
„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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Đis periodinis leidinys yra nepriklausomas nuo ávairiř iđpaţinimř,
partijř, organizacijř ir ţmogiđkř tikëjimř, bet susijćs su Dievu tiek, kiek
supranta Jo Ţodá. Đio ţurnalo tikslas – 

• apginti Paruzijos Tiesŕ, kuriŕ Vieđpats suteikë per „tŕ Tarnŕ“, kaip
visos tolimesnës Tiesos pagrindŕ;

• apginti potvarkius, statutŕ ir testamentŕ, duotus Vieđpaties per „tŕ
Tarnŕ“, taip, kad ápareigotř, riđtř kontroliuojančias korporacijas ir
Tiesos ţmoniř draugijas;

• iđaiđkinti ir ginti Epifanijos-Bazilëjos aiđkëjančias Tiesas, kurios
Dievo ţmonëms yra dvasinis maistas tinkamu laiku, pagal Jo Valiŕ.

BRANGŰS Skaitytojai, prasidëjus điems me-
tams priimkite műsř pasveikinimus ir nuo-

đirdţiausius linkëjimus Jums. Tikime, kad mű-
sř đirdţiř jausmai ir műsř tariami ţodţiai
derinasi su poeto ţodţiais:

Ţvelgdami atgal, dëkojame Dievui uţ keliŕ,
Kuriuo vedë mus diena iđ dienos.

Atsiminkime, kad Vieđpats yra nesikeičian-
tis, ir tai duoda mums pasitikëjimo tais paţa-
dais, kuriuos randame Jo Ţodyje. Jeigu tikëjimu
esame priëmć Jëzř Kristř kaip savo Gelbëtojŕ,
pađventëme savo gyvenimŕ Dievo valios
vykdymui, bei diena po dienos stengiamës

iđpildyti Jo valiŕ, tai galime turëti ramybć,
bűdami uţtikrinti, kad kas beávyktř, 2005
metai bus laimingi. Tikime, kad galime bűti
tikrai garantuoti dël to, nes Dievas niekada
neapvilia ir neapvils iđtesëdamas paţadus Savo
ţmonëms. Argi nepatyrëme to savo gyvenime,
ar nematëme to kitř ţmoniř gyvenime?

Tačiau kiek daug iđ műsř suprasdami pro-
tu, kad tai tiesa, leidţia savo đirdims bűti bai-
lioms, abejojančioms ir netikinčioms? Jëzus,
suprasdamas, kad daugelio Jo mokiniř đirdys
turëjo natűralř, ágimtŕ polinká vis rűpintis ir
baimintis, viena proga pasakë: „Tenebűna jűsř
đirdis susirűpinusi, nei iđsigandusi” (Jono 14:
27); ir vël: „Tegul neiđsigŕsta jűsř đirdis: jűs
tikite Dievŕ, ir mane tikëkite” (Jono 14:1).

Kristaus Mokykla

Leiskite mums pailiustruoti Kristaus Mo-
kyklŕ. Dievŕ galëtume laikyti jos Direktoriumi
ir vadovaujančiu Mokytoju, o műsř Vieđpatá
Jëzř kaip Instruktoriř klasëje. Mes bűname
toje Mokykloje, tačiau kartais klausiame savćs:
– Kodël ađ esu toje Mokykloje ir kodël Dievas
yra paskyrćs man Mokytojŕ? Tikriausiai atsa-
kytume taip: – Kadangi turime iđmokti tam
tikras pamokas. Jeigu mums nereiktř iđmokti
jokiř pamokř, Dievas tiesiog patvirtintř, kad
mums nereikia jokiř instrukcijř – bet ţinome,
jog tai netiesa.

Műsř Mokytojas duoda instrukcijř pir-
miausia dviem bűdais:

(1) per Dievo Ţodá, ir
(2) per Dievo apvaizdŕ (műsř kasdieninius

iđmëginimus, patyrimus gyvenime).

Tie metodai yra panaudojami tam, kad mes
galëtume iđvystyti savo charakterá panađř
á Kristaus ir augti Dievo Ţodţio ţinojime.

