
„Kai Avinëlis atplëđë septintŕjá antspaudŕ ...” „Bet jűs esate
prisiartinć prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus
Jeruzalës ... Ţiűrëkite, kad neatmestute To, kuris kalba ... : Dar
kartŕ Ađ sudrebinsiu ne tik ţemć, bet ir dangř ... Todël gaudami
nesudrebinamŕ Karalystć, bűkite dëkingi; tuo tarnaukime, kaip
patinka Dievui, su pagarba ir đventa baime ...” „ ... Kristus
pasirodë ... Vyriausiuoju Kunigu, ... per didesnć ir tobulesnć
Padangtć ... Iđgaudamas amţinŕ atpirkimŕ.” – Apr 8:1; Hbr
12:22, 25, 26, 28; 9:11, 12.
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LAIĐKAS FILIPIEČIAMS yra vienas iđ pačiř mei-
lingiausiř laiđkř, kuriuos yra parađćs Apađtalas

Paulius baţnyčiai. Aiđkiai matyti, kad ta ma-
ţa Vieđpaties ţmoniř bendruomenë pamilo já taip
karđtai, kaip ir jis juos. Apađtalo vargai bei sielvartai
dël jř, sukëlë nesibaigiantá dëkingumŕ ir prisiriđimŕ
jř đirdyse. Đis laiđkas buvo parađytas apie 60-64 me-
tus, kada Paulius tebebuvo kaliniu Romoje, o ir
aplinkybës rodë, jog jo mirtis buvo beartëjanti.

Baţnyčia Filipuose yra pirmoji iđ ásteigtř Euro-
poje, ir jos pradţia buvo labai kukli. Dievo Dvasiai
nurodţius palikti Azijŕ ir eiti á Makedonijŕ
(Apd 16:6-10), Paulius ir Silas ieđkojo progos tar-
nauti Vieđpačiui đitame áţymiame mieste. Ten
Evangelijos ţiniŕ priëmë ne kokie átakingi vadai,
bet kai kurie paprasti ţmonës, kurie susirinkdavo
uţ miesto vartř, ant upës kranto, kur, paprastai, ir
bűdavo maldř susirinkimai.

Lidija dievobaiminga, pamaldi moteris

Lidija, garbinusi Dievŕ dar prieđ Pauliui atvyks-
tant á Filipus, buvo viena iđ tř, kurios priëmë Kris-
taus Evangelijŕ su dţiaugsmu. Jos gimtasis miestas
buvo Tiatyrai, Egëjaus jűros rytiniame pakrađtyje, pa-
garsëjćs daţř gamyba. Ji turbűt atvyko á Filipus
norëdama uţsidirbti pragyvenimui kaip „prekiauto-
ja purpuru”. Vieđpats atvërë jos đirdá ir ji bei jos na-
miđkiai buvo pakrikđtyti, ir taip susiformavo pirmas
krikđčioniđkos kongregacijos branduolys Europoje.

Nuo pat pirmř dienř Filipuose tarp Pauliaus ir
broliř uţsimezgë stiprus broliđkas meilës ryđys.
Apađtalo ir jo bendrakeleiviř misionierines pastan-
gas visada lydëdavo pavojai. Pasitaikius pirmai pro-
gai ir pateikus suklastotus kaltinimus, jis su Silu bu-
vo aređtuoti ir ákalinti. Juos paleidus iđ kalëjimo ir
valdţiai pareikalavus palikti miestŕ, pirmiausia jie
nuëjo á Lidijos namus ir prieđ iđvykstant nuramino
ten susirinkusius brolius. 

Praktinë pagalba Apađtalui Pauliui

Đventame Rađte paminëti gal bent keturi atve-
jai, kai iđ đio surinkimo Apađtalas gavo ne tiktai
uţuojautos ir pasveikinimo ţodţius, bet ir finansinć
paramŕ Evangelijos skelbimo darbui. Jie siuntë do-
vanas, kai Paulius skelbë Tesalonikoje ir Korinte.
Jam bűnant kaliniu Romoje, đis mielađirdingas su-
rinkimas jo neuţmirđo ir jř pasiuntinys Epafrodi-
tas nuneđë Pauliui paskutiná jaudinantá jř meilës
priminimŕ (Flp 4:18).

Đis brangus bendradarbis Evangelijos skelbime
buvo „arti mirties”, bet kai iđgijo, Apađtalas Paulius
pasiuntë per já tŕ nuostabř laiđkŕ surinkimui Filipuo-
se, kuris ţinomas mums kaip Laiđkas Filipiečiams.

„To laiđko tikslas yra sustiprinti juos tikëjime,
paskatinti vaikđčioti taip, kaip priklauso neđan-
tiems Kristaus Evangelijŕ, perspëti juos dël juda-
izmo mokytojř, o taip pat iđreikđti dëkingumŕ uţ
jř krikđčioniđkŕ dosnumŕ. Tai vienintelis iđ Apađta-
lo Pauliaus parađytř laiđkř, kuriame nëra jokiř nu-
manomř ar iđreikđtř priekaiđtavimř. Laiđke iđ-
reikđtas visiđkas pasitikëjimas ir pagyrimas. Apađta-
las kreipiasi á Filipiečius su ypatingu đvelnumu,
kurá pastebës kiekvienas rimtas skaitytojas” (Mat-
thew Henry – Komentaras).

Ne vien tiktai Filipiečiams

Apađtalo Pauliaus meilingas laiđkas surinkimui
Filipuose gali atrodyti kaip pasekmë aplinkybiř,
skirtas vien tik jř palaiminimui. Amţiams bëgant

2004 METŘ DEVIZO EILUTË

– LAIĐKAS FILIPIEČIAMS 2:14 –
,,Viskŕ darykite be murmëjimř ir ginčř” 
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to laiđko iđsaugojimas yra iđtikrřjř didelës pagar-
bos paliudijimas, kuriŕ jam turëjo pirmieji krikđčio-
nys. Bet jř dvasios kilnumas matomas ir tame, kad
tŕ ákvëptŕ laiđkŕ, parađytŕ Dievo paskirto Kristaus
Apađtalo, jie iđlaikë atmintyje, dalijosi su kitais su-
rinkimais, ir taip tos vertingos instrukcijos galëjo
bűti iđplatintos ir kituose krađtuose, atneđdamos
paguodŕ ir padrŕsinimŕ didëjančiai átikëjusiř
đeimynai. 

O kai mes giliau apsvarstome, kokiu bűdu
Apađtalř laiđkai buvo saugomi iđ kartos á kartŕ,
kartais rankomis tř, kurie labai brangino juos, tačiau
ilgŕ laikŕ – per „tamsius amţius” – jie buvo paslëpti
ir apvilkti mirusiř kalbř ađutine, mes taip pat ir čia
atpaţástame mielađirdingŕ Dievo Apvaizdos rankŕ.

Paulius kalba taip pat ir mums

Műsř gyvenimo aplinkybës gerokai skiriasi nuo
tř laikř, kada gyveno ankstyvoji baţnyčia, bet, iđ
esmës imant, Paulius sako ir mums taip pat, kaip
kad jiems tuomet, „turiu jus savo đirdyje” (Flp 1:7).
Jis maloniai paragindamas kviečia mus: „Taigi, jei-
gu jums kŕ nors reiđkia iđ Kristaus patirtas padrŕsi-
nimas ir meilë, ... tai tegul mano geriausios viltys
dël jűsř iđsipildo! Gyvenkite sutardami vienas su
kitu, gyvenkite meilëje. ... Niekada nieko nedary-
kite lenktyniaudami, ar dël tuđčios savimeilës, bet
su nusiţeminimu laikykite vienas kitŕ aukđtesniu uţ
save. ... Mokykitës pamatyti dalykus iđ kitř ţmoniř
poţiűrio tađko. Tegul pats Kristus bus jums pa-
vyzdţiu” (Flp 2:1-5, Laiđkai Ankstyvosioms Baţ-
nyčioms, J. B. Philips).

MURMËJIMAS 1

Tai, kad Apađtalas Paulius kalbëjo Filipiečiams
apie lenktyniavimŕ ar asmeniná tuđčiŕ pasididţia-
vimŕ, nereiđkia, kad jie buvo kaltinami tokiu elge-
siu. Panađiai ir jo priminimas „viskŕ darykite be
murmëjimř ir ginčř” nerodo, kad tarp jř buvo ne-
pasitenkinimo dvasia. Greičiau, jie ávertino tŕ pa-
tarimŕ dël gerř rezultatř, kuriuos pasiekë laikyda-
miesi jo: „Kad jűs bűtute nepeiktini ir nesutepti,
Dievo vaikai be ydos sugedusios ir iđkrypusios kar-
tos viduje; joje jűs spindite, kaip ţiburiai pasauly-
je” (Flp 2:15).

Vis dëlto, toks pavojus tuo metu buvo realus,
panađiai, kaip yra ir điandien. Paulius turëjo asme-
ninës patirties dël savo tautiečiř polinkio murmëti.
Đis ţodis reiđkia nusiskundimŕ, bambëjimŕ, maiđta-
vimŕ. Murmëjimas daţnai bűna nuolatinis, ţemu ir
neaiđkiu tonu, nurodantis uţslëptŕ nepasitenkinimŕ.
Jis gali prilygti jausmui ţemesniam, nei polinkis no-
riai iđtverti ávairiose situacijose, nerodant nepasiten-
kinimo ir blogos nuotaikos. Jis taip pat gali pasi-
reikđti aktyviau ir garsiau, kaip tada, kai kŕ tik iđsi-

laisvinć iđ Egipto vergijos Izraelio ţmonës netrukus
pasipiktinć jau murmëjo dël sunkumř, kurie lydëjo
jř naujai atgautŕ laisvć.

Murmëjimas prieđ Vieđpatá

Dievo ţmonës, kurie priëmë Vieđpatá kaip Va-
dovŕ ir Vadŕ, niekada neturëtř skřstis, o Ap. Pau-
lius primena mums, kad Izraelitř murmëjimas anŕ
kartŕ yra pamoka mums. Jř nepasitenkinimas bu-
vo dël manos, uţ kuriŕ iđ pradţiř jie buvo labai
dëkingi. Ta, iđ Dievo gaunama, „duona iđ dangaus”
(Iđ 16:4) tapo pagrindiniu jř maistu. Mana galëjo
bűti susmulkinta á miltus, verdama ar kepama, nau-
dojama blynams, kuriř skonis priminë medř ir
buvo jaučiamas silpnas alyvř aliejaus aromatas.
Naudodamos tŕ manŕ sumanios ir iđradingos mo-
terys, tikriausiai, gamindavo ávairiř patiekalř savo
đeimynoms. Vis tiek tai buvo neiđvengiama, kad ji
daugeliui atsibodo ir jie ëmë geisti „pilnř puodř
mësos”, buvusiř Egipte.

Skundimasis prasidëjo tarp daugumos miđriř
svetimtaučiř, kuriř likimai susipynë su Izraelitř ir
kurie kartu iđëjo iđ egiptiečiř priespaudos. „Ak, uţ
kelis kŕsnelius mësos! O, kad gautume nors kiek tos
skanios ţuvies, kuri mums taip patiko Egipte; o, tie
puikűs agurkai ir melionai, porai, svogűnai ir
česnakai!... O dabar diena iđ dienos mes turime
ţiűrëti á tŕ manŕ! (Sk 11:5,6; Gyvoji Biblija). Tas ne-
pasitenkinimas buvo uţkrečiantis, o ir Izraelio
ţmonës leido jam savo protuose uţaugti iki tokio
susierzinimo, jog jie verkë lyg vaikai, kai tik pagal-
vodavo, kŕ yra palikć Egipte. Su jais buvo taip, kaip
kad daţnai yra su mumis, kad „iđ toliau ţiűrint, da-
lykai atrodo geriau”. Dairydamiesi atgal, jie uţ-
mirđo savo sunkius iđgyvenimus ir vergovć Egipte,
ir kaip niurzgiantys vaikai leido savo vaizduotës
ágeidţiams paveikti jř protŕ.

Jř kasdieninë duona

„Dykuma jř kelionës” nebuvo visiđkai tuđčia,
ar negyvenama vietovë. Tai, greičiau, buvo laukinis,
nedirbamas, akmenuotas ir kalnuotas krađtas su gi-
liais slëniais, kur tekëjo upës, besiskiriančios vandens
gausumu, priklausomai nuo metř laiko. Upës pa-
laikë augimŕ krűmokđniř ir ţolës, kurios pakako
uţtikrinti ganyklŕ avims ir galvijams – „labai dide-
liam gyvuliř skaičiui” (Iđ 12:38) – iđvestam iđ Egip-
to. Tačiau ten buvo nepriteklius vandens ir maisto
ţmonëms, o tuo pasirűpino Vieđpats, kuris ste-
buklingu bűdu davë vandens, smogiant á uolŕ
(Iđ 17:16), ir pastoviai aprűpino mana iđ dangaus.
Taigi, Jis davë jiems jř kasdieninës duonos.

