugiai, pakiliai nusiteikusi. Juos sužavėjo Dievo didybė, stebuklinga Jo galybė ir gerumas, vaduojant iš engėjų rankos.
Ir štai, nepaisant šito, prabėgus vos trims dienoms po šių įvykių, Šūro
dykumoje paragavus kartaus vandens, prasidėjo murmėjimas: „Ką
mes gersime?“ — klausinėjo žmonės Mozę (žr. Išėjimo 15, 24). Jiems
visa tai atrodė nelogiška. Kodėl Dievas, praskyręs Raudonąją jūrą,
dabar negalėjo parūpinti savo vaikams gėlo geriamo vandens? Argi
Mozė nebebuvo tas pats didvyriškas vadas, kaip ir prieš tris dienas?
Tiesa, tąkart Dievas pavertė kartų vandenį saldžiu, bet Izraelio
vaikams ir tas stebuklas veikiai išgaravo iš galvos. Po kelių dienų
žmonės toliau murmėjo ir skundėsi — šįkart dėl valgio. Net pradėjo
kalbėti: „Tada, prieš Dievui mus išvaduojant, tikrai buvo geriau.“ Ar
tikrai? Drėbti iš molio plytas, šalia stovint piktiems sargybiniams ir
rimbu plakant nugaras, buvo geriau?
Dykumoje visa izraelitų bendrija murmėjo prieš Mozę ir
Aaroną. Izraelitai sakė jiems: „Verčiau būtume mirę nuo
VIEŠPATIES rankos Egipto žemėje, sėdėdami prie mėsos
puodų ir prisivalgę duonos iki soties! Juk išvedėte į šią dykumą
mus, visą bendriją, badu numarinti!“ (Išėjimo 16, 2–3)

Sunkiu metu, per sausringąjį laikotarpį, prasidėjęs murmėjimas
paprastai būna nukreiptas į lyderius, šeimos narius, bičiulius, priešus
ir net valdžią. Daugelis mūsų (iš baimės) Dievo neįvardijame savo
bėdų šaltiniu. Panašiai kaip izraelitai, kurie murmėjo prieš Mozę ir
Aaroną, tačiau be jokios abejonės savo širdyse mąstė taip: „Tai Viešpats
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mus nuvylė!“ Mozė juos kiaurai permatė ir rėžė tiesiai šviesiai: „Jūsų
murmėjimas ne prieš mus, bet prieš VIEŠPATĮ“ (Išėjimo 16, 8).

Naudingi patarimai
#4 Patikslink savo planus
Per vieną ankstyvųjų kelionių po dvasinę dykumą man buvo
itin sunku išlaikyti teigiamą nusiteikimą, kadangi nesimatė
jokių prošvaisčių. Nerimą man kėlė ne tiek pats laukimas, kiek
skausmas, kurį patyriau belaukdamas permainų. Pavargau
nuo erzinančios situacijos, kuri, atrodė, tik stabdo mane ir
trukdo išsipildyti Dievo duotai svajonei ir įžengti į keliaujančio
pamokslininko tarnystę. Iš Viešpaties jau buvau sužinojęs, kad
per dykumą Jis mane veda, idant būčiau apvalytas, nuskaistintas. Bet vieną dieną, kai aš vėl dejuodamas klausinėjau Jį,
kodėl dykynėje užsibuvau šitaip ilgai, Viešpats priminė man:
„Noriu pažiūrėti, kam iš tikro tarnauji — man ar savo svajonei.“
Tokia pastaba tikrai patraukė mano dėmesį! Aš suėmiau
save į nagą ir atsidėjau apmąstymams bei maldai. Man ir
pačiam parūpo išsiaiškinti tikrąsias savo užmačias: ar mano
svajonė — skleisti Evangeliją pasaulyje, ar kur kas geresnis tikslas — klusniai kliautis Dievu ir laukti, kada Jis prabils ir pajudės.
Tik antruoju atveju įmanoma veikti susiderinus su Jo norais.
Mano patarimas būtų toks: neleisk nuostabiai, Dievo duotai svajonei iškilti aukščiau už gyvojo Dievo artumą. Verčiau
siek daryti tik tai, ko trokšta Tėvas.
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Dykuma iškelia aikštėn mūsų širdžių motyvus ir patikrina, ar jie
savanaudiški ar nesavanaudiški. Prašyk Šventosios Dvasios parodyti
tau, kas iš tikro slypi tavo širdyje. Kas yra tavo varanti jėga? Kokios
nuostatos ar elgesys laiko tave „Egipto vergystėje“ ar verčia skųstis
dykumoje? Tiesiog gyvybiškai svarbu išlikti nuoširdžiam ir atviram
mylinčio Dievo auklybai.
Gerai tai, kad niekas nestabdo mūsų ir nesulaiko nuo atgailos.
Mes galime pakeisti širdies nuostatas. Mes galime akimirksniu užsičiaupti, liautis inkšę ir pradėti ieškoti ryšio su Dievu, užuot išnaudoję
Jį tiktai kaip gerovės šaltinį. Iš savo didžios meilės Dievas gali išsiųsti
mus į dykumą.
Dievas — daugiau nei formulė
Kadangi Dievas nebuvo karščiausias izraelitų troškimas, jie nesistengė Jo ieškoti ar pažinti, tai ir visiškai negebėjo pažinti Jo kelių.
Jie džiūgaudavo, kai Jis apreikšdavo galingus savo darbus, bet kai Jis
nerodydavo antgamtinės galios, tuoj pat išklysdavo iš kelio. Jei Mozė
kopdavo į kalną, izraelitai nuklysdavo ir pasiduodavo žaidimams.
Juos tenkino išgelbėjimo teikiami pliusai, o daugiau Dievo jie netroško ir visai nenorėjo pažinti Jo artimiau.
Ir štai vieną gražią dieną dykumoje Dievas liepė Mozei kopti
žemyn ir paliepti visai tautai pasišvęsti, nes Viešpats ketino nužengti
ant Sinajaus kalno ir kalbėti jiems, kaip kad prieš tai kalbėjo Mozei.
Deja, kai ta diena išaušo ir Viešpats pasirodė visoje savo didybėje ir
grožybėje, tauta negalėjo to pakelti:
Matydami perkūnijos griausmus ir žaibus, rago gaudesį ir
kalną dūmuose, visi žmonės buvo baimės apimti, drebėjo ir
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stovėjo atokiai. „Tu mums kalbėk, ir mes klausysime, — sakė
jie Mozei, — tenekalba mums Dievas, kad nenumirtume!“
(Išėjimo 20, 18–19)

Taigi, kaip skaitome, jie Mozės prašė: „Verčiau tu pakalbėk su
Dievu, o vėliau perduosi mums, ko Jis nori, ir mes tai padarysime.“
Tokie žodžiai byloja apie savanaudišką jų siekį naudotis Dievo teikiamais palaiminimais be tikro ryšio ir santykių su Juo. Galbūt jų ketinimai buvo neblogi — jie norėjo laikytis Dievo žodžio, tačiau be artimo
ryšio su Juo jie tiesiog nebūtų įstengę to padaryti.
Izraelitams reikėjo atsakymų ir problemų sprendimų, o ne
santykių su Dievu. Ir žinote kas nutiko? Dievas davė jiems dešimt
įsakymų! Tačiau tas neišsprendė jų problemos. Su kiekviena nauja
karta pasitvirtindavo faktas, kad tauta niekaip neįstengia ir niekada
neįstengs tų įsakymų laikytis.
O ką galėtume pasakyti apie šiandieninę kartą? Kas iš mūsų, net
ir geriausių ketinimų vedini, įstengia eiti Dievo nubrėžtais keliais?
Mes prisiekinėjame ir prisižadame tiek, kad nebeįstengiame visko
tesėti, ir tai sunkia našta taip prispaudžia mūsų pečius, kad vos balsą
maldoje beišspaudžiame. Tokiais atvejais kreipiamės į pastorių,
sutuoktinį, kokį bičiulį ar pamėgtą tinklaraštininką, vildamiesi, kad
kito žmogaus Dievo paieškos kaip nors palengvins mūsų ieškojimą
ir sustiprins mūsų ryšį su Juo. Visai kaip Izraelio vaikai mes stengiamės laikytis Dievo žodžio — Jo įsakymų — nepalaikydami gyvybę
teikiančio asmeninio ryšio su Juo pačiu. Jėzus sako: „Kas pripažįsta
mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli,
tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“ (Jono 14, 21).
Kai anksčiau skaitydavau šitą eilutę, man atrodydavo, kad Vieš-
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pats sako: „Džonai, jei laikysiesi mano įsakymų, tai įrodysi, kad myli
mane.“ Ir štai kartą pajutau Dievo paraginimą dar kartą perskaityti
šią eilutę. Kai perskaičiau, Viešpats pasakė: „Tu vis dar nesupranti,
ką noriu tau pasakyti. Skaityk dar ir dar kartą.“ Gerai, Viešpatie. Perskaičiau tą eilutę dar kokius devynis ar dešimt kartų. Galiausiai sušukau: „Viešpatie, atleisk man už neišmanymą. Parodyk, ką nori man
pasakyti.“
„Džonai, čia Aš nesakau, kad laikydamasis mano įsakymų tu įrodysi, kad mane myli. Aš jau ir taip žinau, ar žmogus mane myli ar ne.
Čia noriu pasakyti, kad, jei žmogus karštai pamilsta mane, tai įgauna
jėgų ir geba laikytis mano įsakymų.“
Galiausiai supratau — svarbiausia ryšys, o ne įstatymas! Anksčiau į tai žiūrėjau kaip į įsakymą (Įstatymą), o Dievas man apreiškė
ryšio, santykių svarbą.
• Dievo nepažinsi per taisykles ir nurodymus.
• Dievo nerasi metoduose.
• Šventojo, Visagalio Dievo neįmanoma sumenkinti iki formulės!
Tačiau daugelis iš mūsų Viešpatį suprantame kaip tik taip. Ryšį
su Dievu pakeičiame įstatymais ir formulėmis — pavyzdžiui, septyni
žingsniai į laimingą gyvenimą, keturi žingsniai į išgelbėjimą, penki
sėkmingų santykių principai, įrodytas maldos metodas ir pan. Mes
sukišame Dievą į rėmus, pradedame įsivaizduoti, kad Jis gali būti
sugrūstas į dėžę pažadų, kuriuos mes trauksime vieną po kito, kai
mums to prireiks. Jei tik taip matome Dievą, nieko nuostabaus, kad
taip sunku narplioti nuodėmės problemą.
Dievas nėra naujausia mums skirtos pagalbos formulė! Jis yra
gyvasis Dievas, gyvenantis savo vaikuose — tavyje ir manyje. Jis nori
pažinti mus ir dalyvauti mūsų gyvenime, visose jo srityse. Viso ko
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ašis — širdingas bendravimas. Įvertinus žmogaus polinkį leisti meilei
prigesti, galime nesunkiai suprasti, kodėl Jėzus ištarė tokius žodžius:
Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi
prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių
darbų, o jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš
vietos tavo žibintą. (Apreiškimo 2, 4–5)

Priešingai negu visi kiti izraelitai, Mozė atsisakė garbinti Dievą
iš tolo. Išvydęs apsireiškiantį Dievo artumą, jis nesusigūžė ir neatsitraukė šalin. Jis veržėsi pirmyn. Išėjimo knygoje skaitome: „Žmonės
liko stovėti atokiai, tuo tarpu Mozė prisiartino prie tirštojo debesies,
kuriame buvo Dievas“ (20, 21). Nors Mozė buvo įtakingas ir galingas
žmogus, trijų milijonų tautos lyderis, dalyvavęs atliekant įstabiausius
ženklus ir stebuklus Senajame Testamente, jam tų dalykų nepakako.
Jis suprato, kad vien tai nesuteiks jam pasitenkinimo. Panagrinėkime
jo maldą jau po tų įstabių ženklų ir stebuklų:
Jei aš tikrai radau malonę tavo akyse, prašyčiau parodyti man
savo kelią, kad galėčiau pažinti tave ir nuolat rasti malonę tavo
akyse [...] Jei tu pats neitum kartu, neversk mūsų keltis iš šios
vietos [...] Prašyčiau parodyti man savo šlovę. (Išėjimo 33, 13–18)

Dievas Mozei buvo davęs neprastą pasiūlymą. Vidur svilinančiu
karščiu alsuojančios dykynės Dievas liepė jam eiti ir vestis žmones
į Pažadėtąją žemę. Jis netgi prižadėjo kartu siųsti savo rinktinį angelą, kad tas palydėtų ir leistų jiems saugiai nukakti. Dievas priminė
Mozei, koks puikus kraštas jų laukia, — žemė, tekanti medumi ir
pienu, su puikiais vaizdais, žaliuojančiais sodais. Bet pats Dievas
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atsisakė asmeniškai eiti su jais. Išgirdęs tai, Mozė atmetė maloningą
Dievo pasiūlymą. Iš esmės jis pareiškė šitaip: „Jau verčiau turėti Tavo
artumą be pažadų, nei Tavo pažadus be Tavo artumo.“ Esu tikras,
kad Dievui toks ilgesys pamalonino širdį.
Mozė troško netgi dar daugiau. Jis drąsiai prašė: „[...] prašyčiau
parodyti man savo kelią...“ (Išėjimo 33, 13). Norint pažinti Dievą,
reikia pažinti Jo kelius! O savo kelius Jis apreiškia tiems, kurie pirmiausia ieško Jo širdies, o ne Jo teikiamos galios ar aprūpinimo. Pažinusieji Jo širdį vaikščios Jo galioje: „[...] savo Dievui ištikimi žmonės
bus ištvermingi ir imsis žygių“ (Danieliaus 11, 32).
Kai dar tik pirmą kartą įsiliejau į tarnystės veiklą, pamenu, beveik
kas rytą maldoje praleisdavau po vieną-dvi valandas. O melsdavausi
maždaug taip: „Dieve, naudok mane, gelbėk per mane sielas, gydyk
ligonius, išvaryk velnius.“ Tokiais ir panašiais žodžiais melsdavausi
diena iš dienos. Jaučiausi toks nesavanaudis ir šaukiausi Dievo, prašydamas tarnavimo, kuris paliktų ryškų pėdsaką. Ir štai vieną gražią
dieną Viešpats prabilo man: „Vaike, tavo maldos savanaudiškos ir
prašauna pro šalį.“ Labai nustebau.
„Koks motyvas slypi po tais žodžiais? Po norais daryti tuos darbus? Visa, ką girdžiu, tik „Naudok mane... naudok mane...“ Maldų
centre — tu. Sukūriau tave ne tam, kad laimėtum sielas, išvarinėtum
velnius ar gydytum ligonius. Sukūriau tave intymiam ryšiui — štai
koks tavo egzistavimo tikslas.“
Mane tai labai nustebino. Bet paskui Dievas parodė man tai, ko
kol gyvas nepamiršiu. Judas irgi nešė žmonėms išlaisvinimą ir gydė
ligonius — ir tą darė Jėzaus vardu! Taip, kai Jėzus siuntė savo dvylika
mokinių, tarp jų buvo ir Judas — tas, kuris vėliau Jį išdavė. Mano
maldos buvo sutelktos ne ten, kur reikia. Dievo tikslas mums — Jo
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dangiškas prizas — kad pažintume Jėzų Kristų (Filipiečiams 3, 10).
Po kelių metų Liza taip pat panašiai meldėsi prieš vieną susirinkimą. Tarp jos su Viešpačiu įvyko panašus pokalbis. Dievas kalbėjo
Lizai: „Liza, aš neišnaudoju žmonių, aš juos patepu, gydau, pakeičiu,
darau panašius į mano atvaizdą, bet nenaudoju jų.“ Paskui Viešpats
paklausė: „Liza, ar tavimi kada nors yra pasinaudojęs kuris nors iš
tavo draugų?“ „Taip,“ — atsakė ji. „Ir koks buvo jausmas?“ „Jaučiausi
išduota.“
Viešpats tęsė: „Daugelis tarnautojų šaukiasi manęs tik prašydami
juos naudoti. Naudok mane išgydyti tą ar aną, naudok mane padaryti įtaką ten ar ten, naudok mane ką nors išgelbėti.“ Aš atsiliepiu į
jų maldas, vildamasis, kad jų širdys atsigręš į mane, bet jie per daug
užsisukę savo tarnystėje. Jie nesivargina pažinti mano kelių. Jie priima mano teikiamą dovaną ir stato savo imperiją. O užėjus bėdoms,
jie šaukiasi manęs įsižeidę, kad neatsiliepiau į jų maldavimus taip,
kaip jie įsivaizdavo. Tada jie jaučiasi išnaudoti ir pyksta ant manęs.
Jie atpuola nuo tikėjimo, nes nepažįsta manęs.“
Ką pagalvotum apie moterį, kurios vienintelis noras būtų pastoti
ir pagimdyti vaiką, nerodant jokio susidomėjimo vyru, nesiekiant
jo pažinti asmeniškai? Kaip atrodytų, jeigu ji pultų jam po kojų ir
maldautų: „Naudok mane, nes noriu pagimdyti vaikų. Meldžiu, duok
man vaikų, antraip numirsiu.“ Skamba absurdiškai? Bet juk toks prašymas mažai skiriasi nuo mūsų maldų, kai sakome Dievui: „Naudok mane, kad per mane būtų išgelbėti kiti žmonės.“ Mes prašomės
Dievo naudojami, nerodydami jokio susidomėjimo Juo pačiu ir nestiprindami santykių su Juo. Kai palaikysime artimą ryšį su Dievu,
dvasiniai vaikai savaime gims — panašiai kaip kad jie gimsta po intymių santykių tarp sutuoktinių.
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Taigi izraelitai siekė ne tų dalykų, kurių derėjo siekti. Jie ieškojo
kūrinių, o ne Kūrėjo. Ir žinome, kaip buvo toliau. Užuot buvusi laikina pasirengimo vieta, kur tauta būtų pasisėmusi išminties ir stiprybės priešais juos laukiantiems sunkumams įveikti, dykuma virto
tuštybės vieta, pasiglemžusia visą kartą. Kaip gaila! O juk Pažadėtoji
žemė buvo ranka pasiekiama. Tai puiki pamoka mums visiems. Nesikratykime dykumos laikotarpio savo kelyje, nes tai laikas puoselėti
šlovingą artimą ryšį su Dievu.
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Leisk mums būti indais laikyti Tavo naujam vynui, kuris visa
atnaujina...
Šv. Efraimas Siras

Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie
tai, kas seniai praėjo.
Štai aš kuriu naują dalyką! Jis jau dabar reiškiasi, negi
nematote? Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose atveriu
upes.
Izaijo 43, 18–19
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orėdami artimiau pažinti Dievą, turime likti atviri pokyčiams. Ir pasakysiu, kad nėra geresnės vietos keistis, kaip dykuma. Čia — toje tuščioje, dykoje, apleistoje vietoje — mes
savo akimis liudysime šviežią Dievo Dvasios judėjimą.
Daugelį mūsų kamuoja klausimas: Kodėl pokyčiai gimsta ne iš
gero? Kodėl būtinai reikia sunkaus, sausringo laikotarpio, kad kas nors
pasikeistų? Šiame skyriuje apie tai ir pakalbėsime.
Kadaise, po sunkaus aštuoniolika mėnesių trukusio dvasinės
dykumos laikotarpio, buvau paskirtas vadovauti jaunimo tarnystei.
(Taip, tas buvo senokai.) Tuo metu ta bažnyčia Floridoje buvo viena
iš greičiausiai augančių JAV, tad truputį nervinausi, mat visiškai neturėjau jaunimo pastoriaus tarnavimo patirties. Užtat tikrai žinojau,
kad mane ten siunčia Dievas. Supratau, kad, jei uoliai ieškosiu Jo,
viskas bus gerai.
Toji jaunimo tarnystė gyvavo pagal tradicinį modelį — jos pagrindą sudarė įvairi įdomi į vaikus ir jaunimą orientuota veikla. Deja,
dauguma tenykščių paauglių nepatyrė dvasinio augimo ir brandos.
Daugelis jų gyveno gana palaidą gyvenimą. Kai paėmiau į rankas
tos tarnystės vairą, pajutau Šventąją Dvasią man sakant: „Kalbėk
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apie atgailą, šventumą, paklusnumą ir mano viešpatystę.“ Apie tai ir
pradėjau mokyti bei pamokslauti. Po kiek laiko tiesiog dramatiškai
pasikeitė tarnystės atmosfera ir jaunuolių nuotaikos.
Rezultatai buvo stulbinantys. Vos per keletą mėnesių grupė
smarkiai išaugo — jaunuolių skaičius šoktelėjo trigubai. Pas Jėzų
sparčiai būriais plaukė įvairių nusikalstamų gaujų ir sektų nariai ar
šiaip nuo Dievo atitolę jauni žmonės. Tą liepsną pagavo ir daugybė
nuo tikėjimo anksčiau atsimetusių vaikų. Mums labai patiko tirštas,
juntamas mus apgaubęs Dievo artumas, visi dar karščiau pamilome
Viešpatį. Dievas dosniai laimino mus ir mūsų pastangas.
Patyręs ir įveikęs sunkumus Dalase, pamaniau, kad su dykumos
laikotarpiu jau baigta visiems laikams. Jaučiau, kad visiškai įgyvendinu savo pašaukimą, skelbdamas Evangeliją. Pamaniau, kad, jeigu
Jėzus tik vieną kartą pabuvojo dykumoje, tai tas pats galioja ir man.
Kaip smarkiai, pasirodo, klydau! Juk turėjau būti dar tiek skaistinamas, valomas ir stiprinamas, turėjau dar tiek daug sužinoti apie dykumos sezoną. Dykynė, kuri manęs laukė priešaky, kaip paaiškėjo
vėliau, turėjo būti kur kas nuožmesnė nei pirmoji, kuri, lyginant su
ta, buvo tik „vaikų darželis“.
Šventoji Dvasia mūsų lyderių komandai įkvėpė daug inovatyvių
idėjų. Taip jau nutinka, kai iš dangaus pasipila naujas vynas, kai
esame „Dievo siunčiami“ po pasirengimo laikotarpio tyrlaukiuose.
Dievas parodo mums, kaip darbuotis paveikiai ir nešti vaisių — visai
kaip Mozei, Dovydui, Juozapui ir kitiems.
Augimo tempai mūsų jaunimo grupėje buvo tiesiog antgamtiški.
Nepaisant sėkmės bangos, kartu pajutau ir naštą — kad mūsų tarnystė turėtų pasiekti platesnį ratą žmonių, ne tik vietinius. Pajutau
raginimą su Evangelijos žinia pasiekti visus jaunus žmones centri-
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nėje Floridoje. Besimeldžiant man toptelėjo mintis: „O jeigu taip
jaunimo pamaldas transliuotume per televiziją?“ Tuo metu, 9-ame
ano šimtmečio dešimtmetyje, televizija buvo veiksmingiausias būdas
aprėpti ir pasiekti tiek žmonių. Nebuvo nei interneto, nei socialinių
tinklų, nei „YouTube“ kanalo, nei išmaniųjų telefonų, nieko. Išsiaiškinau, kad viena iš vietinių televizijos stočių potencialiai gali pasiekti
apie keturis milijonus žiūrovų. Įdomiausia buvo tai, kad jų programos tinklelyje šeštadienį dešimtą vakaro kaip tik buvo tuščias langas.
Iškart supratau, kad tai pats geriausias laikas „meškerioti“ paauglius.
Nieko nedelsdamas pasitariau tuo klausimu su vyresniuoju
pastoriumi, bet jis iškart perspėjo, kad bažnyčia tam neturės lėšų.
Atsiklausęs jo leidimo paraginti aukoti televizijos laidai, tąja vizija
pasidalinau su mūsų jaunimu. Visi labai karštai pritarė sumanymui
pasiekti kuo daugiau jaunų centrinės Floridos gyventojų, padėti besigrumiantiems su kvaišalais, alkoholiu ir kitomis bėdomis. Jaunimo
grupės nariai su įkarščiu aukojo savo sunkiai uždirbtus pinigus.
Žinau, kad vieni jų užsidirbdavo išnešiodami laikraščius, kiti —
triūsdami greito maisto restoranuose ar kitose įstaigose. Surinkome
užtektinai daug šlamančių, kad galėtume nusipirkti laiką televizijos
laidai šeštadienio vakare.
Vyresnysis mūsų pastorius buvo nuoširdžiai nustebęs ir pripažino, kad tarp mūsų tikrai veikia Dievas. Tai buvo gyvas naujo vyno
išsiliejimo pavyzdys. Niekas prieš tai nė girdėti nebuvo girdėjęs apie
šeštadienį 22:00 val. per televiziją transliuojamas jaunimo pamaldas.
Bet mums tai pavyko. Neilgai trukus savo akimis regėjome puikų,
gausų tos tarnystės vaisių — prie Dievo buvo patraukti daugelis,
kurie nebūtų išgirdę Evangelijos, jei mes nebūtume priėmę „naujo
vyno“. Paskui, jau po daugelio metų, retkarčiais vis tai vienur, tai
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kitur išgirsdavau liudijimų apie tai, kaip mūsų televizijos programa,
kuri vadinosi Youth Aflame, pakeitė kieno nors gyvenimą.
Kaita yra geras dalykas
Apie jaunimo grupę dar pakalbėsime. Bet pirmiau pamėginkime apibrėžti, kas yra tas naujas vynas ir kokia jo svarba.
Pokyčiai, į kuriuos Dievas mus veda, dažniausiai nėra lengvi, užtat
visuomet geri ir vaisingi. Labai dažnai kaitai priešinamės todėl, kad
ji atneša nepatogumų, prie kurių mes greitai priprantame. Prie gero
žmogus greitai pripranta, o papratimas paskui jau būna kaip antras
prigimimas, jį sunku keisti, laužyti. Nusistovėjus tam tikrai tvarkai,
baisiai nepatogu ką nors keisti. Tačiau jeigu norime paveikiai tarnauti
statydami Dievo karalystę, tiesiog privalome būti atviri pokyčiams.
Jei žmogus užaugo pamaldžioje šeimoje, tikėjimo praktika, metodai ir tradicijos jam įdiegtos nuo vaikystės. Ne visos tradicijos yra
blogos, tačiau kai žmogus veikia tik tradicijos, o ne širdies skatinamas, tuomet ir jo tikėjimo išraiška gali būti tik apeigos be gyvybės.
Ir, tiesą sakant, netgi kyla grėsmė, kad tos apeigos ilgainiui gali virsti
religine tvirtove. Koks žmogus yra religingas (o ne tikintis)? Toks,
kuris turi išorinę pamaldumo formą, tvirtai laikosi to, ką Dievas kadaise padarė, bet priešinasi tam, ką Dievas daro šiuo metu.
Labai ryškiai šio tipo elgesį atspindėjo fariziejai ir kiti religiniai
Jėzaus laikų lyderiai. Jie gyrėsi esą Abraomo vaikai, sandoros sūnūs,
Mozės mokiniai. Jie tvirtai laikėsi įsikibę to, ką Dievas buvo padaręs
praeityje, bet priešinosi tarp jų stovinčiam Dievo Sūnui. Jie su dideliu įkarščiu gynė savo tradicijas ir garbinimo manierą, ir jiems buvo
nepaprastai sunku, kai atėjo Jėzus ir supurtė juos kiekvienoje srityje,
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nepalikdamas jokio patogumo ir stabilumo. O Jėzus labai aiškiai pasakė, kad Dievas nesileis sukišamas į jų rėmus — priešingai, tai jiems
teks derintis prie Viešpaties. Bet jie priešinosi šitiems pokyčiams ir
liko įsikandę savo tradicijų.
Religingas žmogus dažnai laikosi „elitistinių“ nuostatų — „Dievas veikti gali tik per mus ir mūsiškai.“ Nepakoreguotas ir paliktas
vešėti toks požiūris gimdo neigiamus išankstinius nusistatymus, neapykantą ir išdavystę. Kaip tik tai nutiko ir Jėzaus laikais, tas nuolat
vykdavo per visą bažnyčios istoriją.
Siekdami pasikeisti ir perkopti iš vieno tikėjimo ir šlovės lygmens
į kitą, mes turime norėti išeiti iš vadinamosios komforto zonos ir
leistis keliu, kuriuo mus veda Dievo Dvasia. Ir tas kelias dažniausiai
veda per dykumą, kurioje Dievas pažadina naują gyvybę.
Tokį Dievo veikimo modelį labai aiškiai matome Jono Krikštytojo gyvenime. Jo tėvas buvo kunigas — netgi vyriausiasis kunigas
tuo metu. Pagal tradiciją Jonas irgi turėjo tapti kunigu, kaip ir jo
tėvas. Jis turėjo vykti į mokyklą Jeruzalėje ir mokytis ten kunigystės
pas žinomą mokytoją Gamalielį. Bet štai vieną gražią dieną Viešpaties Dvasia pradeda šaukti Joną išeiti į dykumą. Kuo ilgiau Jonas meldžiasi, tuo stipresnis vidinis raginimas eiti į tyrus. Nė neabejoju, kad
tuo metu Jonas buvo vidinio konflikto draskomas. Jo galvoje turėjo
suktis įvairios mintys.
Visi mano draugai, su kuriais užaugau, įstojo mokytis Biblijos mokykloje. Jie gaus diplomus ir bus pripažinti lyderiai. Jie bus įšventinti,
jiems bus paskirta tarnystė ir jie galės pamokslauti kiekvienoje šalies
sinagogoje. Ką jie pamanys apie mane? Kaip įgyvendinsiu savo pašaukimą, jei neisiu studijuoti į Biblijos mokyklą?
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Naudingi patarimai
#5 Gyvenk palapinėje, nesistatyk namo
Įsikalk sau galvon: dykuma — laikina būsena, tu joje tik praeivis, todėl, kol esi ten, gyvenk palapinėje. Dykumoje nepulk
statytis namo.
Nors izraelitai dykumoje klajojo net keletą dešimtmečių,
svarbu suprasti, kad ne toks buvo pirminis Dievo planas. Jis
neliepė jiems ieškoti tenai geriausios aplinkos ir įsikurti —
pasiduoti, susitaikyti su tikrove ir imti statytis namus. Ne, jie
gyveno palapinėse — visuomet pasirengę susikrauti mantą ir
judėti toliau, pajudėjus debesiui. Pirminiu Dievo sumanymu,
dykuma turėjo būti tik laikina situacija, o ne galutinė stotelė.
Dievas niekada nesakė: „Klausykit, o šita dykuma visai nieko.
Kam reikia kažkokios Pažadėtosios žemės? Ir čia gerai! Kaskitės greičiau duobes, klokite pamatus ir statykitės namus —
sau ir man.“ Net ir pats Dievas per visą izraelitų klajojimo po
dykumą laiką gyveno palapinėje.
Stovyklavimas — smagus ir nuotaikingas dalykas, bet tik
kurį laiką. Daugelis mūsų pastoviam gyvenimui tikrai rinktųsi
namą ir nenorėtų apsistoti lauke. Nesileisk išmušamas iš
vėžių, nesutrik ir nepulk klotis pamatų dykvietėje. Būk pasirengęs bet kurią akimirką pašokti ant kojų ir keliauti toliau. Galiausiai, atvykus, kur reikia, palapinę galėsi supakuoti ir saugiai
padėti sandėliuke.
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O juk žinau gyvenime turįs stiprų Dievo pašaukimą. Tėtis man pasakojo apie tai, kaip aukšto rango angelas paskelbė apie mano gimimą,
dar gerokai prieš tam nutinkant, ir patvirtino, kad aš tikrai būsiąs
Dievo tarnas. Bet jei dabar išeisiu į tyrus, tai niekas niekada nesužinos, kas aš toks. Manęs per amžius niekas nekvies niekur pamokslauti.
Tačiau Dvasios sužadintas troškimas buvo toks deginantis, o šaukimas toks stiprus, kad Jonas numojo rankas į visus galvoje zujusius
klausimus ir nusprendė sekti paskui Dvasią į dykumą. Apie Joną parašyta: „O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki
pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos“ (Luko 1, 80). Įdomu tai,
kad Jonui pasirengimas dykumoje prasidėjo dar vaikystėje. Jis ilgus
metus ruošėsi tarnystei, trukusiai vos šešis mėnesius. Nors tarnavo
trumpai, Jėzus Joną pavadino didžiausiu iš pranašų, kada nors „gimusių iš moters“.
Šventasis Raštas neinformuoja mūsų, nei kiek tiksliai laiko, nei
kokiomis aplinkybėmis ar keliose dykumose klajojo Jonas. Apie jį
tik sakoma taip: „[...] prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje“ (Luko 3, 2).
Įdomu pastebėti, kad Anui ir Kajafui vadovaujant oficialiai religinei
to meto sistemai (kuri, deja, jau buvo pasenusi ir visiškai išsiderinusi), atšiauriose, sausringose vietose tuo pat metu buvo formuojamas naujas indas. Į jį ir turėjo būti supiltas naujas vynas.
Dievas ruošė Joną tyruose, dykvietėje, o ne tais laikais buvusiose
„Biblijos mokyklose“. Didžiausios minios iš visos Judėjos ir Jeruzalės
plūdo pasiklausyti Viešpaties žodžio, kurį Jonas išgirdo dykumoje.
Padvelkė šviežias Dvasios vėjas, pradėjo formuotis naujas judėjimas
— iš dangaus ėmė lietis jaunas, naujas vynas. Bet jis liejosi dykumoje,
o ne religinės praktikos vietose. Tie, kam buvo įgrisusi religinė vei-
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dmainystė ir įsiėdusios visos tradicijos, skubėjo pas Joną atviromis
širdimis, norinčiomis keistis ir pasiruošti Dievo Sūnaus pasirodymui.
Neilgai trukus po šių įvykių, atėjo Jėzus, kad būtų Jono pakrikštytas Jordano upėje. Nors Jonas jautėsi nevertas krikštyti Jį, Jėzus primygtinai to prašė, mat buvo būtina, kad Jėzaus tarnystė užgimtų iš
to, ką Dievo Dvasia tuo metu jau buvo pradėjusi daryti žemėje. Jėzus
buvo kupinai pripildytas Dvasios ir iškart Jos nuvestas į dykumą.
Biblijoje labai aiškiai sakoma, kad vedamas į dykumą Jėzus buvo
kupinas Dvasios, bet po keturiasdešimties dienų išbandymų ir gundymų iš dykumos Jis jau grįžo su Dvasios galybe. Tik tada Jis buvo
visiškai pasirengęs tarnystei, dėl kurios atėjo į šią žemę. Prabėgus vos
keliems mėnesiams po Jono tarnystės, dykumoje užgimė dar vienas
naujas dalykas — Jėzaus Kristaus tarnystė.
Nauji vynmaišiai
Skaitome, kad neilgai trukus po Jėzaus tarnystės pradžios, „[...] jie
sakė jam: „Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir kalba maldas, taip
pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo sau ir geria“ (Luko 5, 33). Kas
tie „jie“? Atsakymą randame kitoje evangelijoje: „Tada priėjo Jono
mokiniai ir paklausė...“ (Mato 9, 14). Ilgus metus maniau, kad tada
priėjo ir klausinėjo fariziejai, bet kai supratau, kad klausinėjo Jono
Krikštytojo mokiniai, ta Rašto vieta man sušvito visai kitomis spalvomis. Tie vyrukai nervinosi, nes dažnai susilaikydavo nuo maisto
ir ilgai melsdavosi, o štai Jėzaus mokiniai elgėsi kitaip. Jono sekėjai
daug aukojosi, o visas dėmesys atitekdavo Jėzaus mokiniams.
Vienas iš būdų, kaip Jono dienomis veikdavo Dievo Dvasia, buvo
pasninkavimas. Čia matome, kad Jono mokiniai nespėjo pereiti iš
vieno lygmens į kitą, arba pasikeisti, pereiti nuo Jono tarnystės mo-
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delio prie to, ką Dievo Dvasia darė tuo metu. Jie buvo įsitikinę, kad
jų tarnystės ir garbinimo metodas atnešė tų taip ilgai lauktųjų vaisių.
Norėdami sekti paskui Joną Krikštytoją dykumoje, jie buvo pakloję
nemenką kainą — palikę savo šeimas, artimuosius ir bičiulius, jie gyveno dykumoje, kur mito vabzdžiais. Ir štai dabar jų lyderis atsidūrė
už grotų. O naujas po jo atėjęs Žmogus irgi turėjo mokinius, kurie visiškai nesilaikė senųjų taisyklių. Jono komanda įsižeidė. Kilo grėsmė
pasigauti religingumo dvasią.
Atmink, religinės dvasios visuomet akcentuos tai, ką Dievas darė
praeityje, priešindamosios tam, ką Jis daro dabar. Jono mokiniai tuo
metu jau nebebuvo susitelkę į Dievo širdį, o laikėsi įsikandę savo metodo, kuris kadaise iš tikro vedė link Dievo širdies.
Tarp jų įsimetė puikybė ir įsižeidimas. Jono mokiniai į tarnystę
investavo daug laiko ir pinigų. Ir štai dabar kilo grėsmė viskam, ką jie
lig tol darė, už ką kovojo ir ką pasiekė. Todėl jie užsispyrė ir pradėjo
priešintis pokyčiui, nepaisydami žodžių savo lyderio, kuris apie Jėzų
aiškiai buvo sakęs: „Jam skirta augti, o man — mažėti“ (Jono 3, 30).
Pasižiūrėkime, kaip Jėzus jiems atsako: „Ar galite versti pasninkauti vestuvių svečius, kol su jais yra jaunikis?!“ (Luko 5, 34) Jis iškelia aikštėn jų religinius supratimus. „Kodėl jie turėtų pasninkauti, jei
tarp jų šiandien yra Dievo Sūnus? Jeigu jiems ko nors reikia iš Dievo,
jiems tereikia ateiti pas mane!“ Religinis mąstymas Jono mokinius
vertė manyti, kad Dievo palankumą įmanoma pelnyti pasninkavimu
ar kitokia religine veikla. Pasninkas jiems buvo priemonė priartėti
prie Dievo, taigi jie tą priemonę ir iškėlė aukščiau visko — aukščiau tų, kurie nepasninkavo (ar nesinaudojo kitais metodais). Ir taip
pamažėle prasiskverbė puikybė. Metodas tapo svarbesnis už per jį
gautą vaisių.
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Nors susilaikymas nuo valgio duoda daug naudos, Dievo nei
šiuo, nei kitu būdu neišprovokuosi veikti. Metodai skirti padėti žmogui atsidurti tokioje vietoje, kur jis aiškiau girdėtų, ką kalba Dievas.
Tai kam gi Jėzaus mokiniams pasninkauti, kad išgirstų Dievo balsą,
kai Jis stovi šalia? Dar kartą paskaitykime tą eilutę: „Ar galite versti
pasninkauti vestuvių svečius, kol su jais yra jaunikis?! Ateis dienos,
kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus“
(Luko 5, 34–35).
Jėzus nesako, kad jie galbūt pasninkaus, bet kad jie tikrai pasninkaus. Taigi Jono mokiniai kalbėjo apie pasninkavimą labai siaura
prasme (tik kaip apie susilaikymą nuo valgio), o Jėzus prabyla jiems
apie kitokį pasninką. Atkreipk dėmesį, kad tokio pasninko dienos
užeis, kai jaunikis bus atimtas. Čia Viešpats kalba apie pasninkavimą,
ieškant apreikšto Dievo artumo, o ne tik apie susilaikymą nuo valgio. Tai sužinome iš toliau Jėzaus pateikto paaiškinimo palyginime.
Nepamiršk, kad vienas iš dykumos apibrėžimų skamba taip: „Dykuma — tai apčiuopiamo, apreikšto Dievo artumo nejutimas.“
Panagrinėkime Jėzaus pateiktą palyginimą ir jame slypintį
paaiškinimą.
Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas
vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų, ir vynmaišiai niekais
nueitų. (Luko 5, 37)