Savivalë yra prieđinga Dievo valiai

Jeigu esame tik pradedantys naujokai toje
Mokykloje, arba jeigu dar nesame padarć

„AĐ IEĐKAU NE SAVO VALIOS, BET VALIOS
TËVO, KURIS MANE SIUNTË”

Jono 5:30 – 2005 metř devizo eilutë
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didesnës paţangos besimokydami, tai kartais
susipainiojame ir suklystame palaikydami savo
valiŕ esant Dievo valia. Műsř iđtikimas Moky-
tojas sumaniai, đvelniai, kiek tik tai ámanoma,
nurodys mums tŕ klaidŕ, leisdamas, iki tam
tikro laipsnio, nepasisekti műsř planams.
O tuo metu ateina ir iđbandymas. Ar bűsime:
(1) maiđtaujantys, uţsispyrć ir pasipiktinć ta
pamoka?; ar (2) neteksime drŕsos, noro ir nu-
siminsime? Jeigu műsř poţiűris teisingas, tai
stengsimës pasinaudoti kiekvienu tokiu patyri-
mu ir pritaikyti tos dienos pamokŕ praktiđkai,
kad tai mums padëtř ateinančiose dienose.

Pati svarbiausia pamoka toje nustatytos
trukmës mokykloje yra tikëjimas. Tas tikëji-
mas, kurá parodëme priimdami műsř Iđgelbë-
tojŕ, ir tikëjimas, ágalinćs mus ástoti á Jo mo-
kyklŕ, turi augti. Bet tam augimui reikalingas
ţinojimas – ne pasaulietiđkas ţinojimas ir
mokslas, bet ţinojimas iđ Vieđpaties – ţino-
jimas Jo metodř, planř ir charakterio. Turime
studijuoti savo Mokytojo ţodţius, Jo parodytŕ
pavyzdá ir Jo apvaizdŕ (asmeniđkas instrukci-
jas) mums. Laikui bëgant, daug kas iđ viso to,
kŕ buvome priëmć tikëjimu, palaipsniui tampa
ţinojimu, o tas ţinojimas tampa pagrindu
didesnio tikëjimo, taip pat ir didesnës meilës,
pripaţinimo ir dëkingumo műsř Atpirkëjui.
Taip kaip kitose mokyklose, taip ir Kristaus
Mokykloje studentai mokosi ne vienodais
tempais, ir visi jie yra skirtinguose mokymosi
lygiuose: kai kurie yra pradiniame mokymosi
etape, kiti viduriniame, o kai kurie jau yra pa-
siekć brandos etapŕ, kurio visi ir turime siekti.

Gali bűti, kad ankstesniuose metuose kai
kurie iđ műsř nesistengë gerai mokytis toje
Mokykloje, kaip kad mes norëtume, bet tai
nëra dar per vëlu. Pasiryţkime, kad nuo điř
metř bűsime labiau pasiđventusiais studen-
tais, o jeigu taip padarysime, rezultatai iđ
tikrřjř bus palaimingi. Tiek kiek mes
darysime paţangos, tiek pajusime, kad Dievo
ramybë, kuri virđija visoká ţmogiđkŕ suprati-
mŕ, pradës vieđpatauti műsř đirdyse. Tikë-
jimo ir kantrybës iđmëginimai pavirs palai-
minimais, nuliűdimai ir nusivylimai dël
neiđsipildţiusiř ţemiđkř vilčiř taps Dievo
malonës vagomis, o gyvenimo neramumai
nuties keliŕ á visiđkŕ tikëjimo tikrumŕ. Tačiau
tokiŕ laimingŕ bűsenŕ galime pasiekti tiktai

per visiđkŕ, pilnŕ műsř valios paklusnumŕ
Vieđpaties valiai visuose dalykuose.