Tačiau Apađtalas Paulius kalba mums, kad kai
kurie, vis dëlto, reiđkë nepasitenkinimŕ ir dël to
– „daugumas iđ jř nepatiko Dievui, ir jř kűnai liko

1 gr. goggusmos – murmëjimas, skundimasis, darymas nenoromis.



4 •  DABARTINË TIESA IR KRISTAUS EPIFANIJOS ĐAUKLYS

gulëti dykumoje” (1 Kor 10:5,10). Jis aprađo jř 40-
ties metř klaidţiojimo iđgyvenimus kaip „maiđtŕ,
gundymo dienŕ dykumoje” ir Vieđpatá kalbantá:
„Todël supykau ant đitos kartos ir pasakiau: ‚Jie vi-
suomet klysta đirdimi”. Ir jie nepaţino mano ke-
liř... Jie tikrai neáeis á mano atilsá” (Hbr 3:8,10,11).

KAS YRA „NEPASITENKINIMAS”?

Daugelis műsř iđ prigimties turi polinká mur-
mëti, skřstis, sielotis ir be galo rűpintis – rodyti ne-
pasitenkinimŕ. Kokia baisi mintis! Kad mes, kurie
esame pakviesti iđ visř tř ţmoniř ir taip rűpestingai
bei saugiai vedami per đio dabartinio blogo pasau-
lio dykumŕ, kasdien lydimi Vieđpaties meilingos glo-
bos – ir dar murmame, tai, be abejo, Já nuliűdiname!

Ţinoma, bűna dienř, kada susierziname dël gy-
venimo ávairiř nesëkmiř, galbűt pamirđdami, kad
„mylintiems Dievŕ viskas iđeina á gera” (Rom 8:28).
Műsř nepasitenkinimas gali bűti truputis daugiau,
negu retkarčiais pasitaikanti prasta nuotaika. Galbűt,
tai yra dël ágimto nuobodulio, neramumo ar nepil-
navertiđkumo jausmo, o daţnai dël műsř pačiř
kalčiř ir silpnybiř ţinojimo. 

Netgi Apađtalas Paulius buvo dël to nuliűdćs:
„Nes nedarau gerŕ, ko noriu, bet bloga, ko nenoriu
– tai darau. ... Vargingas ađ ţmogus!” (Rom 7:19,
24). Tačiau tokia nepasitenkinimo rűđis gali turëti

naudingŕ poveiká ir paskatinti mus dëti daugiau pas-
tangř charakterio ydř nugalëjimui. Akivaizdţiai ma-

tyti, kad Paulius, artëjant jo gyvenimui á pabaigŕ,
galëjo jau tikrai ásitikinćs pasakyti: „Esu kovojćs
gerŕ kovŕ, baigćs bëgtynes, iđlaikćs tikëjimŕ. Pagaliau
man yra atidëtas teisumo vainikas, kurá anŕ dienŕ
Vieđpats, teisusis Teisëjas, man duos” (2 Tim 4:7,8).

Ir kaip supratingas tëvas nuramina irzlř, neramř
vaikŕ, taip ir mylintis Dangiđkasis Tëvas atleidţia
mums ţmogiđkas silpnybes ir sugrŕţina á protŕ. Kar-
tu su psalmistu galime pasakyti: „Buvau pasilpćs,
o Jis pagelbëjo man! Sugráţk, mano siela, á savo atil-
sio vietŕ, nes Vieđpats padarë tau gera!” (Ps 116:6,7).

Jis man padëjo! Dievas visada yra gailestingas,
kad atleistř mums műsř klaidas, padarytas dël ţmo-
giđko silpnumo, ir pakelia mus prislëgtus, nusiminu-
sius, jei tik mes leidţiame Jam tai daryti.

Pavojai, esant nuolat nepatenkintam

Vis dëlto, nuolatinis buvimas nepasitenkinimo
dvasioje turi bűti laikomas didele, rimta charakterio
yda, visiđkai netinkančia tiems, kurie laiko save
Vieđpaties Jëzaus pasekëjais. Tai pavojinga bűsena,
kuri áţeidţia Dievo gerumŕ ir sukelia grësmć tos ydos
savininko bűsimam likimui: „Jie neáeis á mano
atilsá.”

Murmëjimas – ar iđreikđtas girdimai, garsiai, ar
uţslëptas đirdy, mintyse – yra akivaizdus parodymas,
kad ne viskas yra gerai műsř santykiuose su műsř
Vieđpačiu ir Gelbëtoju, ir su műsř broliais tikëjime.
Kŕ tai reiđkia?

M A N A
Hebrajiđkai man-hu,– „Kas tai yra?” – tokiu vardu Izraelitai pavadino maistŕ, kuris stebuklingu bűdu buvo

teikiamas jiems keliaujant per dykumŕ (Iđ 16:15-35). Bendrai manoma, kad đis pavadinimas yra kilćs iđ ţodţio
man, kas reiđkia nustebimŕ klausiant „Kas tai yra?”, bet labiau tikëtina, kad jis kilćs iđ ţodţio manan, reiđkiančio
„paskirti”, todël reiđkia „paskyrimas” arba „dovana”. Ta dovana iđ Dievo yra aprađyta kaip „maţas apvalus
daiktelis”, kaip panađi á „đerkđnŕ ant ţemës”, ar kaip „kalendros sëklos”, kurios buvo „bdelijaus spalvos” ir turëjo
skoná kaip „vafliř su medumi”. Ji buvo tinkama kepti, virti, malti á miltus ar sutrinti grűstuvëje (Iđ 16:23; Sk 11:7).

Jeigu kas norëdavo iđlaikyti jŕ iki kitos dienos ryto, tai jŕ sugadindavo atsiradć kirminai; bet, kadangi Đabatos
dienŕ mana nekrisdavo, tai đeđtŕjŕ dienŕ skiriama buvo jos dvigubai daugiau, kuriŕ jau buvo galima iđlaikyti
nesukirmijusiŕ iki kitos dienos, kad galima bűtř patenkinti ţmoniř poreikius Đabatos dienoje. Izraelitams buvo
duoti tikslűs nurodymai, liečiantys manos rinkimŕ (Iđ 16:16-18,33; Ást 8:3,16). Pirmŕ kartŕ mana iđkrito ant
ţemës sustojus dykumoje Sin, árengus stovyklŕ ađtuntŕ kartŕ, ir nuo to laiko ji buvo teikiama kasdien, iđskyrus
Đabatŕ, per visus jř stovyklavimo metus iki to laiko, kai perëjo Jordanŕ ir pasistatë stovyklŕ Gilgale. Tada mana
staiga nustojo kristi ir ten jie „valgë tos đalies derliaus; taigi izraelitai nebeturëjo manos” (Joz 5:12). 

Mana, neabejotinai, buvo stebuklinga dovana, visiđkai nepanađi á bet kokius kitus natűralius, gamtinius
produktus, kokius ţinome, ir kurie turi toká pat pavadinimŕ. Á Europos prekybŕ mana ateina daugiausia iđ
Kalabrijos ir Sicilijos. Ji lađa nuo tam tikros atmainos uosiř đakeliř birţelio ir liepos mënesiais. Naktá ji yra
skysta ir bűna panađi á rasŕ, bet anksti rytŕ pradeda kietëti. Sinajaus pusiasalyje manŕ iđskiria iđ savćs medis
„manos tamariksas” (Tamarix mannifera), arabiđkai el-tarfah. Đis medis ir dabartiniais laikais yra randamas
kai kuriuose gerai drëkinamuose slëniuose Sinajaus pusiasalyje.

Ta mana, kuria Izraelitai buvo maitinami per keturiasdeđimtá metř, daugeliu atţvilgiř skiriasi nuo tř visř natűraliř
produktř. Műsř Vieđpats mini manŕ, kai vadina Save ta „tikrŕja duona iđ dangaus” (Jn 6:31-35, 48-51).

– Eastono Biblijos Ţodynas
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• Jeigu esame nepatenkinti tuo, kŕ turime, tai lyg
ir sakome Vieđpačiui – kuris skaito műsř đirdis – jog
esame nedëkingi Jam dël műsř poreikiř aprűpinimo.
Ar mums kyla abejoniř dël Jo gerumo? Ar abejoja-
me Jo iđmintimi? Ar liűdiname Já, kaip buvo nuliűdi-
nusi Já ta ţmoniř karta dykumoje? Ar taip gali bűti,
kad – aiđkiai to nesuvokdami – mes skaudiname
mus mylintá Dangiđkŕjá Tëvŕ?

• Asmuo, turintis polinká be pabaigos skřstis,
paprastai iđreiđkia já balsu, ir net jei tai bűtř
uţslëptas vidinis nepasitenkinimas, jis taip pat pa-
jaučiamas ir kitř. Tokioje ţmogaus elgsenoje
daţnai pasireiđkia polinkis apkaltinti kitus, lyg jis
sakytř: Kodël tu esi taip globojamas? Kodël Dievas
tau rodo palankumŕ, o man leidţia patirti kentëji-
mus? Tokiu bűdu kiti gali pasijusti kalti dël savo
sëkmës ir laimës, ir tai yra jiems skaudu. Tokia at-
mosfera gali griauti đeimyniná sutarimŕ, naikinti
draugiđkumŕ ir suardyti palaimintŕ krikđčioniđko
bendravimo ramybć Vieđpaties ţmoniř surinkime.
Ir taip visi kenčia.

• Jeigu puoselëjame, slepiame nepasitenkinimŕ,
jis suţeidţia mus pačius. Műsř nepasitenkinimas
gali bűti susijćs su materialiniais dalykais. Gal
mëginamas yra műsř pasiđventimo tikrumas, paau-
kojant ţemiđkus dalykus ir atiduodant juos Dievo
valiai? O gal műsř padëtis đeimoje, ar darbe su
kolegomis, ar su kaimynais mums yra per daug
varginanti? O gal tai dël tarnybos privilegijř, kuriř
trokđtame, tačiau kurios mums nebuvo duotos, ir
dël to esame pasipiktinć ir skundţiamës? Ásigyda-
mi nepatenkinto ţmogaus reputacijŕ, mes atstumia-
me net savo artimus krikđčioniđkus draugus, ir pa-
tys tampame vieniđi. O visř blogiausia, jog praran-
dame tŕ đirdies ir proto poilsá – paveldŕ, paţadëtŕ
Dievo iđtikimiems ţmonëms (Hbr 3:18). Jeigu esa-
me nuolat ir amţinai nepatenkinti, tai dël savo to-
kio nedëkingumo, patys bűsime giliai suţeisti.

Nieko nuostabaus, kad Apađtalas Paulius, turëda-
mas brolius Filipiečius savo đirdyje, trođko jiems ne-
pertraukiamos, nuolatinës ramybës ir sutarimo, ir
nemanë, kad paraginimas jiems „viskŕ darykite be
murmëjimř ir ginčř” yra nereikalingas ar neiđmin-
tingas.

O műsř Vieđpats Jëzus, neabejotinai, turi mus Sa-
vo đirdyje: „Kaip Tëvas mane mylëjo, taip ir ađ jus
mylëjau.... Ađ jums tai ásakau: „mylëkite vienas
kitŕ!” (Jn 15:9,17). Kaip műsř Vieđpats buvo, taip ir
mes turime bűti taikdariais, iđsaugodami „dvasios
vienybć taikos ryđiais” (Ef 4:3). Darydami viskŕ be
murmëjimo, ásitikinsime „kaip gera ir malonu, kai
broliai vienybëje gyvena!” (Ps 133:1).

PATENKINTAS – BET NESU TUO
NUSIRAMINĆS

Đio pasakymo prasmë yra ta, kad Vieđpaties
ţmonës neturëtř bűti perdaug patenkinti dël dabar-
tiniř esamř sŕlygř. Ţodyne American Heritage „ne-
pasitenkinimas” apibrëţiamas kaip:

a) Nebuvimas pasitenkinimo; trűkumas satisfakcijos. 

b) Nuolat besiilgintis geresniř aplinkybiř.

Priekaiđtaujantá skundimŕsi, kaip vienŕ iđ nepasiten-
kinimo rűđiř, arba satisfakcijos trűkumŕ, jau
anksčiau esame apibűdinć. Bet đis nuolatinis ilgëji-
masis geresniř dalykř yra neatskiriama krikđčioniđ-
kos vilties ypatybë. Tai nëra nepagrásta, tuđčia sva-
jonë. Nëra tai vien utopinë fantazija, visai neimano-
ma ágyvendinti. Kaip daţnai Vieđpaties ţmonës yra
pajuokiami, jog skelbia „pyragus danguje” – kalti-
nami uţ tvirtŕ laikymŕsi nerealiř, iliuziniř paţadř
apie kaţkoká gërá ateityje!