Biblijoje vynas yra Dievo artumo simbolis. Štai Paulius viename
savo laiškų rašo: „Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas,
bet būkite pilni Dvasios“ (Efeziečiams 5, 18). Mums skirta būti sklidinai pripildytiems vynu, Dievo artumu. Jaunas vynas yra naujas,
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šviežias Dievo Dvasios sąjūdis.
Labai glaustai dar kartą paminėsiu šią temą. Ar dar pameni, kaip
nuostabu buvo pirmąkart prisipildyti Dvasios? Dievo artumas buvo
toks saldus ir stiprus. Kaskart tau pradėjus melstis, Jo artumas iškart apsireikšdavo. Dievas būdavo šalia visą dieną. Tikriausiai kartais
bažnyčioje sėdėdavai ir verkdavai dėl to, kad Jis taip arti.
Bet paskui, po kiek laiko, pastebėjai nebepajuntąs Jo artumo taip
greit ir lengvai. Atrodytų, malda tokia pati, bet kažkas ne taip. Susidaro įspūdis, kad Dievas apleido. „Dieve, kur tu?“ Jei tau šitaip nutiko, žinok, kad buvai atvestas į dykumą.
Viskam — taip pat ir dykumai arba pasninkavimui, laukiant
Dievo artumo, — yra sava priežastis. Dievas ruošia tave būti nauju
vynmaišiu, nes nevalia naujo, jauno vyno (naujo Dievo Dvasios judėjimo) pilti į senus vynmaišius. Iš to nieko gero!
Jėzaus laikais vynas būdavo laikomas ne buteliuose, o vynmaišiuose, kurie būdavo daromi iš avies odos. Supylus vyną į maišus
pirmą kartą, jie būdavo labai tamprūs ir lankstūs, lengvai plėsdavosi
ir be jokio pasipriešinimo leisdavosi vyno tempiami. Tačiau metams
bėgant, Artimųjų Rytų klimate vynmaišiai išdžiūdavo ir sukietėdavo.
Iš jų išpylus seną vyną ir įpylus jauno, oda dėl savo kietumo ir sustabarėjimo nebegalėdavo atlaikyti nei jauno vyno svorio, nei iš naujo
pakelti fermentacijos proceso ir lengvai įtrūkdavo, plyšdavo. Dėl to
seni vynmaišiai, išpylus iš jų vyną, dažnai būdavo pirmiausia keletą
dienų mirkomi vandenyje, o paskui įtrinami alyvų aliejumi. Tai grąžindavo senam vynmaišiui lankstumą ir tamprumą.
Sakyčiau, labai simboliškas procesas, parodantis, kas nutinka ir
su mumis, nes mes esame tie vynmaišiai, į kuriuos nuolat pilamas
jaunas, naujas vynas. Esame pašaukti būti Dievo artumo indais. Dva-
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sinė atmosfera, kurioje gyvename, gali veikiai užkietinti mus tiek, kad
pasidarytume nejautrūs Dievo keliams. Juk ne danguje gyvename, o
sugedusioje, susitepusioje aplinkoje, vadinamoje pasauliu. Kaip tik
todėl mums būtinas nuolatinis proto ir minčių atnaujinimas. Kad
mūsų vynmaišis išliktų tamprus, pasiruošęs priimti naujo vyno porciją, mes turime būti išmirkę Dievo žodyje. Paulius rašo: „[...] Kristus
mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančiu vandeniu per žodį...“ (Efeziečiams 5, 25–26). Sudiržusios vynmaišio odos įtrynimas alyvuogių aliejumi byloja apie ramų
laiką su Dievu, praleistą maldoje. Paskirdami Dievui laiko (Jo žodžio
skaitymui ir maldai), lengviau leidžiame Jam atnaujinti protą, neužkietėjame savo keliuose, nesilaikome aklai įsikandę savų metodų.
Tačiau norint atnaujinti senus vynmaišius, seną vyną pirmiausia būtina išpilti lauk! Vynmaišis turi būti ištuštintas, viduje turi nelikti jokio vyno (t. y. juntamo Dievo artumo). Tai reiškia, kad teks
pasninkauti ir alkti apčiuopiamo Dievo buvimo arba, kitaip tariant,
užeis sausringas laikas. Tokiu laikotarpiu ruošiesi ne kam kitam, o
permainai.
Kodėl Dievas atitolina nuo tavęs savo apčiuopiamą artumą? Kad
pultum į paniką? Ne (nors taip gali atrodyti). O gal tam, kad padėtų
tave ant lentynos ir pasiimtų tik vėliau, kai kada nors prireiks? Ne!
Savo artumą Dievas patraukia, norėdamas paskatinti tave vėl Jo ieškoti, dar uoliau Jo siekti. Ieškojimas padaro tave vėl lankstų ir tamprų. Jei žmogus yra kietas ir nelankstus, paprastai tas byloja, kad jis
liovėsi ieškojęs Dievo. Tokie susitelkia į savo metodus, užsiciklina
savo formulėse, gautose per tikras, nuoširdžias patirtis praeityje.
Panašiai nutiko ir Jono Krikštytojo sekėjams. Jie labai prisirišo
prie savo lyderio, nes matė, kad Viešpats per jį galingai veikia. Tačiau,
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užuot siekę laimikio aukštybėse ir stengęsi artimai pažinti Dievą, jie
užsispyrė, užsikietino ir laikėsi savo metodų bei įsitikinimų.
Kiekvieno Dievo įkvėpto sąjūdžio metu išryškėja kokia nors tendencija, šviežiai iškyla koks nors konkretus mokymas. Mokymas ir
sveika doktrina — tai priemonės, padedančios mums artintis prie
Dievo širdies. Bet jei visą savo dėmesį sutelksime tik į patį mokymą,
užsisuksime doktrinoje, ilgainiui tai įves mus į dvasinę vergovę, legalizmo spąstus ar paklydimą — arba į visus tris šiuos dalykus iškart.
Per vieną griežtai užbrėžtą, kietą garbinimo metodą Dievo tikrai
nepažinsi. Deja, daugelis krikščionių kaip tik ir suklumpa, beatodairiškai pasidavę vienai srovei. Jie įtvirtina tam tikrus garbinimo
modelius, užbrėžia tam tikrus principus bei žingsnius ir, susikūrę
pavyzdinio krikščionio paveikslą, liaunasi ieškoję toliau, sustoja ir
susitupi prie savo pačių išvystytų modelių ar tradicijų. Ilgainiui jie
pasijunta tušti, nors gyvenime laikosi visos Evangelijos principų (ar
bent jau taip jiems atrodo).
Pranašas Jeremijas sako:
Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda,
aš jus išklausysiu. Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu
visa širdimi manęs ieškosite... (Jeremijo 29, 12–13)

Norint rasti Dievą, vien maldos neužtenka. Daugelis religinių
formulių suvaržyti ištikimai meldžiasi Jam. Bet Dievas sako, kad turi
būti ne tik malda, bet ir uolus, nuoširdus ieškojimas. Jis aiškiai sako,
kad paieškos bus — ir tai nebus tik nuobodi rutina, teks įdėti pastangų. Reikia, kad žmogus užsidegtų nuoširdžiu troškimu ieškoti
Dievo širdies. Kaip tik todėl Laiške hebrajams pasakyta: „Kas artinasi
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prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atlygina“
(Hebrajams 11, 6).
Grįžkime prie Jėzaus žodžių:
Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas
vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų ir vynmaišis niekais
nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius ir niekas,
gėręs seno vyno, nenori jauno; jis sako: „Senasis geresnis!“
(Luko 5, 37–39)

Joks žmogus, paragavęs seno vyno, tuoj pat neužsinori jauno. Ko
gero, esminiai žodžiai šiuo atveju būtų „tuoj pat“, nes žmonės linkę
tapti savo įpročių vergais. Dievui tenka palaužti tuos įpročius, tempti
mus iš komforto zonos, išpylus senąjį vyną, leisti mums patirti sausringą laikotarpį išvis be jokio vyno, kad pradėtume trokšti naujo,
jauno vyno. Kai esi ištroškęs ir nėra ko gerti, tau jau tiks bet kas, tu
nebesiskųsi. Nebesakysi: „Nenoriu jauno vyno, noriu tik senojo.“ Jei
trokšti Dievo artumo ir Jo galios, išliksi atviras šviežiam Dievo Dvasios judėjimui tavo gyvenime. Tada būsi kaip Dovydas, kuris dykumoje sakė:
Dieve, tu mano Dievas, tavęs aš ieškau; mano siela tavęs ilgisi,
mano kūnas tavęs trokšta kaip sausa, pavargusi ir perdžiūvusi
žemė. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje; leisk man
pamatyti tavo galybę ir garbę! (Psalmynas 63, 2–3)

Dovydas troško Dievo galybės ir Jo artumo. Kai vėliau jis ėmėsi
užduoties, kurią atlikti buvo Dievo pašauktas, buvo lankstus ir elgėsi
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taip, kaip norėjo Viešpats (ne taip, kaip karalius Saulius, kuris užsispyręs viską darė savaip, o ne kaip norėjo Dievas).
Antroji dykuma
Kaip jau užsiminiau šiame skyriuje, pirmoji mano tarnystė, kurioje
turėjau galimybę mokyti ir pamokslauti, vyko bažnyčioje, kurioje
buvau paskirtas jaunimo pastoriumi. Televizijos laidos jaunimui
sulaukė didžiulio pasisekimo. Vėliau per antrą pagal populiarumą
pasaulietinę radijo stotį tame regione pradėjome transliuoti ir
evangelinės radijo laidas. Viskas ėjo kaip per sviestą.
Bet štai vieną gražią dieną, man besimeldžiant, Dievo Dvasia
prabilo ir pasakė, kad artinasi permainos: „Tu nebedirbsi jaunimo
pastoriumi. Siųsiu tave į bažnyčias ir konferencijas nuo rytinės iki
vakarinės JAV pakrantės, nuo Kanados iki Meksikos sienos, į Aliaską
ir Havajus.“
Perpasakojau Lizai, ką Viešpats man kalbėjo. Abu apmąstėme
tai savo širdyse, neprasitardami niekam kitam, tik vienam bičiuliui,
kuris dirbo pastoriumi visai kitoje valstijoje. Dievas pasakė, kad taip
nutiks. Supratau, kad, jei tai iš tikro Jo žodžiai, man nereikės Jam
talkinti, kad įvykdytų, ką sakęs.
Tačiau ištisus metus visiškai nieko neįvyko. Per tą laukimo laikotarpį patirti Dievo artumą darėsi vis sunkiau ir sunkiau, kol galiausiai atrodė išvis neįmanoma. Maldoje praleisdavau kaip niekada
daug laiko, bet vis tiek atrodydavo, kad kasuosi vietoje. Negana to,
vizija, susijusi su tarnyste jaunimui, pradėjo blėsti (pamažėle buvo
išleidžiamas senasis vynas). Kuo daugiau meldžiausi, tuo sparčiau
nyko toji vizija. Išoriškai niekas lyg ir nepasikeitė, bet viduje pradėjo
gesti troškimo liepsna.
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Prieš jaunimo pamaldas maldoje praleisdavau net po kelias valandas. Porą kartų netgi maldavau Dievo stoti į sakyklą paraginti ką
nors kitą. Į pamaldas ateidavau jusdamas tuštumą, bet tais kartais
Dievo artumas nusileisdavo ant manęs tarsi skraistė ir būdavo šalia,
kol patarnaudavau. Tačiau vos tik baigdavau ir išvykdavau namo,
Dievo artumas vėl pasitraukdavo kokiai savaitei.
Negana to, asmeniniame gyvenime susidūrėme su tokiais išoriniais ir vidiniais išbandymais, kokių dar nebuvome patyrę. Jau pradėjau manyti, kad su manimi kažkas negerai — ir tiek, kad pradėjau
išpažinti kiekvieną nuodėmę, kokią tik prisimindavau. Bet palengvėjimas neatėjo, sausra tik stiprėjo. Kartą, man belaužant galvą, kur ir
kaip konkrečiai nusidėjau, Viešpats pasakė: „Šioje dykumoje atsidūrei ne todėl, kad būtum nusidėjęs. Šitaip ruošiu tave artėjančiam
pokyčiui.“ Pasirodo, Viešpats ugdė, šlifavo mano charakterį, kad susidoročiau su ateityje laukiančiu pašaukimu ir nauja tarnyste. Paskaitykime Izaijo žodžius:
Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai,
kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose
atveriu upes. (Izaijo 43, 18–19)

Vėliau kiek išsamiau papasakosiu, kaip tam tikru metu Viešpats
stebuklingai apreiškė man kai kurias to artėjančio pokyčio smulkmenas. Per tas nelengvas dienas dykumoje Viešpats ruošėsi pagimdyti
mūsų tarnavimą Amerikai, o vėliau ir daugeliui kitų tautų.
Bičiuli, Dievas išpils senąjį vyną. Pradėjus lietis naujam (kartu su
išbandymais), tu jau nebenorėsi grįžti prie senojo.

6

LAIMIKIS
AUKŠTYBĖSE
Kai kurie žmonės grįžta į praeitį ir pradeda joje knaisiotis,
iškapstydami visas bėdas, su kuriomis jiems tik teko susidurti, o tada pažiūri į ateitį ir laukia tik dar daugiau bėdų.
Tokie eina svirduliuodami ir klupinėdami per visą savo
gyvenimą.
D. L. Moody

Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik
viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į
tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia
Kristuje Jėzuje.
Laiškas filipiečiams 3, 13–14
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paštalas Paulius parašė du trečdalius Naujojo Testamento ir
įsteigė daug tikinčiųjų bendruomenių tarp pagonių. Jo tarnystė išsiplėtė visame tuometiniame pasaulyje, o vis tik, gyvenimui artėjant į pabaigą, šis apaštalas kalbėjo: „Dar nepasiekiau
savo laimikio.“ Jis nesijautė patenkintas — toks jis žinojo būsiąs tik
jam paskirto bėgimo pabaigoje ir gavęs dangiškąjį prizą.
Kad mes sėkmingai dalyvautume lenktynėse, baigtume savo bėgimą ir galiausiai gautume apdovanojimą, visų pirma turime aiškiai
suprasti, kad dar nepasiekėme visko, kas mums skirta. Nesame tobuli. Turime nuolat keistis ir augti.
Štai Mozė irgi turėjo gavęs iš Dievo didingą pašaukimą. Jis išvedė
iš vergovės trijų milijonų tautą. Per jį, kaip per jokį kitą Senajame
Testamente minimą veikėją, buvo daromi dideli ženklai ir stebuklai.
Bet Dievas Mozę pavadina nuolankiausiu (labiausiai linkusiu mokytis) žmogumi žemėje. Mozė nemanė, kad visi tie darbai — jo pašaukimo pabaiga, ir veržėsi toliau, siekė užbaigti jam skirtą bėgimą su
pagyrimu ir dangišku apdovanojimu. Norint augti ir keistis, reikia
būti nuolankiu ir linkusiu mokytis.
Antra, jei norime sėkmingai užbaigti savo bėgimą, turime pamiršti viską, kas už mūsų — t. y. ir praeities pergales, ir pralaimėjimus.
Štai ką Dievas kalba per pranašą Izaiją:
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Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai,
kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose
atveriu upes. (Izaijo 43, 18–19)

Jei mūsų mintys per ilgai suksis aplink praeities klaidas, atmetimą ar nuodėmes, tai kliudys mums veržtis link Kristaus. Tačiau čia
verta paminėti ir tai, kad vietoje mus sulaikyti gali ir mūsų pergalės.
Pradėjus perdėtai pasitikėti savo jėgomis, remiantis praeities pasiekimais, pro akis gali praslysti tai, ką Dievas turi sumanęs mūsų dabarčiai. Kaip tik apie tai Dievas kalba Izaijo 43-iame skyriuje. Buvę
dalykai, geri praeities darbai kilo iš Jo. Bet jei norime veržtis į priekį
ir toliau siekti to, ką Jis yra mums numatęs, turime būti pasirengę
palikti kelius, kuriais Dievas judėjo praeityje. To nepadarius, kyla
grėsmė suragėti ir virsti senu vynmaišiu.
Paulius ne kartą pabrėžia šią mintį:
Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas,
protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška.
Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet
regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu,
kaip pats esu pažintas. (1 Korintiečiams 13, 11–12)

Vaikas nėra neteisus, jis tiesiog nebrandus. Kai man buvo penkeri,
visas mano pasaulis sukosi apie žaislines mašinėles ir Lego kaladėles.
O koks didelis pasiekimas buvo, kai galėjau atmintinai padeklamuoti
abėcėlę! Į gyvenimą žvelgiau lyg pro užtamsintą stiklą — nebuvau
pakankamai brandus priimti sudėtingesnius, sunkesnius jo aspektus.
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Kai man sukako aštuoniolika, mašinėlės ir Lego kaladėlės liko
praeity. Po kelių brandos metų į pasaulį toliau žvelgiau lyg pro stiklą,
tačiau jis nebebuvo toks tamsus. Įkopiau į kitą lygmenį, mano supratimas prasiplėtė. Nenormalu, kai aštuoniolikmetis elgiasi kaip penkiametis. Augdami mes paliekame, pamirštame vaikiškus dalykus ir
supratimus, kurie mums nebetinka ir darosi nebenaudingi.
Panašiai būna ir augant Dieve: mes einame iš vieno lygmens į

Naudingi patarimai
#6 Sąrašas „Ko nedaryti“
Remiantis liūdna izraelitų patirtimi, kuri karčiai jiems atsirūgo, būtina žinoti, kad dykumoje — sausringoje vietoje, kurioje esame tik
kuriam laikui, — nevalia pasiduoti kai kuriems dalykams. Tas „Ko
nedaryti“ sąrašas puikiai tinka bet kuriam krikščionio gyvenimo
etapui, bet ypač aktualus tyruose, nes grumiantis su sunkumais
ir pagunda kyla didesnė. Pateiksiu keletą punktų, tas sąrašas nėra
baigtinis. Ko nevalia daryti?
1. G
 eisti netikusių dalykų. Kai esame iš visų pusių spaudžiami, kai mums kažko labai trūksta, pradeda atrodyti,
kad kai kurie netikę dalykai praskaidrins gyvenimą, gal
net suteiks laimės.
2. Pasiduoti stabų garbinimui. Atsiduoti savo troškimams,
kai žinome, kad jie prieštarauja Dievo žodžiui. Kai daugiau meilės rodome ir ką nors iškeliame aukščiau Jėzaus,
tai jau stabmeldystė.
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kitą per skirtingus gyvenimo laikotarpius, palikdami buvusius, nebrandžius dalykus. Paulius sako, Dievo kelius ir Jo šlovę kol kas regime lyg pro rūką, bet toliau siekdami dangiško laimikio, matysime
vis aiškiau ir aiškiau, kol galiausiai išvysime Dievą akis į akį. Kitaip
tariant, tada pažinsime Jį taip, kaip Jis pažįsta mus!
Apie kokį laimikį aukštybėse kalba Paulius? Į šį klausimą jis atsako ankstesnėje eilutėje. Apaštalas rašo: „Trokštu pažinti jį, jo prisi-

3. Atsiduoti seksualinėms pagundoms, amoralumui.
4. Gundyti Viešpatį.
5. Skųstis, murmėti.
Pirmame laiške korintiečiams Paulius užsimena, kad iš
savo protėvių, kurie klajojo dykumoje, galime puikiausiai pasimokyti, kaip nereikia gyventi:
Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi
po debesiu ir visi perėjo jūrą. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra
mums pavyzdys, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. (1
Korintiečiams 10, 1. 5–6)

Izraelitams karčiai atsirūgo netikęs jų elgesys. Tad verčiau
pasimokykime iš jų, o ne iš savo klaidų. Bičiuli, dykumoje tu
gali atrasti Dievo kelius ir netgi Jo širdį. Tereikia būti atkakliam
ir ryžtingai savo širdyje tarti: „Dieve, tikiu, kad esi geras ir myli
mane net ir tuomet, kai nejaučiu Tavo gerumo ir meilės.“
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kėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis
numirti...“ (Filipiečiams 3, 10). Tas laimikis aukštybėse yra susitapatinti su Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus atvaizdu — pažinti Jį taip, kaip Jis
pažįsta mus. Kol nepasiekėme to tikslo, tol neturėtume jaustis patenkinti ir sustoti. Nesiliaukime ieškoję Dievo širdies.
Trečias dalykas, kurį turime daryti, siekdami laimikio aukštybėse, tai „veržtis pirmyn, į tikslą“. Veržiantis pirmyn, mums gali tekti
brautis, mes jausime pasipriešinimą, nes veikia stipri opozicija. Juk
didžiausią grėsmę velniui kelia žmogus, panašus į Jėzaus Kristaus
atvaizdą, ir tamsos jėgos prieš tokį kovos kaip įmanydamos. Kai tikintieji supanašėja su Kristumi, jie nebe sau gyvena, o Tam, kuris gyvena juose ir per juos. Jų gyvenime galingai ir labai ryškiai apsireiškia
Kristus. Štai kodėl Paulius pabrėžia, kad norint pažinti Jį, teks pažinti
ir bendravimą Jo kentėjimuose. Tie kentėjimai susiję su mirtimi sau,
nes tik po mirties gali sušvisti prisikėlimo gyvenimas. Petras rašo:
Kadangi Kristus kentėjo kūnu, tai ir jūs apsiginkluokite ta
pačia mintimi, jog kas iškentėjo kūnu, tas jau pametė nuodėmę, kad likusį laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. (1 Petro 4, 1–2)

Jei atkentėjome kūnu, nebeiname savo keliu, nebesame pasidavę
nuodėmingiems pasaulio siekiams. Tada jau mus veikia Kristaus
charakteris. Tokio tikslo ir derėtų siekti.
Kentėjimas su Kristumi
Kas yra Kristaus kančios? Daugelis jas supranta klaidingai dėl tam
tikrų religinių pamokymų, iškraipiusių biblinį terminą. Tas kentė-

LAIMIKIS AUKŠTYBĖSE

83

jimas nėra mirtis nuo ligos ar pinigų stoka. Tai nėra susilaikymas
nuo valgio ištisomis savaitėmis, kad Dievas, išvydęs tokias mūsų
aukas, pagaliau susimylėtų veikti. Kentėjimas nėra auka, tai paklusnumas! Laiško hebrajams autorius aiškiai įvardija, kas yra Kristaus
kentėjimai:
Savo žemiškojo gyvenimo dienomis garsiai šaukdamas ir
liedamas ašaras, jis siuntė prašymus bei maldavimus tam, kuris
galėjo jį išgelbėti nuo mirties [...] Būdamas Sūnus, jis savo
kentėjimuose išmoko klusnumo. (Hebrajams 5, 7–8)

Jėzus neatsinešė klusnumo į žemę, Jam teko šito mokytis. Ir Jėzus
išmoko paklusti Tėvui net ir tuomet, kai kur kas lengviau būtų buvę
nepaklusti. Jis nesiekė įtikti žmonėms, o tik Dievui. Jėzus žinojo,
kokia didžiulė nauda bus žmonijai iš Jo paklusnumo. Petras tikrais
kentėjimais vadina gyvenimo būdą, kai gyvename pagal Dievo valią,
kuri priešinga žmogiškiems troškimams (žr. 1 Petro 4, 2).
Kentėti dėl Kristaus reiškia rinktis Dievo kelią net ir tuomet, kai
visos mūsų mintys, jausmai ir fiziniai pojūčiai skatina rinktis kompromisą, lengvesnį, malonesnį kelią. Taip neretai nutinka, kilus konfliktui: kai Dievas ragina mus eiti vienu keliu, o draugai, artimieji,
bendradarbiai ar kiti liepia sukti kitu keliu. Deja, didžiausio pasipriešinimo dažniausiai ir sulaukiame ne iš ko kito, o iš artimiausiųjų.
Klasikinis pavyzdys būtų Petras, nesutinkantis su Jėzaus mirtimi ir
palaidojimu:
Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti
į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir
Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada
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Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik
šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o
žmonių mintimis.“ (Mato 16, 21–23)

Jėzus paskelbia savo mokiniams, kad paklusdamas Dievui Jis patrauks į Jeruzalę, ten kentės, bus nužudytas ir trečią dieną prikeltas iš
numirusiųjų. Petrui pro ausis aiškiai praslydo žodžiai apie prisikėlimą,
antraip jis nebūtų taip susinervinęs dėl Jėzaus pranašaujamos mirties.
Petro galvoje turėjo suktis pašėlusiai daug kitų minčių:
Pala, pala, Tu juk esi Mesijas (šitaip jam buvo apreikšta). Tau
lemta atkurti Izraelį ir įtvirtinti karalystę. Žiūrėk, aš palikau savo
verslą, žmoną ir šeimą ir nusekiau paskui Tave. Netekau daugybės
draugų. Investavau šitiek laiko. Įgijau reputaciją. Lyderiai sinagogose laiko tave kvaištelėjusiu. Laikraščiai ir žurnalai be paliovos
rašo apie tai, kad esi labai prieštaringai vertinamas. Apie tave net
įkaitę skelbia visi socialiniai tinklai, dauguma atsiliepimų nepalankūs. Daugelis gerbiamų, autoritetingų teologų ir lyderių laiko
Tave eretiku. O štai dabar Tu prabilai apie mirtį. Jei mirsi, ką darysiu aš? Kas man beliks? Atidaviau šitiek laiko ir jėgų, o liksiu
tuščiomis ir dar su sugadinta reputacija.
„Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti,“ — kalbėjo Petras. Ir Jėzui teko tuojau pat pastatyti Petrą į vietą, aiškiai įvardijant,
kad jo mintys savanaudiškos, pasaulietiškos. Jis nesugebėjo pamatyti Dievo akimis. Pasaulis šėtono (kuris vadinamas šio pasaulio dievuku, žr. 2 Korintiečiams 4, 4) pamokytas žiūrėti savo interesų ir
vaikytis savo naudos. Dangaus karalystė priešinga: norėdami įvyk-
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dyti Dievo valią, turime eiti prieš įsigalėjusios kultūros srovę, kartais
net prieš „brolį ar sesę Viešpatyje“, jeigu jų mąstymui per didelę įtaką
daro pasaulis. Petras nebuvo piktavalis žmogus, tiesiog jo mąstymas
ir visas minčių procesas buvo per daug susitapatinęs su pasauliu, o
ne su Kristumi. Jis priešinosi požiūrio permainoms, turėjo savo nuomonę, kaip viskas turi susiklostyti.
Kitas puikus pavyzdys — Izraelio vaikai, pasiųsti išžvalgyti
Kanaano krašto. Dykumoje jie jau buvo praleidę daugiau kaip metus,
kai Dievas paliepė Mozei pasiųsti vyrus išžvalgyti Pažadėtosios
žemės teritorijos, kurią Jis norėjo jiems skirti gyventi. Mozė išrinko
dvylika lyderių — po vieną iš kiekvienos giminės. Du iš jų buvo Jozuė
ir Kalebas.
Sugrįžę žvalgai pateikė labai prieštaringas ataskaitas apie tai,
ką krašte pastebėjo ir kokių tolesnių veiksmų derėtų imtis. Dešimt
žvalgų pateikė tokį raportą:
Tačiau žmonės, gyvenantys krašte, yra stiprūs, miestai įtvirtinti
ir didžiuliai. Be to, mes matėme ten ir Anako palikuonis. Amalekiečiai gyvena Negebo krašte; hetitai, jebusiečiai ir amoritai
gyvena krašto aukštumose, o kanaaniečiai gyvena prie jūros ir
palei Jordaną. [...] „Mes nepajėgsime tų žmonių pulti, nes jie
už mus stipresni.“ Taigi jie primelavo izraelitams apie kraštą,
kurį buvo išžvalgę, sakydami: „Kraštas, kurį perėjome ir išžvalgėme, yra kraštas, kuris suryja savo gyventojus. Visi žmonės,
kuriuos ten matėme, yra aukštaūgiai. Tenai matėme tikrų milžinų (anakiečiai kilę iš milžinų), o mes jautėmės kaip žiogai.
Taip mes jiems ir atrodėme.“ (Skaičių 13, 28–29; 31–32)
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O Kalebas su Jozue raportavo visai kitaip:
Kalebas nutildė žmones, murmėjusius prieš Mozę, ir tarė:
„Keliaukime tučtuojau ir užimkime jį, nes tikrai galime juos
nugalėti.“ [...] Jei VIEŠPATS bus mums malonus, jis mus nuves
į tą kraštą ir duos mums žemę, tekančią pienu ir medumi. Tik
nemaištaukite prieš VIEŠPATĮ! Nebijokite to krašto žmonių, nes
jie mums yra tik duona! Jų apsauga paliko juos, o VIEŠPATS yra
su mumis. Nebijokite jų!“ (Skaičių 13, 30; 14, 8–9)

Visi dvylika keliavo kartu išžvalgyti tos pačios teritorijos. Jie
matė tą patį kraštą, tuos pačius miestus ir žmones. Kodėl vieni grįžę
raportavo vienaip, o kiti — kitaip? Viskas priklauso nuo požiūrio!
Dievas apie Kalebą ir Jozuę pasakė, kad jiedu buvo „įkvėpti kitokios dvasios“, todėl liko ištikimi Jam ir ėjo Jo nubrėžtu keliu (žr.
Skaičių 14, 24). Kitaip tariant, jiedu pažabojo žmogiškus troškimus ir
atsidavė Dievo valiai. Dėl to jie gebėjo į viską pažvelgti Dievo akimis
ir nežiūrėjo, kaip čia save apsaugoti ir išsaugoti. Tai ir parodo, kodėl
dešimt žvalgų tuos pačius dalykus matė visai kitaip, nei Jozuė su Kalebu. Dešimčiai anų labiau rūpėjo patogumas, saugumas ir jų šeimos,
o ne Dievo troškimai. Jie žiūrėjo, kaip viskas gyvenime paveiks juos,
o ne Dievo karalystę. Jie nesugebėjo įsisąmoninti, kad Dievas niekada jų nepaliks ir dovanos sėkmę visur, kur tik ves. Toks klaidingas
mąstymas buvo persmelkęs visą bendriją:
Visi izraelitai murmėjo prieš Mozę ir Aaroną. „Verčiau būtume
mirę Egipto žemėje! — sakė visa bendrija. — Arba verčiau
mirtume šioje dykumoje! Kodėl VIEŠPATS veda mus į tą
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kraštą žūti nuo kalavijo? Mūsų žmonos ir mažyliai taps grobiu!
Argi nebūtų mums geriau eiti atgal į Egiptą?“ (Skaičių 14, 2–3)

Izraelio vaikai gręžiojosi atgal, prisimindami „senas, geras“ dieneles Egipte, kur prisikimšdavo pilvus ir turėjo šiokį tokį stabilumą.
Nors Egipte jie vergavo, tai, kas dabar laukė jiems prieš akis, atrodė
žymiai sunkiau. Visi jie priešinosi būtiniems pokyčiams. Jie jau buvo
pripratę prie gyvenimo dykumoje ir jautėsi ten saugiau, nors klajokliškas jų gyvenimas ir dieta buvo toli gražu ne idealūs. Ir kuo gi
viskas baigėsi? Ogi tuo, kad jie taip ir neįžengė į Pažadėtąją žemę, taip
ir neįvykdė Dievo jiems skirtos valios.
O štai Jozuei su Kalebu teko veržtis pirmyn, atremiant pasipriešinimą „brolių“, kurie norėjo juos ir iš viso užtildyti: „Visai bendrijai
ėmus grasinti užmušti juos akmenimis...“ (Skaičių 14, 10). Tų, kas
priešinosi Juozuei ir Kalebui, protas buvo visiškai neatnaujintas, jie
mąstė ir į viską žvelgė taip, kaip įprasta pasaulyje. Ir jie užstrigo savo
mintyse... užstrigo dykynėje.
Apaštalas Paulius, kaip ir Jozuė su Kalebu, irgi sakė, jog viską
pamiršęs ir palikęs užnugary, veržiasi pirmyn, siekdamas tikslo, laimikio aukštybėse (žr. Filipiečiams 3, 14).
Dar kartelį pasižiūrėkime į Izaijo knygoje pateikiamą pamokymą, kuris turėtų padrąsinti ir mus šiandien:
Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie
tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau
reiškiasi, negi nematote? Net per dykumą tiesiu kelią, net
tyruose atveriu upes. (Izaijo 43, 18–19)
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Labai gaila, bet net ir mūsų laikais daugelis labiau vertina vergovės teikiamą „saugumą“, o ne veržiasi į laisvę, siekdami įvykdyti
jiems skirtą Dievo valią. Permainos tokiems atrodo baisesnės nei
gerai pažįstamos, įprastos, bet engėjiškos aplinkybės. Yra dar ir tokių,
kurie taip pasitenkinę tuo, ką Dievas padarė praeityje, kad dabar
visai nebeturi noro kur nors veržtis ir atremti naujus iššūkius. Galbūt
Dievas per juos nuveikė išties įstabių darbų, bet jie sustojo ir įsikūrė
ankstesnių pergalių plynėje.
Klusnumas Dievo valiai įkvepia gyvybės ir suteikia laisvę — tik
taip atrandamas tikras, gilus pasitenkinimas. Galbūt veržimasis į
tikslą, siekiant laimikio aukštybėse, dabar tau atrodo neįmanomas
dėl susiklosčiusių aplinkybių. Pranašo Izaijo lūpomis Dievas žada
padaryti kažką naujo, tačiau tas naujas dalykas užgims ne kur kitur, o
dykumoje. Kitais žodžiais tariant, eidami ten, kur veda Dievo Dvasia,
ir taip vykdydami tai, ko Jis nori, vienu ar kitu metu neišvengiamai
atsidursime „sausringoje situacijoje“, kur viskas atrodys neįmanoma.
Tačiau mes jau žinome, kad tai, kas neįmanoma žmonėms, yra įmanoma Dievui (žr. Luko 18, 27). Žinok, kad kitoje dabartinės tavo dykvietės pusėje laukia apstybė, gyvenimas su pertekliumi, pergalės ir
pasitenkinimas.
Nebūk toks, kaip tie dešimt murmeklių žvalgų ir kiti, kurie nenorėjo pripažinti Dievo troškimų ir priešinosi permainoms, kurios
būtų išvadavusios juos iš nepritekliaus tyrlaukiuose. Verčiau su pasitikėjimu veržkis į Dievo tau pažadėtą kraštą, braukis link laimikio
aukštybėse, link dangiško prizo!