Skirtumas tarp trođkimo ir darymo

Kai kas gal bűt pasakys: – Tai yra tai, kŕ ađ
trođkau padaryti nuo tos dienos, kai savo viskŕ
atidaviau Vieđpačiui, bet viso to dar nepasie-
kiau. Kŕ daugiau galëčiau padaryti? Taip, visi
pilnai Dievui pasiđventć ţmonës nori visiđkai
atiduoti savo valiŕ Dievo valiai, bet yra skirtu-
mas tarp trođkimo daryti kai kuriuos dalykus
ir tarp darymo tř dalykř iđ tikrřjř. Nieko në-
ra blogo geruose noruose; tai iđ tikro yra labai
svarbu, bet jeigu tie norai neveda á jř vyk-
dymŕ, tai jie neturi jokios vertës. Kai kurie
ţmonës niekada nepakyla virđ norëjimo lyg-
mens savo gyvenimo reikaluose. Jie trokđta
sveikiau maitintis, pradëti ir tćsti fiziniř
pratimř programŕ, kiekvienŕ dienŕ skirti tam
tikrŕ laikŕ Biblijos studijavimui, atlikti koká
nors patarnavimŕ, arba pasakyti keletŕ gera
linkinčiř ţodţiř, ar padrŕsinti kŕ Vieđpaties
vardu – bet jř tie geri norai nepavirsta
veiksmais.

Kaip đá dalykŕ bűtř galima iđsprćsti? Neat-
mesdami atskirř gerř norř, stenkimës nu-
kreipti visŕ valios jëgŕ veiksmui. Bet čia vël
reikia atsargumo, kadangi stipri valia, neteisin-
gai nukreipta, yra didelë jëga, galinti gerokai
suklaidinti. Sŕţiningi ţmonës yra ypatingame
pavojuje điuo atţvilgiu, nes jeigu jř valia grieb-
sis tam tikro dalyko, kuriam pritaria jř sŕţinë,
jie gali padaryti didţiulć klaidŕ. Galbűt, ge-
riausias to pavyzdys yra Saulius iđ Tarso. Lai-
mei, jis turëjo gerŕ đirdá, taip, kad kai Vieđpats

Laikui bëgant, daug kas iđ viso to,

kŕ buvome priëmć tikëjimu,

palaipsniui tampa ţinojimu, o tas

ţinojimas tampa pagrindu

didesnio tikëjimo, taip pat ir

didesnës meilës, pripaţinimo ir

dëkingumo műsř Atpirkëjui.
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ásikiđo ir pakoregavo jo mŕstymŕ, jis tapo
veiksmingu tarnu gëriui.

Yra tik vienas saugus bűdas eiti uţsibrëţtu
keliu, tai yra ţinojimas, kad valia, kuria turime
sakyti gerus ţodţius ir daryti gera, nëra jau
műsř pačiř valia, bet Vieđpaties valia, kuriŕ
esame priëmć vietoj savo valios. Sugráţkime
mintyse atgal iki to laiko, kai tapome Vieđ-
paties mokiniais. Ar tai buvo ne atidavimas
savo paties valios, ir ar pirma műsř pamoka
nebuvo apie laikymŕ savo valios mirusia? Pas-
tebime, kaip műsř didis Mokytojas padëjo
mums laimëti pergalć prieđ savo pačiř valiŕ.
Taip eidami su viltimi, pilnai sutinkame su
điais poeto ţodţiais:

Vieđpatie, Tavo meilë pagaliau nugalëjo –
Nieko sau, o viskŕ Tau.

Atsargumas visada reikalingas

Net ir po to, kai priëmëme Vieđpaties valiŕ
vietoj savosios ir pasiryţome vykdyti Jo valiŕ,
visada turime vaikđčioti atsargiai. Vis dar yra
pavojus klaidingai suprasti Jo valiŕ, nes sukly-
dć galime priimti valiŕ ir planus műsř puolu-
siř ir netobulř protř arba műsř artimřjř
planus vietoj Vieđpaties valios. Neturime
uţmirđti, kad Vieđpats paţadina tam tikrus
ţmones kaip atstovus, kad instruktuotř Jo
ţmones, tačiau đëtonas taip pat naudoja ţmo-
niř protŕ ir ţmogiđkus padëjëjus, norëdamas
suklaidinti ir apgauti. Dievas leidţia tai tuo
tikslu, kad pamokytř mus, jog tik Jis yra műsř
didysis Vadovas, Mokytojas. Jis duoda Savo
Ţodá kaip testŕ, pagal kurá Jo ţmonës gali
atskirti tikrus mokytojus nuo klaidingř, sa-
kydami: „Jeigu jie kalba ne pagal đá Ţodá, tai
dël to, kad nëra đviesos juose” (Iz 8:20).