Utopija – tokiu pavadinimu buvo iđleista Sir Tho-
mas More knyga (1516 m.), kurioje aprađyta taria-
ma atskirta sala su pavaizduota ten tobula visuome-
ne. Đio ţodţio tiesioginë reikđmë graikř kalboje: vie-
ta, kurios nëra.

Atvirkđčiai, Đventas Rađtas moko, kad kiekvie-
na vieta – visa ţemë – „bus taip pilna VIEĐPATIES
đlovës paţinimo, kaip kad vanduo uţdengia jűrŕ”
(Ps 72:19; Hab 2:14). Ap. Petras pakartoja Dievo
pareikđtŕ ketinimŕ, duotŕ dar per pranađŕ Izaijŕ
(65:17), ir sako, kad „anot Jo paţado, mes laukia-
me naujř dangř ir naujos ţemës, kuriuose gyve-
na teisybë” (2 Pet 3:13).

Taip, tai bus tobula visuomenë. Iđ tikrřjř, tai
ateities vizija, bet paremta tikru, patikimu Vieđpaties
Ţodţiu, ir prađymas ávesti tokias sŕlygas yra műsř
maldř esmë iđ kartos á kartŕ: „Teateinie Tavo Kara-
lystë. Teávyksta Tavo valia kaip danguje, taip ir
ţemëje” (Mt 6:10).

Apađtalas Paulius taip pat praplečia tŕ vizijŕ,
siekdamas apimti ir dangř: „Pagarbintas tebűnie
műsř Vieđpats Jëzaus Kristaus Dievas ir Tëvas, kuris
... nustatë ... laikř pilnybei atëjus visa suvienyti Kris-
tuje – tai, kas danguje ir kas ţemëje” (Ef 1:3,9,10).

Izraelio iđbandymai yra pavyzdţiais mums 

Rađydamas baţnyčiai Korinte, Ap. Paulius nupa-
sakoja ávykius Izraelio keturiasdeđimties metř ke-
lionëje per dykumŕ ir sako, kad jie buvo pavyzdţiais
mums áspëti. Juose atvaizduoti viso pasaulio ţmoni-
jos iđbandymai. Ţmonija yra pasiklydusi, netekusi
vilties ir praradusi gyvenimŕ, kol Dievas atsiřs jiems
Gelbëtojŕ, kad nuvestř jŕ á amţino ţmoniř poilsio
ir laimës vietŕ.

Maiđtaujančiŕ kartŕ, kuri iđmirë dykumoje, nie-
kada taip ir nepamačiusiŕ paţadëtosios ţemës, pa-



keitë điek tiek paklusnesni ţmonës, kurie, vadovau-
jant Jozuei, paëmë nuosavybën savo teisëtŕ pa-
veldëjimŕ. Izraelio paţanga, einant iđ vergovës sŕlygř
iki pilno valstybingumo statuso, iđ anksto Dievo nu-
matyto, labai praplëtë vaiztuotć tř keleto ţmoniř iđ
jř pačiř tarpo, kurie pasitikëjo Dieviđkais paţadais,
trođko laisvës ir kilnumo, o tai skatino juos bűti
dëkingais uţ Dievo vedimŕ.

Tai yra pavyzdys visiđkai teisingo nepasitenkini-
mo dël pavergimo per nuodëmć ir per visus jos
engëjiđkus tironus. Tai parodo tŕ paslëptŕ – arba ne
visai matomŕ – kilnumŕ kai kuriř ţmoniř, kurie
trokđta pristabdyti tŕ degradacijos bangŕ ir pakelti
ţmoniř giminć aukđčiau, kad galëtř palaikyti ge-
resnius ryđius su savo Kűrëju ir vienas su kitu tarpu-
savyje. Tokie vyrai ir moterys yra nepatenkinti dël
esančiř blogř sŕlygř, o műsř Vieđpatyje Jëzuje jie
mato Iđlaisvintojŕ – didesná negu Jozuë – Kuris pa-
rodys mums keliŕ.

Nuo nepasitenkinimo prie pasiekimř

Tomas Edisonas pasakë: „Neramumas yra nepa-
sitenkinimas, o nepasitenkinimas yra pirmoji bűti-
nybë paţangai. Parodyk man visiđkai patenkintŕ
ţmogř, o ađ parodysiu jo klaidŕ”. Taip pat Oscar
Wilde iđreiđkë nuomonć, kad „nepasitenkinimas yra
pirmas ţingsnis á ţmogaus, ar tautos paţangŕ.”

Dabartinio amţiaus dvasia yra neramumo dvasia,
ir jeigu tas neramumas padidëja iki krađtutinumo, ga-
li uţtemdyti gyvenimo dţiaugsmŕ – kurá, laimei, dar ga-
lima atgauti – ir sunaikinti proto ramybć. Tačiau toks
neramus ilgëjimasis, trokđtant geresniř dalykř, yra kar-
tu ir paraginimas veikti. Istorijoj yra aprađyti atvejai ir
pasiekimai daugelio kilniř asmenybiř, kuriř nepasiten-
kinimas dël plačiai iđplitusio nuskurdimo, priespau-
dos ir neteisybës atneđë palengvinimŕ jř ţmonëms.

Toks nepasitenkinimas gali kilti vien tik iđ huma-
nitariniř motyvř, arba gali bűti pagrástas ir bibliji-
niais idealais – meilës savo artimui. Nëra tame irzlaus

nepasitenkinimo, bet nuođirdus trođkimas pakilti
virđ đio „dabartinio blogo pasaulio” sŕlygř ir pasi-
ruođimas siekti to tikslo.

GINČAI 2

Đventame Rađte aprađyti atvejai, kada moki-
niai „ginčijosi”, tam tikra prasme, susidűrus jř
nuomonëms dël tikëjimo dalykř. Steponas pradëjo
diskusijŕ su kai kuriais iđ ţydiđkř sektř, ir „jie
neástengë atsispirti Dvasios ákvëptai iđminčiai, su
kuria jis kalbëjo” (Apd 6:9,10). Tai privedë já prie
jo mirties.

Ap. Paulius diskutavo – argumentuotai – su dau-
geliu filosofř, studentř, taip pat ir kitais, kurie kas-
dien susirinkdavo Atënř turgavietëje. Jie jo klausësi
kurá laikŕ, bet jo paliudijimas apie prikëlimŕ iđ nu-
mirusiř buvo kai kas daugiau, negu jie galëjo su-
prasti, ir galiausiai, jis paliko juos su jř klaidingomis
teorijomis ir ásivaizdavimais. Tačiau Ap. Pauliaus
skelbimas đitame dideliame mieste nebuvo be vaisiř.
Ten buvo ákurtas tikinčiřjř surinkimo branduolys
(Apd 17:17-34).

Efeze Apađtalas Paulius praleido tris mënesius
argumentuodamas ir átikinëdamas – diskutuodamas
– sinagogoje. Kada smarkus pasiprieđinimas padarë
galŕ jo liudijimui, Ap. Paulius pasitraukë, iđsivesda-
mas daugelá átikëjusiř kartu su savimi, ir jie tćsë
diskusijas mokyklos kambaryje, o tuo pasirűpino
ţmogus vardu Tiran (Apd 19:8,9). Diskusija Ame-
rican Heritage ţodyne apibrëţiama, kaip:

„debatai; akademinis svarstymas, susidedantis
iđ formaliř, oficialiř dalykiđkř debatř arba kokios
nors tezës gynimo ţodţiu.”

Kaip galime matyti iđ ankstesniř svarstymř,
diskusijos iki tam tikros ribos yra visiđkai priimtinos
Vieđpaties ţmonëms. Tai yra priemonës, kad uoliai
kovotume uţ tikëjimŕ vienŕ kartŕ duotŕ đventie-
siems” (Judo 3).

Ginčijimosi argumentai

Dabartiniame pasaulyje diskusija daţniausiai su-
prantama kaip nuomoniř nesutapimas, arba ginčas
ar tai tarp darbininkř ir jř darbdaviř, arba nesuta-
rimai dël nuosavybës teisiř, dël sienř, rasiniř pro-
blemř ir daugybës kitokiř skriaudř.

Apađtalo paraginimas daryti visus dalykus be
ginčř, aiđkiai áspëja neleisti atsirasti sunkiai sugy-
venamai ir barningai dvasiai krikđčioniđkame su-
rinkime. Gali bűti, kad net gerai iđlavëjć Vieđpa-
ties ţmonës, visai to neţinodami, karđtai ir uoliai
ásitvërć laikosi kai kuriř privilegijř ar pozicijos,
ginčydamiesi, vaidingai gina tam tikrŕ poţiűrá ir
nenori iđsprćsti nesutarimř protingo, dievo-
baimingo argumentavimo keliu.

Bus taip; kils daug kilnesnës dvasios rasë
Negu ta, kokiŕ pasaulis yra kada nors matćs,
Su laisvës liepsna đirdyje,
Ir ţinojimo đviesa akyse.

Tauta su tauta, đalis su kita đalim,
Be ginklř, kaip draugai gyvens laisvi;
Prote ir đirdy kiekvienoj
Brolybës pulsas plaks sutartinai, darnoj.
JOHN ADDINGTON SYMONDS, 1840-1893

2 gr. dialogismos, reiđkia diskusijŕ, debatus, disputŕ.

6 •  DABARTINË TIESA IR KRISTAUS EPIFANIJOS ĐAUKLYS



SAUSIS - GRUODIS 2004 •  7

Műsř Vieđpats Jëzus turëjo progŕ đvelniai pa-
priekaiđtauti savo mokiniams. Kada jie atëjo á Ka-
pernaumŕ, paklausë jř: „Apie kŕ ginčijotës kelyje?
– Bet jie tylëjo, nes kelyje buvo ginčijćsi tarp savćs,
kuris iđ jř esŕs didţiausias” (Mk 9:33,34).

Aiđku, műsř Vieđpats pilnai ţinojo jř ginčŕ ir
davë suprasti jiems, kad, jeigu kas nori bűti didţiau-
sias, turi bűti maţiausias – visř tarnas. Iliustruoda-
mas Savo pamokymŕ, Jis paëmë ant rankř maţŕ
vaikŕ ir paaiđkino, kad jei kas nusiţemins ir taps
kaip maţas vaikas, tas bus didelis dangiđkoje Kara-
lystëje.

Tarnavimo privilegijos

Ţiűrint ţmogiđku poţiűriu, buvo natűralu, jog
tie, kurie paliko savo ţemiđkŕ karjerŕ ir atsiskyrë
nuo savo đeimř ir draugř, kad galëtř sekti Moky-
tojŕ, trođko kokio tai uţtikrinimo dël savo apdova-
nojimo ateityje. Neturëtř stebinti ir tai, kad kartais
jie neparodë tokiř charakterio bruoţř, kaip tř sa-
vininkř, kurie globoja tam tikrus turtus; o tai atsi-
tiko, kada jie uţtiko neţinomŕ ţmogř, iđvarantá
demonus Jëzaus vardu, ir uţdraudë jam tai daryti
(Mk 9:37-40). Ir vël iđ naujo Mokytojas nukreipia
to dalyko paaiđkinimŕ teisinga linkme, ţiűrint á
ateitá, parodë Savo meilës ir kilnumo didumŕ, o to-
kiř bruoţř ugdymas Vieđpaties mokiniams pareika-
laus viso jř gyvenimo.

Prieđ daugelá đimtmečiř Mozë yra turëjćs atvejá,
kai davë panađiŕ pamokŕ. Jam buvo praneđta, kad,
be 70 – ties vyresniřjř, paskirtř điek tiek palengvin-
ti jo darbo nađtŕ ir gavusiř Vieđpaties dvasios, kad
juos vestř ir mokytř, du nepriklausomai pranađavo
Izraelio stovykloje. Jozuë, kuris tada dar buvo jaunas
ţmogus, átikinëjo Mozć uţdrausti jiems taip pra-
nađauti. Mozës reakcija buvo netikëta: „Ar tu pavy-
di mano labui? O, kad visi Vieđpaties ţmonës bűtř
pranađai, kad Vieđpats uţdëtř Savo Dvasiŕ ant jř!”
(Sk 11:24-29).

Tame yra ir mums pamoka. Nors Krikđčioniđko-
ji ţinia đimtmečiř bëgyje buvo ávairiai interpre-
tuojama, ir toliau vis skelbiama visame savo pa-
prastume ir visame sudëtingume vis dar didţia da-
limi abejingame pasaulyje, niekas iđ műsř neturi
patentuotos, iđskirtinës teisës skelbiant Evangelijŕ.
Net jei ir manytume, kad műsř supratimas yra pil-
nesnis, labiau pagrástas ir aiđkesnis, tai neturime
iđimtinës teisës tvirtinti, kad műsř tarnavimo pa-
reigos yra aukđtesnës nei tř, kurie atveda ţmones
prie Kristaus, teikia dvasinć paguodŕ ir praktinio
pobűdţio pagalbŕ kitiems, ir kurie guldo savo gy-
vybes Iđganytojo tarnyboje. 