7

DIEVO
GREITKELIS
Bėda nėra viso labo tik paprasta priemonė — tai pati
veiksmingiausia Dievo naudojama priemonė, skatinanti
pažangą mūsų dvasiniame gyvenime. Mūsų gyvenime
susiklosčiusios nepalankios aplinkybės ir įvairūs nelaimingi
nutikimai, kuriuos laikome stabdžiais ir kliūtimis, dažniausiai užveda mus ant intensyvaus dvasinio augimo kelio.
Tą supratę ir priėmę kaip dvasinį gyvenimo faktą, lengviau
pakelsime ir pačias bėdas.
Charles Stanley

Pasigirsta balsas: „Per dykumą tieskite VIEŠPAČIUI kelią!
Tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį!
Izaijo 40, 3
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N

ors galbūt skamba neįtikėtinai, savo greitkelį Dievas tiesia per dykumą! Čia ruošiamas Jo kelias, vedantis į aukščiausią pašaukimą, arba išaukštintą gyvenimą, kur mums
leista patirti, kaip gyvena ir mąsto Dievas. Per visą žmonijos istoriją
tik saujelei žmonių pavyko sėkmingai eiti Dievo greitkeliu. Tačiau
šiandien Viešpats jau daugelį ruošia kelionei juo. Štai ką aptinkame
Izaijo knygoje:
Dykumoje ištrykš vandens srovės, tyrlaukiuose tekės upės. Ir vieškelis ten eis. Jis bus vadinamas Šventuoju keliu. (Izaijo 35, 6. 8)

Dievo per dykumą besidriekiantis kelias neturi tokio pavadinimo,
kaip mūsų greitkeliai — pavyzdžiui, I-95 arba Route 66. Jis vadinamas paprastai — Šventuoju. Vienas iš žodžio „šventas“ apibrėžimų
yra „tyras; skaistus“. Štai Jėzus sako: „Palaiminti tyraširdžiai; jie regės
Dievą“ (Mato 5, 8). Jėzus sugrįš ne pas nešventą, susitepusią, netyrą
bažnyčią, o pas tokią, kuri bus be jokios dėmės ar kliaudos.
Prieš keletą dešimčių metų, kai dar buvau jaunuolis ir tik pradėjęs tarnauti, kartą besimeldžiant Viešpats man apreiškė ketinąs
apvalyti ir nuskaistinti mano gyvenimą. Labai nudžiugau ir tuoj pat
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pasigyriau Lizai: „Žinai, Dievas apvalys mane nuo nešvarumų.“ Paskui išvardijau visus nepageidaujamus dalykus, kuriuos Dievas ketina
pašalinti. (Žmona tą sąrašą tikriausiai būtų dar gerokai papildžiusi!)
Paskui prabėgo trys mėnesiai ir visiškai nieko nenutiko. Tiesą sakant, reikalai visai pašlijo ir aš pajutau netgi dar didesnį poreikį būti
apvalytas. Nuėjęs pas Viešpatį klausiau Jo: „Kodėl netikę mano įpročiai eina tik prastyn, o ne geryn?“ „Sūnau, — atsakė man Dievas. —
Aš pats žadėjau apvalyti ir nuskaistinti tave. O tu kol kas tą padaryti
stengiesi savo jėgomis. Žinok, kad aš tai padarysiu savaip.“ Tada nė
nenutuokiau, kad keliausiu į pirmąją savo dvasinę dykumą — ir kad
ji truks ištisus aštuoniolika mėnesių.
Jo keliai — ne mūsų keliai
Tuoj pat po įtikėjimo susipažinau su T. L. Osborno tarnyste. Dr. Osbornas buvo puikus tarnautojas ir daugelio knygų autorius. Kartu su
žmona Deize jis buvo įsteigęs galingą evangelizacinę ir stebuklingų
išgydymų tarnystę, veikusią visame pasaulyje net kelis dešimtmečius.
Per šios poros patarnavimą išgelbėjimą atrado dešimtys milijonų
žmonių.
Taigi galite įsivaizduoti, kaip šokinėjau iš džiaugsmo pagaliau
su dr. Osbornu susipažinęs asmeniškai, kai jis atvyko pamokslauti į
mūsų bažnyčią Dalase. Be to, kadangi mano darbas buvo pasirūpinti
viešinčiais pamokslininkais, turėjau progos pažinti šią porą artimiau.
Tas žmogus buvo tikrai puikus. Būdamas šalia jo, jausdavausi lyg
šalia Jėzaus.
Vėliau T. L. Osbornas mūsų bažnyčioje lankėsi dar kelis kartus.
Mudu tikrai susibičiuliavome. Jis man davė paskaityti knygų, kurias

92

DIEVE, KUR TU?!

studijavo pats rengdamasis tarnystei, ir atidavė savo drabužių, mat
nešiojome to paties dydžio kostiumus. Tuo metu mudu su Liza negalėjome daug pinigų skirti puošniems, geros kokybės drabužiams,
tad mums tai buvo tikrai didelė paspirtis. Po šių apsilankymų T. L. ir
Deizė tapo mums lyg tėvas su motina.
Čia turiu paminėti, kad dar gerokai prieš tai, kai dirbau verslo
srityje, per vienas pamaldas, kai pamokslavo T. L. Osbornas, Šventoji
Dvasia man pakuždėjo: „Išauš tokia diena, kai tu tarnausi šitam
žmogui. Tu dirbsi dr. Osbornui.“ Turėdamas tai omenyje, maniau,
kad pranašystė pildosi, greit įsiliesiu į jo komandą ir pradėsiu panašią
evangelisto tarnystę.
Tačiau tuo metu ničnieko neįvyko. Tebekiurksojau savo dykumoje. Osbornų tarnystės centras buvo įsikūręs Talsoje, o patys jie gyveno Orlando mieste. Laikui bėgant, jutau vis didesnį spaudimą ko
nors imtis, todėl nusprendžiau persikraustyti į Orlandą, kad būčiau
arčiau Osbornų. Mano mintys dėliojosi dviem kryptimis. Pirma, jei
šmėžuosiu T. L. Osbornui prieš akis, jis greičiau supras, kad nebetarnauju savo bažnyčioje. (Tai buvo sąžiningas, nepriekaištingos reputacijos žmogus. Žinojau, kad jis tikrai nepuls vilioti sau tarnautojų iš
kitos bažnyčios ir nesamdys manęs, jei turiu darbą kitur.) Antra, jei
kartu su Liza gyvensiu Orlande, bus lengviau įsilieti į Osbornų tarnystę. Floridoje būsiu jam lengviau pasiekiamas.
Kiek perlenkiau lazdą — dabar ir pats tą suprantu! Bet aš taip norėjau „padėti“ Dievui įvesti mane į tikrąjį pašaukimą. Taigi susitariau
susitikti su savo pastoriumi Dalase ir pranešti apie persikraustymą į Orlandą. Vakarą prieš susitikimą man paskambino trys pastoriai iš trijų
skirtingų miestų ir kiekvienas, sužinojęs apie mano ketinimą kraustytis, uždavė vieną ir tą patį klausimą: „Ar Liza tau visiškai pritaria?“
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O Liza tai nepritarė. Net keletą kartų ji pasakė: „Džonai, jei nuspręsi keliauti, vyksiu kartu. Bet širdy jaučiu, kad tas žingsnis nėra teisingas.“ Į tuos jos pasakymus aš, švelniai tariant, numojau ranka. Liza
nieko nesupranta. Juk aš esu šeimos galva. Ji turės manęs klausyti —
niekur nesidės. Kokios nebrandžios ir kvailos buvo mano mintys.
Kai vėlai tą vakarą paskambino trečias pastorius ir uždavė lygiai
tą patį klausimą kaip ir pirmi du, pagaliau suklusau, kažkas pasikeitė.
Staiga man akys atsivėrė ir aš supratau besistengiąs talkinti Dievui
įgyvendinti Jo užmačias, užuot tiesiog leidęs Jam tą padaryti.
Kitą dieną mudu Liza nuėjome į susitikimą su savo pastoriumi
ir jo žmona. Prisipažinau, dėl ko panorau susitikti ir kad anie trys
skambučiai privertė mane apsigalvoti. Jiedu buvo labai malonūs ir
širdingai leido mudviem su Liza pasilikti, kur esame.
Jaučiausi taip, lyg man nuo pečių būtų nusiritusi didžiulė našta.
Pagaliau buvau pasirengęs stebėti, ką mūsų gyvenime darys Dievas.
Nė nenumaniau, kad mano išgryninimo procesas dar nebaigtas.
Laukė antroji banga, kuri turėjo suduoti tą pačią dieną.
Prabėgus vos šešioms valandoms po minėto susitikimo su pastoriumi, persirenginėjau sportiniais drabužiais, mat ketinau su bendradarbiais pamėtyti į krepšį. Ir suskambo telefonas. Spėkit, kas
skambino? Ogi T. L. Osbornas! Vos neišgriuvau. Per devyniasdešimt
minučių jis išdėstė savo sumanymą: pasiūlė mudviem su Liza pareigas savo tarnystėje — lydėti jį su Deize po visą pasaulį. Dar turėjome
įsteigti pirmąją tam tikro tipo bažnyčią Talsoje, kuri taptų prototipu
kitoms naujai įkurtoms bendruomenėms. Tikslas buvo steigti panašias bendruomenes visame pasaulyje — konkrečiai ten, kur Osbornai
rengdavo masines evangelizacijas.
Per visą pokalbį telefonu iš galvos man neišėjo mintis: „Tėve, tai
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bent! Žinojau, kad veiksi, bet nesitikėjau, kad taip greit.“ Sunku žodžiais apsakyti nuostabą ir džiugesį, kurį sukėlė tas pokalbis. Buvau
tikras, kad čia jau išėjimas iš dykumos, kurio taip laukiau. Man norėjosi šokinėti iš džiaugsmo iki pat lubų. Padėjęs ragelį, puoliau dėkoti
Dievui, bet giliai viduje pajutau tarsi dvejonę, tarsi kažkokį įspėjimą
dvasioje. Tai buvo labai nemalonus jausmas viduje, kuris nesiliovė.
Pagalvojau: „Ne, ne, Dieve, negali šitaip elgtis. Juk šitą man prižadėjai prieš daugelį metų. Pats sakei, kad dirbsiu T. L. Osbornui. Tu
negali dabar sakyti „Ne“!“
Bet nemalonus jausmas neapleido. Tris dienas stengiausi jį išgyvendinti maldoje, kaip nors numaldyti jį viduje. „Dieve, meldžiu, verčiau leisk man pasidžiaugti tokiu pasiūlymu,“ — sakiau aš. Beje, Liza
irgi pajuto tą patį, nors pati irgi labai norėjo darbuotis su Osbornais.
Galiausiai nusprendžiau nepaisyti nemalonaus jausmo ir tiesiog
atsisakiau tikėti kad jis iš Dievo (dar vienas nebrandus ir pavojingas žingsnis iš mano pusės). Kartu su Liza nuskridome į Oklahomą
pokalbiui dėl tarnystės. Viskas klojosi kuo puikiausiai. T. L. ir Deizė
oficialiai pasiūlė mums pareigas ir per Kalėdų vakarėlį supažindino
su visais savo komandos nariais.
Mes grįžome į Dalasą, kur aš atsistatydinau iš pareigų. Bet įkyrus jausmas niekur nedingo. Valandų valandas praleidau maldoje,
bet toliau jaučiau, kad kažkas ne taip. Visaip stengiausi išstumti tą
jausmą, bet padėtis nesikeitė. Galiausiai tariau Lizai: „Nežinau, kas
dedasi, bet kažkas negerai.“ Ji paantrino: „Ir aš jaučiu, kad viskas ne
taip, kaip turėtų būti.“
Tada paskambinau T. L. ir pasakiau, kaip jaučiuosi. Į tai jis sureagavo, sakydamas: „Susitikime ir pasikalbėkime apie tai akis į akį.“
Vėl nuskridome į Talsą ir po dviejų valandų T. L. galiausiai tarė: „Šias
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pareigas pasiūlėme, nes mylime jus. Taip pat žinome, kad judu mus
irgi mylite. Bet dabar pradedame manyti, kad galbūt tai vis tik ne nuo
Dievo.“ „Aš irgi nieko nesuprantu, bet, ko gero, jūs teisus,“ — buvo
sunku patikėti, kad mano lūpos taria tokius žodžius. Vos prisiverčiau
tą pasakyti. Juk dirbti T. L. Osbornui buvo mano gyvenimo svajonė.
Tomis dienomis būdavau pratęs atsikėlęs anksti rytą eiti laukan
pasimelsti. Šitaip melsdavausi po pusantros-dvi valandas. Bet po to
nusivylimo, susijusio su mano idealu dr. Osbornu, gal dvi savaites
išėjęs rytais pasivaikščioti beveik neįstengiau melstis. Aš tik liedavau
ašaras ir daugiau nieko. Mintyse perkratydavau, kas nutiko per pastaruosius kelis mėnesius, ir tiesiog negalėjau patikėti tais dalykais.
Širdį kamavo nenusakomas sielvartas — lyg būčiau gedėjęs kokio
artimo žmogaus netekties. Po dviejų savaičių tokio ašarų liejimo galiausiai nuėjau į nuošalią vietą, kur niekas negalėtų manęs išgirsti, ir
iš visų plaučių sušukau: „Kodėl? Kodėl privertei mane atsisakyti to
pasiūlymo? Prieš šešerius metus pats kalbėjai man ir patikinai, kad
dirbsiu šitam žmogui. Tai kodėl?!“
Kol gyvas nepamiršiu Viešpaties atsakymo. „Norėjau, kad suprastum, kam iš tikro tarnauji — man ar savo svajonei.“ Buvau priblokštas. Tada Viešpats pridūrė: „Kaip tik todėl norėjau, kad Abraomas
paguldytų Izaoką ant aukuro — norėjau patikrinti, ar jo meilė man
buvo stipresnė už meilę išsipildžiusiam pažadui ir palaiminimui,
kuriuo jį palaiminau. Tai turėjo atskleisti, ar jis tarnauja man, kad
išsipildytų toji svajonė, ar tarnauja man ir pasikliauna mano charakteriu, pasitiki, kad ištesėsiu, ką pažadėjau.“
Tai buvo atsakymas į visus klausimus, dėl kurių laužiau galvą
tas dvi savaites. Pirmą kartą per aštuoniolika mėnesių mane užliejo
džiaugsmo banga. Prieš akis naujai atsivėrė ir sušvito gyvenimas.

96

DIEVE, KUR TU?!

Dar kartą supratau, koks palaimintas esu: vedęs puikiausią pasaulyje
moterį, su kuria susilaukiau nuostabaus vaikelio. Iš naujo įsimylėjau
savo žmoną ir sūnelį. Apsidairiau ir naujomis akimis apžvelgiau išorinį savo pasaulį. Pamačiau, kad gyvenu naujutėlaičiame bute, vos
už trisdešimt žingsnių nuo gražaus baseino. Be to, daugumą dienų
per metus pas mus šviečia saulė. Užsisukęs savo mintyse apie galimą
tarnystę, visa tai buvau tiesiog išmetęs iš galvos. O dar maniau, kad
stengiuosi įtikti Dievui...

Naudingi patarimai
#7 Atidžiai rinkis draugus
Gal ir nereikėtų tuo stebėtis, bet patirtis byloja, kad aršiausi
kritikai ir priešininkai dažniausiai pakyla iš mums artimos aplinkos — pavyzdžiui, iš bendradarbių komandos. Labai dažnai ir
persekiojimas kyla iš tų, kuriuos laikome draugais.
Per dvasinės dykumos laikotarpį mes galime patirti tikrų
tikriausią persekiojimą, ir tai neturėtų stebinti. Persekiojimų
galima tikėtis, kai sekame Kristumi. Apaštalas Paulius rašo:
„Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus
persekiojami“ (2 Timotiejui 3, 12). Persekiojimas yra apvalymo ir išgryninimo proceso dalis. Kas konkrečiai persekioja
tikinčiuosius? Visų pirma tai, žinoma, apsimetėliai — tie kurie
lanko tikinčiųjų susirinkimus, bet tik apsimeta esą Dievo tautos
nariai. Jie tik nuduoda esą tikintys, o iš tikro nėra savo širdies
atidavę Dievui. Štai Paulius rašo apie Janą ir Jambrą, kurie
priešinosi Mozei. Jiedu priklausė Viešpaties bendrijai, nebuvo
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Žvelgdamas atgal, supratau štai ką: kai Dievas sakė, kad dirbsiu
T. L. Osbornui, taip iš tikro ir nutiko — kai daug kartų patarnavau
jam per dažnas jo viešnages Dalaso bažnyčioje. O štai dabar sėdėjau be darbo. Grįžau atgal į savo bažnyčią ir nuolankiai nuėjau pasiteirauti, ar mano tarnystės vieta dar neužimta ir ar galėčiau tenai
grįžti. Pamenu, kaip geram savo bičiuliui, kuris tuo metu dirbo vienu
iš pastoriaus pavaduotojų, pasakiau: „Jaučiuosi toks menkas, toks
mažas, kad, ko gero, pralįsčiau pro durų apačią.“ Jau visiems buvau

įsibrovę iš pašalies. Rašydamas apie jį ištikusius persekiojimus
ir negandas, Paulius pamini, jog buvo susilaukęs bėdų iš „netikrų brolių“ (žr. 2 Korintiečiams 11, 26).
Dykumoje labai pravartu pašonėje turėti tų, kurie myli
ir rūpinasi tavimi. Žmonių, kurie skelbs ir mels Dievo valios
tavo gyvenime. Tau nereikia kritikų ar tokių, kurie skatintų
nepaklusti Dievui (kaip Jobo žmona arba jo bičiuliai). Ir, atėjus
dieviško pataisymo metui, tau tikrai nereikia netikrų pranašų,
kurie saldžiai suoktų tau į ausis. Sausringu metu tau reikės
žmonių, kurie mylėtų tave ir kalbėtų tau Dievo išmintį.
Būk budrus: jei kas nors imtų tave kritikuoti ir pradėtų
sakyti, kad dykumon patekai dėl savo kalčių, tas žmogus
greičiausiai nėra tavo draugas. Šventoji Dvasia iš tikro parodo
mums mūsų nuodėmes ir labai dažnai mūsų paklydimą padeda pamatyti ir atgailai paskatina per kitą žmogų. Tačiau užsitęsę kaltinimai, pakertantys viltį, liejasi iš priešo. Būk atsargus!
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apsiskelbęs, kad dirbsiu pas Osbornus. O ir mūsų pastorius buvo tą
paskelbęs iš sakyklos. Bet štai sugrįžau.
Bažnyčia maloningai sutiko įdarbinti mane puse etato. Tarnavau
tenai dar aštuonis mėnesius. Po jų užėjo kitas mano pašaukimo laikotarpis — tas, kuriam Dievas mane iš anksto parengė. Mane pakvietė
prisidėti prie vienos greičiausiai Amerikoje augančios bažnyčios tarnautojų komandos. Mane tenai paskyrė jaunimo pastoriumi. Viskas
klostėsi tiesiog stebuklingai. Abu su Liza labai aiškiai supratom, kad
tas duris tikrai atvėrė Dievas. Pagaliau prasidėjo naujas gyvenimo
etapas, prieš akis turėjau šviežią viziją. Buvau iš anksto naujam darbui
paruoštas „vynmaišis“, gebantis atlaikyti naujo, jauno vyno porciją.
Apvalymo ir tyrumo kelias
Po Jėzaus žengimo dangun paskui Jo sekėjai ilgus amžius šventumo
vis stengdavosi siekti savo jėgomis. Iš tuščių pastangų siekti tyrumo
gimė netgi ištisos denominacijos. Tačiau šitaip tik papuolėme į vergystę, į legalizmo pinkles, nes šventumas — visų pirma yra ne išorinis kūno žabojimo veiksmas, o Dievo malonės darbas.
Dievas savo malonės teikia ne išpuikėliams, o nuolankiesiems.
Puikybės pilnas žmogus manosi šventumo galįs pasiekti ir be Dievo
pagalbos — tereikia kruopščiai laikytis visų surašytų taisyklių, nurodymų ir nuostatų. Nuolankus žmogus supranta, kad tos pastangos
bergždžios ir kliaunasi Viešpaties malone. Artimas ryšys su Dievu
yra tyras. Tik per tokį ryšį esame įgalinami laikytis įstatymų, surašytų mūsų širdyje.
Daugelis mūsų ne kartą stengėsi siekti šventumo, laikydamiesi
Naujojo Testamento ar iš kitur išplaukiančių įsitikinimų raidės. Ir

DIEVO GREITKELIS

99

kuo tai baigėsi? Apgailėtinu susikirtimu, panašiai kaip žydams, kurie
nesėkmingai siekė išgelbėjimo, stengdamiesi laikytis Įstatymo raidės.
Daugelis varžo savo elgesį ir veiklą legalistinėmis idėjomis. Išorinės
ribos brėžiamos, siekiant vidinio tyrumo.
Bet Dievas nelaukia iš mūsų išorinės šventumo formos — Jis nori
matyti vidines mūsų širdies permainas. Iš tyros širdies išplauks ir tyri
veiksmai, skaistus elgesys. Jėzus sakė: „Pirmiau išvalyk taurės vidų
[t. y. širdį], tai bus tikrai švari ir išorė!“ (Mato 23, 26) Kai širdis tyra,
tau nesinorės elgtis nepagarbiai Jėzaus atžvilgiu. Tu nesilankysi pornografinėse svetainėse ir nevilkėsi provokuojančių drabužių. Kartais
žmonės giriasi, kad nėra išsiskyrę, nepaisant to, savo širdyje gali puoselėti geismus kitam žmogui (galbūt šalia esančiam bendradarbiui)
ar periodiškai naršyti pornografijos svetainėse. Ar tai šventumas?
Kai širdis tyra, nei kompiuteris, nei išmanusis telefonas nesugundys tavęs naršyti neugdančiose svetainėse. Mus sutepa ne technologijos. Ne jos padaro mus netyrus. Tą padaro mūsų širdis, priimdama
atitinkamus sprendimus. Jei širdis skaisti, tu natūraliai trokši to paties, kaip ir Dievas.
Dvasinė dykuma yra gryninimo procesas, per kurį Dievas išgrynina mūsų motyvus ir ketinimus. Prieš sugrįždamas pas savo Bažnyčią, Dievas nori paruošti mūsų širdis. Dievas kelia naują kartą, kuri
spindės ne savo, o Dievo šlove — tai bus tauta, spinduliuojanti Jo atvaizdą ir pasižyminti Jo charakteriu:
Dideliuose namuose esti ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet
ir medinių bei molinių. Pirmieji vartojami garbingiems reikalams, antrieji — negarbingiems. Kas apsivalys nuo tų ydų [t. y.
nuodėmių, nedorybių], tas bus indas, skirtas garbei, pašventin-
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tas, tinkamas Valdovui, pasirengęs kiekvienam geram darbui.
(2 Timotiejui 2, 20–21)

Verta atkreipti dėmesį, kad Dievo namuose esama dviejų tipų
indų — garbingų ir negarbingų. Žodis „negarbė“ graikiškai yra atimia, jį dar galima versti ir taip: „negarbingumas; gėda; tai, kas bjauru,
gėdinga, žema.“ Pranašo Jeremijo lūpomis Dievas kalbėjo: „Jei tu
skelbsi, kas brangu, o ne kas nevertinga [gėdinga, žema, bjauru], tu
vėl būsi tarsi mano lūpos“ (Jeremijo 15, 19). Tai, kas brangu, turi būti
apvalyta nuo priemaišų.
Malachijas — Senojo Testamento pranašas, daug pranašavęs apie
Naujojo Testamento laikus. Tik štai jis susidūrė su viena gan rimta
bėda — neturėjo Naujojo Testamento terminologijos. Jam neliko
nieko kito, kaip tik pasitelkti tokius terminus, kaip „levitai“ ir „kunigai“, stengiantis kuo tiksliau įvardyti tai, ką matė ir girdėjo apie
Naujojo Testamento krikščionis, vedamus Šventosios Dvasios. Malachijas išpranašavo, kad Viešpats nužengs į savo šventyklą (bažnyčią),
dar prieš ateidamas jos pasiimti. Koks Jo tikslas? Apvalyti, nuskaistinti, išgryninti. Pranašas rašo:
Jis sėdės kaip sidabro lydytojas ir valytojas ir valys Levio palikuonis bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą tol, kol jie neaukos
teisumo atnašų VIEŠPAČIUI. (Malachijo 3, 3)

Levitai — „karališkosios kunigystės“ (žr. 1 Petro 2, 9) įvaizdis. Karaliaus kunigai — Kristaus sekėjai bažnyčioje. Kad jau Dievas savo kunigų
apvalymą prilygina aukso ir sidabro apvalymui, pravartu atidžiau pasigilinti į šį metalurgijoje pasitelkiamą procesą. Kalbėsiu tik apie aukso valymą, nes abiejų šių tauriųjų metalų gryninimo procesas labai panašus.
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Auksas yra geltonos spalvos brangusis metalas gan plačiai aptinkamas gamtoje, tačiau dažniausiai tik mažais kiekiais ir labai retai
grynas. Išgrynintas auksas tampa vienalytis, lengvai apdorojamas,
atsparus korozijai ir įvairiems cheminiams poveikiams, turi ypatingą
vartojamąją vertę. Jei auksas turi kitų metalų (vario, geležies ar nikelio) priemaišų, jis tampa kietesnis, ne taip lengvai apdorojamas,
ne toks atsparus korozijai. Sudėtiniai metalai jau vadinami lydiniais.
Kuo daugiau kito metalo, tuo auksas kietesnis. Ir priešingai, kuo mažiau priemaišų, tuo auksas minkštesnis, lengviau apdorojamas.
Ir čia galime tuojau pat išvesti paralelę — tyra širdis Dievo akivaizdoje yra lyg išgrynintas auksas. Tokia širdis minkšta, nesunkiai
leidžiasi Dievo pakreipiama, „apdorojama“, lanksti. Taigi įsiklausykime į Šventosios Dvasios žodžius:
Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip
per maištą, gundymo dieną dykumoje...Verčiau raginkite vieni
kitus kasdien — kol dar tebėra šiandien, — kad kurio iš jūsų
neužkietintų nuodėmės klasta. (Hebrajams 3, 7 – 8. 13)

Nuodėmė yra toji priemaiša, kurį įsimaišo į tyrą mūsų auksą ir
paverčia mūsų širdį kietu lydiniu. Nebebūdama minkšta ir švelni, ji
netenka jautrumo, sunyksta gebėjimas girdėti Viešpaties balsą.
Labai gaila, bet šiandien daugelis mūsų laikomės tik išorinės pamaldumo formos, o mūsų širdys visai nėra minkštos ir nedega dėl
Jėzaus. Karštą meilę Dievui išstūmė ledinė savimeilė, besivaikanti
vien savo malonumo, patogumo ir naudos. Jei tokia dievotumo
forma siekiama pasipelnyti (žr. 1 Timotiejui 6, 5), tokie žmonės siekia tik Dievo pažadų teikiamos naudos, nepažindami ar sąmoningai
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ignoruodami patį pažadų Davėją. Šitaip apsigavę jie mėgaujasi šio
pasaulio dalykais, tuo pačiu tikėdamiesi dar ir dangaus! Tačiau ne to
trokšta Viešpats Dievas:
Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra
[...] sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu. (Jokūbo 1, 27)

Jėzus sugrįš pas bažnyčią, kuri jo lauks šventa, nesutepta, be jokios dėmės ir kliaudos ar kokio kito netyrumo (žr. Efeziečiams 5, 27),
pas Dievo tautą, bendruomenę žmonių, kurių širdys bus nesusitepusios šiuo pasauliu.
Kita puiki aukso savybė yra atsparumas rūdims, arba korozijai.
Jei kitus metalus veikia atmosferos sąlygos, puola rūdys, tai gryno
aukso — ne. Štai, pavyzdžiui, žalvaris, kuris yra vario ir cinko lydinys, šiek tiek primena auksą, tačiau nepasižymi jo savybėmis. Žalvaris juoduoja ir ilgainiui netenka pirmykščio blizgesio. Savo išvaizda
jis gali priminti auksą, bet nepasižymi jo savybėmis. Bažnyčioje mes
turime tokių žalvario indų, kurie iš išorės atrodo lyg auksiniai, bet iš
tikro tokie nėra. Tik apvalanti ugnis parodys skirtumą. Malachijas
sako, kas pasimato po apvalymo ir išgryninimo:
Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio, tarp
tarnaujančiojo Dievui ir jam netarnaujančiojo. (Malachijo 3, 18)

Grįžkime prie aukso valymo proceso. Kuo daugiau lydinyje priemaišų, tuo jis ne tik kietesnis, bet ir neatsparesnis korozijai (taigi korupcijai). Jį labiau neigiamai paveikia aplinkinė atmosfera. Šiuo metu
pastebimas pasaulietiškumo skverbimasis į bažnyčią. Didžiulę įtaką
mums daro pasaulio kultūra, ir mes sparčiai juoduojame, netenkame
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blizgesio. Ypač Amerikoje bažnyčių vertybėse labai daug pasaulietiškumo priemaišų. Daugelis tikinčiųjų išlieka nejautrūs ir nemato
reikalo apsivalyti.
Bet Malachijas (3, 3) sako, kad Jėzus ugnimi apvalys savo Bažnyčią nuo pasaulio įtakos, panašiai kaip apvalomas auksas. Aukso
valymo procese šis brangus metalas sutrinamas į miltus ir maišomas
su medžiaga, vadinama tigliu. Metalurginis gryninimo procesas vadinamas kupeliavimu. Metalų lydiniai yra veikiami aukšta temperatūra, siekiant atskirti tauriuosius metalus nuo netauriųjų. Procesas
paremtas tuo, kad taurieji metalai nesioksiduoja ir chemiškai nereaguoja taip stipriai kaip netaurieji. Kontroliuojant temperatūrą ir naudojant papildomas medžiagas, visas priemaišas (varis, geležis, cinkas
ir pan.) galima oksiduoti iki šlako, kuris arba susirenka virš lydinio
arba susigeria į tiglio medžiagą.
Atidžiai įsižiūrėkime, kaip mus apvalo Dievas:
Pakelsiu ranką prieš tave, išlydysiu tavo išdagas žaizdre,
sunaikinsiu visą tavo šlaką. Atkursiu jūsų teisėjus [lyderius],
kokie buvo senovėje, ir patarėjus [tikinčiuosius], kokie buvo
pradžioje. Tada tu būsi vadinama Teisumo miestu, ištikimuoju
miestu. (Izaijo 1, 25–26)

O kas yra toji ugnis, kurią pasitelkęs Dievas mus grynina? Atsakymą randame šiose eilutėse:
Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti
įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, bus pripažintas vertas pagyrimo,
šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. (1 Petro 1, 6–7)
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Apvalanti, nuskaistinanti Dievo ugnis yra mums tenkantys išmėginimai ir suspaudimai, itin dažnai pasitaikantys dykumoje. Jų sukeltas karštis atskirs nešvarumus nuo mūsų gyvenime esančių Dievo
charakterio savybių. Tai potencialiai veda į šventumą (vėliau dar
paaiškinsiu, kodėl čia pasitelkiu žodį „potencialiai“).
Dar viena paties gryniausio aukso savybė yra skaidrumas, vaiskumas. Skaitome: „Ir miesto gatvės — grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas“ (Apreiškimo 21, 21). Perėjęs išmėginimų ugnį ir apvalytas joje,
tu pasidarai skaidrus. Skaidrus, permatomas indas neatiduoda šlovės
sau, o vien tik savo turiniui — tam, kas jo viduje. Pats indas išlieka
beveik nepastebimas. Kai būsime apvalyti, pasaulis per mus vėl regės
Jėzų. Jei išliksime skaidrūs, perregimi — jei sakysime tiesą, nesipuikuosime, laikysimės duoto žodžio, išliksime dori ir sąžiningi, gyvenime neturėsime ko slėpti — pasaulio žmonės tą pastebės. Izaijas tai
dar stipriau akcentuoja:
Štai išgryninau tave, tačiau ne kaip sidabrą; išmėginau tave
skausmo žaizdre. Dėl savęs, savo paties dėlei, kad mano vardas
nebūtų paniekintas, dabar tai darau. Savo šlovės neperleisiu
kitam! (Izaijo 48, 10–11)

Ugnis arba, kaip sako Izaijas, skausmo žaizdras („vargų krosnis“ — K. Burbulio vert.) nėra ugnis tiesiogine prasme (todėl ir sakoma: „[...] išgryninau tave, tačiau ne kaip sidabrą...“). Mūsų bėdos
ir išbandymai užkaitina mus tiek, kad toje kaitroje tai, kas brangu,
atsiskiria nuo visų gėdingų ir negarbingų dalykų.
Tačiau svarbu pastebėti, kad Dievas nieko nepašalina prieš mūsų
valią. Todėl Paulius Timotiejui ir rašo, kad tas, kas nori būti tyras,
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„apsivalys“ (žr. 2 Timotiejui 2, 21). Jei tu nori toliau pateisinti savo
klaidas, išsisukinėti, jei tau prie širdies tavo ydos, Dievas nevers jų
atsisakyti. Kentėjimo procesas neteks vertės (štai kodėl prieš tai pasitelkiau žodį „potencialiai“). Apvalymas, einant Šventumo keliu, yra
nuolatinis, nesibaigiantis ir dažniausiai skausmingas procesas. Tačiau žinodamas rezultatą, mielai sutinku ir pasiduodu jam.
Laiško hebrajams autorius ragina: „Siekite santaikos su visais,
siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties“ (Hebrajams
12, 14). O Jėzus sakė: „Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą“ (Mato
5, 8). Dovydas, žmogus pagal Dievo širdį, šaukėsi: „Kas gali pastebėti
savo klaidas? Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu!“ (Psalmynas
19, 13)
Tegul toks būna ir mūsų šauksmas. Jei prašysime Dievo apvalyti
širdis, Jis pašalins ir tuos nešvarumus, tas kaltes, kurių nejaučiame ir
nematome. Dievas žino giliausias mūsų mintis ir ketinimus — net ir
tuomet, kai patys juose nesusivokiame.
Raginu kiekvieną išmokti atpažinti ir noriai pasitikti dvasinės
dykumos laikotarpį. Užėjus ugningiems išbandymams, nepulk kaltinti kitų, neužsidek pykčiu, bet atidžiai dairykis jų tikslo. Ištirk savo
širdį ir leisk Dievui tai, kas brangu, atskirti nuo visų nešvarumų. Juk
Jis įsako: „Būkite šventi, nes aš esu šventas“ (1 Petro 1, 16). Atminkite, kad apvalymo kaitra sustiprina tai, kas gera, ir pašalina tai, kas
silpnina ar suteršia. Klusniai pasitik Dievo apvalančią ranką, kad galėtum būti garbingas, skaidrus indas, per kurį šviestų Dievo šlovė.
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PRIDERA
Jokios žvaigždės nespindi taip skaisčiai, kaip tos, kurios
įsižiebia juodame ašigalio danguje. Joks vanduo nėra toks
saldus ir gaivinantis, kaip tas, kuris ištrykšta dykumos viduryje. Joks tikėjimas nėra toks brangus, kaip tas, kuris įveikia
visas bėdas. Išmėgintas tikėjimas leidžia įgyti patirties. Nė
už ką nebūtum patikėjęs savo silpnumu, jei nebūtų tekę
brautis per išmėginimus. Nė už ką nebūtum patikėjęs
Dievo stiprybe, jeigu Jo stiprybė nebūtų tavęs per visa tai
pernešusi.
Charles H. Spurgeon

Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o
kurie gyvena pagal Dvasią — Dvasios reikalais.
Romiečiams 8, 5
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A

r tu esi Dievo žmogus, parodo tavo charakteris, o ne patepimas. Būtent dykumoje — kai esi iš visų pusių slegiamas,
kai prisikaupia kalnas nusivylimų, kai svajonės atrodo nepasiekiamos — vyksta būtinasis apvalymas, išgryninimas, charakterio formavimas. Pamenu, kai dykumoje man teko mokytis suvaldyti
pyktį. Šiek tiek užsiminiau apie tai pirmame skyriuje. Tada vis klausinėjau Dievo: „Kodėl taip ant visų pykstu? Gal turėčiau maldoje ką
nors surišti ar išvaryti?“ Viešpats atsiliepė: „Sūnau, kūno nei suriši,
nei išvarysi. Jį būtina kryžiuoti.“
Dar labiau susinervinau. „Iš kur kyla tas mano pyktis? Nieko
panašaus anksčiau nejaučiau — net iki išgelbėjimo,“ — klausinėjau
toliau. Dievas atsakė: „Tas pyktis seniai tūno tavyje, tik jis nematomas — panašiai kaip aukso priemaišos žiede, kurį mūvi ant piršto.
Tik tada, kai auksas lydomas krosnyje, visi nešvarumai iškyla į paviršių. Padariau taip, kad patekęs į skausmo žaizdrą, tavo pyktis tapo
matomas.“
Nelabai susigaudžiau, ką Dievas nori pasakyti, tad Jis paaiškino
plačiau: „Tu gali kaltinti žmoną, savo bendradarbius, draugus, sudėtingą situaciją, kai namie naujagimis, ar kitas aplinkybes. Jei kaltinsi visus aplinkui, pyktis pasiliks. Karščiui sumažėjus, jis nuslūgs
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ir vėl nusės į gilumą. Po kurio laiko procesas vėl kartosis. Arba gali
atgailauti ir sakyti: „Dieve, atleisk man. Meldžiu, išrauk iš manęs tą
pyktį“. Išklausysiu tavo maldą, pasiimsiu didelį samtį ir iškabinsiu tą
pyktį iš tavęs.“
Taip ir padariau. Kai ugninga dykuma iškėlė į paviršių pyktį, išpažinau savo nuodėmę, atgailavau ir paprašiau Dievo pašalinti jį. Tai tik
viena iš priežasčių, kodėl dykuma — kad ir kaip sunku joje būtų —
yra tokia naudinga, vertinga ir ilgainiui įveda į didelį džiaugsmą:
Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti
įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, bus pripažintas vertas pagyrimo,
šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. (1 Petro 1, 6–7)

Dykuma yra ta vieta, kur mes esame apvalomi, gryninami, kur
formuojasi mūsų charakteris. Dievotas žmogus „nukalamas“ tada,
kai būna pabuvojęs „skausmo žaizdre“ („vargų krosnyje“ — K. Burbilio vert.) ir patiria persekiojimus. Laiške romiečiams rašoma: „Mes
taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo
ištvermę, ištvermė — išmėgintą dorybę [dorą, moralę, charakterio
tvirtybę — kt. vert.]...“ (5, 3–4)
Dievui patiko Dovydas ir jo gyvensena todėl, kad jis buvo žmogus pagal Dievo širdį ir karaliauti jam nebuvo svarbiausia. O štai
karalius Saulius nebuvo gavęs apvalančios dykumos patirties, todėl
liko neišgrynintas ir nuolat jautėsi nesaugus. Dovydas buvo ištirtas ir
apvalytas dykumoje — ir Dievas netgi panaudojo Saulių jį ten išginti!
Dievo keliai gali būti paslaptingi, bet Jo užmojai visuomet geri!
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Niekaip neišsipildanti svajonė
Apvalymo ir gryninimo procesas gali būti net labai skausmingas. Nemeluosiu, kelionė į dykumą — ne ekskursija į Disneilendą. Kančia
yra kančia, ir kartais jos suduoti smūgiai būna labai skausmingi.
Galbūt Dievas tavo širdyje pagimdė tam tikrų svajonių ar piešia
tau prieš akis vizijas, rodydamas, kam esi pašauktas. Galbūt Jis tau
ne kartą kalbėjo apie savo planus ir užmojus tau. Verta įsidėmėti,
jog dykumoje labai dažnai atrodo, kad kuo labiau ieškai Viešpaties ir
stengiesi paklusti Jo žodžiui, tuo, atrodytų, labiau tolsti nuo svajonės,
kurią Jis pasėjo tavo širdyje.
Prisiminkime Juozapą: per sapną jam buvo duota vizija apie lyderystę. Jaunuoliui buvo apreikšta, kad net ir jo broliai bei tėvai atsidurs
jo valdžioje. Ir kas toliau? Juozapą įmetė į duobę — ir dar tie, kurie
turėjo jį globoti ir saugoti, vyresnieji jo broliai! O vėliau pardavė į
vergiją. Vaikis buvo išgabentas į svetimą kraštą. Ar įsivaizduoji, kokį
šoką, nusivylimą ir skausmą turėjo patirti Juozapas?
Galbūt iš pradžių jis įsivaizdavo, kad Dievas kaip nors stebuklingai įsiverš ir greitai išlaisvins. Tačiau tokios viltys pamažėle blėso, nes
vergija jam truko ne kelis mėnesius ir net ne kelis metus — o daugiau
kaip dešimtmetį! Ten gyvenimas Juozapui tikrai nebuvo rožėmis klotas. Nepamirškime, kad visą tą laiką jis žinojo, jog žmonės, įstūmę jį
į tokią bėdą, gyvena sau laisvėje ir mėgaujasi savo pasiturinčio tėvo
turtais ir visokeriopa apstybe.
Ką darė Juozapas? Kaip jis elgėsi, atsidūręs dvasinėje dykumoje? Jis išsaugojo tikėjimą, tarnavo ir nepamiršo Dievo pažado. Jis
buvo ištikimas, išmintingas, uolus ir galiausiai kaip tik dėl to patyrė
palaimintą sėkmę.
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Deja, po kurio laiko aplinkybės vėl nežadėjo nieko gero — ir šįkart padėtis tapo netgi dar blogesnė. Paaiškėjo, kad Juozapas į akį
krito savo viršininko žmonai. Ji užsibrėžė jį žūtbūt suvilioti ir įkyriai
lindo prie jo ne kartą ir ne du, o ištisai. Nepaisant to, Juozapas pakluso Dievui ir kaskart sugebėdavo išsisukti nuo seksualinių jos pagundų. Galiausiai toji nedorėlė tapo tokia agresyvi, kad Juozapui jau
teko tiesiogine to žodžio prasme vaduotis iš jos nagų ir bėgti šalin.
Baisiausiai įsižeidusi ji neteisingai apkaltino jaunuolį būtent tuo, ko
jis nepadarė. Po šio įvykio Juozapas buvo įmestas į kalėjimą. (Paprastai tokiais atvejais svetimšalis vergas, pasikėsinęs išprievartauti
karaliaus didiko žmoną, jau niekada daugiau neberegėdavo dienos
šviesos.)
Patekęs už grotų, žmogus turi apsčiai laiko viskam apmąstyti. Pamėginkime įsivaizduoti, kokios mintys galėjo suktis Juozapo galvoje.
Visą gyvenimą stengiausi ištikimai tarnauti Dievui, ir kur mane tai
nuvedė? Neteisingai apkaltintas buvau įmestas į šitą kalėjimą supūti.
Mano gyvenimas baigtas! O blogieji mano broliai sau mėgaujasi laisve
ir prabangiu gyvenimu. Ką blogo padariau? Ką padariau ne taip? Negi
tos negandos mane ištiko tik todėl, kad papasakojau broliams savo atseit Dievo duotą sapną? Na, papasakojau ir štai, prašom... Kas iš to,
kad tarnavau Dievui? Atrodo, kuo labiau stengiuosi Jam paklusti, tuo
mano gyvenimas tik labiau eina šuniui ant uodegos. Ar galėtume kaltinti Juozapą dėl tokių minčių? Tokiomis aplinkybėmis jos visiškai
normalios ir logiškos, tiesa?
Ir štai vieną dieną kalėjime Juozapas susidūrė su didžiausiu išmėginimu. Dievas atvedė pas jį du vyrukus — faraono vyno pilstytoją ir kepėją. Susapnavę ryškius sapnus, jiedu laužė galvas, ką tie
sapnai galėtų reikšti, ir ieškojo, kas juos galėtų paaiškinti. Jeigu Juo-
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zapas būtų praradęs tikėjimą Dievu ir Jo pažadu, jam būtų buvę visai
nesunku išlikti susitelkusiam į save ir nuginti tuodu šalin. Jis būtų
galėjęs atsakyti: „Tai, sakot, naktį prisapnavot sapnų? Kadaise ir aš
sapnavau sapną. Kadaise ir aš taip svaigau. Turėjau svajonę iš Dievo.
Bet atsipeikėkit, nei sapnai, nei svajonės nesipildo. Nebesvaikit! Svajonės beprasmės, tuščios ir klaidinančios. O dabar tiesiog duokit
man ramybę...“
Jeigu Juozapas būtų šitaip pasielgęs, tai dykumoje būtų užsilikęs
dar daug ilgų metų arba, kas žino, gal net iki gyvenimo pabaigos. Būtų
pražiopsojęs progą išeiti į laisvę. (Juk būtent vyno pilstytojas kiek
vėliau papasakojo valdovui apie Juozapo gebėjimą išaiškinti sapnus,
Juozapas buvo paleistas, o vėliau ir paaukštintas.) Jeigu Juozapas
būtų paniręs į savigailą, tai greičiausiai būtų ir miręs kalėjime kaip
apkartęs, pagiežingas, ciniškas, beviltis žmogus. Iki paskutinio atodūsio būtų manęs, kad Dievas nėra ištikimas ir neištesi duotų pažadų.
Tačiau ne taip elgėsi Juozapas. Jis nuginė šalin visas mintis ir
logiką, kuri prieštaravo Dievo jam asmeniškai duotam pažadui, ir
pasirinko patarnauti pas jį atėjusiems vyno pilstytojui ir kepėjui. Juozapas nuosekliai pakluso Dievui ir galiausiai buvo paleistas iš cypės,
o vėliau — dar ir paaukštintas ir tapo antru žmogumi po faraono.
Ir štai, prabėgus devyneriems metams po Juozapo paaukštinimo
iki reikšmingo šalies valdytojo posto, kaimyniniame krašte susiklosčiusios nepalankios aplinkybės (badas) atginė jo brolius į Egiptą ir jie atėjo
pas Juozapą. Tačiau šis nepuolė keršyti, kaip darytų daugelis. Tuo metu
jis jau pasižymėjo tikro karalystės valdytojo, tikro lyderio charakteriu.
Tiems, kas darė jam bloga, jis nusprendė padaryti gera. Juozapas nejautė
jokio kartėlio, bet jį kadaise išdavusiems žmonėms pademonstravo tikėjimą, meilę, atlaidumą. Psalmių autorius apie Juozapą sako taip:
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Jis [Dievas] pasiuntė jiems vyrą — Juozapą, parduotą kaip
vergą. Jo kojos buvo supančiotos, ant kaklo užkarta grandinė,
kol atsitiko, ką jis buvo pranašavęs, ir VIEŠPATIES žodis jį
išbandė. (Psalmynas 105, 17–19)

Vien tiktai Dievas žinojo paskirtą laiką, kada bus ištesėtas Juozapui asmeniškai duotas pažadas (po sapno prabėgo daugiau kaip
dvidešimt metų). Dykuma užgrūdino Juozapą ir išugdė charakterį,
kurio reikėjo kuriant gyvenimą, šeimą ir lyderio poste. Jo sėkmės pagrindas buvo pagarbi Viešpaties baimė. Juozapas visokiomis aplinkybėmis paklusdavo Dievo žodžiui, jį kalbėdavo ir elgdavosi pagal jį.
O kaipgi tu? Galbūt, kaip jau minėjau anksčiau, Dievas ir tau
prieš akis piešia svajones ir vizijas, bylojančias tai, kam Jis yra tave
pašaukęs? Galbūt Jis yra kalbėjęs apie planus tau asmeniškai. Bet —
visai kaip ir Juozapas — tu jautiesi atsidūręs dykynėje, kur, atrodytų,
kuo uoliau ieškai Viešpaties ir sieki paklusti Jo žodžiui, tuo labiau
traukiasi tolyn Dievo tau širdin pasėta svajonė.
Galbūt tu stebi aplinkinius ir matai, kaip kiti — net gal ir tie,
kurie priešinasi tavo tikslams, — sulaukia paaukštinimo tarnystėje ar
kitame darbe, o tu tuo tarpu, atrodytų, trauki visiškai priešinga kryptimi ir tolyn nuo Dievo duotos svajonės. Galbūt darai viską, ką moki
ir įstengi, bet vizija niekaip nevirsta tikrove. Gal aplink matai tokių,
kurie elgiasi kūniškai ir visiškai net neieško Viešpaties, bet vartosi
sau kaip inkstai taukuose: atrodo, sulaukia ir finansinių, ir socialinių
„palaiminimų“. Galbūt yra žmonių, kurie kelią sau prasiskina savo
mokėjimu „gražiai pakalbėti“ ar manipuliuoti. Galbūt pastebi tokių,
kurie sėkmės siekia nesąžiningai, meluodami, apgaudinėdami, ir vis
tiek yra „palaiminti“ labiau už tave. O tu jautiesi kaip koks Juozapas,
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sukaustytas grandinėmis požeminiame faraono kalėjime. Ir kaip tu
tokiu atveju elgiesi? Ar murmi ir skundiesi? Pasižiūrėkime, ką sako
Dievas:
„Įžūliai kalbėjote prieš mane“, taria VIEŠPATS. Tačiau jūs
klausiate: „Ką mes kalbėjome prieš tave?“ Jūs sakote: „Dievui
tarnauti neapsimoka. Kokia mums nauda iš to, kad vykdome
jo įpareigojimus ar vaikštinėjame kaip raudotojai Galybių
VIEŠPATIES akivaizdoje? Mes įžūliuosius [blogiukus] laikome
laimingais [palaimintais], nes nedorėliai ne tik puikiai gyvena,
bet ir bausmės išvengia, kai gundo Dievą savo darbais!“
(Malachijo 3, 13–15)

Ką čia sako besiskundžiantieji? Jie murma: „Paklusti Dievui neapsimoka. Iš to jokios naudos. Šitaip toli nenueisime. Vis tiek paaukštinimo, palaiminimo ir klestėjimo sulaukia tik įžūlieji — visokie
kūniški niekšeliai, nenaudėliai.“ Tokius žodžius Dievas vadina Jį įžeidžiančia (nes priima juos kaip nukreiptus į Jį), niekam tikusia šneka,
niekingais paistalais. Tai murmėjimas.
Nepamirškime, kad tik per savo nelemtą murmėjimą Izraelio
vaikai taip ir neįžengė į Pažadėtąją žemę. Kodėl mūsų skundimasis
užgauna Dievą? Kodėl murmėjimas užtraukė tokį griežtą Jo teismą?
Todėl, kad tai tas pats, kas sakytum Dievui: „Man nepatinka, ką Tu
darai mano gyvenime. Tavim dėtas, viską daryčiau kitaip.“ Nė menkiausios pagarbos Viešpačiui.
Viešpats išsiaiškina, kas ieško Jo ir kas ieško tik naudos sau. Ieškantys Jo elgsis ryžtingai ir uoliai sieks tikslo, o ieškantys naudos puls
skųstis, vos reikalams pradėjus šlyti. Esama tikrų palaiminimų ir to,
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ką žmonės tik vadina palaiminimais. Yra palaiminimų, kurie neišlieka, jei nesikeičia širdies nuostata, jei ji lieka neteisinga. Pasižiūrėkime, ką Viešpats žada padaryti murmekliams ir jiems tekusiems
palaiminimams, jeigu jie ir toliau bus vien savanaudiškų motyvų
vedini:
O dabar, kunigai [besiskundžiantys tikintieji], štai įsakymas
jums. Jei neklausysite ir nepaimsite į širdį, kad reikia gerbti
mano vardą, sako Galybių VIEŠPATS, tai prakeiksiu jus ir
visa, kas neša jums palaimą. Taip jau ir padariau, nes jūs neimate į širdį. (Malachijo 2, 1–2)

Juk mūsų atlygis arba paveldas — ne turtai ir ne postai, o Viešpats! Štai per pranašą Dievas sako: „Jie gaus paveldą, o jų paveldas —
aš [...] aš — jų nuosavybė“ (Ezechielio 44, 28). Daugelis krikščionių
šiandien akis nukreipę ne į tikrąjį paveldą, bet į daiktus ar postus —
galbūt netgi gerus, Dievo duotus dalykus. Bet čia jau visai kaip tas
sūnus, kuris labiau suinteresuotas ne santykiais su tėvu, o tuo, ką iš
jo gali gauti. Pats turiu keturis sūnus ir mėgstu jiems visko duoti. Bet
man širdis plyštų iš skausmo, jeigu jie mano dėmesio siektų tik kažko
iš manęs norėdami. Pasižiūrėkime, ką toliau sako Malachijas:
Taip bijantieji VIEŠPATIES kalbėjo vienas kitam. VIEŠPATS
atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje užrašyti atminimo
knygoje tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu.
(Malachijo 3, 16)

Per dykumą kartu su murmekliais eina ir kita grupė, kurios narių
prioritetas nėra nei padėtis, nei pripažinimas, nei daiktai. Jei ieško
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Dievo širdies! Juose liepsnoja troškimas pažinti Jį patį. Jie gali kalbėti
apie socialinius ar verslo klausimus, bet veidai nušvinta ir jų širdys
užsidega tik tada, kai kalba pasisuka apie Viešpatį ir tai, ką Jis sako.
Tai tokie žmonės, apie kuriuos Lukas rašo: „Argi mūsų širdys nebuvo
užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“
(Luko 24, 32). Visi tokių žmonių troškimai sukasi aplink Dvasią. Visa
jų esybė byloja: „Noriu pažinti Dievą. Noriu įtikti vien Jam. Alkstu
ir trokštu Dievo žodžio. Noriu, kad Viešpats džiaugtųsi manimi. Jis
vienintelis yra mano džiaugsmo šaltinis.“ Tai svarbiausia. Pirmoji jų
meilė yra Jėzus, o ne postas, padėtis ar turtas. Ir jų elgesys, beje, nesikeičia, kad ir kur jie būtų, — ar viduryje dykumos, ar pamokslautų
milijonams.
Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo
statyba. Dievo man suteikta malone aš, kaip išmanus statybos
vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas
žiūrisi, kaip ant jo statyti. (1 Korintiečiams 3, 9–10)

Turime labai atidžiai žiūrėti, kaip statome savo gyvenimą! Šventajame Rašte namo statybos simbolizuoja gyvenimo statymą ir tarnystę karalystėje. Mes priklausome Dievui, nes esame Jo statinys:
[...] Jėzų, kuris kaip ir Mozė visuose jo namuose buvo ištikimas
jį paskyrusiam. Juk jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už
Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą. Mat
kiekvieną namą kas nors stato, o visa ko statytojas yra Dievas. (Hebrajams 3, 1–4)
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Atkreipkite dėmesį, kad namą stato Viešpats! Jis nekyla kūniškomis mūsų pastangomis. Tai, ką stato Dievas, išliks amžinai. Tai, ką statome mes, yra tik laikina. „Jei VIEŠPATS nestato namų, veltui triūsia
tie, kurie juos stato.“ (Psalmynas 127, 1) Visa, ką žmogus stato atskirai
nuo Dievo — ar tai būtų jo gyvenimas, ar namas, ar netgi tarnystė —
neturės išliekamosios vertės. Pradžios knygoje randame šito pavyzdį:
„Eime, — sakė jie, — pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą... “ (Pradžios 11, 4).
Koks buvo Babelio bokšto statytojų motyvas? Jie buvo savanaudiškų svajonių genami, siekė savo vardo išaukštinimo ir savo šlovės.
Jie norėjo būti kaip Dievas, tik visiškai nepriklausomi nuo Jo. Jų pastangos ir siekiai išpildė jų širdies troškimus ir jų valią, bet tikrai ne
Dievo. Statybos be Dievo nepasiteisins. Kad ir kokios būtų kilnios
paskatos, be Dievo viskas bus tuštybė. Kaip tik todėl esame įspėjami
tokiais žodžiais:
Dievo man suteikta malone aš, kaip išmanus statybos vadovas,
padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūrisi,
kaip ant jo statyti. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip
tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio
pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio,
šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels
aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi, ir ugnis ištirs, koks kieno
darbas. (1 Korintiečiams 3, 10 –13)

Auksas, sidabras ir brangieji akmenys simbolizuoja Dievo numatytų dalykų statymą. Tuo tarpu mediena, šienas ir šiaudai simbolizuoja mūsų pačių statymo metodus, grįstus šio pasaulio „brėžiniais“.
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Ar šios eilutės kalba tik apie teismą danguje? Ne! Šios eilutės apibūdina situaciją, kai Viešpats nužengs į savo šventyklą (žr. Malachijo 3,
16–4, 1 ir 1 Korintiečiams 3, 16–17). Dievas nužengs kaip ugnis, kuri
arba praris medį, šiaudus ir šieną, arba apvalys ir išgrynins auksą ir
sidabrą. Toliau pasakyta: „O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį“ (15 eil.).
Jei savo gyvenimą, verslą, darbą ar tarnystę statai iš „savo nudrėbtų plytų“ — jei plūkiesi savo jėgomis, savo asmenybės galia ar
vadovaudamasis pasaulietinėmis programomis bei metodais, jei manipuliuoji ar pavergi žmones baime, jei išsikovoji, ko reikia, pataikavimu, naudodamasis ryšiais ar įtakingų žmonių galia, jei lipi kitiems
per galvas, kritikuoji, apkalbi ir šmeiži — žinok, kad viskas, kas bus
įgyta tokiais metodais, sudegs ir bus prarasta.
Daugelis aukština save, reklamuojasi, pasitelkdami apgaulingus metodus ar net meluodami į akis, kad tik gautų naudos.
Žinok, tai irgi sudegs! „Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei
kas iš jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro
kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo
akyse yra kvailybė. Parašyta: Jis sugauna protinguosius jų gudrybėje.“ (1 Korintiečiams 3, 18–19)

Savanaudiškas motyvas bet kurioje srityje Dievo akimis tėra medis,
šiaudai arba šienas. Kad ir kiek tokia veikla iš pažiūros būtų naudinga,
padėtų kitiems ar būtų vykdoma Viešpaties vardu, kad ir kiek laiko ir
jėgų tam būtų skiriama, viskas vis tiek sudegs, nieko neliks.
Šio pasaulio išminties centre stovi ego. „Bet jeigu savo širdyse
puoselėjate kartų pavyduliavimą [...] Tai nėra išmintis, nužengusi
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iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas.“
(Jokūbo 3, 14–15) Pavydas gimdo konkurenciją ir įtarumą. Norėdami apsaugoti savo „teritoriją“, įsiveliame į „galios žaidimėlius“,
kurie mums gali kainuoti bičiulius, mūsų dorumą arba — užvis svarbiausia — pažeisti ryšį su Dievu. Kartais net ir pastoriai ar kiti tarnautojai pasiduoda postų, titulų ar didesnės algos vaikymuisi ir apleidžia
artimą ryšį su Dievu, nebepasilieka prisišlieję prie Jo širdies.
O kiti — tie, kas ieško Dievo širdies, bet atrodo, kad kuo labiau
Jo ieško, tuo viskas tik tolsta, didžiausioje neviltyje pradeda šaukti:
„Dieve, kuo uoliau Tavęs ieškau, tuo grimztu gilyn, o ne kylu aukštyn.“ Bet Dievas tokiems atsako: „O tu kaskis dar giliau!“
Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos
vykdo; aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą
statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant
uolos. Užėjus potvyniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė
jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. (Luko 6, 47–48)

Kai gyvenome Dalase, turėjau galimybę stebėti, kaip statomi
dangoraižiai. Iš pradžių statybų procesas labai lėtas: kelis mėnesius
skaldoma uoliena ir kasama duobė pamatams. Kuo aukštesnis pastatas, tuo gilesnė turi būti duobė ir kuo tvirtesni pamatai. Stovint ant
žemės, susidaro įspūdis, kad po žeme jei kas ir vyksta, tai labai lėtai.
Bet staiga pastatas pradeda sparčiai kilti. Pažanga ant žemės, paviršiuje, puikiai matoma ir net kvapą gniaužia, lyginant su pasirengimo
procesu, kurio didžioji dalis pašalinio akims lieka nematoma. Tai,
kas vyksta ant žemės, yra niekis, lyginant su tuo, kas vyko giliai po
žeme.
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Manau, kad šiandien Kristaus kūne yra daug patiriančių būtent
tą „požeminį“ pasirengimą — ypač per tai turėtų eiti jaunoji karta. Ir
už tai aš šlovinu Dievą! Galbūt jie pašaukti nuveikti didžius Dvasios
darbus ar turi kokią ypatingą Viešpaties įdiegtą svajonę, bet kol kas
tik darbuojasi kaip paprasti tarnai. Reikalai, jeigu ir juda, tai labai
negreitai. Bet aš tikiu, kad šitaip Dievas kruopščiai ruošia juos dykumoje: klojami pamatai, formuojamas Kristaus charakteris, ugdomos
Jo savybės. Tai labai svarbu, mat Kristui ir Jo karalystei tarnaujančių
žmonių charakteris suteiks jiems moralinę atramą vėlesniais tarnystės metais.
Kiti, kurie neužsibūna dykumoje, atrodytų, juda lengvai ir sparčiai, kopia, pasitelkę tam tikrą politiką ar savireklamą. Stebint juos,
dykumos keliauninkams gali pasirodyti, kad jie stovi vietoje. Jiems
netgi gali kilti pagunda pasukti į kokį takelį, rasti greitesnę išeitį.
Tačiau iš anksto žinodami, kad tai neduos išliekančių vaisių ir dar
gali pakenkti esamam jų charakteriui, dažniausiai jie atsispiria tai
pagundai ir nusprendžia nerizikuoti. Laukdami Dievo, jie leidžia
statybų Vadovui pakloti tvirtą pamatą ant Uolos.
Kad ir šiuo metu yra daug pastorių, kurie uoliai ieško Dievo, bet
susidaro įspūdis, kad mažai kas keičiasi ar net išvis niekas nevyksta.
Jie stebi kitus, sėkmingai reklamuojančius savo dvasines tarnystes,
pasitelkus pasaulietinės rinkodaros metodus, ir sukuriančius laimės
iliuziją socialiniuose tinkluose. Tačiau dykumos keliauninkams Dievas neleidžia statyti, naudojantis tokiais metodais, nes ruošia juos
tvirtam, išliekančiam pamatui.
Dar yra tokių, kuriems Dievas neparodė jokios konkrečios vietos, o dar tik įžiebė svajonę. Jie spėlioja, kaip ji išsipildys, kai galimybės, rodos, tik menksta.
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Naudingi patarimai
#8 Jozuė žinojo, kaip elgtis
Jei dykuma numatyta mūsų labui, kaip įsitverti to, kas gera, ir
išvengti to, kas bloga?
Čia mums puikų pavyzdį rodo Jozuė, sugebėjęs net ir dykumoje išsaugoti teisingą širdies nuostatą. Kai Mozė užkopė
į Sinajaus kalną, Jozuė laukė jo papėdėje. Jis troško būti kuo
arčiau Viešpaties artumo. Kai Mozė eidavo susitikti su Dievu
Susitikimo palapinėje, Jozuė visuomet būdavo netoliese,
stengdavosi prisigretinti prie Dievo artumo. Mozei baigus,
Jozuė pasilikdavo Susitikimo palapinėje (žr. Išėjimo 33, 11).
Jozuės knygoje skaitome apie penkių tipų nuodėmes,
kurios vargino tėvus (vyresniąją kartą), bet dykumoje jau taip
ryškiai nebepasireiškė kitoje, vaikų arba Jozuės, kartoje. Na,
gal kartelį ir ištiko vyruką vardu Achanas, bet lyderiai po to
įvykio ieškojo Dievo ir su ta bėda susitvarkė. Antra karta jau
žinojo, kaip elgtis, nes buvo į valias prisižiūrėję vyresnės kartos
klaidų — matė, kaip tėvai išmirė dykumoje taip ir neišvydę
Dievo pažado išsipildymo.
Jozuė ir jo karta visą dėmesį sutelkė į Kūrėją, todėl ir gebėjo įžengti į Pažadėtąją žemę. Jie tvirtai laikėsi Dievo žodžio,
todėl nesidavė įbauginami. Jie atsisakė murmėti ir buvo greiti
patikėti Dievu.
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Sausringuoju dykumos laikotarpiu Dievas atskiria tuos, kurie
kantriai laukia Jo ir paklūsta, nuo tų, kurie stato, pasitelkę apgaulingus įrankius, apskaičiuotą savireklamą ar manipuliacijas. Tikro,
Dievo paskirto išaukštinimo — o kartu ir išėjimo iš dykumos — sulauks tie, kas stebi ir laukia Dievo pasirodančio šventykloje. Jis sako:
Atėjus metui, kurį aš pats paskirsiu, surengsiu teisingą teismą.
Juk ne iš rytų ir ne iš vakarų tai [išaukštinimas] ateina [...] Tai
Dievas teisia; vieną jis pažemina, kitą išaukština. (Psalmynas
75, 3. 7–8)

Kūno tuštybė
Kova tarp kūno ir Dvasios verda ne tik tarnystėje, bet ir visose kitose
gyvenimo srityse. Įsikalk į galvą: kūnas niekada neišpildys Dievo pažadų! Jei kas ir gimsta iš kūno tai, kaip sakoma, sėkmės darbe! Kūnui
tą teks ir išlaikyti. Bet kai kažkas gimsta iš Dvasios, tą jau palaiko
Dievas.
Kūniškas scenarijus paprastai plėtojasi manipuliacijų ir kontrolės aplinkoje. Siekdami rezultatų, lyderiai piktnaudžiaus valdžia, žais
žmogiškomis emocijomis. Eidamas paskui tokius, pajunti, kad ir pats
nežinodamas kada staiga tapai atsakingas už jų sėkmę ar nesėkmę,
nelygu kaip reaguoji į jų vedimą. Tokioje aplinkoje veši spaudimas,
legalizmas, dominavimas ir manipuliavimas.
Nors čia daugiausia rašau apie dvasinę tarnystę, noriu pabrėžti,
kad tai galioja ne tik dvasininkų darbe, bet ir bet kurioje kitoje sferoje.
Kalbu apie bet kokį darbą, gimusį iš kūniškų pastangų. Tai tinka ir
kalbant apie rinką, švietimo, sveikatos priežiūros sritis, valdžios
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struktūras, karybos, sporto ir daug kitų sferų, kuriose Dievas ragina
savo žmones tarnauti Jam.
Ir priešingai — tai, kas gimę iš Dvasios, supras negalįs dalyvauti
ir neturįs vaidmens savo formavime. Toks dalykas negali augti pats
iš savęs, tai jau Dievo atsakomybė parūpinti ir auginti tai, ką sukūrė
(ar pastatė).
Kai gimė Izaokas, Izmaelio padėtis jau buvo tvirta (žr. Pradžios
16–21). Iš patirties galiu pasakyti, kad prieš išsipildant žadėtajai
„izaokiškai svajonei“, visuomet pirmiau išlįs kokia nors „izmaeliška
pastanga“. Būtina atsispirti pagundai savo pastangomis mėginti įgyvendinti tai, ką prižadėjo Dievas. Prisiminkime šiuos žodžius: „Išvaryk šią vergę su sūnumi, nes tos vergės sūnus nesidalys paveldu su
mano sūnumi Izaoku“ (Pradžios 21, 10).
Išauš tokia diena, kai Viešpats kalbės savo tautai: „Šalin tas izmaeliškas pastangas! Kūniškų pastangų palikuonys nesidalys paveldu su
pažado palikuonimis.“ Nors atrodys vaisingi, Dievas sakys: „Išvykite
juos lauk!“ Kad joks kūnas nesipuikuotų Dievo akivaizdoje.
Prasidėjus Dievo teismui, apvalančios ugnies neatlaikys jokia savo
jėgomis pastatyta sritis. Jei savo gyvenimą statai, vadovaudamasis
vien savo pastangomis, siekdamas save apsaugoti ir save iškelti, visa
tai sudegs. Pats išsigelbėsi, bet „tartum per ugnį“ (1 Korintiečiams
3, 15). Pasiliks tik tai, kad gauta kaip pažadas iš Dievo, užsimezgę ir
pagimdyta Jo Dvasios ir malonės.