Kai kreipiamës á Đventŕjá Rađtŕ, kad ásiti-
kinti, kokia yra Dievo valia, tai atrandame, jog
tas didelis darbas, kurá atlikti prađo műsř
Vieđpats, nëra tai darbas dël kitř, bet dël műsř
pačiř: tai darbas pavergti, nugalëti ir valdyti
save. Apađtalas Paulius apibendrina visa tai
sakydamas 1Tes 4:3: „Nes tokia Dievo valia
– jűsř đventëjimas”. Átvirtinkime tai savo
protuose ir neleiskime, kad niekas kitas
– jokios kitos tiesos ar klaidos – neuţtemdytř
didelës tiesos, duotos toje eilutëje. Műsř tar-
navimas tikëjimo đeimynai ir tarnavimas da-

rant gera visiems ţmonëms, turi antraeilć
reikđmć đalia to, pačio svarbiausio darbo
– darbo su mumis pačiais műsř viduje. Apađ-
talas su ákvëpimu sako, kad jeigu ir iđkalbingai
skelbtume Evangelijŕ kitiems, ir jeigu iđdalin-
tume visŕ savo turtŕ vargđams pamaitinti, ar
taptume kankiniais dël gerř tikslř, tai be
meilës, Tëvo ir Kristaus dvasios, iđlavintos mű-
sř đirdyse, kaip valdančio műsř gyvenimŕ
principo, ţiűrint iđ Dievo poţiűrio tađko, bűtu-
me niekas (1Kor 13:1-3). Ir prieđingai, jeigu
műsř valia yra mirusi, o Vieđpaties valia tapo
pilnai priimta kaip műsř, pilnai priimta műsř
mintyse, ţodţiuose ir darbuose – tai jeigu mes
ir neiđnaudotume visř tarnavimo galimybiř
kitiems – galime ilsëtis uţtikrinti, kad laiky-
damiesi tokios pozicijos, bűsime priskaityti
prie „nugalëtojř”.

Bet, be abejonës, Dievas atvers mums ir
galimybes, kad műsř đviesa đviestř Jo đlovei ir
ţmonijos palaimai. Jeigu ieđkome tarnavimo
galimybiř ir jř nerandame, tai gal dël to, kad
siekiame vykdyti koká ypatingŕ patarnavimŕ
pagal savo nuoţiűrŕ, o tai reikđtř, jog senoji
valia iđ naujo pabrëţia savo autoritetŕ. Arba
gali bűti, kad didysis Mokytojas pastebi likusiŕ
mumyse puikybć, kuri pirmiausia turi bűti
sugniuţdyta. Per Savo Ţodá ir apvaizdŕ Jis gali
mums sakyti: „Daryk tai, kŕ tavo rankos suras
ir galëtř padaryti”. Galimas dalykas, Vieđpats
mato, kad turëjimas svarbesnës tarnybos nei
kitř, pakenktř mums tol, kol neiđmoksime
paklusnumo pamokos – „Tad nusiţeminkite
po galinga Dievo ranka [atlikite tokiŕ tarnybŕ,
kokiŕ Jis Savo apvaizda padarë ámanomŕ
jums], kad iđaukđtintř jus laikui atëjus”
(1Petro 5:6).

„Mylimieji, nesistebëkite”

Đitie metai, galbűt, atneđ netikëtř iđgyveni-
mř, tiek maloniř, tiek nemaloniř. Kai kuriems
Vieđpaties ţmonëms gali tekti pakelti, iđtverti
ávairius „ugningus” iđbandymus, kurie gali
netgi sukelti mums abejoniř, ar műsř
savitarpio santykiai su Vieđpačiu yra geri.
Apađtalas Petras su ákvëpimu perspëja mus apie
tai paguodţiančiais ţodţiais: „Mylimieji,
nesistebëkite ugningu iđbandymu, pas jus
vykstančiu jums iđmëginti, lyg kas neáprasta
jums atsitiktř” (1Petro 4:12).
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Kai kurie iđ điř iđbandymř gali ateiti perse-
kiojimř formoje. Apađtalas Paulius 2Tim 3:12,
pareiđkia: „Bet visi, kurie nori pamaldţiai
gyventi Kristuje Jëzuje, bus persekiojami.” Ar
kada nors esame kentëjć koká persekiojimŕ?
Jeigu ne, tai gal dël to, kad negyvename dievo-
baimingai? Galbűt, čia yra dar kitas atvejis,
kai mes vien tik trokđtame kŕ tai daryti, vietoj
darymo. Jeigu taip yra, tai visiđkai atsisakyki-
me savo pačiř valios ir pradëkime vykdyti
Vieđpaties valiŕ, priimdami instrukcijas iđ
Dievo Ţodţio ir taip pat visokiŕ pagalbŕ iđ
ţmoniř, kokiŕ Vieđpats panorës mums skirti.
O po to, neturëtř ilgai trukti, kol ateis perse-
kiojimai – ir tai daţnai iđ netikëtos pusës.