DARYKITE VISKŔ ...

Baţnyčia Filipuose nepraleido savo progos pasi-
tarnauti vykdomame Vieđpaties darbe, padedant

vienaip ar kitaip Ap. Pauliui ir kitiems gerai ţino-
miems tarnams savo maldomis, vaiđingumu ir pini-
gais. Tarp jř buvo toks stiprus meilës ryđys, jog jie
iđtrođkć laukë ţiniř iđ Ap. Pauliaus, ir sëmë sau di-
delć paguodŕ iđ jo pagyrimo ar pamokymo ţodţiř.
Darykite viskŕ – bűkite stropűs ir budrűs, nebűkime
tingiais krikđčionimis, norinčiais palikti darbŕ ki-
tiems, bet verčiau uoliai dirbkime kartu taikoje ir su-
tarime bendram labui, visř naudai.

Bűdami tokie kilnađirdţiai, dosnűs műsř broliai
filipiečiai negailëtř, kad ir mes dalyvautume jř
dţiaugsme. Pasinaudodami Apađtalo iđmintingu pa-
tarimu, padarykime tai műsř ypatingu siekiu điuose
metuose, kurie dar tebëra prieđakyje.

Kelias, esantis priekyje

Đirdis, kuri yra nedëkinga, reiđkianti nepasiten-
kinimŕ, parodo barningumo, ginčř dvasiŕ. Toks cha-
rakterio polinkis gadina műsř ryđius su Dievu ir ar-
timaisiais. Prieđingai, műsř dëkingumas Dievui,
dţiaugsmingas atsidavimas Jo valiai, pasitenkinimas
Jo rűpesčiu mumis, pasireikđ visuose műsř savitarpio
santykiuose. Bűsime meilesni, palankesni, gailestin-
gesni, kilnesni ir dosnesni kitiems, ir to pasekoje,
maţiau ginčysimës su broliais. Taigi, pasinaudokime
čia pateikta taisykle điuose prasidëjusiuose metuose.
Sustiprinkime savo pasiryţimŕ taip elgtis. 

„Viskŕ darykite be murmëjimř ir ginčř, kad
bűtumëte nepeiktini ir nesutepti ... sugedusioje ir
iđkrypusioje kartoje. Tarp jř jűs đviečiate kaip ţibu-
riai pasaulyje ... nes Dievas yra tas, kuris veikia ju-
myse ir norëjimŕ ir ávykdymŕ Savo geros valios tiks-
lui” (Fil 2:14,15,13).

BS’ 04,3-7 

Műsř himnas điems metams: giesmë Nr. 324 iđ
„Hyms of Millennial Dawn” giesmyno „Kai Tavo gailes-
tingumŕ, malonć, o Dieve, Savo đirdy ađ apmŕstau.” 

1. Kai Tavo gailestingumŕ, malonć, o Dieve, 
Savo đirdy ađ apmŕstau,

Pasimetu ir sutrinku, didingo reginio pagautas,
Ir đlovinu, pilnas nuostabos ir meilës Tau. 

2. Bet kokiais gi ţodţiais galëčiau iđsakyt
Dëkingumŕ kylantá many,

Vis karđčiau degantá đirdy?
Tik Tu gali ten perskaityt.

3. Per visŕ amţinybć ađ nuođirdţiai
Tau giesmć padëkos giedosiu,

O Tavo đlovć apsakyt kuo plačiau
Sau amţinu dţiaugsmu laikysiu.

– Joseph Addison (1672-1719)



Pradţios knyga, 9 skyrius

8. Paskui Dievas tarë Nojui ir jo sűnums, esan-
tiems su juo: 

9. „Đtai ađ darau savo sandorŕ su jumis ir su
jűsř palikuonimis, kurie gyvens po jűsř,

10. Ir su visomis bűtybëmis, esančiomis su ju-
mis: su paukđčiais, galvijais ir visais laukiniais gy-
vuliais, esančiais su jumis, visais, kurie iđëjo iđ ar-
kos, – visais ţemës gyvűnais. 

11. Ir ađ iđtesësiu savo sandorŕ su jumis, kad jo-
kio kűno nebenugaiđins tvano vandenys ir nebebus
tvano ţemei sunaikinti”. 

12. Ir Dievas tarë: „Đitas yra ţenklas sandoros,
kuriŕ ađ darau tarp savćs ir jűsř bei visř bűtybiř,
esančiř su jumis, visoms bűsimoms kartoms:

13. Savo lankŕ dedu á debesis, ir jis tebűnie
ţenklas sandoros tarp manćs ir ţemës. 

14. Kai apniauksiu debesimis ţemć ir lankas
pasirodys debesyse, 

15. Ađ atsiminsiu savo sandorŕ, esančiŕ tarp
manćs ir jűsř bei visř kiekvienos veislës bűtybiř, ir
vandenys nebepavirs tvanu visam kűnui praţudyti. 

16. Kai lankas bus debesyse, já pamatysiu, kad
atsiminčiau amţinŕ sandorŕ tarp Dievo ir visř
kiekvienos ţemëje esančios veislës bűtybiř”. 

JEHOVA YRA SANDORŘ DIEVAS. Visi Jo
ryđiai su savo ţmonëmis nuo seniausiř laikř vyk-
davo per sandoras.

Pasinaudodamas taisykle sudaryti sandoras,
visatos didysis Dievas parodo savo nuolankumŕ.
Susiedamas savo ţmones sandoros sŕlygomis, Die-
vas pats Save susieja. Taip elgdamasis Jis parodo,
jog myli tvarkŕ bei duoda pagrindo pasitikëjimui,
taip labai reikalingo, kad Juo tikëtume. 

DU BENDRI SANDORŘ TIPAI

Bendrai sandoros yra skirstomos á dvi katego-
rijas. Jos yra arba (a) sŕlyginiai susitarimai, sutar-
tys sudarytos tarp dviejř ar daugiau pusiř (dvi-
pusës sandoros), arba (b) besŕlyginiai paţadai,
duoti vienos pusës kitai (vienapusiđkos sandoros).
Dvipusës sandoros pavyzdţiu yra sandora tarp
Dievo ir Izraelio – Mozës Sandora. Vienpusës san-
doros pavyzdţiu yra Dievo paţadas duotas Abra-
omui. Műsř svarstoma tema – „Vaivorykđtës
paţadas” – tai antras vienpusës sandoros pavyzdys.
Vaivorykđtës paţadas, arba sandora, buvo paguoda
Nojui ir jo đeimai. Ji turi giliŕ reikđmć ir jo pali-
kuonims – visai ţmoniř đeimynai.

ŢEMË PRIEĐ TVANŔ

Geresniam vaivorykđtës sandoros reikđmës ir
sudëtingumo supratimui bűtina ţinoti ir műsř pla-
netos fizinć bűsenŕ, buvusiŕ prieđ didijá tvanŕ.
Pradţios knygos aprađyme skaitome, kad buvo
„tvirtuma” (firmamentum, skliautas) tarp van-
denř buvusiř po ir virđ tvirtumos (Pr 1:6,7), o tai
sujungus kartu su pareiđkimu, kad tada nebuvo lie-
taus (Pr 2:4-6), prieiname prie protingos iđvados,
jog ţemë buvo apsupta vienu ar daugiau vandens
ţiedř. Tokiŕ bűtent nuomonć turëjo Izaokas N.
Vail. (Vailo tema pakalbësime daugiau điame
ţurnale, atsakydami á klausimus).

Prieđ tvanŕ ţemës nepasiekdavo tiesioginiai
saulës spinduliai, bet tik iđsklaidyti. Manoma, kad
tuomet buvo nesikeičianti gamtos pusiausvyra
– daţnai apibűdinama kaip homeostazë. Tokioje
ţemëje ávairűs mums ţinomi reiđkiniai iđ viso ne-
galëjo atsirasti. Negalëjo bűti ir vaivorykđtës. 

ESCHATOLOGIJA 

Doktrina apie „laiko pabaigŕ”, taip jŕ apibűdi-
na daugelis krikđčioniř, tampriai siejasi su műsř
aptariamu paţadu, patvirtintu vaivorykđte. Dievas
visada turi tam tikrŕ tikslŕ. Kaip jau esame műsř
ţurnale svarstć, Dievo Plane yra numatytas tikslas
iđgelbëti visus – iđrinktuosius ir neiđrinktuosius
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– visus, kurie Jam atiduos savo đirdis ir pripaţins Jo
teisć valdyti. 

Kol toks iđgelbëjimas prasidës, pasaulio ţmoni-
ja turi pergyventi ávykius, pilnus iđbandymř, ku-
riř metu ţmonija iđmoksta reikalingas pamokas.
Vienas iđ paskutiniř iđmëginimř bus priespaudos
laikas. Apie já simboliř bei vaizdř kalba rađoma 2
Petro 3:1-13 (A. J.). Cituojame iđtraukas: 

„(...) kad nuo seno buvo dangűs ir ţemë, supa-
vidalinti Dievo ţodţiu iđ vandens ir vandens pagal-
ba. Per juos ţuvo tuometinis pasaulis, aptvindytas
vandeniu. O dabartiniai dangűs ir ţemë tuo pačiu
ţodţiu yra pataupyti ugniai, laikomi teismo ir be-
dieviř ţmoniř ţuvimo dienai. (...)

O Vieđpaties diena ateis kaip vagis. Tŕ dienŕ
dangűs praeis su trađkëjimu, dangaus kűnai (ele-
mentai) nuo karđčio iđsiskaidys ir ţemë bei jos
kűriniai bus atidengti” (5-10 eilutës).

„ANO METO PASAULIS” ŢUVO

Kai atmesime neiđmintingŕ paţiűrŕ, jog műsř
đi, buvusi prieđ didájá tvanŕ, planeta buvo pakeista
kita – nauja planeta, tiesa điuo klausimu tampa aiđ-
ki. Dël tvano ne tik labai staigiai pasikeitë plane-
tos ekologinë struktűra, bet taip pat natűraliu bűdu
buvo sunaikinta ir jos visuomeninë tvarka. Đioje
vietoje galime pastebëti Apađtalo Petro aprađomos
analogijos svarbŕ.

Đis Apađtalas pieđia prieđ mus neapsakomai di-
delá sunaikinimo paveikslŕ, kuris niekuo nesiskiria
nuo to, kŕ dauguma krikđčioniř vadina kataklizmu,
kuris gali visai pakeisti planetos veidŕ. Tokie baisűs
kataklizmř vaizdai yra populiarinami filmuose. Be
abejo, Apađtalo aprađomi ávykiai turi kataklizmř
charakterá, todël iđanalizuosime đá dalykŕ. 

VAIVORYKĐTËS GARANTIJA AMŢINA 

Pastarřjř metř potvyniai Jungtinëse Valstijose,
Europoje, Bangladeđe (rađyta 1998 m., v. p.) ir
po to sekusios ţmoniř kančios bei sunaikinimas
visuomeninës infrastruktűros, atkreipë pasaulinës
spaudos dëmesá.

Đie potvyniai, nors buvo ir labai naikinantys,
tëra tik vietinio pobűdţio, jei juos lyginsime su
biblijiniu tvanu, kuris buvo apëmćs visŕ ţemć. 

Palyginti nedaug tegalime suprasti ir ávertinti
tas permainas, kurios ávyko műsř planetoje, uţlie-
jus ţemć tokiam dideliam tvanui Nojaus laikais.
Nuo to meto panađaus ávykio nëra buvć. 

Natűralu yra manyti, jog Nojus su đeima, aiđ-
kiai nesuprasdami, kokiu bűdu ávyko tvanas, ku-
ris apëmë visŕ tuometiná pasaulá, galëjo baimintis
kito, ateisiančio tvano. Todël labai teisinga, kad

Dievas atkreipë jř dëmesá á vaivorykđtć, uţtikrinda-
mas juos, jog daugiau niekada visa ţemë nebus
uţlieta vandeniu. Mes galime visa tai dabar su-
prasti, tačiau Nojus ir jo đeima viskŕ priëmë tik
tikëjimu, viso to nesuprasdami. Mes suprantame,
kad, kai paskutinis „ţiedas” supćs ţemć krito,
ateityje negalëjo bűti kito tokio tvano, nes neliko
jokiř vandenř virđ dangaus skliauto, kurie vël
galëtř nukristi á ţemć. Jau po tvano, turime, paly-
ginti, vidutiná aprűpinimŕ drëgme iđ dangaus de-
besř ir neliko jokio vandens apvalkalo virđ dan-
gaus skliauto. 