9

JĖGOS
TRENIRUOTĖS
Geriausius savo karius Viešpats pakelia iš vargo aukštumų.
Charles H. Spurgeon

O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki
pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.
Luko 1, 80
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M

ano gyvenime buvo toks laikas, kai susidūriau su kitokio tipo sunkumais, puikiai iliustruojančiais, kaip mums,
Kristaus sekėjams, reikalingas pasirengimas, per kurį stiprinamas mūsų tikėjimas. Norite tikėkit, norite ne, bet šis išbandymas man nutiko ne kokioje nors sausringoje dykynėje, ne tuščiuose
tyrlaukiuose, o sporto salėse ir sveikatingumo klubuose.
Kartą, būdamas trisdešimt penkerių, viešėjau vienoje Atlantos
bažnyčioje, Džordžijos valstijoje. Ir iškart po jausmingo pamokslo
vos neišvirtau iš koto — tik per plauką nenualpau sakykloje. Tada
jau aiškiai supratau, kad mano fizinė būklė ne tokia ir gera, kad reikia sustiprėti, jei noriu toliau ištikimai skintis kelią dvasinėje tarnystėje. Grįžęs namo, papasakojau Lizai, kas nutiko, ir pareiškiau, kad
užsirašau į sporto klubą. Didelei mano nuostabai žmona atsiliepė,
sakydama: „Ačiū Dievui! Seniai meldžiuosi, kad pagaliau pradėtum
sportuoti.“ (Išties nuostabu turėti žmoną, kuri žino, ko melsti savo
vyrui.)
Tuo metu gyvenome Floridoje, ir vos už dviejų namų nuo mūsų
gyveno Pasaulio imtynių federacijos narys — tikrų tikriausias imtynininkas, vardu Kipas. Mūsų šeimos jau buvo spėjusios susidraugauti, mat jų ir mūsų vaikai buvo labai panašaus amžiaus. Kipas jau ir
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anksčiau buvo siūlęs užsukti pas jį į klubą ir pasitreniruoti, bet aš vis
išsisukinėdavau, sakydamas: „Ne, ačiū. Esu žiauriai užsiėmęs. Visai
neturiu laiko tokiems dalykams.“ Ir iš tikro buvau užsivertęs darbais,
bet, jei atvirai, tai buvo ir baugu. (Sakyk atvirai, ar pats išdrįstum
treniruotis su profesionaliu imtynininku?)
Kipas buvo tikras raumenų kalnas. Jo ūgis — 193 cm, svoris 108
kg, ir tik 6 procentus tos masės sudarė riebalai. Jo krūtinė buvo tobulos V formos, o puikus pilvo presas turėjo net ne šešis kvadratėlius
(taip vadinamą „six pack“), o aštuonis! Su juo ir vaikais dažnai susitikdavome pamėtyti į krepšį ar pažaisti gatvės ritulį. Jei atsitrenkdavau į jį, jis nė nekrustelėdavo. Užtat aš atšokęs skrisdavau tolyn apie
porą metrų.
Po anos viešnagės Atlantoje nukulniavau tiesiai pas Kipą ir tariau: „Kipai, man reikia sportuoti. Kadaise siūleisi pabūti mano treneriu. Ar vis dar norėtum?“ Nė nemirktelėjęs jis atsakė: „Žinoma,
nusivesiu tave į savo sporto salę.“ Turėjau atkreipti daugiau dėmesio
į jo veide šmėstelėjusią kiek sadistišką šypsenėlę. Nė nenumaniau, ką
jis turi man paruošęs.
Kitą rytą kartu nuvažiavome į svarmenų kilnojimo salę. Vos
metęs akį, iškart supratau, kad čia treniruotis renkasi tik labai rimti
žmonės. Atmosfera kaito, pritvinkusi testosterono ir aitrių kūno
kvapų. Pamoka, kurią išmokau pačią pirmą dieną tame klube, buvo
tokia: jei nori padidinti raumenų masę, tu neimi lengvo svarmens ir
nekilnoji jo dvidešimt ar trisdešimt kartų. Ne, iškart imi didelį svorį
ir, gulėdamas ant suoliuko, iš visų jėgų spaudi štangą nuo krūtinės
tris ar keturis kartus.
Kartojant pratimą trečią ar ketvirtą kartą, raumenyse pradeda
dėtis visi geri dalykėliai. Būtent tada visas tavo vidus pradeda šaukti:
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„Daugiau nepakelsiu!“ Bet visiems aplink tavo suoliuką susispietusiems vyrukams garsiai šaukiant: „Stumk, stumk, sprok!“ kažkas
tavyje priverčia susiimti ir pakelti svorį ketvirtą ar penktą kartą. Paprastai tariant, tik tada iš tikro ir vystosi raumenys.
Neturiu kuo pasigirti, nes tą pirmą dieną įstengiau pastumti tik
43 kg. Nė kiek neabejoju, kad Kipas jau tada žinojo, kad man lemta
nueiti ilgą kelią. Po poros savaičių svarmenų kilnojimo salėje rezultatą padidinau iki beveik 48 kg. Bėgant savaitėms, vėliau jau įstengiau
pastumti ir 52 kg, o dar vėliau — ir 57 kg. Kai pagaliau pasiekiau 61
kg, su pasididžiavimu ant štangos grifo iš kiekvienos pusės užmoviau
po 20 kg skridinį (standartinis). Pagaliau nebereikėjo raudonuoti iš
gėdos prieš kitus.
Apie nuotykius sporto salėje dar papasakosiu vėliau. Čia pasakysiu tik tiek, kad tas lėtas fizinio tvirtėjimo, jėgos auginimo procesas — puiki analogija, iliustruojanti, kas nutinka, kai Viešpats
nusiveda mus į savo „sporto salę“ dvasinėje dykumoje ir padeda
mums auginti dvasinius raumenis.
Būtent dykumoje tvirtėja mūsų dvasia, nes tai ne tik sausringa
vieta, kur šaukiame: „Dieve, kur tu?“, bet ir vieta, kur mus ištinka
dideli ir sunkūs išbandymai, apninka nemenkos pagundos. Nors dykynėje labai sunku, gera žinoti, kas už mus „serga“ ir nepailstamai
ragina nesiliauti kilnoti svarmenis per dvasinę jėgos treniruotę.
Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus? (Romiečiams 8, 31)

Dievas ne tik mus drąsina, bet ir duoda tvirtą pažadą:
Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų...
(1 Korintiečiams 10, 13)
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Vadinasi, kad ir koks tau kliūtų išmėginimas, kad ir per kokią suskeldėjusią dykynę tektų keliauti, Dievas prižada, kad neduos mums
tokio išmėginimo, kuris būtų ne mūsų jėgoms. Išties nuostabu, kai
geriau pagalvoji.
Susidūręs su įvairiais išmėginimais, niekada nepamiršk kas esąs.
Jėzus tau, mylimam Dievo vaikui, sako: „Štai aš suteikiu jums galią
mindžioti [...] visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų“
(Luko 10, 19). Kad ir ką priešas prieš mus naudotų, mes galime tai
įveikti. Jei negalėtume, Dievas to ir neleistų!
Deja, kartais kaip tik čia ir glūdi visa bėda. Daugelis neišsiugdo
gebėjimo pakelti didesnių sunkumų. Tokie, vaizdžiai tariant, vengia
„sporto salės“, o į ją patekę tik murma ir verkšlena. Paulius kalba apie
visiškai priešingą nuostatą. Jis rašo:
Jums suteikta malonė [duota — kt. vert.] dėl Kristaus ne tik jį
tikėti, bet ir dėl jo kentėti... (Filipiečiams 1, 29)

Ar kada susimąstei apie tai, kad kančia tau yra „suteikta“? Ką
tai reiškia? Paprastai, kai kalbame apie suteiktus dalykus, galvon pirmiausia topteli apdovanojimai, palaiminimai ir panašūs malonūs dalykai. To, kas suteikiama, dovanojama, mes nekantriai laukiame.
Kaip tie du žodžiai — „suteikti“ ir „kentėjimai“ — apskritai gali
būti viename sakinyje? Čia tas pats, kas sakytum: „Tavo gimtadienio
proga suteikiu tau galimybę apsilankyti pas dantistą ir išsigydyti šaknies kanalą.“ Rimtai? Ne, ačiū. Mums toks pasiūlymas atrodo nelogiškas, nenormalus, nes mes, gyvenantys šiuolaikinėje visuomenėje,
siekiame patogaus gyvenimo be rūpesčių. Todėl mintis apie „suteiktą
kančią“ mus trikdo. Dauguma žmonių, užgriuvus bėdoms, sako:
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„Negaliu patikėti, kad šitai nutiko man...“
„Kodėl aš?“
„Už ką man šitokia kančia?“
„Negaliu pakęsti šitos situacijos.“
„Nė vienas nesupranta, per ką man tenka eiti.“
„Kodėl mano gyvenimas negali būti tiesiog normalus?“
„Dieve, meldžiu, patrauk tai nuo manęs.“
„Kam vargintis? Kur kas paprasčiau būtų tiesiog nuleisti rankas...“
Ko gero, bėdos ištikti visi esame panašiai kalbėję vienu ar kitu
metu. Gaila, kad mes tiesiog per dažnai nesuprantame išmėginimų
ir kančios (taigi dykumos) prasmės ir tikslo. Bet Dievas, kaip visuomet, geriausiai žino, ko mums reikia — ir kiek jėgų mums reikia, kad
augtume ir paveikiau tarnautume Jo karalystėje. Todėl Paulius mus iš
anksto ir įspėja apie Dievo pažadą suteikti mums gyvybiškai svarbios
kančios porciją, kad augtų mūsų tikėjimo raumenų masė.
Pagundymo vaidmuo
Kaip minėjau anksčiau, vienas iš „pratimų“ dykumoje vykstančioje
„jėgos treniruotėje“ yra ištobulintas gebėjimas atpažinti pagundą ir
jai atsispirti. Ankstyvajame savo tarnystės etape tą patyrė ir Jėzus,
Tėvui davus leidimą velniui Jį gundyti dykumoje: „Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas“ (Luko 4,
1–2). Dievas leidžia gundyti, bet pats niekada negundo: „Ir nė vienas
gundomas tenesako: „Aš esu Dievo gundomas“. Dievas negali būti
gundomas į pikta ir pats nieko negundo“ (Jokūbo 1, 13).

JĖGOS TRENIRUOTĖS

131

Tai kas gi mums iš tikrųjų nutinka, kai susiduriame su pagunda?
Žinome, kad vienas šėtono tikslų — priversti mus suklupti, pulti į
nuodėmę, parodyti neklusnumą Dievui ir prarasti bendravimo su Juo
džiaugsmą. Jei toks šėtono gundymo tikslas, ko tuomet Dievas siekia,
leisdamas mus gundyti? Apaštalas Petras pateikia tokią įžvalgą: „Kadangi
Kristus kentėjo kūnu, tai ir jūs apsiginkluokite ta pačia mintimi, jog kas
iškentėjo kūnu, tas jau pametė nuodėmę...“ (1 Petro 4, 1).
Kitais žodžiais tariant, šis išmėginimas per pagundą, šis nuodėmės ir kitų sunkumų įveikimas dykumoje skirtas tam, kad padėtų
mums bręsti ir auginti dvasinius raumenis. Atkreipkite dėmesį, kad
Petras ragina apsiginkluoti. Ar karių būrys eina į mūšį neapsiginklavęs — be šaunamųjų ginklų, be tankų ir patrankų? Ne! Tai būtų visiška nesąmonė, katastrofa. Panaši katastrofa ištinka ir krikščionis,
kai jie neapsiginkluoja mintimi, jog teks kentėti kūnu, — tada jie
būna tiesiog nepasirengę išmėginimams.
Štai komercinių oro linijų lakūnai būna specialiai parengiami
išmėginimams. Maždaug kas pusmetį oro linijos kiekvieną lakūną
siunčia į specialius mokymus. Simuliatoriuje lakūnai turi parodyti,
ką geba ir kaip elgtųsi bet kokios nelaimės metu (pateikiami labai
įvairūs scenarijai). Ko siekiama tokiais veiksmais? Sustiprinti kiekvieno lakūno gebėjimą mokėti tinkamai elgtis per avariją ar kitą nelaimę ir susidoroti su bet kokiu sunkumu. Paprastai, ištikus nelaimei
lėktuve, jai visiškai nepasirengę būna keleiviai. Jie reaguoja impulsyviai, o lakūnai veikia kryptingai. Kodėl? Todėl, kad jie yra pasirengę,
„apsiginklavę mintimi“.
Dykuma klusniam krikščioniui padeda pasirengti. Kilęs sunkumas apginkluoja mus ateities užkariavimams. Turime susitaikyti su
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tokia realybe, kad vargo (dykumos) neišvengsime. Jis būtinai aplankys. Pats Jėzus sakė, kad šiame pasaulyje mūsų lauks vargai ir suspaudimai, bet prižadėjo padėti visa tai pakelti. Be to, per tą procesą mes
sutvirtėsime.
Didžioji galimybė
Kokios turėtume laikytis nuostatos, susidūrę su dykuma? Ją turėtume matyti kaip savo didžiąją galimybę auginti ir lavinti dvasinius
raumenis, stiprėti ir ruoštis tam, ką Viešpats suteiks toliau. Apaštalas
Jokūbas rašo:

Naudingi patarimai
#9 Negimdyk Izmaelio
Kai atsiduriame dykumoje ir po kurio laiko pradedame manyti,
kad per ilgai joje užsibuvome, gali kilti pagunda „ko nors imtis“,
siekiant įgyvendinti kirbančią svajonę. Aš vadinu tai „Izmaelio
pagimdymu“: kai savo pačių jėgomis puolame įgyvendinti tai,
ką atlikti prižadėjo Dievas. Izmaeliai paprastai gimsta iš visiškai suprantamo poreikio. Tik štai kokia bėda — jie gimsta iš
kūniškų pastangų.
Pasakymas paimtas iš pasakojimo apie Abraomą ir Sarą,
kuriems Dievas prižadėjo sūnų. Pora laukė ištisus vienuolika
metų. Jergutėliau, Abraomui jau buvo aštuoniasdešimt šešeri, o ir Sara buvo per sena pagimdyti vaiką. Taigi jie griebėsi
plano B. Sara patarė Abraomui sugulti su verge Hagara, kad
ji išnešiotų žadėtąjį sūnų. Tas sumanymas buvo labai prastas.
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Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu [galimybe — kt. vert.], kad
pakliūvate į visokius išmėginimus. (Jokūbo 1, 2)

Taigi išmėginimus turime laikyti džiaugsmu ir galimybe. Mums,
amerikiečiams, galimybė yra viskas — mes būtinai naudojamės, pavyzdžiui, verslo galimybe, kaip proga augti, sėkmingai plėstis ir klestėti. Tai šansas praplėsti horizontus. Tai štai, kaip tik taip turėtume
žiūrėti ir į visus išmėginimus. Jokūbas toliau rašo: „Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė tesubręsta darbu, kad
jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys“ (Jokūbo 1, 3–4).

Kiekvienas toks „Izmaelio gimdymo“ sumanymas yra niekam
tikęs, nors iš pradžių gali atrodyti visai neblogas. Įsikalk į galvą:
tai, ką pagimdysi kūno pastangomis, teks vėliau ir palaikyti
kūno pastangomis!
Ką reiškia griebtis plano B, esu patyręs ir savo kailiu. Žinojau, kad Dievas yra man prižadėjęs pasaulinio masto pamokslininko tarnystę. Bet kai ilgą laiką visiškai niekas nejudėjo ta
linkme, jaučiausi užstrigęs vietinėje bažnyčioje, keletą kartų
nusprendžiau trumpinti kelią ir pasprukti iš dykumos. Tai man
vėliau karčiai atsirūgo, o iš visų pastangų gavosi tik šnipštas. Kai
galiausiai visiškai palūžau, Dievas viską apvertė aukštyn kojomis, reikalai pradėjo gerėti.
Įspėju, negimdyk Izmaelio, jei nenori turėti papildomų
bėdų. Leisk Dievui pačiam įgyvendinti, ką yra prižadėjęs.
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Dykumoje mums suteikiama galimybė augti ištverme. Kur
šiandien dažniausiai sutinkame žodį „ištvermė“? Asmeniškai aš jį
dažniausiai girdžiu, kalbant apie mankštą ir treniruotes, siekiant padidinti fizinę ištvermę. Paprastai tariant, ištvermės treniruotės pagerina gebėjimą atlaikyti būsimus sunkumus.
Taigi jei susiduriame su išmėginimais, Dievas sunkumams mūsų
gyvenime leidžia užgriūti ne šiaip sau, o su konkrečiu tikslu — norėdamas sustiprinti mūsų gebėjimą juos atlaikyti. Dievas leis — pabrėžiu, leis — šiandien užgriūti sunkumams, modeliuodamas situacijas
(prisiminkite lakūnus simuliatoriuje), su kuriomis tau teks susidurti
rytoj. Štai kodėl išmėginimas visuomet atrodo didesnis nei esame
pasirengę pakelti. Esmė ta, kad Dievas dabartinius sunkumus panaudoja mūsų sutvirtinimui — kad būtume stipresni ir pasirengę ateities
užkariavimams.
Grįžkime į svarmenų kilnojimo salę. Kaip jau minėjau, Kipas
mane ištreniravo tiek, kad įstengdavau pakelti 61 kg. Nors man ir
tai jau buvo nemažas pasiekimas, mintyse svarsčiau, ar galėčiau pakelti daugiau. Brėžiame analogiją su dvasiniu pasauliu: o kas bus, jei
Viešpats skirs man užduotį, kuri pareikalaus turėti daugiau jėgų, nei
keliant 61 kg?
Taigi nepalioviau lankęs sporto klubo ir galiausiai gebėjau iškelti
jau 93 kg. Bet čia pažanga ir sustojo. Mano rezultatas nesikeitė gal
dvejus metus. Kartą Kalifornijoje man teko sakyti kalbą per vieną
konferenciją. Po jos prie manęs priėjo keli vyrukai ir paklausė:
„Džonai, negi gyvenime nesi kėlęs daugiau kaip 100 kg?“ „Ne, nors
stengiuosi jau daugiau kaip penkerius metus,“ — atsakiau su lengva
nusivylimo gaidele balse. „Mes padėsime tau prasilaužt,“ — užsidegę
pasakė jie. Ir iš tikro — tądien sugebėjau pastumti 103 kg! Jaučiausi
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labai laimingas.
Neilgai trukus prie mūsų tarnystės Messenger International prisidėjo naujas narys. Sužinojau, kad jis irgi kilnoja štangas ir net dalyvauja varžybose, tad pradėjome treniruotis kartu. Su jo pagalba
įstengiau pakelti 106 kg, o kartą nustūmiau net 111 kg. Vis kirbėjo
klausimas: ar įstengčiau daugiau?
Prabėgus vieniems metams, man teko pamokslauti vienoje Detroito bažnyčioje. Po sekmadienio pamaldų pastorius tarė: „Džonai,
aš turiu trenerį. Tai nacionaliniu mastu pripažintas svorių kilnotojas,
kuris lanko mūsų bažnyčią. Susitariau susitikti su juo ryt iš ryto. Ar
nori kartu?“ „Dar klausi. Aišku!“ — atsiliepiau džiugiai.
Kitą dieną, kai nuėjome susitikti su treneriu, jis paklausė: „Tai
daugiausia esi nustūmęs 111 kg, teisingai?“
„Taip, bet tik kartą.“
„Ką gi, šiandien padarysime taip, kad nustumtum dar daugiau.“
Ką?! Nenorėjau to sakyti garsiai, bet galvoje sukosi mintis: Negali
būt, visai kvaištelėjai. Bet po apmokymo ir puikios treniruotės įstengiau nustumti 120 kg. Jaučiausi devintam danguj. Kai su bendradarbiu grįžome atgal į Koloradą, tas treneris mums kiekvieną savaitę
siuntė elektroninius laiškus su pamokymais, kad galėtume sėkmingai treniruotis toliau. Kai kitais metais grįžau į tą pačią bažnyčią Detroite, man jau buvo keturiasdešimt dveji metai. Sekmadienį skėliau
pamokslą apie Šventosios Dvasios savybes. Pirmadienį visi nuvykome į tą patį sporto klubą. Treneris tarė: „Džonai, naktį susapnavau,
kad nustūmei daugiau kaip 136 kg.“ „Nesąmonė,“ — atsakiau. O pats
sau pagalvojau: „Tau gerai. O aš tai nieko panašaus nesapnavau.“
„Džonai, vakar pamokslavai apie Šventosios Dvasios jėgą. Tai ji
man įkvėpė tą sapną. Gulk ant suolo ir čiupk štangą.“ Po apšilimo
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pratimų ant grifo buvo užmauti diskai. Tądien įstengiau nustumti
147 kg! Buvau toks laimingas, kad iš Detroito oro uosto paskambinęs
namo Lizai pasakiau: „Brangioji, skristi namo lėktuvo nereikės — jau
ir taip skraidau padebesiais.“
Kai tąkart pakėliau 147 kg, turiu pasakyti, kad prieš tai ilgą laiką
treniruodamasis jau buvai įpratęs kilnoti 102 kg ir kartais net po
dešimt kartų. Bet ar atsimenate, nuo ko pradėjau prieš septynerius
metus? Kas būtų nutikę, jei būdamas 35-erių metų amžiaus, būčiau
pasišovęs kelti 102 kg, o ne 43 kg, kaip patarė Kipas? Greičiausiai
būčiau užsimušęs. Sunki štanga būtų tiesiog pritrėškusi mane. Kad
turėčiau tiek jėgos, man teko metai iš metų įdėti labai daug pastangų.
Tai, kas dabar buvo įprasta, prieš septynerius metus mane būtų paprasčiausiai pribaigę. Štai kodėl įvairūs išmėginimai, kuriuos patiriame įvairiose situacijose, iš tiesų yra ne kas kita, kaip dvasiniai
jėgos pratimai, ruošiantys mus didesniems išmėginimams ateityje.
Kai sustiprėjame Viešpatyje, sugebame daugiau visko nuveikti Jo
karalystėje.
Kai pagalvoji, liūdna, jog priešais teismo krasę stovės daugybė tų,
į kuriuos Jėzus žvelgs su ašaromis akyse ir sakys: „Turėjau tau paruošęs kur kas daugiau, bet tu tiesiog atmetei galimybę ugdytis gebėjimą
atlaikyti didžius pasiekimus lydinčius sunkumus.“ Tai išties labai apmaudu, ypač turint omenyje tai, kad Dievas niekada neduos daugiau,
nei leidžia pakelti mūsų jėgos. Jis taip pažadėjo.
Taigi mano pasakojimą toliau pasitelkime kaip analogiją. Jei
įstengi pakelti 60 kg „dvasinį svorį“, o Dievas ilgainiui turi numatęs
tau 84 kg pasipriešinimo, persekiojimų, pagundų iš išmėginimų, tai
visko neužmes tau ant pečių iškart. Jis to neleis, nes nesi pakankamai
stiprus atlaikyti. Pirmiau tu būsi mokomas ir treniruojamas. Dievas
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leis — ne pats padarys, bet leis — susidurti su 55 kg sunkumu, kurio
pakaks treniruotis, bet nebus per daug, tu nepersitempsi.
Tarkim, kas nors skleidžia apie tave paskalas ir gandus. Jei tu,
užuot piktai atsikirtęs ir apkalbėjęs tą žmogų, paklusi Dievo žodžiui
ir nesakysi jam nieko blogo, o vien tik laiminsi — puiku, būsi ką tik
atlaikęs 55 kg sunkumą! Paskui pereisi į kitą lygį — ir tavęs jau lauks
sunkesnis, tarkim, 75 kg išbandymas. Jei varguose toliau paklusi Jo
žodžiui, ilgainiui galėsi pakelti ir 84 kg „svarmenį“ ir pagaliau būsi
pasirengęs didesniam Dievo sumanymui ar naujai pozicijai Jo karalystėje — nes toks Dievo planas tavo gyvenime.
Bet jei į apkalbas reaguosi piktai keršydamas, Viešpats su ašaromis sakys: „Atleisk, bet tau teks grįžti prie 66 kg sunkumų.“ Tu tebebūsi „sporto salėje“, bet negausi iš treniruočių jokios naudos.
Treniruotės tęsiasi, nekeičiant lygio. Tada Viešpats leidžia įvykti
finansinei bėdai — pavadinkime ją 70 kg svarmeniu. Jei tu, užuot
tikėjęs Dievo aprūpinimu, puoli imti paskolą, Dievas nuima papildomą svorį ir sako: „Marš atgal prie 66 kg.“
Galiausiai išmuš tokia valanda, kai Dievas norės duoti tau labai
konkrečią užduotį karalystėje. Tarkim, kils pasipriešinimas, kuris
bus lygus 84 kg svarmeniui. Bet jei tu per visus išbandymus dykumoje (per visas treniruotes) susimovei, Jis negalės tavęs panaudoti,
nes tau trūks dvasinių raumenų bėdai konkrečioje situacijoje pakelti.
Štai tada Jam teks ieškoti kito žmogaus į tavo vietą.
Didesnė valdžia ir galia
Dykuma tuo ir svarbi: ji mus grūdina ir stiprina. Dykumoje Jonas
Krikštytojas stiprėjo dvasia. Dykumoje ir Jėzus stiprėjo dvasia. Jų
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dvasiniai raumenys buvo puikiai išlavinti — ir tas nutiko ne tuomet,
kai viskas ėjo kaip per sviestą ir buvo lengva, bet per didelius sunkumus ir vargus, kai buvo mėginamas jų tikėjimas.
Jokūbas turi mums gerų žinių: jei varguose viską darysime teisingai ir elgsimės taip, kaip patinka Dievui, būsime pasirengę ir
stiprūs pakelti visa, ką Dievas turi numatęs mums toliau:
Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė tesubręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir
nieko nestokojantys. (Jokūbo 1, 3–4)

Taigi Jokūbas sako: „Tegul auga jūsų ištvermė, tegul tobulėja gebėjimas susidoroti su bėdomis.“ Jis nepamiršta paminėti, kas mūsų
laukia, jei kantriai kenčiame dykumoje:
Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus
ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį
mylintiems. (Jokūbo 1, 12)

Žodis „vainikas“ čia reiškia pergalės vainiką, simbolizuojantį
valdžią ir galią. Jėzus buvo nuvestas į dykumą, ir ten Jį gundė velnias,
bet savo klusnumu ir ištverme Jis išėjo iš jos turėdamas didesnę valdžią ir galią (žr. Luko 4, 1. 14). Taip ir mes po dykumos laikotarpio —
jei visa teisingai darome — galime įgyti daugiau valdžios ir galios.
Nežinau kaip tu, bet aš noriu turėti pakankamai didelius dvasinius raumenis, kad įstengčiau pakelti visa, ką Viešpats yra man
numatęs.
„Gal kas eis pakilnoti svarmenų?“

10

VANDUO
DYKUMOJE
Jei neįstengiame tikėti Dievu, kai viskas prieš mus, tai iš
viso netikime Juo.
Charles H. Spurgeon

O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per
amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme
vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.
Jono 4, 14
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ietus dykumoje — labai retas svečias. Ten sunku rasti vandens,
o jei ir pavyksta, tai tenka semtis iš gilių šulinių. Dykuma yra
„sausa, pavargusi ir perdžiūvusi žemė“ (Psalmynas 63, 2). Galbūt todėl Jėzus mus kviečia pas save tokiais žodžiais:
„Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane
tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės
[„upės“ — K. Burbulio vert.]“. Jis kalbėjo apie Dvasią... (Jono 7,
37–39)

Gerai pamenu keletą atvejų, kai užėjus dvasinės sausros metui,
stengdavausi melstis, bet būdavo sunku, nes nesulaukdavau nė gurkšnio gaivinančio gyvojo vandens. Per vieną tokį laikotarpį, kai ieškojau ir laukiau Viešpaties, čiupau palapinę ir išvykau į valstijos parką,
kur planavau praleisti visą vakarą ir naktį iki kito ryto. Tą naktį meldžiausi, paskui skaičiau, vėliau pradėjau giedoti garbinimo giesmes.
Tai truko apie tris valandas, bet jausmas buvo toks, kad ničniekas
nepasikeitė. Nesulaukiau nieko šviežio, jaučiausi sausas, perdžiūvęs.
Labai nusivylęs įlindau į miegmaišį ir stengiausi užmigti.
Tą naktį, atrodytų, visiems demonams buvo šventė — labai prastai miegojau. Varčiausi nuo šono ant šono, spėliodamas, kodėl Dievas
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nepanoro man apreikšti savo artumo. Kitą rytą, vos nušvitus, išlindau laukan ir patraukiau parko takeliais, melsdamasis Dvasioje, bet
vis dar jaučiausi labai išdžiūvęs. Šitaip melsdamasis vaikščiojau apie
pusantros valandos. Galiausiai pakėliau akis aukštyn ir pasakiau:
„Viešpatie, matyt, atsidūriau dykumoje.“ Pirmos mintys, šovusios
iškart po to, buvo tokios: Kam vargintis? Verčiau vyksiu namo. Nėra
prasmės toliau šitaip ieškoti Dievo. Tai Jis mane atginė į šią dykynę, ir
niekas nepasikeis, kol Jis manęs iš jos neištrauks.
Koks klaidingas mąstymas! Dievas į sausringą laikotarpį mus
įveda ne tam, kad prarastume paskutinę viltį ir galutinai nuleistume
rankas, kol Jis, visavaldis, pakeis mūsų aplinkybes! Dykuma — ne
pralaimėjimo, o veikiau pergalės vieta! Ir staiga viduje išgirdau tylų,
ramų balsą, sakantį man: „Kovok!“ To vieno trumpo žodelio užteko
įžiebti kibirkščiai, kurios man taip reikėjo. Beregint sušukau: „Tai
sužadink manyje Dievo dovaną! Gyvojo vandens upės, liekitės iš
manęs! Prasiveržk, šuliny, mano sieloj!“ (Prieš tai kaip tik buvau prisiminęs, kas nutiko izraelitams keliaujant po dykumą.)
Iš ten jie keliavo Beero link, tai yra prie to šulinio, apie kurį
VIEŠPATS kalbėjo Mozei: „Sušauk žmones, duosiu aš jiems
vandens.“ Izraelitai giedojo giesmę: „Prasiveržk, šuliny!“
(Skaičių 21, 16–17)

Kai kartojau tuos Rašte atrastus žodžius, mano malda darėsi vis
intensyvesnė, kol galiausiai vaikštinėdamas tuo žygeivių taku pirmyn
ir atgal pajutau, kad meldžiuosi ir Viešpaties žodį kalbu su didele jėga
ir ugnimi. Staiga viskas atsišviežino, ir aš pasijutau kitu žmogumi.
Stipriai jutau Dievo artumą. Jei vos prieš kelias minutes jaučiausi
apsunkęs ir nusilpęs, tai dabar suėmiau save į rankas ir pasirengiau
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kovai — susidurti su bet kokiu priešu ir atremti jį Viešpaties žodžiu!
Tas jausmas truko apie dvidešimt penkias minutes, bet atrodė, kad
vos penkias. Buvau pasirengęs kalnus nuversti.
Jėzus sako, kad gyvojo vandens srovės, arba upės, tekės iš širdies
tų, kurie ateis pas Jį ir gers iš Jo. Dykumoje mes nepatiriame Dievo
Dvasios išsiliejimo (lietaus). Šioje išdžiūvusioje vietoje gaivinantį vandenį tenka semtis iš širdies gelmių, kur atsiveria Dievo šulinys, arba
versmė. Derėtų atkreipti dėmesį į Jėzaus žodžius, kai Jis sako, kad
šaltinis, arba šulinys, — tai Dievo Dvasia (Jono 7, 39), o srovės, arba
upės (daugiskaita, ne vienaskaita), plūsta iš tikinčiojo širdies (vidaus).
Kaip Viešpaties Dvasia srauniomis upėmis išsilieja iš mūsų širdies?
Pranašas Izaijas Dvasios veikimo pobūdį aiškina taip: „Ant jo ilsėsis
VIEŠPATIES dvasia: išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo ir narsumo
dvasia, pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia...“ (Izaijo 11, 2)
Šventoji Dvasia vadinama Išminties Dvasia, Įžvalgos Dvasia,
Patarimo Dvasia, Narsumo/Galios Dvasia, Pažinimo Dvasia ir
Viešpaties baimės Dvasia. Jėzus sako, kad Dvasia iš tikinčiųjų vidaus
trykš kaip upės — vadinasi, kaip Išminties upė, Įžvalgos upė, Patarimo upė, Narsos/Galios upė, Pažinimo upė, Viešpaties baimės upė.
Nieko nuostabaus, kad mano širdis bevaikštinėjant tuo žygeivių taku
akimirksniu užsiliepsnojo!
Dar kelios eilutės jūsų dėmesiui.
Žodžiai iš žmogaus lūpų — gilus vanduo, o išminties šaltinis —
tekanti srovė. (Patarlių 18, 4)
Išmintis ją turinčiam yra gyvenimo šaltinis... (Patarlių 16, 22)
Žmogaus širdies užmojai — gilūs vandenys, protingas žmogus gali
jų semtis. (Patarlių 20, 5)
Taigi tas šulinys, arba šaltinis, slypi tikinčiojo širdyje, nes ten gy-
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vena Dvasia. Tačiau vandenų iš jo pasisemti gali tik Viešpaties kelius
suprantantis žmogus. Kertinis žodelis čia būtų „semtis“. Labai svarbu
įsiminti, kad gaivinantis vanduo dykumoje ateis ne per Dvasios lietų,
jo reikia pasisemti iš širdies gelmių.
Teisiojo burna — gyvenimo versmė... (Patarlių 10, 11)
Žmogui malonu duoti deramą atsakymą... (Patarlių 15, 23)
Jei tądien būčiau nutaręs išvykti iš stovyklavietės, sakydamas:
„Nebeieškosiu Dievo, verčiau važiuosiu namo. Jis mane atvedė į
tyrus, tai niekas ir nepasikeis, kol Jis neišves“, visą sunkumą būčiau
išsivežęs kartu su savimi. Bet kadangi garsiai išpažinau tai, ką Dievas
man buvo įdėjęs širdin, gavau jėgų pasisemti iš vidinio šulinio gelmių. Pasiekiau giluminę, išganingąją gyvojo vandens gyslą ir atsigavau. Ir iš tikro jaučiausi taip, lyg būčiau gavęs daug gaivinančio, šalto
vandens gurkšnių dykumos viduryje.
Daugelis nukabina nosis atsidūrę tyruose, bet Dievas sako: „Nepaliauk veržtis į priekį. Nesustok.“ Privalome būti labai atkaklūs
širdyje, ryžtingai veržtis pirmyn ir nesiliauti, kol bus įgyvendinta Jo
valia. Daugelis, pajutę perdžiūvimą, nustoja melstis. Jie liaunasi, nes
vanduo nustoja tekėjęs iš šulinių, o patiems tampa per sunku semtis.
Tokie pasilpsta, bet Dievas nori, kad jėga būtų atnaujinta ateityje laukiantiems mūšiams.
Iš kur pasisemiame stiprybės? Iš džiaugsmo! Štai Izaijas sako:
„Džiaugdamiesi semsitės vandens iš išganingųjų versmių“ (Izaijo
12, 3). Taip yra todėl, kad „[...] džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė“ (Nehemijo 8, 10). Džiaugsmas, arba džiugesys, yra dvasinė
mus sustiprinanti jėga. O kas yra tas Viešpaties džiaugsmas? Ilgą
laiką maniau, kad tai tas džiaugsmas, kuris būdingas Jam. Tačiau čia
Jis ne tai sako. Ar esate girdėję pasakymą „Kepimo džiaugsmas“? Ką
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jis reiškia? Pats kepimas džiaugsmu netrykšta. Džiaugsmą patirti, įsitraukdamas į kepimo procesą. Taip ir „Viešpaties džiaugsmas“, arba
„džiaugsmas Viešpatyje“, yra džiugesys, kurį patiriame bendraudami
su Juo. Tai Viešpats teikia mums džiaugsmo!
Tai, kad nejaučiame Jo artumo savo maldos kambarėlyje, nereiškia, kad Jis mūsų išsigynė ar nusigręžė nuo mūsų. Mūsų džiaugsmas
nėra grįstas jausmais, jis kyla iš suvokimo, kas mums yra Viešpats,
kad esame Jam artimi, su Juo susisaistę. Toks supratimas padeda
atremti melą ir pamatyti, kad Viešpats mus skatina semtis iš gilaus
šaltinio.
Šulinių atkasimas ir atnaujinimas
Net ir stebuklingu Dievo veikimu Abraomui gimusiam sūnui Izaokui
buvo užėjęs sunkus dykynės laikas. Biblijoje rašoma:
Krašte kilo badas, skirtingas nuo ankstesnio bado, kilusio
Abraomo dienomis [...] VIEŠPATS buvo pasirodęs jam [Izaokui] ir sakęs: „Neik į Egiptą. Įsikurk krašte, kurį tau nurodysiu.
Gyvenk tame krašte kaip ateivis. Aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave.“ (Pradžios 26, 1–3)

Dievas įsakmiai paragina Izaoką neiti į Egiptą, kur būtų patogu
gyventi, bet pasilikti ten, kur Dievas atvedė. Labai dažnai atsidūrus sausringoje dykynėje pirma į galvą šaunanti mintis būna tokia:
„Turiu kuo greičiau nešdintis iš čia!“ Per rytmetinę maldą nepajutus
Dievo artumo, mūsų mintys pradeda klajoti, mes įsigiliname į priešais laukiančios dienos rūpesčius ir darbus. Paskubomis užbaigiame
maldą ir čiumpame savo darbų sąrašą.
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Jei sausrą pajuntame bažnyčioje, kurią lankome, iškart, nė nepaklausę Dievo patarimo, nusprendžiame: „Eisiu ten, kur daugiau dvasinės gyvybės ir šauniai pamokslaujama“. Jei staiga išdžiūsta mūsų
socialinis ar verslo gyvenimas, beregint svarstome pasitraukimo galimybę ir puolame ieškoti „miesto su klestinčia ekonomika“. Tokiose
situacijose manome: „Jei liksiu čia, tai išdžiūsiu visai ir kol gyvas neregėsiu išsipildant Dievo plano“.
Šitaip mąsto daugybė amerikiečių krikščionių. Jie laksto nuo
vienos medijos platformos prie kitos, metasi iš vienos veiklos į kitą,
iš vienos bažnyčios į kitą, iš vieno miesto į kitą, stengdamiesi surasti
vietą, kur nebūtų sausa. Užuot atkasę ir atnaujinę šulinius bei leidęsi
Dievo naudojami atgaivinti išdžiūvusią žemę gyvuoju vandeniu, jie,
vaizdžiai tariant, „persikrausto į Egiptą“, ieškodami lengvesnio ir
patogesnio gyvenimo. Labai dažnai tokie žmonės nesupranta, kad
būtent sausringuoju metu, kai aplink viskas perdžiūvę, Dievas nori
ištraukti ir paryškinti jiems duotą viziją. Nesakau, kad taip būna visuomet, nes kartais Dievas iš tikro ruošia mus persikelti į naują vietą
ir visam, kas sena, leidžia išdžiūti ir nuvysti. Svarbiausia yra leistis
vedamam Dievo Dvasios! Jeigu Ji nieko nesako, tai lik ir kovok!
Pasižiūrėkime, kas nutiko Izaokui, kai Jis paklauso Dievui ir pasiliko tame krašte per badmetį.
Izaokas tame krašte sėjo javus ir tais metais susilaukė
šimteriopo derliaus. VIEŠPATS laimino jį, ir žmogus
praturtėjo. Jam vis labiau ir labiau sekėsi. Jis tapo labai
turtingas, įsigijo tiek avių bei galvijų kaimenių ir tokią gausią
šeimyną, kad filistinai jam pavydėjo. Užpildami žemėmis,
filistinai buvo užvertę visus šulinius, kuriuos iškasė jo tėvo
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tarnai Abraomo dienomis. […] Izaokas atnaujino šulinius,
iškastus jo tėvo Abraomo dienomis filistinai buvo juos užvertę
po Abraomo mirties ir davė jiems tuos pačius vardus, kuriais
buvo juos pavadinęs tėvas. (Pradžios 26, 12–15. 18)