O kai pasirodys persekiojimai, ateis taip
pat ir pagundos, nes prieđininkas pradës veikti
á műsř puolusá ir netobulŕ kűnŕ, siekdamas,
kad taptume pasipiktinć, kandűs, kad tai pa-
skatintř mus prie neteisingo pykčio, piktumo,
neapykantos, pavydo ir nesantaikos. Jeigu tai
nepasiseka, prieđininkas kreipiasi á műsř geras
savybes, tokias, kaip kad műsř teisingumo
jausmas, arba meilë đeimai bei draugams. Jo
tikslas yra, kad kovotume su tuo persekiojimu,
arba kad nebesistengtume dievobaimingai
gyventi. Kai taip atsitiks, mes turime suprasti,
kad tie persekiojimai yra iđmëginimai műsř
lojalumo, iđtikimybës ir atsidavimo Vieđpačiui
ir Jo Ţodţiui. Prisiminkime tuomet Biblijos
citatas, tokias kaip Mato 5:44 – „Mylëkite savo
prieđus; laiminkite tuos, kurie jus keikia; gera
darykite tiems, kurie nekenčia jűsř ir mels-
kitës uţ savo skriaudëjus ir persekiotojus.”

Kitas savivalës poţymis

Dar kartŕ paklauskime savćs: – Ar esame
linkć skřstis, ar jaučiamës nepatenkinti savo
likimu gyvenime? Jeigu taip, tai turime kitŕ
poţymá, kad műsř valia nëra mirusi, kaip
kad manëme ir turëjome vilties. Jei műsř
valia yra palaidota Dievo valioje, tai neturë-
tume patirti jokio nusivylimo, nes kiekvie-
name savo gyvenimo dalyke atpaţinsime
esant toká Dievo sprendimŕ, priţiűrëjimŕ ir
vadovavimŕ. Tokiŕ valandŕ prisiminkime
Biblijos citatas, tokias kaip Rom 8:28 – „Be
to, ţinome, kad Dievŕ mylintiems visi dalykai
iđeina á gera – tiems, kurie yra pađaukti, kaip
Dievo iđ anksto nutarta.”

Tikrai, tai yra gera ţinia, nes kaip fizinis
pasiprieđinimas sustiprina fizinius kűnus,
o taip yra sunkumus kilnojančiř sportininkř
atveju, toks pat principas pritaikomas ir műsř
dvasiniame gyvenime. Pirmoji kova yra sun-
kiausia, o kiekviena kita, paskesnë pergalë
darosi vis lengvesnë, nes su kiekviena pergale
nauja valia (Vieđpaties valia mumyse) tampa
stipresnë. O kiekviena pergalë atneđa palaimi-
nimř – vis didesnć ir didesnć ramybć, dţiaugs-
mo ir visiđkŕ tikëjimo tikrumŕ. Vien tik turint
toká poţiűrá bus ámanoma, drŕsiai ir nuolankiai
susitaikius, priimti visokius tikëjimo, vilties,
meilës ar kantrybës iđbandymus, kuriuos
Vieđpats gali pripaţinti esant reikalingais mums
điais metais.