BABELIO BOKĐTAS

Vëlesniř laikř kartos, kilusios iđ Nojaus đeimy-
nos, pamirđo, kokia yra vaivorykđtës reikđmë, kad
ji reiđkia sandorŕ tarp Dievo ir ţmogaus – garantijŕ,
jog nebus kito tvano. Tuometinio pasaulio iđmin-
čiai buvo tiek nemŕstantys, jog ëmësi statyti di-
dţiulá bokđtŕ, kad galëtř álipti á jo virđűnć, jei ateitř
kitas tvanas. Jie nevertino jiems duoto Dievo paţa-
do, todël Dievas paliko juos jř pačiř neiđmanymui,
kad taip parodytř jie savo beprotybć varge ir pra-
kaite, kuris negalëjo duoti jiems jokios naudos.

Pagaliau, kai jie pakankamai pavargo nuo to
darbo, kuris virđijo jř jëgas, ir kai dalinai iđmoko
vertingŕ pamokŕ, Vieđpats sumaiđë jř kalbŕ taip,
kad tarpusavyje nesusikalbëtř ir negalëtř vienas su
kitu bendradarbiauti, vykdant toká milţiniđkŕ su-
manymŕ. Padalinti dël skirtingř kalbř ir skirtingř
tikslř, jie iđsisklaidë. Pasidarë skirtingi ne tik jř
tikslai, bet palaipsniui ëmë nesutapti gyvenimo
bűdas, papročiai, temperamentai, kalbos, ir taip at-
sirado regioniniai, tautiniai skirtumai. 

Đventas Ap. Paulius mums aiđkina, kad visa tai
buvo iđ anksto numatyta Dievo Plano dalis, ir kad
tai turëjo pasitarnauti geriausiems ţmonijos inte-
resams ir prisidëti realizuojant Dievo nutarimus.
Apađtalas sako Apd 17:26,27, kad Dievas „padarë
iđ vieno ţmogaus kiekvienŕ ţmoniř tautŕ, kad jie
gyventř visame ţemës pavirđiuje, nustatćs paskir-
tus laikus ir jř gyvenamos vietos ribas, kad jie
ieđkotř Dievo su viltim já apčiuopomis rasti ...”.

Kaip nuostabiai viena Dievo Ţodţio dalis
apđviečia kitŕ! Dëka to galime pastebëti, kaip Die-
vo Iđmintis rűpinosi ţmonijos galutiniais reika-
lais. Nors Dievas leido, kad ţmogus savo ignoravi-
me taptř đëtono tarnu, tačiau vis tiek, tam tikru
bűdu, visŕ laikŕ já saugojo ir tvarkë jo reikalus
taip, kad viskas pasitarnautř jo galutiniam gëriui.

PASIDALINIMO Á TAUTAS NAUDA

Ţmoniř giminës pasidalinimas á atskiras tautas
buvo ypač naudingas tamsiaisiais amţiais, prieđ
Mesijo Antrŕjá atëjimŕ. Tautos, daugiau ar maţiau,



buvo uţsiëmć vienos kitř stebëjimu ir saugojimu. 

Daug đimtmečiř kalbos barjeras pasitarnavo,
kad atskirtř tautas vienas nuo kitř, net ir tas, ku-
rios gyveno arti, taip pat apsunkino pasauliná su-
sisiekimŕ ir bendravimŕ vienř su kitom. Visi đie
dalykai điuolaikiniame pasaulyje dabar jau ta-
po bendrai priimtu gyvenimo bűdu. 

Dabar, XX amţiaus antroje pusëje, prekyba,
ávairios informacijos perdavimo rűđys ir transpor-
tas nugali visas tautines kliűtis. Taip iđsipildo pra-
nađystës ţodţiai: „(...) Ađ nusprendţiau surinkti
tautas, sutelkti karalystes (...)” (Sof 3:8). 

KITA PASAULIO NELAIMË – UGNIS 

Đventas Ap. Petras ţmonijos istorijŕ dalina á
tris epochas (Biblijoje jos vadinamos „pasauliais”).
Pirmoji ţemës iđbandymo epocha uţsibaigë tvanu.
Nuo tada prasidëjo dabartinë epocha, apie kuriŕ
Apađtalas Paulius kalba kaip apie „dabartiná blogŕ
amţiř”, kadangi tame laikotarpyje virđř ima blo-
gis (Gal 1:4). 

Pirmoji epocha pasiekë savo pabaigŕ, iđsilie-
jus slegiančio tvano vandenims. Be abejonës, tva-
no metu pasikeitë ir ţemës struktűra. Petras mums
sako, kad dabartinis „pasaulis”, t. y. dabartinë
daiktř tvarka, pasieks savo pabaigŕ ne nuo van-
dens uţliejimo – to neleidţia daryti sandora, pa-
tvirtinta vaivorykđte – bet nuo „ugnies” katastro-
fos. O po ugnies, priduria Apađtalas, ateis dar ki-
tas, naujas „pasaulis”, daug geresnis uţ visŕ tai, kŕ
ţmonija iki điol patyrë. 

Dauguma Biblijos tyrinëtojř mano, jog Đven-
to Petro ţodţiai reiđkia didelá gaisrŕ, kuris, tiesio-
gine prasme, sunaikins dangř ir ţemć, tačiau toks
poţiűris yra ciniđkas komentavimas Dievo paţado,
duoto Nojui. 

Dievo paţadas, jog Jis daugiau niekada neuţ-
tvindys ţemës tvanu, buvo duotas tuo tikslu, kad
uţtikrinti Nojř ir jo palikuonis (áskaitant ir műsř
laikř ţmones), jog ţmoniř giminë niekada dau-
giau nebus pilnai iđnaikinta. Nojus ir jo đeima bu-
vo ţemës nuniokojimo liudininkais. Jiems Dievo
duotas paţadas papildomai uţtikrino, kad tai nie-
kuomet daugiau nepasikartos. Mes taip pat galime
pasitikëti dvigubu vaivorykđtës paţado uţtikrinimu. 

„UGNIS” JAU PRADËJO DEGTI 

Giliau analizuodami đá dalykŕ suprantame, jog
ugnis, kuri pradës degti, yra ne tiesioginë, bet sim-
bolinë. „Elementai”, kurie „sutirps karđtyje”, tai
tos visuomeninës tvarkos dalys, kurios dabartiniu
metu sudaro visuomeninć, politinć ir ekonominć
infrastruktűrŕ to, kŕ vadiname điuo „pasauliu”.
Visai nesunku pastebëti trinties vietas, kuriř

daugës, kol visuomenë uţsiliepsnos. „Uţsidegs”
ne tik pasaulietinë visuomenë (ţemë), bet taip pat
ir „dangűs” – religiniř elementř struktűra, pa-
remta klaidingomis doktrinomis. 

Nemaţa dalis tř „elementř” jau liepsnoja ke-
lis deđimtmečius, tai prasidëjo nuo Pirmojo pa-
saulinio karo, đio đimtmečio pradţioje, ir atvedë iki
Vakarř visuomeninës struktűros sumiđimo. Aly-
vos á ugná ápylë Antrasis pasaulinis karas, taip pat
ir kiti ávairűs vëlesni konfliktai: kariniai, politi-
niai, űkiniai. Juos galime sulyginti su gaisrais,
ávykstančiais ávairiose vietose. Kai kuriuos jř pasi-
seka kuriam laikui uţgesinti, tačiau jie vël iđ naujo
uţsiliepsnoja. Đventas Rađtas áspëja mus, jog pasau-
linis visuomeninis „gaisras” dar ateis. 

Vieđpats per pranađŕ Sofonijŕ aprađo ateinančiŕ
priespaudŕ, kaip „ryjančiŕ” ugná, o po to, sako
mums, po đio ugnies krikđto, t. y. po priespaudos,
atsiřs ţmonëms „rinktines lűpas, kad visi đauktřsi
Vieđpaties vardo ir tarnautř Jam petys á petá.”
(Sof 3:9). Iđ to seka, kad ţmonija nebus pilnai su-
naikinta tos ugningos priespaudos dienos, tačiau
điame tekste nurodoma, kad esanti maiđatis tarp
visuomeniniř, politiniř ir religiniř doktrinř, ku-
ri iđkilo műsř laikais điame pasaulyje, bus galuti-
nai sudeginta. 

PLANETA IR JOS GYVENTOJAI IĐLIKS 

Dievas neturi tikslo iđnaikinti ţmones nuo
ţemës pavirđiaus. Dievas nenori, kad kas nors ţűtř
(2Pet 3:9). „Naujas Pasaulis” prasidës atvertus
ţmonijŕ, tai tikslas, kurio taip ilgai Krikđčioniđkos
baţnyčios nepasiekë. Apie atvertimo dienŕ Đventas
Rađtas mini, kaip apie teismo dienŕ – tai yra tei-
singŕ teismŕ, kuomet ţmonës bus mokomi to Vie-
nintelio paskirto – Jëzaus ir Jo Suţadëtinës, t. y.
Baţnyčios (Apd 17:30,31).

Visuomenë turi pergyventi ateinančiŕ ugningŕ
priespaudŕ. Bet lygiai taip, kaip Nojus ir jo đeima
arkoje buvo perkelti á „naujŕ” pasaulá, taip ir ţmo-
nija, kai áeis á didţiŕjŕ „arkŕ” – Abraomo San-
dorŕ, bus iđgelbëta nuo dabartinio blogo amţiaus
blogř pasekmiř. 

Tűkstantmetyje, Kristui vadovaujant, bus inau-
guracija „naujos ţemës” – naujos visuomeninës
tvarkos, kurioje visai nebus sugedimo, gobđumo
nei visuomeniniř neramumř. Tuomet ásigalës
tikrai teisinga visuomeninë tvarka ir triumfuos vi-
suotinis teisingumas. Apađtalas numatë tokiŕ
tvarkŕ, rađydamas: „... pagal Jo paţadŕ mes laukia-
me naujo dangaus ir naujos ţemës, kuriuose gyve-
na teisybë” (2 Pet 3:13). 

BS’ 98,65-68; SzB’ 99,42-44.
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TAI, kŕ simbolizavo smogimas á Jordanŕ, ţiű-
rint iđ kitos pusës, yra atvaizduota ir Ku-

nigř 16:20,21. Kol Vyriausias Kunigas buvo ap-
sivilkćs aukojimo rűbais, o tai mums nurodo á
laikŕ, kai paskutiniai Jo nariai dar nebuvo praëjć
pro Antrŕ Uţdangŕ, Jis iđpaţino visas Izraelio
sűnř neteisybes ir „visus jř nusikaltimus ir nuo-
dëmes” virđ gyvojo oţio galvos. Đis iđskirtinis
pasakymas „visus jř nusikaltimus ir nuodëmes”,
atrodo, kad nurodo á sŕmoningai padarytas, sa-
vavaliđkas nuodëmes. Tie antitipiniai Izraelitai
yra Krikđčioniđkojo pasaulio vadovai, dvasinin-
kija, aristokratija, darbo vadai ir jř rëmëjai. Čia
paminëtos neteisybës reiđkia jř savavaliđkus,
điurkđčius ir sŕmoningus perţengimus Dievo
Ástatymo – Auksinës taisyklës, ypač Kristaus
atţvilgiu. Đventojo Rađto studijř Tomuose, ypa-
tingai IV Tome, ir jau anksčiau paminëtuose lei-
diniuose, pamoksluose, pokalbiuose ir Fotodra-
mos demonstravimuose, visos tos nuodëmës bu-
vo iđpaţástamos Vyriausio Kunigo tais metais,
tarpininkaujant Jo kűno nariams. Labiausiai á
tuos aiđkinimus atkreipë dëmesá Didţiosios Mi-
nios klasës nariai, tiek buvć Tiesoje, tiek ir ne,
kurie domëjosi pranađiđkais karo aspektais ir at-
kreipë dëmesá á tuos aiđkinimus nuo 1914 m.
rudens iki 1916 m. rudens. Taip iđsipildë Vy-
riausio Kunigo, iđpaţinusio Izraelio sűnř indivi-
dualias nuodëmes virđ Azazelio oţio galvos sim-
bolika. Taigi aiđku, kad čia mes turime, tik iđ ki-
to poţiűrio tađko, pavaizdavimŕ ir atitikimŕ to,
kŕ simbolizuoja smogimas á Jordanŕ.