Naudingi patarimai
#10 Slaptasis džiaugsmo vaistas
Atsidūrus dvasinėje dykumoje, labai lengva visą dėmesį sutelkti
į aplinkybes. Norėčiau išduoti nedidelę paslaptį, kas man
padėjo ne tik šiaip įveikti sausringus laikotarpius, bet net ir suklestėti per juos. Tą dalyką vadinu Slaptuoju džiaugsmo vaistu.
Kai išorinės aplinkybės tokios, kad visiškai nėra ko džiaugtis, kai atrodo, kad niekas nevyksta (kai meldiesi ir meldiesi,
bet nėra jokių rezultatų), aš grįžtu prie šaknų ir pradedu apmąstyti, ką padarė Jėzus. Primenu sau, kad Jis mane išgelbėjo
iš pragaro liepsnų, kur ugnis negęsta, nepraeina sieros tvaikas
ir nesibaigia kančia. Pragaras sukurtas ne man, o velniui. Tik
štai nelabasis apgavo žmoniją ir nori nusitempti ją kartu su
savimi. O štai Jėzus paaukojo savo gyvybę — mano Kūrėjas
guldė savo gyvybę, kad išgelbėtų mane iš tos baisybės.
Kai nukreipiu akis į Jį, kai mano požiūris ir nuostata kyla
iš dėkingumo, kai žvelgiu į gyvenimą, nepamesdamas iš akių
amžinybės aspekto, staiga konkreti mano situacija nebeatrodo tokia reikšminga. Toks yra mano Slaptasis džiaugsmo
vaistas — apžvelgti visa, už ką galiu būti dėkingas savo Viešpačiui, ir nenuleisti nuo Jo akių.
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Vanduo, kurio Izaokui reikėjo pasėliams laistyti, turėjo būti pasemtas iš atkastų, atnaujintų šulinių, kuriuos kadaise žemėmis buvo
užvertę filistinai. Visai kaip ir Izaoko atveju, vanduo verkiant reikalingas mumyse pasėtos negendančios Dievo sėklos augimui. Kad
ji augtų ir bręstų mūsų širdyse, mums neretai tenka semtis iš „užverstų“ šulinių. Filistinai buvo iš pasaulio ir priklausė jo sistemai.
Labai dažnai ir mums taip būna: kai per daug priartėjame prie šio
pasaulio sistemos, nejučiomis užverčiami ir užkemšami mūsų šuliniai. Juos labai svarbu išvalyti ir atkimšti, kad mūsų siela sulauktų
taip reikalingo drėkinimo.
Drįstu manyti, kad kultūrinių vertybių invazija į Kristaus kūną
šiandien „užvertė“ daugybę šulinių. Galbūt bažnyčia, kuri turėtų būti
tekančio vandens versmė, šiandien virto išdžiūvusia dykyne dėl to,
kad leidosi priešo suvedžiojama ir buvo užversti jos šuliniai? Turėtume paklausti: ar Dievas gali atkurti savo bažnyčią, davęs jai gaivinančio vandens? Tai aišku! O kaipgi! Izaijas mums prieš akis piešia
nuostabų vaizdą:
VIEŠPATS visuomet bus tavo vadovas, ir sausros išdegintoje
šalyje tave pasotins. Jis atnaujins tavo jėgas, ir tu būsi kaip laistomas sodas, kaip niekada neišsenkantis šaltinis. Dėl tavęs bus
prikelti senieji griuvėsiai, tu atstatysi praeities amžių mūrus.
„Spragų taisytoju, nugriautų sodybų atstatytoju“
tu būsi vadinamas. (Izaijo 58, 11–12)

Taip, kaip Izaokas neiškeliavo į patogesnį kraštą ir neieškojo ten
savo naudos ar malonumų, taip ir mes (jei liausimės viską darę savaip,
jei neieškosime malonumų ir negyvensime savo norais, bet verčiau

148

DIEVE, KUR TU?!

pagerbsime Dievą) būsime kaip laistomas sodas ir niekada neišsenkantis šaltinis. Jei viską darysime, kaip to nori Dievas, tai Jis per mus
atgaivins gyvuoju vandeniu sausros išdegintus ir ištroškusius.
Dievas ragina mus atkasti ir atnaujinti visus šulinius, kuriuos
užvertė pasaulis. Tam reikia užsispyrimo, ištvermės, nes toks darbas
gali trukti ne kelias valandas, dienas, savaites, mėnesius ir net ne kelis
metus, o kur kas ilgiau!
Užsidegimo išvėsimas
Tikiuosi, skaitytojui jau tapo aišku, kad dykuma yra metafora, reiškianti visą puokštę nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių. Bendras
visų tokių situacijų vardiklis — stygius, kurį galima pavadinti išdžiūvimu, sausra. Vienas dažniausių dvasinės dykumos požymių yra užsidegimo prigesimas arba visiškas išvėsimas, kai nelieka nei jėgų, nei
noro įgyvendinti pašaukimą ar netgi puoselėti ryšį su Dievu.
Glaustai papasakosiu apie savo antrąją dykumą, kurią patyriau
jau dirbdamas jaunimo pastoriumi. Pirmieji devyni mėnesiai Floridos bažnyčioje buvo tiesiog fantastiški — tarnystė plėtėsi, grupė
augo. Jaučiausi labai įkvėptas, kupinas energijos ir užsidegimo. Bet
staiga, tarsi ištraukus kamštį, visas mano užsidegimas ir aistra kažkur
subėgo ir dingo.
Maldoje praleisdavau daugiau laiko nei anksčiau, o rezultatas būdavo vis tas pats — atrodydavo, kad kapanojuosi vietoje. Negana to,
pradėjo blėsti ir turėtoji jaunimo grupės vizija (senasis vynas pamažėle buvo išpilamas lauk). Kuo daugiau meldžiausi, tuo sparčiau blėso
vizija. Iš išorės niekas nepasikeitė, užtat viduje kažkas persimainė.
Lyg to dar būtų maža, susidūriau su nemaloniais išoriniais sunkumais, kokių lig tol gyvenime nebuvau patyręs. Kuris buvo sun-
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kiausias? Ogi sužinojau, kad mano vadovas rezga man pinkles ir
rimtai ruošiasi išmesti mane iš darbo. Jo sūnus buvo mano jaunimo
grupėje. Vieną vakarą po jaunimo pamaldų atėjęs pas mano žmoną,
vaikinas tarė: „Ponia Liza, kaip galiu gyventi taip, kaip moko pamokslaudamas Džonas, kai po mano tėvų stogu dedasi tokie blogi
dalykai“. (Kokie tie dalykai, čia nėra reikalo minėti. Pakaks žinoti,
kad buvo tikrai ne pyragai.)
Mano žmona buvo sukrėsta, bet sugebėjo duoti tam jaunuoliui
labai išmintingą patarimą: „Tu lik ištikimas Dievo žodžiui, o rūpestį
dėl tėvų palik Viešpačiui“. Nuo tos dienos mano vadovas įnirtingai
stengėsi sužlugdyti mano reputaciją ir galutinai manęs nusikratyti.
Jis pradėjo subtilų, bet labai paveikų puolimą visomis kryptimis ir
labai sėkmingai suvarė pleištą tarp manęs ir pastoriaus. Net šešiolika
savaičių visiškai neturėjau galimybės pabendrauti su pastoriumi nei
susitikęs, nei kaip nors per atstumą.
Po ilgų mėnesių ano vyruko klastos, vyresnysis pastorius galiausiai priėmė sprendimą atleisti mane. Per rytines sekmadienio pamaldas jis paskelbė, kad jaunimo grupės laukia reikšmingos permainos.
Du pastoriaus broliai man pranešė, kad pirmadienį gausiu atleidimo
lapelį. Tačiau stebuklingu Dievo veikimu vyresnysis pastorius apsigalvojo. Dievas prabilo jam kažkuriuo tai metu tarp tos žinios paskelbimo sekmadienį ir numatyto mūsų susitikimo pirmadienį. Kai
susitikome, jis man tarė: „Džonai, pats Dievas tave pas mus atvedė
ir tu neišvyksti tol, kol Jis to nepanorės“. Prabėgus pusmečiui nuo
tų įvykių, aikštėn iškilo visi juodi mano vadovo darbeliai, ir jis buvo
iškart atleistas iš pareigų bažnyčios komandoje. Paaiškėjo, kad jo darbeliai buvo kur kas juodesni, nei galėjome įsivaizduoti.
O aš per visą tą laiką ne tik turėjau „maloniai“ iškęsti tai ir kitus
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išorinius išmėginimus, bet dar ir susidūriau su vidinėmis kovomis,
kurios buvo nuožmios kaip niekad. Ne kartą kilo mintis, kad būsiu
ko prisidirbęs. Pradėjau vardyti visas nuodėmes, kokias tik prisiminiau ir kurias galėjau padaryti, bet palengvėjimo nesulaukiau: toliau
jaučiausi puolamas ir sausros iškepintas. Ir štai vieną gražią dieną,
man belaužant galvą, į kokią nuodėmę būsiu įklimpęs, Viešpats aiškiai pasakė: „Šioje dykumoje esi ne todėl, kad būtum nusidėjęs. Šitaip
ruošiu tave ateinančioms permainoms.“ Tai buvo lyg „jaunas vynas“,
apie kurį kalbėjau 5-ame skyriuje.
Beveik po metų tokios dykynės Viešpats paragino mane pasninkauti. Ir po kelių dienų pasninko iš mano lūpų pasigirdo tokia
malda, kokios mano ausys lig tol nebuvo girdėjusios. Širdis šaukė,
nebepaisydama proto balso. Su dideliu užsidegimu garsiai kalbėjau:
„Viešpatie, man nesvarbu, kur būti, — ar dykumoje, kur nieko nėra,
ar stovėti ir pamokslauti milijonams. Tiek vienur, tiek kitur darysiu
tą patį — ieškosiu Tavo širdies!“
Ir staiga viduje tarsi varpai nuskambėjo ir aš išvydau, ką Viešpats
daro. „Dieve, tiksliai matau, ką tu darai manyje. Tu atvedei mane į
vietą, kurioje Tave regėčiau kaip savo paveldą ir pirmąją meilę, o ne
tarnystę ar dar ką. Kai ateis permaina, nepasidarysiu iš jos stabo. Tu
visuomet liksi mano pirmoji meilė, neiškeisiu tavęs į tarnavimą ir
nemylėsiu jo labiau nei myliu Tave. Mano širdis liks teisingos nuostatos.“ Tada prisiminiau, ką Dievas buvo sakęs apie Dovydą:
Pašalinęs Saulių, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį
pasakė: „Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris
įvykdys visus mano norus.“ (Apaštalų darbų 13, 22)
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Konstatuosiu svarbų faktą: karalius Saulius nėkart savo kailiu
nepatyrė dykumos. Nuolankus jis atrodė tik iš pradžių — kai buvo
paskelbtas karaliumi, jam kažkaip pavyko nuo pranašo nuslėpti savo
„bagažą“ iš praeities. Tačiau ylos maiše juk nepaslėpsi: po kelių sėkmės
raundų į paviršių pradėjo plaukti visi nešvarumai. Saulius laimėjo
didelį mūšį, tačiau tą padarė savaip ir nepakluso Dievo nurodymams.
Lyg to būtų negana, vėliau dar pasistatė sau paminklą. Ir tai buvo tik
pradžia... Bedieviški poelgiai kaupėsi, kol pripildė saiką. Galiausiai
karalių Saulių sužlugdė jo paties netyrumas — problemos, kurių jis
niekada nesprendė.
Du dalykai atskleis, iš kokio molio esi drėbtas, ir parodys, kas
tavo viduje. Pirma, apvalanti ugnis, apie kurią jau kalbėjome. Antra,
sėkmė. Pastarosios minusas tas, kad ji tavo nešvarumus išvelka į paviršių ir parodo visiems, kai tu tuo tarpu gali likti visiškai aklas ir nė
nepastebėti jų. Ankstyvomis dienomis daugelis Dievo tarnų nesileido
nuskaistinami apvalančia Dievo ugnimi, bet, priešingai nei karalius
Saulius, vis tiek buvo pašaukti į tarnystę ir priėmė ją. Deja, kadangi
neturėjo deramo pasirengimo, sėkmei aplankius, į paviršių iškilo visa
bjaurastis. Neretai sėkmė tokiems baigiasi pašaukimo sunykimu.
Saulius buvo tiek įsimylėjęs savo „tarnystę“, kad dėl jos galėjo
gerklę perkąsti. O štai Dovydas nesivaikė sosto, jis buvo žmogus
pagal Dievo širdį. Dykumoje Dovydas surado tikro džiaugsmo šaltinį — patį Dievą. Dovydui net dukart pasitaikė galimybė nužudyti
Saulių ir atsisėsti į sostą. Su juo buvę vyrai jį net ragino taip pasielgti.
Jeigu Dovydo motyvai būtų buvę tokie pat kaip Sauliaus, jis būtų
lipęs per galvas ir žudęs, kad tik gautų, kas jam Dievo žadėta per
pranašą Samuelį.
Ir šiandien esama tokių žmonių, kurie šmeiš, apkalbės ir meluos,
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kad tik gautų tai, ką Dievas jiems pažadėjo. Kaip ironiška! Jie visiškai
tokie kaip Saulius, pasirengę padaryti viską, kad jų naguose greičiau
atsidurtų paveldas. Bet Dievui reikia dovydų — tokių, kurie ieško Jo
širdies, o ne postų, pozicijų, įtakos, pinigų ar garbės. Seno vynmaišio
atnaujinimas — tai tavyje ir manyje glūdinčių Dievo charakterio savybių iškėlimas ir išryškinimas. Tik Dievo charakteris atlaikys naujo
Dvasios vyno slėgimą (Jo patepimą ir artumą). Charakteris ugdomas
ir tobulėja, ieškant To, paskui kurį trokštame sekti.
„Ir kiek gi tai gali užtrukti?“ — galbūt paklausi tu. Atsakysiu, kad
tau neturėtų rūpėti, kiek laiko tam prireiks. Tiesiog kaskis giliau tol,
kol prasiverš vanduo. Bus daugybė tokių kartų, kai atsakymo nesulauksi vos po vienos maldos. Tau teks keltis ir vėl, ir vėl melstis — ir
galbūt dar daug kartų.
Kai dar gyvenau Dalase ir dirbau vyresniojo pastoriaus pavaduotoju, vienas brangus mano bičiulis, kuris tuo metu ten dirbo antruoju
pastoriumi, susitikdavo su manimi ir melsdavosi beveik kiekvieną
rytą. Susitikdavome septintą ir melsdavomės. Dažnai jausdavome
Dievo artumą ir Jo veikimą mūsų naudai. Bet neretai būdavo ir taip,
kad ateidavo pusė devynių, prasidėdavo darbo diena ir mes turėdavome imtis kasdienių užduočių, nieko nepajutę dvasinėje plotmėje.
Jausdavomės nusivylę, kad neįvyko jokio proveržio, neištryško joks
gaivinantis vanduo. Tomis akimirkomis šuliniai likdavo neatverti!
Paskui atėję kitą rytą tęsdavome, kur buvome baigę prieš tai, ir
melsdavomės toliau. Taip galėdavo tęstis dvi ar tris dienas. Pamenu,
kaip kartą ištisą savaitę iš Dievo nesulaukėme nė gurkšnio. Užtat kai
pagaliau įvyko prasiveržimas, galia ir atgaiva tiesiog užtvindė.
Keliaudamas po Amerikos bažnyčias, sutinku daug krikščionių,
kurie po to, kai patys leido užversti savo šulinius, patogiai įsitaisė ir
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nepajuda iš vietos, pasitenkinę esama padėtimi. Nerimą kelia tai, kad
tokių yra ne mažuma, o dauguma! Kas būtų, jei tokie žmonės leistų
Dievui sužadinti juose slypinčią dangišką dovaną ir pasidalytų ja?
Gyvenimas keistųsi. Šeimos keistųsi. Bažnyčios keistųsi. Visa Amerika būtų kitokia!
Dievo dovana guli dar nepaliesta daugelio žmonių vidiniuose šuliniuose. Bet net jeigu šuliniai užversti ir užsikimšę, Dvasia budriai
laukia. Kaskis giliau! Nepaliauk! Tu rasi šviežio vandens dykumoje!

11

PARUOŠKITE
VIEŠPAČIUI KELIĄ
Bėda visuomet užklumpa netikėtai, jos niekas nelaukia.
Ji — įsibrovėlė ir vagis. Tačiau Dievo rankose bėda virsta
terpe, per kurią apsireiškia antgamtinė Jo galybė.
Charles Stanley

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš
savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą...
Jono 5, 19
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D

ykuma yra vieta, kur ruošiamas Viešpaties kelias, kur kiekvienas kalnas nukasamas ir pažeminamas, o kiekvienas
slėnis — užpilamas ir paaukštinamas. Gražiai tą aprašo pranašas Izaijas:
Pasigirsta balsas:
„Per dykumą tieskite VIEŠPAČIUI kelią!
Tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį!
Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas,
kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta.
Uolėta žemė pavirs lyguma,
kalvotos apylinkės slėniais.
Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta!
Visa žmonija drauge ją išvys,
nes pats VIEŠPATS tai pažadėjo savo lūpomis!“
Pasigirsta balsas: „Skelbk!“
Atsakau: „O ką man skelbti?“
„Visa žmonija kaip žolė,
jos gražumas kaip laukų gėlės.
Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,
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kai tik VIEŠPATS pasiunčia joms vėją.
Tikrai žmonės tik žolė.
Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,
bet Dievo žodis tveria amžinai.“
(Izaijo 40, 3–8)

Ką gi tai reiškia kiekvienam, kuris šiuo metu eina per dykumą?
Kristaus kūne mes visi turime mums Viešpaties paskirtas pareigas.
Tačiau prieš tai, kol Dievas leidžia mums jų imtis, turime būti išmėginti ir gauti parengimą dykumoje, kur „nukryžiuojamas“ mūsų
kūnas. Dar ten išmokstame laukti Viešpaties, nurimti ir ramiai būti,
kol išgirsime Jo balsą ir suprasime, ką Jis daro, kad klusniai įvykdytume Jo valią.
Noriu pasidalinti asmeniniu liudijimu, kuris puikiai iliustruos,
kad kelionė per dykumą dažniausiai nebūna ėjimas tiesiu taikymu į
tikslą. Ji pilna išsukimų ir apvažiavimų, taip pat ir visiškai mįslingų
posūkių bei neplanuotų poilsio stotelių.
Iš aukšto atgimiau 1979 metais, kai studijavau Purdue universitete. Prabėgus keturiems mėnesiams, buvau pripildytas Šventosios
Dvasios, ir Dievas pradėjo mane raginti rinktis tarnystės kelią. Patikėkite, tuo metu tarnystė man buvo ne galvoje — su dvasininko
darbu nenorėjau turėti nieko bendro, mat nuo vaikystės nepažinojau nė vieno bažnyčios tarno, kurio pėdomis būčiau norėjęs sekti.
Suprantu, kad mano nuomonė buvo labai subjektyvi, tada turėjau
susidaręs įspūdį, kad visiems dvasininkams trūksta vieno šulo. Jų
vaikai būdavo kažkokie keisti, jų šeimos gyvendavo senuose, nutriušusiuose namuose. Aišku, vėliau supratau, kad mano požiūris buvo
iškreiptas. Sutikau net labai šaunių tarnautojų, turinčių normalius
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vaikus ir padorius namus. Bet, būdamas jaunas tikintysis, maniau,
kad norint būti bažnyčios tarnu būtina kęsti keistą gyvenimą ar vykti
į Afriką, gyventi lūšnoj ir vaikščioti basomis.
Nepamirškite, kad užaugau nedideliame miestelyje, kuriame tebuvo 3000 gyventojų. Vieninteliai dvasininkai, kuriuos pažinojau,
buvo katalikų kunigas (šis variantas man jau iškart buvo nepriimtinas, nes planavau kurti šeimą) ir kitos nedidelės bažnyčios pastorius.
Jis turėjo du mano amžiaus vaikus, kurie buvo tikri keistuoliai, o jų
namuose visąlaik tvyrodavo labai nemalonus kvapas. Kartą pas juos
kažko užsukau, bet viduje taip dvokė, kad nosį rietė. Tad ilgai neužsibuvęs nėriau pro duris lauk. Dabar suprantate, kodėl dvasinė tarnystė manęs nedomino? Nenorėjau būti nei kunigu, nei pastoriumi,
turinčiu keistus vaikus ir dvokiančius namus. Ir visai netroškau vykti
su misija į Afriką ir gyventi ten lūšnoje.
Tuo metu planavau Purdue universitete pabaigti mechaninės
inžinerijos studijas, o vėliau įgyti verslo administravimo magistro
laipsnį Harvarde. Iškart po studijų ketinau nerti į verslo pasaulį,
sparčiai kopti karjeros laiptais, užsidirbti krūvą pinigų, dosniai paremti savo bažnyčią. Tokie buvo mano planai, o Dievo šnabždėjimo
ir tylaus raginimo tarnystės klausimu tiesiog vengiau, visaip nuo to
išsisukinėjau. (Beje, derėtų pasakyti, kad mano planas visai nebuvo
blogas, tiesiog tai nebuvo Dievo planas man.)
Ir štai po keturių mėnesių, kai vieną gražų sekmadienio rytą sėdėjau bažnyčioje ir klausiausi pastoriaus pamokslo, Dievo Dvasia gan
griežtai ir aiškiai pasakė: „Aš pašaukiau tave pamokslauti! Ką dabar
darysi?“ Šįkart nebegalėjau išsisukinėti, nes išgirdau labai aiškiai, tad
atsakiau: „Viešpatie, net jei reikės gyventi be batų ant žolės Afrikoje,
pamokslausiu. Paklusiu tau.“ (Dievas turi savų būdų patraukti mūsų
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dėmesį. Aš jau ir prieš tai kelis mėnesius gromuliavau Jo siunčiamas
kiek švelnesnes žinutes.) Dabar, visiškai suvokdamas, kam pasiryžau,
buvau pasirengęs įtikti Dievui, kad ir kiek man tai atsieitų.
Ir Viešpats pradėjo mane ruošti. Širdis liepsnojo. Pradėjau pasakoti kitiems studentams apie Jėzų ir daugelis įtikėjo. Maždaug po pusantrų metų pradėjau rengti Biblijos studijas konkrečiai studentams.
Į jas suplūsdavo daug jaunimo. Kiekvieną savaitę kas nors vis atiduodavo savo gyvenimą Kristui, būdavo išgydomas ar atrasdavo laisvę.
Mano prioritetai visiškai apsivertė aukštyn kojomis. Dabar karščiausias mano troškimas buvo ne studijos, o Evangelijos žinios skelbimas. Panorau mesti mechaninę inžineriją Purdue universitete ir
stoti į Biblijos mokyklą. Norite žinoti, kokia logika tuo metu vadovavausi? Kam studijuoti skaičiavimą ir fiziką, jei esu pašauktas pamokslauti? Žmonės juk miršta ir eina į pragarą... Jėzus tuoj grįš, todėl
turiu skubiai prisidėti prie pjūties darbų.
Ir štai vieną vakarą, kai dariau dabar jau nekenčiamus namų
darbus, pakėlęs akis nuo inžinerijos vadovėlio, priešais lentynoje
išvydau Bibliją. Viskas, gana! Sviedžiau termodinamikos vadovėlį,
jis atsitrenkė į sieną ir nukrito ant žemės. Aš apsisprendžiau. Nėra
ko delsti. Mesiu studijas ir stosiu į Biblijos mokyklą. Paskambinau
žmogui, kuris mane mokė Kristaus mokslo ir ruošė būti Jo mokiniu.
Jis buvo vienas iš Purdue tyrėjų ir geras mano bičiulis. Drąsiai rėžiau
jam: „Donai, metu studijas ir varau į Biblijos mokyklą“. Jis reagavo
labai išmintingai: „Gal pasivaikščiokim šiek tiek? Tuo pačiu ir pasimelsim.“ Kaip tarėm, taip ir padarėm. Ir Dievas man per tą pasivaikščiojimą prabilo: „Mano paskirtu laiku būsi tarnautojas. Pirmiau
baik inžinerijos studijas.“
Vėliau ilgai laužydavau galvą, kaip Viešpats galėjo pasirinkti ir
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siųsti į pasaulio tautas vaikėzą ir mažo miestelio. Kartą išgirdau Jį
sakantį: „Kas įkūrė šią tarnystę, į kurią tave pašaukiau, — tu ar Aš?“
„Tu, Viešpatie,“ — atsakiau. „Ar nemanai, kad man netgi labiau negu
tau rūpi jos plėtojimas?“ Tas teiginys patraukė mano dėmesį.
Todėl apsiraminau, baigiau inžinerijos studijas ir gavau diplomą.
Iškart po baigimo mane pasamdė Rockwell International įmonė,
kurioje gavau mechanikos inžinieriaus vietą. Gavome įgyvendinti
vieną JAV karinio jūrų laivyno projektą. Įsivažiavau darbe, susiradau
puikią bažnyčią, po metų buvo atšoktos mudviejų su Liza vestuvės.
Į bažnyčios veiklą įsiliejau dar būdamas viengungis, tad visas
jėgas skirdavau tarnystei. Tai tęsėsi ir po santuokos. Buvau tvarkdarys, tarnavau kalėjimuose, pastoriaus vaikus mokiau žaisti tenisą,
padėjau daugelyje kitų sričių. Ta bažnyčia turėjo Biblijos mokyklą,
kurioje aš lankiau vakarinius kursus.
Po dvejų metų bažnyčia pasamdė mane būti vyresniojo pastoriaus
ir jo šeimos pagalbininku. Pastoriui ir kitiems lyderiams pasakiau,
kad įsipareigoti galiu tik metams, nes esu pašauktas pamokslauti.
Mano pareigos buvo tokios: nuplauti mašinas, pripildyti bakus degalų, nublizginti pastoriaus batus, vykti, kur tik būsiu siunčiamas,
paimti pastoriaus vaikus iš mokyklos, du jų ikimokyklinukus
išmokyti plaukti, pasirūpinti viešinčiais pamokslininkais ir daug kitų
užduočių. Šitaip darbavausi ne vienus, o net puspenktų metų.
Prabėgo septyneri metai nuo tos akimirkos, kai ištariau „Taip“
Dievui ir sutikau įgyvendinti Jo man skirtą pašaukimą. Kol buvau
studentas ir savo akimis regėjau, kaip mano bendramoksliai patiria
išgelbėjimą, išgydymą ir išlaisvinimą, maniau, kad mano dvasinė tarnystė tikrai nebe už kalnų. Nė nenumaniau, per ką Dievas mane dar
ves.

PARUOŠKITE VIEŠPAČIUI KELIĄ

161

Tuo laikotarpiu, kai tarnavau bažnyčioje, tris kartus nesėkmingai
pamėginau visiškai atsidėti tarnystei. Bet skrisdamas iš Azijos į Dalasą, po trečio mėginimo išsiaiškinti, ar tikrai esu savo vietoje, skaičiau Evangeliją pagal Joną. Tąkart ypač į akis krito viena eilutė, kuri
skambėjo taip: „Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas“ (Jono 1, 6).
Ir išgirdau Dievą klausiantį: „Ar nori būti Džono Beverio siųstas?
Ar nori būti mano siųstas?“ „Noriu būti Tavo siųstas.“ Į tai Viešpats
atsakė: „Puiku, nes jei būtum Džono Beverio siųstas, tai ir eitum tik
su Džono valdžia ir jėga. O jei būsi mano siųstas, tave lydės mano
valdžia ir galia.“
Nuo to karto nurimau ir susitelkiau į darbą, kurį tuo metu Dievas
man buvo paskyręs. Tiesa, po kurio laiko vėl pradėjau nerimti. Parengimas dykumoje dar nebuvo pasibaigęs, jis vis dar tęsėsi.
Ar Dievas pamiršo mane, padėjo ant lentynos ir septynerius
metus laukė, kol kur nors atsilaisvins vieta? Ne! Tūkstantį kartų „Ne“!
Į dykumą buvau išvestas tam, kad būtų ugdomas dievotas charakteris, kad Jo kelias būtų paruoštas. Man reikėjo subręsti, kad būčiau
pasirengęs tarnystei ir tinkamai darbuočiausi ten, kur esu pašauktas
darbuotis. Galiausiai supratau, kad prieš kiekvieną dvasinį paaukštinimą būna atitinkamo pasirengimo procesas.
Savo jėgomis tarnauti Dievui neįmanoma
Kad ir kokie geri būtų mūsų ketinimai, be Dievo mes negalime nuveikti nieko, kas turėtų amžiną vertę, — net ir Jėzaus vardu! Pats
Viešpats sako: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tik tai, ką mato darant Tėvą, nes ką jisai daro,
lygiai daro ir Sūnus“ (Jono 5, 19). Tai bent pareiškimas! Jėzus, įsikū-
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nijęs, pateptas Dievo Sūnus, sakė negalįs nuveikti iš savęs nieko, kas
turėtų išliekančią, amžinąją vertę. Kad būtų aiškiau, pateiksiu keletą
pavyzdžių.
Jėzus mylėjo Lozorių ir jo seseris Mortą ir Mariją. Ta šeimyna
gyveno Betanijoje. Kartą Lozorius sunkiai apsirgo. Skaitome:
Seserys nusiuntė žinią: „Viešpatie! Tas, kurį tu myli, serga!“ Tai
išgirdęs, Jėzus tarė: „Šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, kad
būtų pašlovintas Dievo Sūnus.“ Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį
ir Lozorių. Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas
užtruko ten, kur viešėjo... (Jono 11, 3–6)

Nors Jėzus buvo Mesijas, Jis turėjo artimų, širdžiai brangių
draugų. Jis mylėjo Lozorių, ir Jam patikdavo viešėti tų bičiulių namuose. Tačiau skaitome, kad Jėzus, išgirdęs apie draugo ligą, dvi dienas ničnieko nesiėmė. Kodėl Jis iškart neišskubėjo į Betaniją? Todėl,
kad nebuvo gavęs tokio nurodymo iš Dievo. Jėzus klusniai laukė, kol
Dievo Dvasia duos nurodymą keliauti. Tik tada Jėzus ėjo.
Kartą Viešpats man apreiškė, kad, jei Lozorius būtų buvęs vienas
iš mano draugų, tai aš tikrai būčiau viską metęs ir lėkęs tiesiai pas jį
į namus, dėjęs ant jo rankas ir meldęsis, nė nesusiprotėdamas paprašyti Dvasios vedimo. Deja, daugelis iš mūsų šitaip mąsto. Manome,
kad jeigu jau Dievas ir taip visada su mumis, tai nebereikia prašyti Jo
vedimo tokiose ir panašiose situacijose. Bet iš tikro turėtume stabtelėti ir išlikti jautrūs Dievo Dvasiai. Dievas žino, ko Jis nori, ir, jei mes
palauksime Jo nurodymo ar pamokymo, Jis pasakys, ką daryti.
O mes dažnai manome, kad net ir be Dvasios vedimo galime dėti
rankas ant ligonių, ir Dievas bus kažkaip įpareigotas juos tą akimirką
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gydyti. Jei taip ir būtų, tai ar nederėtų mums patraukti į visas ligonines ir jas ištuštinti?
Vienur Biblijoje skaitome, kad Jėzus „išgydė visus“, bet kitur
matome, kad tik kai kuriuos. Pavyzdžiui, kodėl Jėzus neišgydė visų
ligotų, aklų, raišų ir paralyžiuotų prie Betezdos maudyklos? Kodėl
ten Jis išgydė tik tą vieną žmogelį, kuris luošas pragyveno trisdešimt
aštuonerius metus (Jono 5)? Gal Dievo Dvasia neskatino Jo gydyti
kitų? Ar pagalvojai apie tai?
Arba buvo dar vienas atvejis, kai žmogus, luošas nuo gimimo,
buvo kasdien paliekamas prie šventyklos vartų. Jėzus tikrai praeidavo pro jį kiekvieną kartą, kai eidavo į šventyklą. Kodėl neišgydė
jo? Todėl, kad Tėvas Jam nedavė tokių nurodymų. Vėliau, jau po Jėzaus užžengimo dangun, kai Petras su Jonu ėjo į tą pačią šventyklą,
Dvasios paraginti jie išgydė tą žmogų. Žinome, kad po to įvykio kilo
didžiulis prabudimas (Apaštalų darbų 3 sk.).
Kai Jėzus tarnavo, nebuvo vienos, nustatytos formulės: tai
Jis spjaudavo, tai dėdavo rankas, tai paprasčiausiai tardavo žodį.
Gydydamas vieną neregį, Jis uždėjo jam ant akių purvo gumuliukus,
kitus ligonius siųsdavo pasirodyti kunigams ir taip toliau. Tas sąrašas
ilgas. Tokia stebinanti įvairovė pastebima todėl, kad Jėzus visame
kame darė tik tai, ką matė darant Tėvą! Tik Dievas žinojo tinkamiausią laiką ir būdą žmogui suteikti išgydymą.
Šito Dievas linki visiems savo tarnams. Jis nori atvesti mus į tokią
vietą, kur darytume tik tai, ką matome darantį Jėzų ir tik Jo paraginti
bei vedami, o ne savo iniciatyva ar dėl to, kad mums taip norisi. Jėzus
sako: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jono 20, 21).
Tėvo neparagintas Jis nieko nedarė. O mes turime sekti Jo pavyzdžiu.
Turime gyventi kaip Jis, vedami Šventosios Dvasios, ir eiti tik ten, kur
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Ji kreipia. Tam reikalui savo kūną būtina pavesti Dievo Dvasiai —
Kristaus Dvasiai. O optimaliausia vieta, kur galime būti ruošiami gyventi Dvasios vediną gyvenimą, yra ne kur kitur, o dykumoje. Būtent
tokiomis nelengvai pakeliamomis sąlygomis ir ruošiamas Viešpaties
kelias.
Po keturiasdešimties metų ruošimo dykumoje Dievas pagaliau
tarė Mozei:
„O dabar eikš! Aš siųsiu tave pas faraoną, kad išvestum mano
tautą izraelitus iš Egipto.“ Bet Mozė atsakė Dievui: „Kas aš
toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraelitus iš
Egipto?“ O jis tarė: „Aš būsiu su tavimi! Ir tai bus tau ženklas,
kad aš tave siunčiau: kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui prie šio kalno.“ (Išėjimo 3, 10–12)

Dabar tai palyginkime su žodžiais, kuriuos Dievas pasakė apie
žmones, siuntusius save pačius, veikusius savo iniciatyva:
Šių pranašų aš nesiunčiau, tačiau jie atskubėjo! Aš nieko jiems
nekalbėjau, tačiau jie pranašavo! Taip, aš prieš pranašus, kurie
skelbia apgaulingus sapnus, tai VIEŠPATIES žodis, ir suvedžioja mano tautą, kartodami savo melus ir tuščiai girdamiesi.
Nei aš juos siunčiau, nei įgaliojau! Jie neduoda šiai tautai
jokios naudos“, tai VIEŠPATIES žodis. (Jeremijo 23, 21. 32)

Oi, skauda! Tikriausiai nė vienas iš mūsų nenorime išgirsti tokių
žodžių iš Viešpaties lūpų...
Būdamas keturiasdešimties, Mozė neįstengė duoti Izraelio tau-
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tai jokios naudos, kai pirmą kartą mėgino išvaduoti juos, nes Dievas
tada jo dar nebuvo siuntęs. Net ir turėdamas puikiausią Egipte įgytą
išsilavinimą, lyderystės gebėjimų ir išminties, be Dievo paramos ir Jo
paskirto laiko Mozė nebūtų įstengęs įvykdyti to, ką žinojo esant Dievo
pašaukimu jam. Bergždžios jo pastangos baigėsi tik vieno egiptiečio
engėjo mirtimi. Nors Mozės ketinimai buvo kuo kilniausi, pirminis
mėginimas įgyvendinti misiją pridarė daugiau žalos nei naudos. O
štai po keturių dešimčių metų parengimo nuošalioje dykumoje pakilo naujas Mozė — šitas žmogus jau darė tik tai, ką Dievas liepė
daryti. Tąkart Dievo paskirtu laiku, Mozei vadovaujant, visa faraono
kariauna nugarmėjo į Raudonosios jūros dugną. Štai koks skirtumas
tarp mūsų jėgos ir Dievo jėgos — kaip vienas karys ir ištisa kariauna.
Jonas Krikštytojas trisdešimt metų ruošėsi tarnystei, kuri truko
vos pusmetį. Bet Jėzus pasakė, kad Jonas — didžiausias iš visų kada
nors iš moters gimusių pranašų. Štai, prašom! Dievas per pusmetį
per savo siųstą vyrą ar moterį gali nuveikti daugiau, nei kitas savo
jėgomis per šešiasdešimt metų. Jėzus tą paaiškina taip: „Iš tiesų, iš
tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tik tai, ką
mato darant Tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir Sūnus“ (Jono 5, 19).
Dar kartą įsiklausykime į Izaijo žodžius:
Pasigirsta balsas:
„Per dykumą tieskite VIEŠPAČIUI kelią!
Tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį!
Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas,
kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta.
Uolėta žemė pavirs lyguma,
kalvotos apylinkės slėniais.
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Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta!
Visa žmonija drauge ją išvys,
nes pats VIEŠPATS tai pažadėjo savo lūpomis!“
Pasigirsta balsas: „Skelbk!“
Atsakau: „O ką man skelbti?“
„Visa žmonija kaip žolė,
jos gražumas kaip laukų gėlės.
Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,
kai tik VIEŠPATS pasiunčia joms vėją.
Tikrai žmonės tik žolė.
Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,
bet Dievo žodis tveria amžinai.“
(Izaijo 40, 3–8)

Anot Dievo, dykuma yra ta vieta, kur ruošiamas Viešpaties kelias. O Viešpaties kelias nėra žmogaus stiprybė. Jis sako, kad kūno
pasididžiavimas bus pažemintas, o nuolankieji (tie, kurie laukia
Viešpaties) bus išaukštinti. Tai, kas kreiva (apgaulinga, iškreipta, netikslu, nenuoširdu) bus ištiesinta, o tai, kas „uolėta“ (gruoblėta, aštru,
nemeilu, šiurkštu, žiauru), bus išlyginta ir sušvelninta.
Dar būdamas studentas, kaip naujai atsivertęs Jėzaus sekėjas,
sulaukiau gausybės palaiminimų ir patyriau tam tikrą sėkmę patarnaudamas kitiems, tačiau mano gyvenime dar buvo kalnų, kuriuos
reikėjo nukasti, ir visokių nelygių, gruoblėtų, kreivų dalykų, kuriuos
reikėjo sušvelninti ir patiesinti. Dievas žinojo, kad man praverstų pabūti dykumoje ir pataisyti ydas.
Bet kuriame dykumos etape nepaprastai svarbu leisti Dievui elg-
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tis, kaip Jam to norisi. Kai dar tarnavau savo pastoriui Dalase, pamenu, kaip kartą Viešpats man prabilo: „Džonai, nepražiopsok to,
ką noriu tavyje nuveikti šiandien, per daug užsižiūrėjęs į rytojaus
pamokslininko tarnystę.“ Jei atvirai, tuo metu aš taip troškau pamokslauti, kad į tą savo gyvenimo etapą žiūrėjau pro pirštus. Man tai
atrodė lyg laiko paleidimas vėjais.
Bet tau visai nebūtina papulti į tokius spąstus! Suprask, Dievas
savo laiko niekada neleidžia vėjais. Jis laiko ne švaisto, o atperka jį.
Dabartinė tavo situacija yra gyvybiškai svarbi tavo ateičiai. Tai tavo

Naudingi patarimai
#11 Kelionės krepšius laikyk sukrautus
Dykumos laikotarpiui užsitęsus, atrodytų, iki begalybės, tau
gali kilti pagunda „išsikrauti kelionės krepšius“ ir įsikurti tenai.
Patikėk, kai Dievas nusprendžia keliauti, Jis gali pajudėti akimirksniu. Prisimink, kad ir į Juozapą: buvo galima pamanyti,
jog požeminiame kalėjime jis prasėdės iki gyvenimo galo.
Tačiau be jokio išankstinio įspėjimo, žiūrėk, vieną gražią dieną
jis jau buvo paaukštintas iki Dievo jam duotos svajonės. Ir visa
tai nutiko vos per vieną dieną!
Būnant dykumoje, man atrodė, kad formavimosi procesas trunka „keturiasdešimt metų“. Bet štai vieną gražią dieną
lyg žaibas iš giedro dangaus Viešpats pasakė, kad paliksiu
esamą darbą, pradėsiu keliauti ir pamokslauti. Pats pokytis
neįvyko akimirksniu, bet kai atėjo persilaužimas, tai lyg viesulu
viskas prasisuko. Buvau pasirengęs įžengti į kitą savo pašaukimo etapą. Mano kelionės krepšiai laukė sukrauti.
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treniruočių arena. Tai kelias nuo gauto pažado iki jo išsipildymo.
Leisk Dievui pasirūpinti, kaip viskas išsirutulios ir susidėlios, o pats
tiesiog pasiduok Jo tėkmei. Jis yra Dievas, pradininkas ir atbaigėjas.
Mums tereikia kliautis Juo ir paklusti tam, ką Jis rodo šiandien.
Kaskart, kai manydavau perpratęs, kaip vyks mano pamokslavimo tarnystė, pajusdavau Jį sakantį: „Džonai, ką tik pamatei dar
vieną būdą, kaip šitai nenutiks.“ Ir tai būdavo tiesa. Tarnystė man
atsivėrė taip, kaip visiškai nesitikėjau. Dievas mus atveda į visiško vidinio pasitenkinimo (bet ne tingaus susitaikymo su padėtimi) vietą,
kad dabartyje galėtume gyventi visa širdimi.
Visa daryti ne savaip, o kaip Dievas nori
Kai Dievas žmogui suteikia savo valdžios ir galios, ir kuo didesnė
būna toji valdžia ir galia, tuo daugiau atsakomybės pareikalaujama
nepaklusnumo Viešpaties Dvasiai atveju. Atkreipkite dėmesį, kad
Dievas nepasmerkė Mozės, kai jis, keturiasdešimtmetis vyriškis,
viską darė savaip todėl, kad tuo metu jis dar nebuvo gavęs iš Dievo
nei valdžios, nei galios. Tačiau kiek kitaip buvo vėliau. Skaitome, kad
Cino dykumoje tautiečiai susibūrė priešais Mozę, ginčijosi su juo ir
skundėsi dėl to, kur jis juos atvedęs. Visi buvo labai ištroškę ir norėjo
vandens. Tada Dievas pasakė Mozei, ką daryti:
VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Paimk lazdą, surink
bendriją tu ir tavo brolis Aaronas, ir, jiems matant, įsakykite
uolai duoti vandens. Taip jūs duosite jiems vandens iš uolos ir
pagirdysite bendriją bei galvijus.“ (Skaičių 20, 7–8)
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Dievas liepė Mozei įsakyti uolai, ir iš jos ištrykšiąs vanduo. Bet
paskaitykime, ką padarė Mozė:
Tada Mozė pakėlė ranką ir sudavė du kartus lazda į uolą.
Pasipylė vandens srautas, atsigėrė bendrija ir jų galvijai. Bet
VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui: „Kadangi netikėjote, kad aš
galiu patvirtinti savo šventumą izraelitų akyse, judu neįvesite
šios bendrijos į kraštą, kurį jiems daviau.“ (Skaičių 20, 11–12)

Atkreipk dėmesį, kad Dievas davė vandens milijonams ten stovėjusių žmonių. Tai bent! Vanduo iš uolos — kas yra girdėjęs apie
tokį galingą stebuklą šiame amžiuje? Nors Mozė ir nepakluso Dievo
nurodymams, kaip išgauti vandenį iš uolos, didis stebuklas vis tiek
įvyko. Vanduo buvo skirtas tautai — tai buvo atsakas į jų maldavimus, jų reikmės patenkinimas. Dievas nesulaikė vandens nuo žmonių, kad nubaustų Mozę. Bet pastarojo už neklusnumą laukė tam
tikros pasekmės: Dievas užkirto kelią Mozei ir nebeleido jam įvesti
tautos į Pažadėtąją žemę.
Ši istorija puikiai iliustruoja tiesą, kad antgamtinis Dievo
patepimas yra skirtas žmonėms, jų poreikiams patenkinti, o ne išaukštinti dovaną turintį žmogų. Aišku, Mozę tautiečiai tikriausiai
išerzino, galbūt jis netgi buvo šiek tiek nusivylęs Dievu, kad jam paskyrė ganyti tokius sunkius žmones. Mozė tiesiog tvojo į uolą, kaip
jau buvo tą daręs Sino dykumoje (žr. Išėjimo 17, 1–7). O gal Mozė
apsiprato su savo gebėjimu vadovauti, gal pamanė, kad Dievas pagerbs jo nuomonę ir skaitysis su tuo, ką jis pats sumanė. Ir štai dar
kartą gyvenime jis pasielgė savaip, tik šįkart už tai jau laukė sunkesnės pasekmės. Mozė jau vaikščiojo Dievo galioje ir galybėje. Kiek jis
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turės jėgų, visiškai priklausė nuo Dievo. Todėl kai Mozė panoro tautos akivaizdoje elgtis savaip, tarsi pademonstruodamas esąs nepriklausomas nuo Dievo, buvo beregint nubaustas.
Štai kodėl Jokūbas rašo: „Mano broliai, nesistenkite daugelis būti
mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas“ (Jokūbo
3, 1). Kuo didesnė atsakomybė ar šlovė, tuo griežtesnis ir teismas
nepaklusus.
Dykuma parengia mus vaikščioti Viešpaties galioje ir šlovėje taip,
kad nesulauktume teismo už neklusnumą. Karščiu svilinančioje dykynėje pasipūtimas sumenksta, o nuolankumo padaugėja. Nuolankus žmogus gyvena kaip Jėzus ir sako: „Nedarysiu nieko, ko nematau
darant Viešpaties Dvasios. Pats iš savęs, tik su savo jėga ir gabumais
esu niekas.“
Ar gali būti taip, kad Dievas savo šlovės ir galios apreiškimą nuo
daugelio šiandieninėje bažnyčioje sulaiko tik tam, kad apsaugotų
mus nuo griežtesnio teismo? Patikėk, dykumoje Viešpats labai aiškiai
kūną atskiria nuo dvasios, priverčia mus šauktis Jo ir atidžiai į Jį įsiklausyti. O tada jau, kai pagaliau apsireiškia Jo šlovė, mes pagerbiame
Jo vardą, elgdamiesi taip, kaip nori Jis.
Įsiklausyk į Dvasios balsą. Ji atvers ir parodys, kaip Dievas nori,
kad atliktum tau Jo pavestą užduotį. Pamatyk ir išgirsk, ką Viešpats
daro ir kalba.
Stovėsiu savo sargybos vietoje, liksiu ant pylimo, lauksiu, ką
jis man sakys, koks bus jo atsakymas į mano skundą. Tuomet
VIEŠPATS man atsakė ir tarė: „Užrašyk regėjimą, įrašyk taip
aiškiai į lenteles, kad ir bėgikas jį perskaitytų. Nustatytu laiku
regėjimas išsipildys, o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja. Jei
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atrodo, kad jis gaišuoja, palauk; jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos.“ Pasižiūrėk į puikuolį! Jo dvasia nėra dora; o teisus
žmogus gyvena savo tikėjimu. (Habakuko 2, 1–4)

Pranašas kalbėjo: „Stovėsiu ir lauksiu, ką Dievas man pasakys“.
Vienas iš būdų, kaip mums kalba Dievo Dvasia, yra vizijos. Jėzus
sakė daręs tik tai, ką darant regėjo Tėvą. Habakukas sakė užrašysiąs,
ką matęs, ir bėgsiąs su ta žinia paskirtu laiku. Toliau jis kalbėjo, kad
išdidi, pasipūtusi siela nėra teisi. (Tai žmogus, kuris nelaukia Viešpaties žodžio, bet leidžiasi bėgti be vizijos iš Dievo.) O teisusis juk
gyvens savo, o ne kito žmogaus tikėjimu. Tikėjimas ateina iš Dievo
žodžio klausymo — kai išgirsti, ką Jis sako, ir paklūsti tam. Štai kodėl
Dievas išvedė Izraelio vaikus į dykumą: „[...] idant pamokytų, kad
žmogus gyvas ne vien duona, bet gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš VIEŠPATIES lūpų“ (Pakartoto įstatymo 8, 3). Taip, kaip tas
žodis išėjo tada, taip jis išeina iš Viešpaties lūpų ir dabar mums.
Esame raginami tokiais žodžiais: „Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neišsisuko, kai atmetė tą, kuris žemėje davė įspėjimų, tai juo labiau neišsisuksime mes, nusigręžę nuo
to, kuris kalba iš dangaus“ (Hebrajams 12, 25). Dėmesio! Tik nepamirškite, kad tai, ką Dievas kalba, niekada neprieštaraus Šventojo
Rašto žodžiams. Ieškoti tam tikrų eilučių ir siekti Biblija pagrįsti savo
sumanymus nėra Dievo kelias. Jėzus galėjo tarti sau: „Kad jau esu pateptas gydyti ligonius, tai dabar eisiu ir uždėsiu rankas ant Lozoriaus,
kaip esu tą daręs anksčiau.“ Ne, Jis laukė Dievo Dvasios ženklo ir tik
tada pajudėjo.
Dykuma yra vieta, į kurią Dievas mus atveda, norėdamas pamokyti, kad bet kokios mūsų pačių pastangos ką nors padaryti dėl Jo,
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bet be Jo vedimo ir galios, yra tuščios, bevaisės. Kai galutinai įsisaviname, kad savo kūniškomis pastangomis negalime nuveikti nieko,
kas turėtų amžinąją vertę, esame pasirengę įgyvendinti tas svajones ir
planus, kurias Dievas nuo seno buvo mums paruošęs. Dykuma — tai
pasirengimo laikas, procesas, vedantis į pažado ištesėjimą. Sekime
Jėzaus pavyzdžiu, leiskimės Dvasios vedami visa daryti ne savaip, o
taip, kaip to nori Dievas.

12

PERGALĖ
DYKUMOJE
Visi mūsų vargai — kaip ir mes patys — yra mirtingi.
Nebūna nemirtingų vargų nemirtingoms sieloms. Jie
ateina, bet — ačiū Dievui! — ir praeina. Kaip padangių
sparnuočiai jie skraido mums virš galvų, bet negali
susisukti gūžtų mūsų sielose. Gal šiandien ir tenka kentėti,
užtat rytoj džiaugsimės.
Charles H. Spurgeon

Be apreiškimo žūsta tauta. Palaimintas, kas laikosi
įstatymo.
Patarlių 29, 18 (K. Burbulio vert.)
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D

ykuma yra tik laikina stotelė, o ne galutinis kelionės tikslas!
Išbuvęs joje su teisinga nuostata, dykumoje tu patirsi pergalę
ir išsiverši už jos ribų!
Dykynėje, kur buvo išdegusi bet kokia aistra ir išblėsęs užsidegimas, aš, kaip jaunimo pastorius, prabuvau ganėtinai ilgai (per ilgai,
tuometiniu mano manymu). Jau buvau pradėjęs spėlioti, ar mano
gyvenime apskritai kas nors kada nors keisis. Ir staiga vieną dieną,
visai prieš pat tuometiniam vadovui pasikėsinant mane diskredituoti
ir atleisti, Dievo Dvasia apreiškė man, kad artėja didelės permainos,
kad būsiu siunčiamas į bažnyčias ir miestus nuo rytinio JAV kranto
iki vakarinio, nuo sienos su Kanada iki sienos su Meksika, iki pat
Aliaskos ir Havajų.
Bet, kaip jau minėjau, tas nutiko ne kitą dieną ir ne kitą savaitę.
Praslinko ilgi šeši mėnesiai be jokio papildomo patvirtinimo. Bet
paskui vieną gražią dieną atėjęs į susirinkimą pastorius pasakė, kad
Viešpats jam apreiškęs, jog vienas iš jo pastorių (o mūsų ten buvo
vienuolika) neilgai trukus visu etatu dirbs keliaujančiu pamokslininku ir daugiau nebebus mūsų bažnyčios personalo narys. „Džonai,
tas žmogus esi tu,“ — tarė jis.
Bet paskui praslinko dar šiek tiek laiko (šeši mėnesiai, jei tiks-
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liau) — ir visą jį praleidau dvasinėje dykynėje. Vėliau per tris savaites
sulaukiau kelių kvietimų pamokslauti — vienas atskriejo iš miestelio
prie pat sienos su Kanada, kitas — iš Rytų Pakrantės, Floridos valstijos, dar kitas — iš gyvenvietės, kuri buvo įsikūrusi vos valandos kelio
atstumu nuo Ramiojo vandenyno, ir dar kitas — iš miesto prie sienos
su Meksika. Atėjęs pas pastorių į kabinetą pasiteiravau, ką turėčiau
daryti. Jis nusijuokė ir atsakė: „Džonai, jau sakiau: Viešpats man tai
parodė. Atrodo, pagaliau išmušė tavoji valanda.“
Neilgai trukus po to, 1990 metų sausio mėnesį, pastorius per pamaldas dėjo rankas ant mudviejų su Liza ir su malda bei palaiminimu išlydėjo į kelią. Ir nuo tos dienos aš visą laiką keliauju. Galiu
drąsiai teigti, jog dėl to, kad palaukėme Dievo skirto laiko, savo gyvenime mes regėjome daug daugiau vaisiaus, nei jo būtų užderėję, jei
būtume puolę veikti savo iniciatyva, kai pats maniau esąs pasirengęs.
Labai tikiuosi, kad tokie pat vaisiai lydės ir tavo Dievo įkvėptas
pastangas. Dėl to, kaip jau šešiasdešimtmetis žmogus, nuoširdžiai
mylintis Dievo žmones, buvau šioje knygoje toks atviras ir nuoširdus. Linkiu tau siekti savojo pašaukimo ir jį įvykdyti. Pasidalysiu dar
keliomis reikšmingomis įžvalgomis.
Geras tikslas ir tinkama kryptis
Visą savo dėmesį turime sutelkti į Dievą, o ne į pasipriešinimą, kuris
stengiasi užgniaužti mūsų pastangas veržtis pirmyn. Norėdami judėti
teisinga kryptimi ir deramai užbaigti savo bėgimą, prieš akis turime
regėti teisingą, Dievo įkvėptą viziją. Būtų siaubinga, jei nubėgus visą
kelią ir kirtus finišo liniją, paaiškėtų, kad kirtome ne tą liniją, kuri
buvo mums skirta. Arba nusitaikyti ir šauti į ne savo taikinį.
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Štai fariziejai buvo labai užsidegę ir uolūs, bet jų tikslas buvo
savanaudiškas. Jie neturėjo deramos, geros vizijos, todėl visiškai
prašovė pro šalį. O koks yra Dievo mums, kaip Jo tautai, skirtas
tikslas ir kryptis? Laiške efeziečiams rašoma, kad esame „iš anksto
paskirti sutvarkymu to, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą...“
(Efeziečiams 1, 11).
Daugeliui žmonių čia užkliūva žodžiai „iš anksto paskirti“, kurie
iškart primena apie predestinaciją. „Pre“ čia reiškia „prieš, iki, iš
anksto“, o „destinacija“ reiškia nulėmimą, paskyrimą, kryptį, maršruto pabaigą arba, paprasčiau tariant, finišo liniją. Taigi tas išankstinis paskyrimas gali reikšti finišo liniją, kuri užbrėžta dar prieš
startuojant. Ši eilutė rodo, kad Dievas jau nustatė žmonijai kryptį ir
tikslą, dar gerokai prieš sukurdamas mus, idant būtų įgyvendintas Jo
užmojis. Paulius rašo:
Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą,
būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo Sūnaus
pavidalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių.
(Romiečiams 8, 28–29)

Taigi mums iš anksto skirta mylėti Dievą ir tapti panašiems į Jėzaus Kristaus pavidalą. Šitai Dievas numatė dar gerokai prieš sukurdamas laiką. Ir visa, ką darome savo gyvenime ar tarnystėje, turi vesti
to tikslo link. Dievas tave sukūrė visų pirma ne tam, kad sėkmingai
įsilietum į kokios nors tarnystės komandą, aukotum milijonus karalystės labui, būtum garsus menininkas ar darytum karjerą. Pirminiu
Jo sumanymu, tu sukurtas netgi ne gydyti ligonius, teikti humani-
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tarinę pagalbą, gelbėti į sekso vergiją patekusias aukas, padėti kitiems išsivaduoti iš priklausomybių ar laimėti pražuvėlius Jėzui. Kad
ir kokie dievoti ir kilnūs atrodytų visi šie užmojai, turime suprasti,
kad daugelis darė tuos dalykus, bet taip ir nekirto finišo linijos. Tokie
neužbaigė savo bėgimo gerai todėl, kad pagrindinis jų tikslas buvo
tarnystė, o ne tai, kas slypi už jos.
Kyla kitas klausimas: o kokio tikslo vedinas Dievas mus iš anksto
paskyrė būti panašius į Jėzaus Kristaus pavidalą? Atsakymas paprastas: Jis mus pamilo ir troško ryšio, bendrystės su mumis, kad „ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu
mums Kristuje Jėzuje“ (Efeziečiams 2, 7).
Namie mes laikome kalytę, vardu Leksė. Ji tokia linksma, žaisminga, su ja smagu. Tačiau bendravimas su ja vyksta tik labai ribotame lygmenyje. Kartais net apmaudu, kad negaliu pasikalbėti. O štai
su sūnumis visai kas kita... Jiems suaugus, galime tikrai prasmingai ir
maloniai pabendrauti. Jie mums tikras turtas. Dievas ir mus sukūrė
bendravimui. Jis nenori su mumis riboto, menko bendravimo, kaip,
pavyzdžiui, aš bendrauju su Lekse. Jis nori turėti sūnų ir dukterų, su
kuriais galėtų laisvai bendrauti atvira širdimi.
Ir įsivaizduok, toks Jo tikslas buvo nuo pat pradžių. Kai tik sukūrė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, Viešpats vaikščiojo ir kalbėjosi su Adomu iš meilės jam. Vienas iš Adomo palikuonių suprato
Dievo tikslą — apie tą vyruką rašoma taip: „Henochas ėjo su Dievu.
Paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė“ (Pradžios 5, 24). Laiško
hebrajams autorius rašo: „Mat prieš perkeliamas [Henochas] gavo
liudijimą, jog patikęs Dievui“ (Hebrajams 11, 5). Kodėl Henochas
patiko Dievui? Ar įtiko Jam kokiu nors savo tarnavimu? Ne, jis tiesiog ėjo su Dievu ir palaikė artimą ryšį.
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Visa, ką Dievas darė praeityje, daro dabar ir darys ateityje tik dėl
to vieno vienintelio tikslo. Todėl dykumos tikslas — parodyti mums
kryptį, kad galėtume panašėti į Jėzaus Kristaus atvaizdą. Jei pamesime
iš akių Dievo mums paruoštą tikslą, nebepaisysime jokių apribojimų
ir regresuosime dvasiškai. Kai, tarkim, bažnyčia pameta iš akių Dievo
tikslą, ji išdžiūsta, pradeda trauktis ir lieka tik pasaulio dalykų varoma institucija. Mes labai dažnai pabrėžiame rezultatus (didesnius
skaičius, erdvesnes patalpas), užuot ėję ir darę mokiniais visų tautų
žmones bei padėję jiems panašėti į Kristaus pavidalą (Mato 28, 19).
Dar kartą atidžiai perskaitykime anksčiau cituotą patarlę: „Be
apreiškimo žūsta tauta. Palaimintas, kas laikosi įstatymo“ (Patarlių
28, 19 K. Burbulio vert.). Kitas vertimas skamba taip: „Kai nebėra
svajonių, tauta praranda savitvardą (nepaiso apribojimų)“. Tie apribojimai, apie kuriuos Dievas kalba, neleidžia mums pasitenkinti
menkesniu, žemesnio lygio pašaukimu — t. y. mes nejaučiame tobulo
pasitenkinimo, kol nesame supanašėję su Jo atvaizdu ir kol neregime
Viešpaties veido ir Jo apreikštos šlovės. Būtent tas apribojimas verčia
mus susiturėti ir nepriimti nieko, kas neatitinka tobulos Viešpaties
valios. Jis neleidžia mums leistis pasroviui kartu su pasauliu ir viską
daryti, kaip daro jis, kūniškai.
Kalbant apie viziją, verta atkreipti dėmesį į šiuos Jėzaus žodžius:
„Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui
bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje“ (Mato 6, 22–23). Čia Viešpats kalba ne apie fizinį regėjimą, bet
apie širdies viziją, arba mūsų požiūrį, — kaip į viską žiūrime ir vertiname. Nes taip, kaip mąstai savo širdyje, toks ir tapsi: „[...] nes kaip jis
galvoja savo širdyje, toks jis ir yra“ (Patarlių 23, 7 K. Burbulio vert.).
Tavo žvilgsnis į aplinkybes, kuriose atsidūrei, nulems, kaip jas
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pereisi. Juk dvylika žvalgų, ėję surinkti žvalgybinių duomenų apie
Pažadėtąją žemę, visi regėjo tuos pačius vaizdus — tuos pačius įtvirtintus miestus, tuos pačius milžinus, tas pačias Kanaano tautų kariuomenes. Tačiau tik du iš tų žvalgų — Jozuė ir Kalebas — viską
matė visai kitaip, nei likusieji dešimt. Tiedu į viską žiūrėjo Dievo
akimis, o kiti dešimt į Pažadėtąją žemę žvelgė iš natūralios patirties
perspektyvos, per savo pačių gebėjimų ir stiprybių prizmę. Kadangi
jų rega (vizija) buvo niekam tikusi, tai ir elgesys („visas kūnas“, Jėzaus
žodžiais tariant) buvo niekam tikęs. Savo lūpomis ir veiksmais jie
kalbėjo dalykus, priešingus Dievo valiai, ir Viešpats jų raportą įvertino kaip blogą, niekam tikusį:
Sakyk jiems: „Kaip aš gyvas, sako VIEŠPATS, padarysiu jums,
ką girdėjau jus sakant. Jūsų lavonai supus šioje dykumoje.
Iš visų jūsų, kurie buvote įskaityti surašyme, nuo dvidešimt
metų ir vyresnių, murmėjusių prieš mane, nė vienas neįžengs
į kraštą, kuriame prisiekiau jus apgyvendinti, išskyrus Jefunės
sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę.“ (Skaičių 14, 28–30)

Kas paskatino dešimt kitų žvalgų pateikti tokį raportą, po kurio
jiems jau nebebuvo lemta įžengti į Pažadėtąją žemę? Ogi jų požiūris — kaip jie matė tai, kas buvo jiems prieš akis. Tai nebuvo pranašiška vizija, o veikiau natūrali vizija. Ką pamatė, tą ir atraportavo.
Jei iš dykumos norime išeiti pergalingi, į viską būtina žvelgti
Dievo akimis. Izraelio vaikai jau skundėsi ir murmėjo ilgiau kaip
metus, dar prieš pasiunčiant žvalgus išžvalgyti Pažadėtosios žemės.
Jų nuostata jau buvo niekam tikusi, požiūris prastas, jie atmetė apreiškimą. Taigi tuo metu, kai Dievas jau leido jiems pamatyti žemę,
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tekančią pienu ir medumi, jie atsisakė žiūrėti į tai, kas gera, ir savo
žvilgsnį nukreipė į krašte gyvenančius milžinus.
Tie, kurie mato tiktai dykumą ir su ja susijusius sunkumus, mirs
savo dykumoje. O tie, kurie nenuleidžia akių nuo Pažado davėjo ir
laikosi Jo duotos vizijos, iš dykynės išžengs kaip pašventinti kariai,
pasirengę užimti priešais juos plytinčią Pažadėtąją žemę ir apsigyventi joje Dievo šlovei.
Todėl ir nenuleidžiame rankų [nepasilpstame, susilaikome,
išliekame santūrūs]. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus
vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas
dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visa
pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima,
bet kas neregima [į visa žiūrime Dievo akimis; laikomės Jo
požiūrio], nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini.
(2 Korintiečiams 4, 16–18)

Laikas, praleistas dykumoje, ir su ja susiję kentėjimai, lyginant su
tuo, kas laukia ir bus laimėta, yra niekis, laikinas sunkumas. Aišku,
kai esi tyrlaukių vidury, tą sunkumą nelengva priimti kaip laikiną
niekį, nebent turi tvirtą viziją, kas bus po to, kai išeisi iš dykumos.
Pačiam dvasinės dykumos įkarštyje man ir pačiam išmėginimai tikrai neatrodydavo nei trumpi, nei laikini. Kartais klausdavau savęs:
kada viskas pasibaigs? Ar Dievo pažadas apskritai kada nors bus ištesėtas? Kai tik pagaudavau save šitaip kalbant, beregint atmesdavau
tokias mintis ir drąsindavau save Viešpatyje. Prisimindavau praeityje
man duotas pranašystes ir „jų stiprinamas kovodavau gerą kovą“ (žr.
2 Timotiejui 1, 18). Tos pranašystės ir buvo Dievo vizija mano gyvenimui, kaip Jis tą apreiškė man per savo Šventąją Dvasią ir Žodį.
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Dykumoje siela virsta mūšio lauku. Siela — tai tavo protas, emocijos ir valia. Būtent valia turi galią diktuoti sprendimus — ar į viską,
kas vyksta aplink, žvelgsi Dievo ar kūno akimis. Šitai nulems, ar į
viską pažvelgsi Dievo požiūriu, ar visą dėmesį sutelksi tik į dykumoje
užklupusius vargus ir bėdas. Petras rašo: „Mylimieji, aš maldauju jus
kaip ateivius ir svečius susilaikyti nuo kūno geidulių, kurie kovoja
prieš sielą“ (1 Petro 2, 11).
Viskas priklauso nuo to, kur nukreiptas tavo žvilgsnis, — į
Viešpatį ar save. Kūno geiduliai, kovojantys prieš tavo mintis ir
emocijas, tavo dėmesį kreips į savanaudiškus interesus. Jie nukreips
tave tolyn nuo Dievo vizijos, nes savanaudiškumas nėra Dievo kelias.
Dievo kelias — savęs išsižadėjimas.
Šiandien skelbiama tokia evangelija, kuri nuolaidžiauja kūnui.
Šiandien dažnai skamba žinia, kuri neragina kryžiuoti kūno, o
veikiau guodžia ir ragina tenkinti troškimus, kurie iš tikro kovoja
prieš galutinį ir aukščiausią tikslą — panašėjimą į Kristaus atvaizdą.
Labai dažnai pagrindiniu tampa klausimas „Ką Dievas gali padaryti
dėl manęs?“, o ne „Ko Jis iš manęs trokšta?“ Paviršutiniška patogumo
evangelija neakcentuoja kančios, kuri iš tikro yra neatsiejama nuo
Kristaus sekimo. Dėl to daugelis pasitenkina paviršutiniška gyvensena. Tokia evangelija neparengia tikinčiųjų būti Dievo kariais. Apaštalas Paulius apie tai užsimena, rašydamas savo mokiniui Timotiejui:
Kęsk vargus kartu su manimi kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Atliekantis kario tarnybą neužsiima pragyvenimo reikalais, idant patiktų jį pašaukusiam tarnybon.
(2 Timotiejui 2, 3–4)
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Prisiklausę tokios laisvos, nevaržomos ir patogios evangelijos,
susidūrę su pasipriešinimu ar užėjus sunkumui, ieškome kuo greitesnio pabėgimo kelio, užuot priešinęsi sunkumams ir veržęsi kiaurai
per juos. Vizija, kurią gimdo patogumų evangelija, nėra nei dangiška,
nei pranašiška, o veikiau savanaudiška. Apaštalas Paulius rašo:
Todėl, karaliau Agripa, negalėjau būti neklusnus dangaus
apreiškimui. Iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visoje
Judėjoje ir pagonijoje ėmiau skelbti, kad žmonės atsiverstų,
sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi atsivertimą liudijančių darbų. Už
tai žydai sugriebė mane šventykloje ir mėgino užmušti. Bet,
Dievo padedamas, iki šios dienos aš tebeliudiju mažam ir
dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbę
įvyksiant pranašai ir Mozė, būtent, jog Mesijas kentės, jog,
pirmutinis prisikėlęs iš numirusių, paskelbs šviesą tautai ir
pagonims. (Apaštalų darbų 26, 19–21)