(14) Pirmŕ kartŕ á Jordanŕ sudavë Elijas, o ne
Eliziejus. Đis tipas, panađiai kaip ir visi kiti, duo-
da mums tiktai uţbaigtŕ paveikslŕ. Dël tos prie-
ţasties Elijas simbolizuotř tiktai tuos, kurie
bűdami harmonijoje su Vieđpaties dvasia, daly-
vavo pirmo smogimo darbe net iki jo uţbaigimo.
Vadinasi, protinga bűtř manyti, kad kas tik ne-
buvo atkaklus ir iđtvermingas tame sudavimo
darbe iki pat sudavimo laikotarpio pabaigos, net
jeigu jis ir dalyvavo tame sudavimo darbe kurá
tai laikŕ, arba kas neliko harmonijoje su Vieđpa-
ties dvasia iki sudavimo darbo pabaigos, tas ne-
buvo atvaizduotas ir parodytas uţbaigtame pa-
veiksle, ir todël negalëjo bűti dalimi to antitipi-
nio Elijo. Taip pat labai nesunkiai pastebime,

kaip to smogimo metu Vieđpats, numatydamas
iđ anksto, leido ateiti subtiliems, sunkiai áţiűri-
miems iđbandymams, kad per juos iđbandytř
ţmones, esančius Tiesoje, ar jie yra stropűs ir
iđtikimi smogimo darbe. Finansř trűkumas, dar-
bo apribojimas, ir dël tos prieţasties sumaţëji-
mas progř patarnauti, tapo iđbandymu, iđti-
riančiu pradëtuosius iđ Đventosios Dvasios. Ir
tie, kurie, susidarant vienokioms ar kitokioms
sŕlygoms, parodë savo uolumo trűkumŕ ir kuriř
entuziazmas atđalo net iki tokio laipsnio, jog
susilaikë nuo smogimo darbo iki jo uţbaigimo,
patys to nesuprasdami parodë, kad antitipe jie
nebuvo iđ Elijo klasës, bet iđ Eliziejaus; điame ti-
pe nëra parodytas jř nepakankamas smogimo,
sudavimo darbas, o taip pat neparodyti ir tie, ku-
rie iđtvermingai smogë blogoje dvasioje, kadan-
gi čia parodamas vien tik uţbaigtas paveikslas.
Tai, kad daugelis neiđlaikë điř iđbandymř, áro-
do faktas, kad tie, kuriems viena smogimo gali-
mybë uţsidarë, uoliai neieđkojo kitř smogimo
bűdř. Savaime aiđku, kad tie, kurie dirbo darbo
srityse, kurios neturëjo nieko bendro su smogi-
mu, neatliko smogimo darbo, ir todël jie nëra
tuo antitipiniu Elijumi. Taip pat ir tie, kurie
vykdë sudavimo darbŕ abejingai, be uolumo, be
energijos, ar netiesos dvasioje, nelaikomi, jog
atliko smogimo darbŕ. Tame laikotarpyje, dël
kilusiř didesniř ar maţesniř finansiniř sun-
kumř, daugelis Piligrimř paliko savo tarnybŕ ir
darbŕ. Kolporteriř skaičius sumaţëjo nuo 900
per 1914 m. iki 400 per 1915 m., ir iki 300
per 1916 metus. Betelio đeimynoje sumaţëjo
apie 100 nariř, o nemaţai Piligrimř, Kolporte-
riř, Savanoriř, darbuotojř prie Fotodramos ir
Susitikimo Padangtës nebuvo uolűs, ieđkant nau-
jř smogimo bűdř. O ten, kur uolumas ir meilë
buvo pakankamai karđti, tas subtilus iđbandy-
mas buvo áveiktas. Tie, kuriems trűko uolumo,
jiems patiems to neţinant, buvo nuvesti á neveik-
lumŕ, arba pritrűko jiems energijos smogimo,
sudavimo darbui. Tuo jie parodë, kad yra iđ anti-
tipinës Eliziejaus klasës. Taigi matome, kad, ga-
liausiai, vien tik tie yra laikomi, jog atliko smo-
gimo darbŕ, kurie, bűdami taikoje su Vieđpaties
dvasia, tćsë đá darbŕ iki pat pabaigos. Visi kiti pa-
siđventusieji, praleisti điame galutiniame paveiks-
le, yra atvaizduoti Eliziejumi, net jeigu ir yra

PASKUTINIEJI  ELIJO IR ELIZIEJAUS ARTIMAI

SUSIJĆ VEIKSMAI
(2 Kar 2:8-14, tćsinys iđ D.T. 2003 m. Nr.13, 16 psl.)



dirbć tŕ sudavimo darbŕ kurá laikŕ, tačiau neuo-
liai. Iđ viso to mes neturime suprasti, lyg kad Eli-
ziejus turëjo atvaizduoti Tiesos prieđininkus. Tik-
riau sakant, jis parodo klasć Tiesoje, kuri simpa-
tizavo smogimo darbui taip, kaip tai matome pa-
veiksle – Eliziejř einantá kartu su Elijumi per upć
á kitŕ pusć – tačiau tai klasei pritrűko uolumo iđti-
kimai ir noriai tćsti sudavimo darbŕ iki galo. 

(15) Vandenys simbolizuoja gerai organizuo-
tas „tautas” su jř valdovais, dvasininkija, aristo-
kratija, darbo vadais ir jř rëmëjais. Tautos gali bű-
ti padalintos á dvi klases: (1) konservatyvius visuo-
menës elementus, susidarančius iđ valdovř, dva-
sininkijos, aristokratijos ir jř rëmëjř, ir (2) radi-
kalius visuomenës elementus, susidarančius iđ
darbo vadř ir jř rëmëjř, kuriř tarpe yra profesi-
niř sŕjungř nariai, socialistai, anarchistai ir kt.
Pasidalijimas vandenř á dvi dalis simbolizuoja
pasidalijimŕ ţmoniř á dvi klases. Tiesos, panau-
dotos smogimo darbui, tai yra tos, kurios peikë ir
smerkë Krikđčioniđkojo pasaulio blogus darbus,
poelgius jř suorganizuotoje padëtyje, vël atskyrë
tas dvi klases, kurios karo pradţioje buvo lyg ir
iđgydytos dël kylančio karo pavojaus. Đioms
dviems klasëms diskutuojant, jř savitarpio santy-
kiai pradëjo ađtrëti vis labiau, nusistatant vienai
prieđ kitŕ, nes parodytos Tiesos atkreipë á tai jř
dëmesá. Tokiu bűdu, jau ankđčiau prasidëjćs pa-
saulinis judëjimas, bet dar maţoje apimtyje, kai
kiekviena iđ điř klasiř kovojo dël savo paţiűrř,
kurias gavo iđ tř Tiesř, ir taikë jas viena prieđ ki-
tŕ, sukëlë pakartotiná, ir vis didëjančiu mastu
Krikđčioniđkojo pasaulio pasidalinimŕ á dvi kovo-
jančias stovyklas tais svarstomais klausimais. At-
sinaujinimas to pasidalinimo, kuris daugeliui
atrodë, kad jau buvo pagydytas iđkilus karo pavo-
jams, prasidëjo, kai antitipinis Elijas pradëjo
skelbti grieţtas tiesas, árodydamas, kad karaliai,
valdovai, dvasininkija, aristokratija neturi Dieviđ-
kos teisës ir ágaliojimo vieđpatauti, o taip pat ir
darbo vadai, kurie pasisavino sau ávairias teises
apeliuodami á Dievo ágaliojimŕ. Tokiu bűdu, at-
skleistos Tiesos đia tema ir paskelbtos iđ religinio
poţiűrio tađko, ávykdë vis didëjantá, palaipsná
tautř, ţmoniř pasidalinimŕ, kur kiekviena pusë
priimdavo tŕ Tiesŕ, kuri smerkë antrŕ pusć, nors
radikalai buvo linkć tinkamiau reaguoti á to laiko
tinkamŕ Tiesŕ. Istorija patvirtina, kad tas daliji-
masis, kuris atsinaujino, prasidëjo nuo 1914 metř
rudens ir tćsësi iki 1916 metř rudens, taigi, aki-
vaizdţiai parodo antitipiná pirmŕ Jordano pasida-
lijimŕ, kuris vyko kaip tik tame laikotarpyje.

(16) To paveikslo paskutinës dalies ávykis rei-
kalauja keleto pastabř: Elijas ir Eliziejus pereina
á kitŕ upës pusć nesuđlapć kojř, sausu apavu.
Vandenys, kurie buvo jiems iđ abiejř pusiř, sim-
bolizuoja dvi prieđiđkas, nesutariančias Krikđčio-
niđko pasaulio klases. Elijas ir Eliziejus, einantys
upës dugnu sausais apavais, simbolizuoja, jog
antitipe jie, kaip Nauji Kűriniai, nebuvo paţeisti
nei prieđ tai, nei tuo metu, kai Maţojo Bűrelio
klasë barë, teisë ir atskyrë tautas. Tas faktas, kad
jie buvo atskirti nuo vandenř, atvaizduoja mintá,
kad antitipinëje reikđmëje, jie nebuvo nei vieno-
je iđ điř susiginčijusiř klasiř pusëje. Jř ëjimas
kartu simbolizuoja sutarimŕ tarpusavyje, prita-
rimŕ darbui, kurá vykdë antitipinis Elijas. Jř
perëjimas á kitŕ upës pusć atvaizduoja, kad,
bendrais bruoţais nusakytas, antitipinio Elijo
darbas eina prie pabaigos.

(17) Paveikslo ir atsitikimř, ávykusiř nuo 1914
metř rudens iki 1916 metř rudens, palyginimas
patvirtina műsř ásitikinimŕ, kad bűtent tada ávy-
ko antitipinis pirmasis smogimas á Jordanŕ. Ne-
turëtume uţmirđti, kad raktas faktui, jog pirma-
sis smogimas yra ávykćs kaip tik tuo laiku, yra pa-
rodytas citatose, kurias paminësime dar kartŕ (iđ
Z 1916 m. 39 psl., paskutinio par.; Z 1915 m. 286
psl. 4 par.) „‘Ar galvoji, kad tai (smogimas á Jor-
danŕ) dar neprasidëjo?’ – galëtř kilti toks klausi-
mas. Mes galvojame, kad tai dar pilnai neávyko.
‘Ar galvoji, kad „Kűrimo Fotodrama” dalyvavo ta-
me?’ – Gali bűti. ‘Ar bus kas nors daugiau?” –
Neţinome, bet galvojame, kad bus kaţkas dau-
giau; nesakome tai tvirtai.” „Nesutrikć Biblijos
Studentai ţengia tolyn taip, kaip ëjo Elijas ir Eli-
ziejus, perëjć Jordanŕ. Jie nebuvo vedami iki ko-
kios nors ypatingos datos, taip kaip ir Elijas nebu-
vo nukreiptas eiti á jokiŕ kitŕ vietŕ.”

(18) Sutinkamai su tuo norëtume pasakyti,
kad po brolio Russellio mirties ávyko radikalus,
esminis pasikeitimas vieđojo darbo srityje, taigi ir
pirmasis smogimas á Jordanŕ uţsibaigë maţdaug
tuo laiku. Buvo tai tinkamas dalykas, jog brolis
Russellis, kurá Dievas iđrinko Amţiaus pabaigoje
vadovauti ir vesti Tiesos darbŕ Maţajam Bűre-
liui, turëtř privilegijŕ atlikti pagrindiná vaidmená
ir dalyvauti tame ypatingame darbe „garbës”, ku-
ri buvo duota „pilnai” đventiesiems, kad galëtř
dţiaugtis dar đioje Uţdangos pusëje: „Tokia garbë
visiems Jo đventiesiems!” Dţiaugiamës kartu su
juo, kad turëjo savo dalá toje „garbëje”! 