Pasaulyje esama daug apreiškimų ir vizijų, bet yra tik vienas
„dangaus apreiškimas“ — Tėvo valia. Derėtų atkreipti dėmesį, kad
Paulius sako: „Už tai žydai sugriebė mane šventykloje ir mėgino užmušti.“ Jis siekė dangaus vizijos ir susidūrė su didžiuliu pasipriešinimu. Jei būtų tikėjęs patogiąja evangelija, kurią daugelis šiandien
pamokslauja ir tiki, tos vizijos išsipildymo būtų ir nepamatęs. Paulius
nebūtų atkeliavęs iki karaliaus Agripos, nes būtų ieškojęs galimybių
išsisukti nuo sunkumų.
Jeremijas — kitas biblinis veikėjas, siekęs dangaus vizijos ir dėl
savo klusnumo patyręs nemažai persekiojimų (verbalinių ir psichologinių). Visa tai jį labai nuvargino ir vieną gražią dieną jis pasiskundė
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Naudingi patarimai
#12 Fiksuok savo patirtis
Šią knygą rašau, būdamas penkiasdešimt devynerių. (Kaip
greitai bėga laikas!) Žvelgdamas atgal, suprantu, kad laikas,
praleistas dykumoje, buvo pats geriausias. Būtent tais laikotarpiais patirdavau didžiausią augimą, nors tuo metu jausdavausi
žengiąs visai ne pirmyn, o veikiau atgal. Štai kodėl senas,
geras mūsų bičiulis Jobas sako: „Bet jis žino kiekvieną mano
žingsnį! Teištiria mane ugnimi, išeisiu tarsi grynas auksas“
(Jobo 23, 10).
Atvirai sakau, kad apie devyniasdešimt procentų visko,
ką užrašiau (o jau esu parašęs 20 knygų), išmokau ir patyriau
anaiptol ne pertekliaus ir klestėjimo laikotarpiais, o sausringomis dykumos dienomis. Mano patarimas tau skambėtų taip:
būdamas dykumoje, pasistenk užfiksuoti visus savo išgyvenimus ir patirtis. Tai, ką tau pavyks sužinoti ir išmokti tuo metu,
nepaprastai pravers ir stiprins kitus (taip pat ir tave patį vyresniame amžiuje). Kas žino, gal vėliau tie užrašai virs knyga!
Bičiuli, noriu tau pranašauti. Įsiklausyk į šiuos žodžius:
Dievo numatytu laiku Jis tavo gyvenime padarys kai ką tokio,
kas paveiks daugelio gyvenimus ir likimus. Taip nutiks, jei
tik leisi Viešpačiui įgyvendinti Jo tikslą, kol būsi dykynėje. Tu
paliksi gilų pėdsaką daugelio žmonių gyvenime ir džiaugsiesi
per visą amžinybę, matydamas savo klusnumo vaisių. Bičiuli,
tu išeisi kaip auksas — išgrynintas, ištirtas, stiprus ir tikras.
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Dievui: „Kodėl sėkmė lydi nedorėlius? Kodėl visi sukčiai tarpsta?“
(Jeremijo 12, 1). O Viešpats jam atsakė tiesiai šviesiai, be užuolankų:
„Jei lenktynės su pėsčiaisiais tave nuvargino, tai kaip galėsi varžytis
su raiteliais?“ (Jeremijo 12, 5). Kitaip tariant, „Jeremijau, jei pavargai
nuo velnio pėstininkų, ką darysi, susidūręs su jo kavalerija?“
Karas susideda iš atskirų mūšių
Turime atminti, kad didžių pergalių nebūna be didelių mūšių. Jeremijui darėsi tik sunkiau. Nuo piktų žodžių buvo pereita prie smurtinių veiksmų, jis buvo įmestas į kalėjimą. Vėliau buvo nutrenktas į
požeminį kalėjimą ir paliktas tenai mirti. Dievas jį galiausiai išvadavo iš visų persekiotojų.
Šiandien Kristaus kūne mes patiriame daugiausia psichologines
atakas, o ne fizinius persekiojimus kaip Pauliaus dienomis. Ką
darysime, jei pasipriešinimo forma keisis? Vargai, kuriuos patiriame
šiandien, turi sustiprinti mus ir paruošti sunkesnėms kovoms ateityje. Dykuma yra tarsi karinio parengimo, treniruočių stovykla,
kurioje esame ruošiami ateities kovoms. Taip, kaip kariams būna
pratybos, kad galėtų dalyvauti kare, taip ir Dievas savo šauktinius
siunčia į dykumą, norėdamas paruošti juos tinkamai įgyvendinti
savo pašaukimą karalystėje. Didžiausios kliūtys, kurias kariai turi
įveikti per pratybas, dažniausiai būna jų pačių baimės, silpnumai ir
nedrąsa. Didžiausios kovos, vykstančios dykumoje, verda mūsų sielos plotmėje.
Viena sunkiausių kovų užverda tada, kai susiduriame su nedrąsumu. Kartą, kai meldžiausi, Viešpats manęs paklausė, kas yra drąsos
priešybė. Atsakiau, kad baimė. Bet Jis sušnibždėjo, kad tai — nedrąsa.
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Niekada apie tai nebuvau nė pagalvojęs. Man iškart dingtelėjo, kad
ne be reikalo Jozuei net aštuonis kartus buvo pasakyta „būk stiprus ir
drąsus“ (žr. Skaičių 13, 20; Pakartoto įstatymo 31, 6–7. 23; Jozuės 1, 6.
7. 9. 18). Viešpats žinojo, kad tai jam bus didžiausias iššūkis. Nedrąsūs, neryžtingi dykumoje ar kovose pasidarome tuomet, kai žvilgsnis
krypsta į save, o ne į Dievą ir Jo misiją.
Priešo tikslas — priversti tave žiūrėti į save. Tą kiaulę pakišti jis
mėgino ir Jėzui, kai šis buvo dykumoje. Jėzus po keturiasdešimties
dienų nevalgymo buvo gerokai išalkęs, tad prisigretinęs velnias Jam
kalbėjo: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“
(Mato 4, 1–11). Velnias gundė Jėzų pasitelkti Dievo jėgą, nepaisant
Dievo kelio, ir apsirūpinti tuo, ko tuo metu geidė kūnas. Turime įsidėmėti štai ką: kai Dievas įteikia kokią nors dovaną, kartu žmogui
tenka ir atsakomybė teisingai ją naudoti ir nepiktnaudžiauti ja, bet
pasitelkti ją, kaip to trokšta Viešpats. Dievas ketino patenkinti Jėzaus
poreikius savais būdais. Velniui pasišalinus, atėjo angelai ir patarnavo Jėzui.
Pasižiūrėkime, ką kitoje vietoje Jėzus kalba apie savo tarnystę:
Į šį kaltinimą Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant
Tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir Sūnus.“ (Jono 5, 19)

Atkreipkime dėmesį į žodį „mato“. Jėzus nedarė nieko, kas nebuvo Dievo valia.
Sausringais laikotarpiais visuomet kils pagunda pasielgti savaip,
o ne taip, kaip to nori Dievas. Galime gundytis pasitelkti Dievo jėgą
ką nors gauti anksčiau Dievo numatyto laiko. Ar įsivaizduojate, kad
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mūšio lauke karys neklausytų vado įsakymų? Tokie „numeriukai“
liūdnai baigtųsi ne tik pačiam kariui, bet ir jo bendražygiams. Per
pratybas karys išmoksta paklusti vado įsakymams, kad per tikrą
mūšį netektų kvailai rizikuoti ir pakenkti sau bei kitiems.
Labai svarbu nepamiršti mums duoto dangaus apreiškimo. Bus
akimirkų, kai galvosime: Man reikia atsakymo tuojau pat! Turiu tučtuojau ko nors imtis. Jei nieko nedarysiu, viskas sužlugs. Jei Dievas tuo
metu nieko nesako, nereiškia, kad išvis su tavim nekalba. Dievas su
mumis kiekvieną akimirką. Galbūt tuo atveju Jis tiesiog ragina išvis
nieko nesiimti ir ramiai laukti. Tokiomis aplinkybėmis turime laukti
Viešpaties ir neskubinti įvykių:
Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk,
aš sakau, Viešpaties! (Patarlių 27, 14 K. Burbulio vert.)

Jei visą dėmesį sutelksime ne į Dievą, o į savo poreikius, mūsų
pečius užguls sunkumas, o mūsų ryžtas bus pakirstas. Nesileiskime
išblaškomi ir nesusitelkime į savo „lengvą dabartinį vargą“. Verčiau
nenuleiskime akių nuo to vargo mums ruošiamos neapsakomos, visa
pranokstančios amžinosios garbės (žr. 2 Korintiečiams 4, 17). Tai
mums priderantis džiaugsmas, kuris turi užvaldyti ir išryškinti mūsų
viziją.
Mums priderantis džiaugsmas
Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius
išmėginimus. Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė tesubręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli,
subrendę ir nieko nestokojantys. (Jokūbo 1, 2–4)
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Džiaugsmas yra dvasinė jėga, suteikianti stiprybės ištverti vargus
ir išmėginimus. Dievo žodis mus ragina viską laikyti tikru džiaugsmu,
o ne vienus dalykus — džiaugsmu, kitus — liūdesiu. Savo širdyse neturėtume džiugesio atmiešti liūdesiu. Tarkime, grandinė sudaryta iš
99 džiaugsmo grandelių ir vienos liūdesio grandies. Tačiau grandinė
stipri tiek, kiek stipri kiekviena jos grandis. Vadinasi, turi būti 100
džiaugsmo ir 0 liūdesio grandžių, jei norime atrasti stiprybės tam
tikroje situacijoje.
Puikiai žinome, kaip lengva viską laikyti tikru džiaugsmu, kai
viskas eina kaip iš pypkės. Bet ne apie tokias situacijas kalbama
šiame tekste. Čia raginama laikyti tikru džiaugsmu, kad pakliūvame
į visokius išmėginimus: dykumą, persekiojimą, sunkumus, vargus ar
bet kokį priešiškumą. Dievas taip liepia, nes žino, kad „[...] džiugesys
VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė“ (Nehemijo 8, 10). Džiaugsmas, kylantis iš artimo ryšio su Dievu, sustiprina mus.
Visa mano šeima — žmona, sūnūs, marčios ir vaikaičiai — teikia
man daug džiaugsmo! Kai kur nors keliauju ir būnu toli nuo namų,
dažnai išsitraukiu šeimos nuotrauką. Kaskart pažiūrėjus į ją, mano
širdį pripildo džiugesys, kuris iškart sustiprina mane, pakelia ūpą. Tą
patį Nehemijas kalbėjo saviškiams, kuriems buvo užėjęs sunkus laikas. Jis šaukė jiems: „Neliūdėkite dėl šios užslinkusios bėdos, verčiau
nukreipkite akis į Viešpatį. Kai artinsitės prie Jo, džiaugsmas užlies
jūsų širdis ir jūs pajusite jėgų antplūdį.“
Šlovinimas padės nukreipti akis nuo savęs į Viešpatį. Pačiame
išmėginimų įkarštyje, kai esame iš visų pusių spaudžiami, labai lengva
pamesti iš akių Dievą ir nebeprisiminti Jo galios. Dovydas didžiąją
dalį savo psalmių parašė ne tuomet, kai viskas ėjo kaip per sviestą, o
kai buvo įklimpęs į bėdas. Tik šlovindamas Dievą jis įstengė išstovėti
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ir likti stiprus labai nepalankiomis aplinkybėmis. Pranašo Izaijo lūpomis Dievas sako suteiksiąs mums „vainiką vietoj pelenų ir džiugesio
aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę — vietoj bailumo...“ (Izaijo 61, 3).
Pamenu, kaip kartą, labai sunkiu metu, šita eilutė man buvo tikras išsigelbėjimas. Buvau namie vienas, kai staiga pajutau slegiantį
sunkumą. Pradėjau melstis, bet padėtis tik pablogėjo. Viduje pajutau
Dvasios raginimą užsileisti šlovinimo muziką. Taigi nuėjau, užsileidau šlovinimą ir pradėjau kartu giedoti. To nepakako, tai vėliau pradėjau dar ir šokti Viešpaties akivaizdoje. Vis dar tebejutau didžiulį
sunkumą širdyje, todėl šokti buvo tikrai keista ir nelengva.
Kai perklausiau visas giesmes plokštelėje, pajutau paraginimą
užleisti ją dar kartą. Klausant antrą kartą, pradėjau girdėti, ką giedu.
Staiga širdies akies krašteliu išvydau Jėzų, sėdintį soste ir gaubiamą
didelės meilės. Sielą pamažėle užliejo džiaugsmas ir aš pradėjau daug
laisviau šokti. Pastebėjau, kaip mano akys nukrypo nuo savęs į Jėzaus didybę. Per kitas trisdešimt minučių aš jau giedojau, šokau ir
laksčiau po namus kaip kvaištelėjęs. Sunkumas pasitraukė, mane užplūdo gyvybė ir jėgos, kurių vos prieš pusvalandį labai stokojau.
Šlovinant Dievą dėmesys vėl buvo sutelktas į Jį. Patyriau tai,
apie ką Izaijas rašo tokiais žodžiais: „Džiaugdamiesi semsitės vandens iš išganingųjų versmių“ (Izaijo 12, 3). Su Viešpaties teikiamu
džiaugsmu iš tikro ėmiau semtis stiprybės iš išganingųjų versmių.
Šlovinimas ir garbinimas padeda išlaikyti akis nukreiptas į mums
priderantį džiaugsmą ir per daug nesusitelkti į supančias aplinkybes:
Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime
visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime
mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą
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ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų,
nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto
dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį
priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! O jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grumiantis su
nuodėme. (Hebrajams 12, 1 – 4)

Jėzus ištvėrė didžiausią išmėginimą, kokio niekam daugiau neteks iškentėti, išlaikydamas savo žvilgsnį nukreiptą į Jam priderantį
džiaugsmą — prisikėlimą, įvykusį po nukryžiavimo. Jo klusnų kentėjimą lydėjo šlovė, kuri galiausiai į Dievo karalystę atvedė daug sūnų
ir dukterų, taip pat tave ir mane!
Toks kelias mūsų laukia, sekant Jo pėdomis. Tik išsižadėjus savęs
ir nukryžiavus kūną, laukia prikeltas gyvenimas. Už kūno kentėjimų
slypi taip reikalinga branda, vedanti į dar artimesnį ryšį su Jėzumi.
Už dykumoje patiriamų sunkumų slypi didesnė šlovė! Paulius rašo:
„Aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja
garbe, kuri mumyse bus apreikšta“ (Romiečiams 8, 18).
Dievo garbė bus apreikšta bažnyčioje dar prieš Kristaus sugrįžimą. Ji bus tokia didinga ir plačiai aprėpianti, kad į išgelbėjimą patrauks ištisus miestus ir tautas. Žemė dar nebus mačiusi tokio masto
Jo galios apsireiškimo, kaip tuomet, kai ji bus apreikšta Kristaus sekėjuose, kurie bus leidę Dievui juos nuskaistinti ir išgryninti. Tam
Dvasios išsiliejimui, kuris ves į didžiąją pjūtį, nereikės jokios žmonių
reklamos. Jį išgarsins paties Dievo galybė ir garbė!
Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis, lyg jums būtų
atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau
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džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada,
kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis.
(1 Petro 4, 12–13)

Dar kartą klausiu: tai koks gi tas mums priderantis džiaugsmas? Tai Dievo garbė, Jo šlovė, kuri apsireikš tuose, kurie kenčia
dėl Kristaus paklusdami Jam. Atkreipk dėmesį, kad tiek, kiek kenti,
atitinkamai tiek turėtum ir džiaugtis, suvokdamas, kad kuo didesnis
pasipriešinimas, tuo didesnė šlovė.
Nebijok prarasti savo gyvenimo
Bičiuli, jokiu būdu nesiliauk ieškojęs Dievo, užėjus pasipriešinimui.
Turi suprasti, kad Viešpats įves tave į sunkias ir sudėtingas gyvenimo situacijas, nes kuo didesnis mūšis, tuo didesnė pergalė karalystei ir tau. Tačiau net ir pačiame kovų įkarštyje, pačiame išbandymų
siautulyje visuomet atmink:
Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis
neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir
išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. (1 Korintiečiams 10, 13)

Kad ir kokie išmėginimai tavęs lauktų, tu gausi jėgų juos pereiti sėkmingai ir šlovingai, antraip Dievas tau jų nė neskirtų! Jei myli
savo gyvenimą, tai užėjus sunkumams greit pasiduosi. Tu atsisakysi
didžio siekio ir susitaikysi su bevaise gyvensena. Apreiškimo knygoje
rašoma: „Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu.
Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti“ (Apreiškimo 12, 11).
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Tie, kurie labiau rūpinasi savimi nei Dievo valia, labiau brangina
savo gyvenimą. Jėzus sako: „Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją
praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras“ (Mato 16, 25).
Mes įstengsime ištverti visa, kas mūsų laukia ateinančiomis dienomis, tik tuo atveju, jei nebranginsime savo gyvybės, nebijosime prarasti savo gyvenimo. Noriu toliau raginti tave veržtis pirmyn, kol „tik
iš aukštybių Dvasia bus išlieta ant mūsų, dykuma virs sodais, o sodai
suvešės kaip miškas“ (Izaijo 32, 15).
Dykuma nėra ta vieta, kur turėtume nuleisti savo kovos ginklus
ir pasiduoti! Tai vieta, kur turime išlikti stiprūs, drąsūs ir pasiryžę
vykdyti Viešpaties valią. Ten turime atsiduoti Dievui ir nuosekliai,
tvirtai priešintis velniui.
Jei eini per dykumą šiuo metu, žinok, kad Dievas atvedė tave ten,
jog pats pamatytum, kas tavoj širdy. Labai dažnai tai, ką palaikydavau
velnio gundymais, paaiškėdavo besą gerai užslėptos mano gyvenimo
sritys, kurių dar nebuvau pašventęs Kristui. Toliau siekdamas dangiško apdovanojimo, nepamiršk šių žodžių:
Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės
eisenoje. (2 Korintiečiams 2, 14)
Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus?
ar kalavijas? Tačiau visa mes lengvai nugalime per tą, kuris
mus pamilo. (Romiečiams 8, 35. 37)
Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų
Viešpatį Jėzų Kristų. (1 Korintiečiams 15, 57).
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Nesiliauk veržęsis link Dievo ir ieškojęs Jo! Niekada nepasiduok
ir nenuleisk rankų. Brangink ir saugok Jo tau suteiktą viziją, kad ir
kas nutiktų.
Juozapo padėtis atrodė beviltiška, kai jis buvo įmestas į duobę, o
vėliau išvežtas į svetimą kraštą ir atsidūrė belangėje. Atrodė, kad gyvenimas baigtas. Kokia ateitis galėjo laukti tokiomis aplinkybėmis?
Tačiau atmink, kad „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui
viskas įmanoma“ (Morkaus 10, 27). Kad ir kaip sunku būtų, atmink:
„Tikinčiam viskas galima!“ (Morkaus 9, 23).
Nenuleisk akių nuo tau priderančio džiaugsmo — garbės, kuri
bus apreikšta tavyje. Tai suteiks tau stiprybės priešais laukiančius išbandymus. Toliau ieškok Dievo visa širdimi ir tikėk tuo, ką Jis kalbės
per savo Dvasią ir Žodį. Taip elgdamasis dykumoje anksčiau ar vėliau būtinai iškovosi pergalę.
Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir
savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus
ir džiaugsmingus, vieninteliam Dievui, mūsų
Gelbėtojui, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų
tebūna šlovė, didybė, valdžia ir galybė prieš
visus amžius ir dabar, ir visais amžių amžiais!
Amen. (Judo 1, 24–25)

KLAUSIMAI DISKUSIJAI
Jeigu šią knygą nagrinėji pasitelkdamas vaizdinę studijų medžiaga
„Dykuma“, rekomenduočiau peržiūrėti po vieną savaitinę pamoką
ir aptarti klausimus diskusijų grupelėje. Vaizdo medžiaga padės geriau įsisavinti knygoje gvildenamas temas, todėl idealiausia būtų ir
skaityti knygą, ir žiūrėti vaizdo pamokas. Sėkmės!

1 PAMOKA
Perskaityk 1 skyrių
1. Kuo Dievo visurbuva skiriasi nuo apreikšto artumo? Kodėl
mums pravartu suprasti šį skirtumą?
2. Kodėl mums svarbu atpažinti, koks laikotarpis užėjęs mūsų
gyvenime? Kuo naudinga žinoti, kad einame arba neiname
per dykumą dabartiniu metu?
3. Kodėl šėtonas taip naudojasi dykumos laikotarpiu gundydamas mus sąmoningai nusidėti arba iš viso atsisakyti
tikėjimo?
4. Kodėl Dievas leidžia užsitęsti dykumos periodui?
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2 PAMOKA
Perskaityk 2 ir 3 skyrius
1. Dykuma turi net ne vieną, o keletą tikslų. Kuris iš septynių
pamokoje minimų punktų didžiausią atgarsį randa tavo
širdyje ir kodėl?
2. Kaip manai, kodėl klusnumas Dievui dykumoje lemia dvasinį augimą ir brandą?
3. Dykumoje apie save sužinai daug naujo. Kokių dalykų apie
save ir savo kelią su Dievu išsiaiškinai, būdamas savo dvasinėje dykumoje?
4. Kaip išmokai pasisemti stiprybės iš Dievo per šį sunkų, žeminantį laikotarpį?
3 PAMOKA
Perskaityk 4 skyrių
1. Tarp pažado davimo ir ištesėjimo yra proceso atkarpa. Kaip
manai, kuo tas procesas svarbus?
2. Kaip pažado procesas veikia asmeniškai tavo gyvenime?
3. Kaip manai, kodėl Dievas duoda pažadą dar gerokai prieš
prasidedant procesui?
4. Kodėl turėti pažadą iš Dievo visam gyvenimui geriau ir svarbiau, nei turėti planą, pavyzdžiui, ateinantiems penkeriems
metams?
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4 PAMOKA
Perskaityk 5 ir 6 skyrius
1. Kaip Sauliaus ir Dovydo gyvenimo palyginimas padeda
mums suprasti Dievo apvalančio ir išgryninančio darbo
dykumoje svarbą?
2. Išgrynintą auksą lengviau apdoroti, nes jis minkštesnis. Kai
mes esame Dievo išgryninti, Jam irgi lengviau mus naudoti.
Tampame paslankesni, lankstesni, minkštesni. Ką reiškia
turėti „minkštesnį“ požiūrį į Dievą?
3. Kai nešvarumus ir priemaišas išdeginanti Dievo ugnis iškelia
į paviršių kokias nors slaptas mūsų nuodėmes ar silpnybes,
kokia turėtų būti mūsų reakcija?
4. Kaip išgryninimo procesas padeda mums aiškiau matyti
Jėzų?
5 PAMOKA
Perskaityk 7 skyrių
1. Kodėl Dievui nepatinka murmėjimas? Dėl ko tau norisi murmėti ir skųstis šiuo gyvenimo laikotarpiu?
2. Kuo murmėjimas Malachijo knygoje skiriasi nuo skundų
Jeremijo knygoje? Kodėl Dievą vienas murmėjimas pykdo, o
į Jeremijo skundimąsi Jis atsiliepia?
3. Teismas reiškia nuosprendį, o ne pasmerkimą. Kai Dievo
teismas prasideda nuo Jo namų, tai reiškia, kad Jis nuspren-
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džia, kuris yra vertas eiti Jo tarnybą. Kaip manai, į ką Dievas
atsižvelgia, priimdamas tokį sprendimą?
4. Dievas ieško indų, tinkamų Jo tarnystei. Kaip apibūdintum
skirtumą tarp išrinkimo ir pašaukimo?
6 PAMOKA
Perskaityk 8 skyrių
1. Kokia buvo tavo pirmoji reakcija, išgirdus, kad kentėjimas yra
dovana? Kaip tavo požiūris pasikeitė iki pamokos pabaigos?
2. Dievas neleis tavęs mėginti daugiau, nei tavo jėgos leidžia.
Kaip šis teiginys tave padrąsina?
3. Dievas nepaliks tavęs su turimu jėgų, stiprybės kiekiu. Ką
šitai moko apie Dievo planą tavo gyvenimui?
4. Šiandien Dievas leidžia mums patirti tam tikrus
išmėginimus, kurie yra tik rytojaus sunkumų įvaizdis (kaip
situacija simuliatoriuje, kur modeliuojamos situacijos). Ką
Dievas yra tau kalbėjęs apie ateitį, kad padėtų geriau suprasti
dabar patiriamus sunkumus ir išmėginimus?
7 PAMOKA
Perskaityk 9 skyrių
1. Sekti paskui Dievą — ne visuomet logiškiausias sprendimas.
Kodėl sunku pasikliauti Dievu, kai Jis veikia ne tradiciniais
būdais?
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2. Kaip jautiesi, kai Dievas veikia ne pagal tavo „grafiką“? Kokias pagundas ar spaudimą jauti, kai Dievo pažado ištesėjimas užvilkinamas?
3. Ar savo kailiu teko patirti, kad tai, kas užgimsta iš kūno, turi
būti kūno palaikoma? Kuo tai skiriasi nuo dalykų, gimusių iš
Dievo?
4. Kas suteikia tau užtikrintumo, kad per gyvenimą eini Dievo
nubrėžtu keliu?
8 PAMOKA
Perskaityk 10 skyrių
1. Dykuma yra vieta, kur apsireiškia Dievas. Kodėl tuomet tuo
laikotarpiu atrodo, kad Jis yra tolimas ir nepasiekiamas?
2. Ką reiškia visų pirma ieškoti Dievo, o ne Jo palaiminimų?
3. Kokia grėsmė kyla, kai Dievo duotas pažadas ar Jo skirtas
pašaukimas tampa svarbesni už patį Dievą?
4. Kai sužinojai, kaip Dievas apsireikšdavo bibliniams veikėjams, kaip tas pakeitė tavo požiūrį ir supratimą apie dykumos laikotarpį?
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9 PAMOKA
Perskaityk 11 skyrių
1. Kodėl taip svarbu, kur ieškome paguodos sausringuoju metu?
2. Kaip sustiprėja dvasinės mūsų šaknys, kai kasamės giliau maldoje ir Šventajame Rašte, ypač kai to daryti visai
nesinori?
3. Kaip tave padrąsina žinojimas, kad didžiausias puolimas
prieš tavo derlių kyla dar prieš tam derliui pasimatant?
4. Kodėl Dievo ištikimybės apmąstymai pakeičia dykumos
laikotarpį?
10 PAMOKA
Perskaityk 12 skyrių
1. Kaip dykuma parengė tave permainų laikotarpiui?
2. Kodėl permaina tokia sunki? Kas tau asmeniškai sunkiausia,
prisitaikant prie permainų?
3. Kas tau labiausiai įsirėžė iš viso vynmaišių atnaujinimo proceso? Kodėl?
4. Kad priimtume ką nors naujo, pirmiau turime paleisti iš
rankų tai, kas sena. Ką turi paleisti, kad galėtum priimti kai
ką naujo?

PRIEDAS
Išganymas skirtas kiekvienam
Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi,
kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi
priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į
išganymą.
Romiečiams 10, 9–10

Dievas nori, kad patirtum gyvenimo apstybę. Jis trokšta užmegzti
su tavimi ryšį ir turi parengęs planą tavo gyvenimui. Tačiau yra tik
vienas kelias, kuriuo eidamas atrasi savo tikrąjį likimą: turi priimti
išgelbėjimą per Dievo Sūnų Jėzų Kristų.
Per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą Dievas atvėrė tau kelią į savo karalystę kaip mylimam sūnui ar dukrai. Per Jėzaus auką ant kryžiaus tau
tapo laisvai prieinama amžinojo, apstaus gyvenimo dovana. Išganymas yra išgelbėjimas, Dievo tau dovanojama dovana. Jos neįmanoma
užsidirbti ar kaip nors kitaip pelnyti.
Norėdamas priimti tą dovaną, visų pirma išpažink savo nuodėmę, atsiprašyk Dievo, kad lig šiol gyvenai nekreipdamas dėmesio į
savo Kūrėją, nes tai ir yra pagrindinė visų kitų nuodėmių priežastis.
Atgaila yra svarbiausias dalykas, priimant išganymo dovaną. Petras
tai aiškiai pabrėžė tą dieną, kai išsigelbėjo penki tūkstančiai žmonių.
Jis sakė: „Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės“ (Apaštalų darbų 3, 19). Šventasis Raštas tvirtina, kad gimstame nuodėmės vergais. Tos vergijos šaknys siekia Adomo laikus,
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pirmąją jo padarytą nuodėmę. Tai jis pirmas sąmoningai nepakluso
Dievui. Atgaila yra sprendimas nebepaklusti savo ar šėtono (visokio melo tėvo) valiai ir pradėti klausyti naujojo Šeimininko — Jėzaus
Kristaus, kuris savo gyvybę už tave guldė.
Priimk Jėzų kaip savo Viešpatį. Leisk Jam viešpatauti visame tavo
gyvenime (kuris apima dvasios, sielos ir kūno plotmes). Atiduok į Jo
rankas visa, kas esi ir ką turi. Tegul Jo valdžia tampa absoliuti. Kai
priimi šį sprendimą, tą pat akimirką Dievas perkelia tave iš tamsybės
į savo nuostabios karalystės šviesą ir garbę. Tu pereini iš mirties į
gyvenimą — tu tampi Jo vaiku!
Jei nori priimti Jėzaus tau teikiamą išganymą, melskis tokiais
žodžiais:
Dieve, kuris esi danguje, pripažįstu, kad esu Tau nusidėjęs ir stokoju Tavo teisumo, neatitinku jo standartų. Už savo nuodėmę nusipelnau teismo ir bausmės amžinybėje. Ačiū, kad nepalikai manęs
likimo valiai. Tikiu, kad Tu atsiuntei Jėzų Kristų, savo viengimį Sūnų,
gimusį iš mergelės Marijos, mirti už mane ir užnešti mano kaltes ant
Kryžiaus. Tikiu, kad trečią dieną Jėzus buvo prikeltas ir šiandien sėdi
Tavo, Dieve, dešinėje kaip mano Viešpats ir Gelbėtojas. Šiandien aš
atgailauju už savo nuodėmes, atsiprašau, kad lig šiol gyvenau nekreipdamas į Tave dėmesio, atsiskyręs nuo Tavęs, ir pavedu savo gyvenimą
Jėzaus viešpatystei.
Jėzau, aš išpažįstu Tave savo Viešpačiu ir Gelbėtoju. Ateik į mano
gyvenimą savo Dvasia ir padaryk mane tikru Dievo vaiku. Aš atsižadu
tamsybių darbų ir visų netikusių dalykų, į kuriuos anksčiau rėmiausi,
ir nuo šios dienos pasižadu daugiau nebegyventi sau. Meldžiu, kad iš
Tavo malonės galėčiau gyventi Tau, kuris pasiaukojai už mane, idant
gyvenčiau per amžius.
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Ačiū Tau, Viešpatie. Atiduodu savo gyvenimą į Tavo rankas ir,
kaip byloja Tavo žodis, dėl to tikrai neliksiu sugėdintas. Jėzaus vardu.
Amen.
Sveikas įsiliejęs į Dievo šeimą! Raginu pasidalinti šia džiugia
žinia su kitu tikinčiuoju. Būtinai prisidėk prie kokios nors krikščionių bendruomenės, kur skelbiamas Dievo žodis, kur mokoma
Biblijos tiesų. Susirask ten draugų tarp tikinčiųjų, kurie drąsintų ir
ragintų augti tikėjimu. Jei nori, kad mes rekomenduotume kokią vietinę bažnyčią, drąsiai rašyk mums (MessengerInternational.org).
Žinok, prasidėjo kvapą gniaužianti kelionė. Linkiu tau augti apreiškimu, malone ir draugyste su Dievu kiekvieną mielą dieną!

GĖRIS AR DIEVAS?
Kodėl Dievo be gėrio nepakanka?

Jei tai gerai, tai iš Dievo, taip?
Šiais laikais žodžiai „geras“ ir „Dievas“, atrodo, tapo sinonimais. Mes tikime,
kad tai, kas bendrai laikoma geru, atitinka Dievo valią. Dosnumas, nuolankumas ir teisingumas yra gerai. Savanaudiškumas, arogantiškumas ir žiaurumas
yra blogai. Skirtumas tarp šių dalykų atrodo gana akivaizdus.
Bet ar viskas tuo ir baigiasi? Jei gėris yra toks akivaizdus, kodėl Biblija mus
moko, kad mums būtina įžvalga, jog jį atpažintume?
„Gėris ar Dievas?“ nėra dar vienas mokymas, kaip padėti sau. Ši knyga jus paragins daugiau nei tik pakeisti savo elgesį. Ji įgalins jus susijungti su Dievu taip,
kad tai pakeis kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą.

Available at:		

CloudLibrary.org

AMŽINYBĖS ĮKVĖPTI

Gyvenkite taip, kad jūsų gyvenimas būtų vertingas šiandien ir amžinybėje

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

Available at:		

CloudLibrary.org

KRIPTONITO
SUNAIKINIMAS

Tu gali sunaikinti tai, kas atima tau jėgas

Visai kaip Supermenas, peršokantis bet kokią kliūtį ir įveikiantis bet kokį
priešą, Kristaus sekėjai turi antgamtinį gebėjimą nugalėti prieš akis iškilusius
sunkumus. Bėda ta, kad tiek Supermeno, tiek mūsų atveju, šalia vis atsiranda
kriptonitas, kuris sekina mūsų jėgas.
Aišku, tiek Supermenas, tiek kriptonitas yra išgalvoti. Užtat „dvasinis kriptonitas“ – tikras, nepramanytas.
Šioje knygoje rasite atsakymus į daugelį kamuojančių klausimų. Pavyzdžiui,
kodėl tiek daug krikščionių šiandien neįstengia patirti dieviškos jėgos, kuri taip
plačiai ir galingai reiškėsi tarp I a. krikščionių?
Savo knygoje „Kriptonito sunaikinimas“ autorius atskleidžia, kas galėtų būti
tas kriptonitas mūsų gyvenime, kodėl jis paėda ir sutrikdo mūsų bendruomenes ir kaip išsilaisvinti iš jo vergijos. Ši knyga skirta ne silpnos širdies žmonėms.
Joje autorius be jokių pagražinimų atskleidžia svarbią tiesą, kurią pravartu žinoti kiekvienam Kristaus sekėjui, siekiančiam toliau žengti nelengvu, bet gilų
pasitenkinimą teikiančiu perkeitimo keliu.

Available at:		

CloudLibrary.org

Messenger International organizacija pavieniams asmenims, šeimoms,
tikinčiųjų bendruomenėms ir net ištisoms tautoms padeda patirti perkeičiančią Dievo žodžio jėgą, kad jos būtų pasiruošusios ir pajėgtų spręsti šį
pasaulį kamuojančias neteisybės ir kitokias problemas.

Cloud Library yra internetinė platforma,
e-biblioteka, pastoriams ir kitiems
lyderiams visame pasaulyje suteikianti
nemokamą prieigą prie skaitmeninių
išteklių įvairiomis kalbomis.
Apsilankę svetainėje CloudLibrary.org,
galėsite parsisiųsti įvairios J. ir L. Bevere‘ių
paruoštos medžiagos daugiau kaip
100-tu kalbų! Tai e-knygos, vaizdo ir
garso mokomoji medžiaga, audio knygos,
Biblijos ir kitokia naudinga informacija.

Norite daugiau? Skenuokite QR kodą:

CloudLibrary.org

RINKINYS „DIEVE, KUR TU?!“
Knyga, kurią laikote savo rankose, yra tik viena iš Johno Bevere‘o paruoštos
mokymo programos dalių. Skaitydami šią knygą ir kartu pasitelkdami pridėtą
pagalbinę medžiagą DVD formatu bei parsisiuntę iš CloudLibrary.org, galėsite
kruopščiai išnagrinėti kiekvieną šio, gyvenimą keičiančio, mokymo aspektą.
Atidžiai išstudijuota, ši medžiaga padarys didžiulę įtaką jūsų krikščioniškai
gyvensenai, sutvirtins jus ir paskatins dar uoliau tarnauti Dievui ir dėl Jo darbuotis.
„Dieve, kur Tu?!“ mokymo medžiaga sudaryta iš kelių dalių. Raginame visas
jas parsisiųsti ir jomis naudotis.
- Knyga „Dieve, kur Tu?!“
Vienintelis popierinis programos komponentas. Ją kaip e-knygą rasite ir
pridėtame DVD.
- Mokymo programa „Dieve, kur Tu?!“ DVD formatu
Prie knygos pridėtame diskelyje rasite mokymo medžiagą skaitmeniniu
formatu. Greičiausiai per buitinį DVD grotuvą medžiagos negalėsite
žiūrėti, tačiau ją galėsite parsisiųsti į savo planšetę, kompiuterį ar
išmanųjį telefoną.
- Audio knyga „Dieve, kur Tu?!“
Visus knygos skyrius rasite įskaitytus MP3 formatu.
- Video sesijos „Dieve, kur Tu?!“
Visas 11 sesijų rasite MP4 formatu.
- DVD rasite ir keletą kitų e-knygų bei daug mokomosios medžiagos.
Multimedijos mokymo išteklius, e-knygas, Biblijas galite nemokamai
parsisiųsti iš svetainės
CloudLibrary.org

VISA ŠI MOKOMOJI MEDŽIAGA —
MŪSŲ DOVANA JUMS!

Suteikiame leidimą laisvai kopijuoti ir platinti mokymo medžiagą, esančią
DVD formatu. Galite siųsti ją elektroniniu paštu savo bičiuliams, kopijuoti
tekstą, įsikelti į kompiuterį ir išsisaugoti Word failų pavidalu, siųsti pamokymus savo bažnyčios nariams, parsisiųsti savo ar kitų asmeniniam naudojimui.
Dalykitės šia medžiaga, jei tik matote, kad yra poreikis — visur, kur žmonės
alksta Dievo žodžio ir jiems reikia paskatinimo gyventi krikščioniškai.
Ką turėtumėte žinoti apie rinkinį?
Šis DVD nepasileis per buitinį video grotuvą todėl, kad jame yra
įvairūs failai: video, audio ir tekstiniai. Visus tuos failus galite
įsikelti į savo kompiuterį ar kitą skaitmeninį aparatą.
MP4 video failus parsisiųskite į savo planšetę ar kompiuterį.
MP3 audio failus parsisiųskite į savo audio grotuvą, išmanųjį
telefoną ar kompiuterį.
E-knygas galite parsisiųsti į savo telefoną, planšetę ar kompiuterį. Jos lengvai skaitomos. Tekstą galite atsispausdinti ir padauginti, naudotis patys ir duoti kitiems.
Daugiau mokymo medžiagos įvairiomis kitomis kalbomis rasite e-bibliotekoje

			
CloudLibrary.org