(19) Tačiau kai kas galëtř prieđtarauti mums,
kad vieđas darbas, nukreiptas á visuomenć
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nuo 1914 m. rudens iki 1916 m. rudens, buvo
pernelyg maţo masto, kad galëtř bűti pirmuoju
smogimu á Jordanŕ. Műsř atsakymas á toká prie-
kaiđtŕ bűtř toks, jog tas, palyginti maţo masto
darbas ir buvo tiksliai tai, kas parodyta tipe. „To
Tarno” pastaba 1915 metř vasarŕ, – atsakant á
autoriaus klausimŕ: „Ar dauguma Vieđpaties
ţmoniř esančiř Tiesoje bus Didţiojoje Minioje,
kai ji bus suformuota?” – gali padëti mums su-
prasti, kodël pirmasis smogimas á Jordanŕ turëjo
bűti maţos apimties. Jo atsakymas buvo toks:
„Be abejonës, dauguma Vieđpaties ţmoniř Tie-
soje patys savaime atsidurs Didţiojoje Minioje,
nes dauguma nëra uolűs savćs paaukojime”. Ka-
dangi Eliziejus simbolizuoja daugumos klasć,
o Elijas – maţumos klasć esančiŕ Tiesoje, tai su-
prantame, kad maţumos darbas turëjo bűti ma-
ţesnës apimties, nei darbas, kurá atliko abi klasës
kartu. Visi, kurie buvo Tiesoje nuo 1914 metř
sausio mën. ir toliau, atsimena, kad műsř dar-
be 1914 metais dalyvavo didelë dauguma ţmo-
niř, esančiř Tiesoje ir, kad đis darbas vyko labai
dideliu mastu. Taip pat jie gali prisiminti, kad
baigiantis tiems metams darbas pradëjo maţëti,
o 1915 metř pradţioje, praëjus vos keliems më-
nesiams, tas darbas net labai sumaţëjo. To prie-
ţastis buvo ta, kad daugelis iđ Eliziejaus klasës
pasitraukë iđ đio darbo. Toks pasitraukimas tćsësi
ir toliau, kol visa Eliziejaus klasë, dar neprasidë-
jus 1916 m. rudeniui, visai pasitraukë nuo smo-
gimo darbo, t. y., nustojo skelbć ir platinć tokias
Tiesas, kurios grieţtai barë dël blogio darymo vi-
sus tuos, kurie tvirtino, kad naudojasi valdţia ir
privilegijomis pagal Dievo teisć ir ágaliojimŕ, bei
nustojo skelbti nuosprendá, jog jie bus pađalin-
ti iđ savo postř, kad bus duotos ir kitos bausmës,
o jř institucijos sunaikintos. Todël, tas kaltini-
mas, kad aukđčiau aprađytas smogimas buvo ma-
ţoje apimtyje, greičiau, dar labiau sustipri-
na műsř tvirtinimo teisingumŕ, kad čia aprađy-
tas darbas kaip tik ir buvo pirmasis smogimas,
sudavimas á Jordanŕ. Palyginus su prieđ tai vyku-
siu dideliu darbu, jis turëjo bűti maţas, kadan-
gi buvo atliekamas darbininkř maţumos, kuri
buvo uţsiëmus điuo darbu.

(20) Kai kurie siekë atmesti műsř tvirtinimŕ,
kurá esame pagrindć aukđčiau pateiktomis citato-
mis, pasiremdami tuo, kad brolis Russellis artë-
jant Naujiesiems 1916 metams yra mokćs, kad
pirmasis smogimas á Jordanŕ eina á prieká, ir nu-
manë, kad prasidëjćs nuo 1914 metř rudens, jis
tćsësi toliau. Taip pat paminëjo, kad tas smogi-

mas dar vyks ir ateityje (Z. 1916 m. 263 psl., 2
stulp., 4 par.): „Vis labiau ir labiau mes ásitikina-
me, kad Elijo smogimas á Jordano upć, kai tokiu
bűdu buvo perskirti vandenys á dvi dalis, atvaiz-
duoja didelá darbŕ, kuris turi bűti atliktas, ir ma-
tyt, artimiausiu laiku.” Műsř atsakymas yra toks:
laikomës nuomonës, kad (1) Vieđpats taip pa-
naudojo jo protŕ ir davë mintis, kad tuo pasaky-
mu iđpranađautř antrŕ smogimŕ á Jordanŕ, nors
„tas Tarnas” apie tai neţinojo; (2) nors tai tiesa,
kad mes pastebëjome já pasakius skirtingai vienu
ir kitu atveju, bet norëdami bűti neđaliđki bei tei-
singi műsř brangaus Pastoriaus atţvilgiu, ir taip
pat sutikdami su jo daug kartř teigtais neabejo-
tinais tvirtinimais, kad pranađystës ir tipai, susijć
su charakterio iđbandymais, negali bűti aiđkiai
suprasti anksčiau, kol jie neiđsipildo, galime pa-
sakyti, kad, bet kuriuo atveju, nei viena jo nuo-
monë ar teiginys negalëjo bűti priimti kaip esan-
tys teisingi tol, kol iđmëginimai, susijć su iđsipil-
dymu vieno ar abiejř artimai susietř tipř, nebus
dar pasibaigć. Todël, dabar mes galime matyti,
kad jo pasakymas, pateiktas Z. 1916 m. 39 pusla-
pyje 4 paragrafe yra teisingas ir tikslus, kur yra
nurodoma apie pirmŕjá smogimŕ, o jo pasaky-
mas 263 puslapyje nëra teisingas, jei kalbëtume
apie pirmŕjá smogimŕ, sudavimŕ á Jordanŕ, bet
yra teisingas ir tikslus nurodant antrŕjá smogimŕ.
Todël neturëtume atkakliai laikytis paskutinio
sakinio kaip árodymo, kad ten kalbama apie
pirmŕjá smogimŕ.

(21) Vienas iđ smerktinř, prieđtaravimus suke-
liančiř dalykř, J. F. Rutherfordo ir F. H. McGee
straipsniuose, yra tai, kad jie cituoja iđ brolio Ru-
ssellio rađtř tik tam tikras vietas, kurios, jř nuo-
mone, yra pritariančios jř poţiűriui, praleisdami
kitas jo rađtř vietas tuo pačiu klausimu, kurios
duoda dar ir kitŕ mintá. Tokiu bűdu jie neparo-
do jokio teisingumo „tam Tarnui”. Svarstant ávai-
rius „to Tarno” iđreikđtus pasakymus, jeigu jie at-
rodo lyg prieđtaraujantys vienas kitam – műsř
metodas yra stengtis, kiek tai yra ámanoma, sude-
rinti tuos posakius taip, kaip tai darytume su ta-
riamai prieđtaringomis Đventojo Rađto eilutëmis;
jeigu tai suderinti negalime, priimame tik toká jo
poţiűrá ar nuomonć, kuri yra nuosaiki, daugiau-
sia pagrásta ir derinasi su ávykusiais faktais. Taigi
neuţmirđkime, kad brolis Russellis visada pakar-
totinai koreguodavo, tikslindavo savo aiđkinimus,
kai ávykć atsitikimai parodë, jog jř aiđkiai nesu-
prato, o mokë dar prieđ jiems ávykstant. Uţ bro-
lio Russellio pavyzdţio ir principř sekimŕ, auto-
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rius buvo ne vienŕ kartŕ neteisingai ir melagingai
apkaltintas, kad atmetë brolio Russellio mokymŕ.
Tiek J. F. Rutherfordas, tiek ir F. H. McGee su jř
pasekëjais buvo dël to kalti, nes kai kurie iđ jř tuo
kaltino mus net ir savo paskaitose. „Tam Tarnui”
ir jo mokymui mes esame visiđkai iđtikimi.

(22) Kaip jau esame iđdëstć, në vieno svaraus
ar pagrásto argumento nebuvo pateikta, norint
paneigti aiđkinimŕ apie pirmŕjá smogimŕ á Jor-
danŕ. Dël pareiđkimo, lyg kad brolis Russellis yra
rađćs, jog pirmasis smogimas á Jordanŕ turëjćs
ávykti po karo, autorius gali pasakyti: mes skaitë-
me viskŕ, kŕ „tas Tarnas” publikavo apie smogi-
mŕ á Jordanŕ, daţnai girdëjome já kalbant apie tai
ir klausdavome já ta tema, bet niekada nesame
skaitć ar girdëjć iđ jo kaţko panađaus. Aukđčiau
pateiktos citatos árodo, kad jis galvojo, jog smogi-
mas á Jordanŕ ţengë á prieká 1916 m. sausá, duo-
dant suprasti, kad jis prasidëjo 1914 m. rudená.
Nors autorius pripaţásta, kad kai kuriose vietose
„tas Tarnas” kalbëjo apie tai, jog tai bus dar atei-
tyje, tačiau tvirtai paneigia toká pareiđkimŕ, kur
sakoma, kad brolis Russellis rađë, lyg kad pirma-
sis smogimas á Jordanŕ turëjo prasidëti tik po ka-
ro, nors ir Konvencijos Praneđime tokia mintis
buvo iđreiđkiama, vieđai paskelbta kaip esanti jo.
Jie remiasi tuo, jog brolis Russellis visai netoli
Naujřjř 1916 metř, buvo tos nuomonës, kad tru-
putá vëliau nei po metř „veţimas” jau turëjo atva-
ţiuoti: (Z. 1916 m. 39 pusl., 2 par.), „‘Ar jau da-
bar, bet kuriŕ minutć tikiesi sulaukti ugninio veţi-
mo, ar galvoji, kad điek tiek vëliau – galbűt po ke-
liř mënesiř, o gal po metř, ar dar vëliau?’ – galëtř
kas nors paklausti. Mano mintis yra – maţiausiai
po metř, arba, tikriausiai vëliau”. Ir taip buvo iđ
tikrřjř, nes 1917 metř birţelio mënesá, taigi po pu-
santrř metř, đis veţimas pasirodë!

(23) Pakartotinai 1915 metais, kaip ir buvo
parodyta jau anksčiau dukart citatose Z.
1915 m. 286 psl., 2 stulp., 4 pastr., „tas Tarnas”
iđreiđkë savo mintá, kad antitipinis Elijas ir Eli-
ziejus tuomet „ëjo ir kalbëjosi kartu” anapus
Jordano. Đi citata duoda mums suprasti, kad
pirmasis sudavimas á Jordanŕ jau buvo pra-
sidëjćs. Toks antitipinis vaikđčiojimas ir kalbëji-
masis anapus Jordano 1915 metř vasarŕ iđ pir-
mo ţvilgsnio atrodytř prieđtarauja teiginiui,
kad pirmasis smogimas á Jordanŕ nebuvo dar
uţbaigtas iki 1916 m. rudens. Kaip galëtume
suderinti tuos dalykus? Műsř atsakymas bűtř
toks, kad tipe, kol vienas atsitikimo vaizdas në-
ra uţbaigtas, negali prasidëti kitas vaizdas, o tai

nëra taikoma antitipe ir simbolikoje, nes anti-
tipas parodo santykius, veiksmus ir darbŕ skir-
tingř klasiř, kurios gali veikti tame pačiame
laikotarpyje, tik suprantama, ne tuo pačiu mo-
mentu. Antitipinio Elijo smogimas á Jordanŕ
per tuos du metus, simbolizuoja jo santykius ir
veiklŕ tautř atţvilgiu, kaip atskiros klasës nuo
Didţiosios Minios, o jř vaikđčiojimas ir kalbëji-
masis kartu atvaizduoja jř santykius ir veiklŕ
viena kitos atţvilgiu. Abu tie veiksmai galëjo
ávykti aukđčiau paminëtř dviejř metř laikotar-
pyje, nors yra aiđku, kad tame tipe pranađai ne-
galëjo tuo pačiu metu eiti per Jordanŕ ir tuo pa-
čiu metu bűti kitame jo krante. Kai jau aiđkiai
galime suprasti, kŕ reiđkia pasakymas „vaikđčio-
jimas” ir „kalbëjimas”, o taip pat ir „smogi-
mas”, tai pastebësime, kad antitipinis smogimas
prasidëjo ankđčiau, nei prasidëjo antitipinis
vaikđčiojimas ir kalbëjimasis, o taip pat ir bai-
gësi ankđčiau nei pastarasis. Taigi, kai antitipe
tř abiejř veiksmř tam tikros dalys vyko tuo
pačiu laiku, kitos jř dalys – ne. Kitais ţodţiais
pasakius, darnumas yra tame, kad kartais per
tuos du metus mes smogëme á tautas, tai yra,
vykdëme vieđŕ darbŕ visuomenës atţvilgiu, o ki-
tu laiku, beveik per visus tuos dviejus metus, ir
kai kuriuos kitus mënesius, mes vaikđčiojome
kartu ir kalbëjomës, t. y., kaip Dievo ţmonës
draugiđkai bendradarbiavome, pritardami ben-
dram veikimui ir tyrinëjimui.

(24) Parađytame F. H. McGee „Svarbiame
Laiđke điam Laikui” 3 psl., 2 stulp., nuo pirmo
paragrafo ir iki pirmo paragrafo kitame puslapy-
je, sakoma broliams, jog mes tvirtiname, kad
Elijo ir Eliziejaus kalbëjimasis tarpusavyje reiđkia
ginčŕ tarp jř. Toks pareiđkimas mums yra naujie-
na. Mes niekada nesame taip aiđkinć jř kalbëji-
mosi kartu; prieđingai, aiđkinome, kad jř kalbëji-
masis reiđkia jř aktyvumŕ, veiklŕ ir darbŕ, o tai
visai prieđinga ginčui. Toks klaidingas aiđkini-
mas műsř poţiűrio apie Elijo ir Eliziejaus kalbë-
jimŕsi kartu, yra vienas iđ daugelio to brolio me-
lagingř tvirtinimř jo rađiniuose, apie kuriuos
pakalbësime vëliau. Đis brolis girdëjo műsř iđaiđ-
kinimŕ Fort Pitt Konvencijoje apie Elijo ir Elizie-
jaus vaikđčiojimŕ ir kalbëjimŕsi kartu, kur sakë-
me, kad tai simbolizuoja harmonijŕ ir tikrŕ pa-
garbŕ tarp antitipinio Elijo ir Eliziejaus. Tačiau,
matyt, jis visa tai yra pamirđćs.

(25) Jau nuo 1915 m. vasaros esame supratć,
kad vaikđčiojimas ir kalbëjimasis simbolizuoja
harmoningus, darnius santykius ir bendradarbia-
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vimŕ, o taip pat ramř aptarimŕ dvasiniř dalykř,
dalyvaujant Vieđpaties ţmonëms, kuriuos vaiz-
duoja Elijas ir Eliziejus. Dar daugiau, tolesnis đio
dalyko supratimas, kurá autorius gavo nuo műsř
brangaus Pastoriaus, yra vienas iđ tikrř árodymř,
kad antitipe neturi bűti paţeista harmonija tarp
dviejř klasiř ankđčiau, negu ávyks jř atskyrimas,
taip kaip ir tipe nebuvo paţeista buvusi harmoni-
ja tarp tř dviejř pranađř prieđ jř atskyrimŕ. Pasi-
remdami faktu, kad tarp Elijo ir Eliziejaus nebu-
vo disharmonijos iki pat jř atskyrimo, darome
iđvadŕ, kad jau nuo 1917 metř vasaros mes turi-
me gyventi jau po to laiko, parodyto tipe – Elijo

ir Eliziejaus vaikđčiojimo ir kalbëjimo kartu; nes
tř metř vasaros pradţioje prasidëjo didelë dishar-
monija, nesutarimas tarp Dievo ţmoniř; vadinasi,
mes jau gyvename vëlesniame laiko tarpe, kai Eli-
jas ir Eliziejus jau perskirti. Todël perskyrimas,
kuris atsitiko tarp Dievo ţmoniř, padalindamas
juos á dvi grupes, po jř harmoningo vaikđčiojimo
ir kalbëjimosi kartu, turi bűti laikomas tuo tipiniu
perskyrimu, ávykusiu tarp Elijo ir Elisiejaus. Tai
prasidëjo praëjus beveik ađtuoniems mënesiams
po pirmo smogimo á Jordanŕ uţsibaigimo.

(Tćsinys kitame numeryje)

TP’61,79-81; 103-104; E 3, 75-84

BIBLINIAI KLAUSIMAIBIBLINIAI KLAUSIMAI

KK Ar Nojaus laikř Tvanas apëmë visŕ
ţemć, ar buvo ribotos apimties ir apëmë
tik maţŕ teritorijŕ?

AA Moksliniai faktai nurodo, jog staiga kritć
tvano vandenys ţemć buvo uţpylć pilnai.
Izaokas N. Vailas paskelbë logiđkŕ teorijŕ,

jog ţemës formavimosi metu jŕ supo iđdűlëjusiř
uolienř mineralř ir vandens ţiedai, panađűs á tuos,
kokie dabar supa Saturno planetŕ. Remiantis đia
teorija, ţiedai ant ţemës nukrisdavo vienas po ki-
to per ilgŕ laiko tarpŕ, o paskutinis, Nojaus tvano
laikř, buvo vandens apvalkalas. Toks paaiđkini-
mas derinasi su Biblija, kur yra uţrađyta, jog Die-
vas atskyrë vandenis ţemëje nuo vandenř virđ
erdvës (Pr 1:7; Karaliaus Jokűbo Biblijos vertime
đioje vietoje iđversta klaidingai, nes panaudotas
ţodis „firmament” [lietuviđkame vertime „skliau-
tas”, v. p.], kuris primena Aristotelio poţiűrá; he-
brajiđkas ţodis „rakia” reiđkia „erdvë” – ţiűrëti:
Rotherham, Leeser; palygink su knygoje „Kűry-
ba”, 362-366 psl. [2 Epifaninis Tomas]). Tos erdvës
vietŕ dabar uţima ţemës atmosfera. 

Neabejotinai galime pasakyti, kad kaţkada bu-
vo net septyni apvalkalai, arba ţiedai, apie ţemć.
Jie buvo susidarć dël senovinës ţemës karđčio ir lai-
kësi ávairiais atstumais nuo jos, priklausomai nuo

jř tirđtumo, tankio. Jie krisdavo ant ţemës laipsniđ-
kai, sudarydami nuosëdas pirmykđtëje vulkaninëje
masëje, kuri dabartiniu metu yra tapusi granitu. Jis
susidarë iđ skystos masës, kai joje pilnai iđdegë
anglis. Tie septyni sluoksniai yra aiđkiai matomi
Kolorado upës Didţiajame Kanjone. Septintas iđ jř
yra dirvoţemis, apie kurá kalbame taip pat, kaip
apie sluoksná. Paskutinis iđ tř ţiedř buvo vien tik
iđ vandens (sunkesnieji mineralai, priklausomai
nuo savo skirtingo svorio, buvo ţemesniuose ţie-
duose) ir nukrito ant ţemës didţiojo tvano metu. 

Kol paskutinis vandens ţiedas dar supo ţemć,
ji buvo kaip didţiulis điltnamis ir visoje ţemëje
buvo vienoda temperatűra. Todël klimatas ađiga-
liuose buvo toks pat, kaip ir prie pusiaujo, bei vi-
sur – ađigaliuose ir prie pusiaujo augo vienoda
augmenija. To árodymui randame dramblius, an-
tilopes, mamutus ir kt., kurie buvo rasti đaltame Si-
bire uţđŕlć ledkalniuose; kai kuriř iđ jř skrandyje
iđlikus nesuvirđkinta ţolë. Aiđku, kad jie buvo
uţpilti tvano vandenimis, kai ganësi tolimoje
điaurëje. Vandens masës staigiai krito ađigaliuose,
o po to greitai uţđŕlo. Taip atsiradć ledynai iđtisus
tűkstantmečius iđsaugojo tuos gyvűnř kűnus. 

Papildomai galime pastebëti, jog ledynř ţymës
ant uolř randamos ir Vakarř pusrutulyje. Daug to-
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kiř ţymiř randama vidutinëje juostoje điaurës
Amerikos kontinente. Ábrëţimai ant tvirtř uolř
daţniausiai eina nuo điaurës pietř link. Prieđtvani-
niř gyvűnř skeletai taip pat atrasti ir Điaurës Ame-
rikoje. (Prieđ kurá laikŕ vienas đio ţurnalo leidëjř
dalyvavo mastodonto skeleto, palaidoto Oklaho-
mo aukđtumos pačiame krađte, ekshumacijoje.) 

Arizono suakmenëjusiuose miđkuose daug mil-
ţiniđkř medţiř yra uţversti net 60 – ties metrř gy-
lyje. Jie suguldyti nuo điaurës á pietus (ne á rytus ar
á vakarus). Tř medţiř đaknys nukreiptos á điaurć,
o virđűnës á pietus. Tai parodo, jog buvo iđversti
vandens spaudimo, einančio iđ điaurës pusës. 

Tai jau dar kiti árodymai patvirtinantys, kad
staigus vandens antplűdis tvano metu – staiga
pratrűkćs apvalkalas, kuris palaikë tolygiŕ ţemës ir
saulës đilumŕ – padarë tai, jog atsirado didelës
ledř masës ir ledynai arktiniuose regionuose bei
potvynio vandenys, kurie ritosi nuo ađigaliř pusës
link pusiaujo, kartu neđdami ir ledř mases. Van-
dens kiekis, kuris iđsiliejo apie pusiaujŕ, buvo
maţesnis dël iđcentrinës ţemës sukimosi jëgos. At-
stumianti vandená iđcentrinë jëga, einant nuo pu-
siaujo link ađigaliř, palaipsniui maţëjo, todël dau-
giausiai vandens krito ađigaliuose, o tuo tarpu van-
duo ir ledas slinko nuo ađigaliř link pusiaujo.

Labai aiđku, kad ţemës vietos, kurios ta-
po ţmonijos lopđiu, buvo ypatingos tuo, kad iđ
pradţiř jos buvo paţemintos, o po to, tam tikru
metu, vël paaukđtintos. Atrodo, jog Arka buvo pa-
kelta, palyginti, ramiuose vandenyse, gana toli
nuo vandenř smarkios srovës. Tai liudija didelis
sŕnađř kiekis, kuris randamas visame tame re-
gione. 

Taigi, ne tik Biblija ir ávairiř senoviniř tautř
istorija, bet taip pat ir Ledynř Amţius, zoologiniai
atradimai Sibire ir kitose vietose bei geologija áro-
do tvano realumŕ, kad tai buvo visŕ pasaulá api-
mantis ávykis, o Vailo teorija duoda patikimus pa-
aiđkinimus, kaip viskas atsitiko. 

SUDERINAMUMAS eilučiř:
Pr 6:19,20 ir Pr 7:2,3

KK Kaip galime suderinti mintis Pr 6:19,20,
kur Dievas moko Nojř, kad „iđ visř gy-
vűnř” paimtř á arkŕ „po du – patinŕ ir pa-

telć” su Pr 7:2,3, kur Dievas liepia Nojui paimti iđ
visř đvariř gyvűnř ir paukđčiř po septynis, „kad

iđliktř jř rűđis gyva visoje ţemëje”? 

AA
Kai kurie mano, jog đie du paliepimai yra
prieđtaringi, tačiau iđtikro taip nëra. Ne-
turëtř bűti sunkumř, jei suprasime, jog

pirmu atveju, gali bűti, kad apie 120 metř prieđ
uţeinant tvanui, Dievas davë tam tikrus bendrus
nurodymus ta tema (Pr 6:3,17-20). Taip pat pa-
sakë Nojui, kaip bus iđgelbëtos gyvűnř gyvybës
ir kaip jie pergyvens tvanŕ: po du iđ kiekvienos
rűđies – patinas ir patelë turëjo bűti paimti á arkŕ
tam, kad galëtř iđlikti gyvi. Toká bűdŕ Dievas nu-
rodë, ir taip buvo atlikta. Kalbant net ir apie đva-
rius gyvulius yra tiesa, kad á arkŕ áëjo „po du”
(gyvulius áleisdavo poromis neatsiţvelgiant á jř
skaičiř), „patinas ir patelë, álipo á laivŕ drauge su
Nojumi, kaip Dievas buvo Nojui ásakćs” (7:9).
Tai yra tiesa ir apie „đvarius gyvulius”, ir apie
tuos, „kurie yra neđvarűs” (7:8).

Pastebëkime, kad nëra jokio prieđtaravimo tarp
bendrř nurodymř Pr 6:19,20 ir papildomř, deta-
liř instrukcijř apie đvarius gyvulius ir paukđčius,
kŕ Dievas nurodë ţymiai vëliau Pr 7:2,3, kai liepë
Nojui ir jo đeimai áeiti á arkŕ. Skaitome Pr 6:22 ir
Pr 7:5, kad Nojus padarë „kaip Dievas buvo jam
ásakćs” – ko tikrai nebűtř galëjćs padaryti, jeigu
Vieđpats bűtř davćs jam prieđingus vienas kitam
nurodymus. Hebraiđkas tekstas Pr 7:2,3 nesako
aiđkiai, ar kalbama buvo apie septynis vienetus, ar
apie septynias poras đvariř gyvuliř ir paukđčiř. Kai
kurie tyrinëtojai mano, kad kalbama buvo apie
septynias poras đvariř gyvuliř ir paukđčiř. Tuo
tarpu, kiti yra tokios nuomonës, kad tai per daug
apkrautř arkŕ, ir todël ten turëjo bűti kalbama
apie septynis vienetus đvariř gyvuliř ir paukđčiř,
t. y. tris poras ir plius vienŕ gyvulá be poros, paliktŕ
aukai, nes Pr 8:20 parodo, kad Nojus aukojo de-
ginamŕsias aukas „iđ visř đvariř gyvuliř ir paukđ-
čiř”. Taigi, jokiu atveju nëra prieđtaravimř nei
neatitikimo tarp Pr 7:2,3 ir 6:19-20 – „iđ kiekvie-
nos rűđies po du”. Pr 7:9 eilutë visai neprieđtarau-
ja 7:2,3 eilutëms. Nurodymas buvo toks, kad
đvarűs ir neđvarűs gyvuliai turëjo áeiti „po du”,
„patinas ir patelë”, „kad galëtř iđlikti gyvi”. Đis nu-
rodymas nebuvo sulauţytas, tik buvo praplëstas
Pr 7:2,3 eilutëse minima instrukcija, kur nurody-
ta, kad đvariř gyvűnř ir paukđčiř turi bűti daugiau
nei viena pora – jř turëjo bűti iđsaugota po septy-
nis vienetus.

BS’ 98,69-70; SzB’ 99,45-46.
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