Trumpai apsvarstykime eilutes iđ Evangeli-
jos pagal Jonŕ 5-to skyriaus, vedančias prie
műsř devizo điems metams. Jëzus gydë ligo-
nius kaip tik Sabatos dienŕ ir daugelis ţydř Já
persekiojo ir net stengësi nuţudyti, tvirtinda-
mi, kad iđgydymai Sabatoje buvo Ástatymo
lauţymas (1-16 eil.). Kada Jëzus atsakë: „Ma-
no Tëvas lig điol tebedirba, ir ađ dirbu”, ţydai
dar labiau pasipiktino, kaltindami Já, kad lygi-
na Save su Dievu (17,18 eil.). Vis dëlto, tai
suteikë műsř Vieđpačiui nuostabiŕ galimybć
skelbti didţias tiesas. Jis paaiđkino, kad darbai,
kuriuos darë, nebuvo Jo paties sugalvoti, bet
buvo pavesti Tëvo ir, kad Jis buvo Tëvo mo-
komas.

Kokiame laipsnyje mes

slopiname savo valiŕ ir

leidţiame, kad Dievo valia pilnai

karaliautř műsř gyvenime,

tokiame pačiame laipsnyje

Dievas galës saugiai panaudoti

mus garsinant Jo đlovć, atneđant

garbć műsř Atpirkëjui,

padedant Jo Plano rëmimo

darbe, tampant palaima

kitiems.



Toliau pasakë jiems, kad Jis iđmoks ir darys
dar didesnius darbus ateityje (19-23 eil.). Vieđ-
pats nurodë, kad tie didesni darbai bus atlikti
dviems pagrindinëms klasëms – Baţnyčiai ir
pasauliui – ir kad galimybë pasiekti amţinŕ
gyvenimŕ bus suteikta individualiai kiekvienam
iđ tř klasiř, o sŕlyga já pasiekti bus – tikëjimas
ir paklusnumas (24-29 eil.). Tarp kitko, Jëzus čia
priminë ir tŕ dalykŕ, kad stebuklai, kuriuos Jis
padarë, buvo tiktai pavyzdţiai bűsimř didesniř
darbř, kuriuos Jis kartu su Savo Baţnyčia ávyk-
dys dël pasaulio – ypač tŕ didţiulá restitucijos
darbŕ Jo ateinančios Karalystës ţemiđkoje fazëje
(Apd 3:19-21).

Műsř devizo eilutë

Dabar priëjome iki műsř devizo điems
metams 30 eilutës paskutinës dalies: „Ađ ieđkau
ne savo valios, bet valios Tëvo, kuris mane
siuntë.” Jëzus atskleidţia čia vienybć, esančiŕ
tarp Tëvo ir Jo – vienybć đirdies, proto ir tikslo.
Tai yra ta pati vienybë, kurios siekti műsř
Vieđpats, jau kitu atveju kalbëdamas, ragino
Savo pasekëjus (Jono 17:11). Jëzus niekada
netvirtino, kad yra Tëvu, nei kad yra lygus Të-
vui. Didţiausias tvirtinimas, kurá ta tema yra
pasakćs, buvo tai, kad Jis yra garbingas Tëvo
Atstovas ir Pasiuntinys.

Laiđke Hebrajams 4:15 parodoma, kad
Jëzus buvo iđbandomas dël Jo pilno atsidavimo
Tëvo valiai, taip pat ir Jo pasekëjai yra tiriami,
iđmëginamas pilnas ir visiđkas jř lojalumas
bei iđtikimybë. Tai smulkiai parodyta tuose
trijuose gundymuose, kuriuos Jis drŕsiai sutiko
dykumoje (Mato 4:1-11). Raktas sëkmingam
nugalëjimui gundymuose yra Jo atsisakyme
priimti bet koká pasiűlymŕ, prieđtaraujantá
Dievo Planui.

Tad ir mes ţvelkime á Jëzř kaip á patá ge-
riausiŕ Savćs ir pasaulio iđsiţadëjimo pavyzdá,
pastovaus stengimosi vykdyti Tëvo valiŕ pavyz-
dá. Be to, dar ţiűrëkime ir á kitř iđtikimybës pa-
vyzdţius – Biblijoje, istorijoje ir netgi á tuos,
kuriuos ţinome ir matome savo gyvenime.

Brangűs draugai, sujunkime műsř visř
đirdis, műsř maldas, o svarbiausia – műsř
naujŕjŕ valiŕ ir nusprćskime tapti pilnai
pasiđventusiais, pilnai atskirtais Vieđpaties
panaudojimui kiek tai yra ámanoma, visada

pasitikëdami Vieđpaties padedančia malone.
Bendrai kalbant, kokiame laipsnyje mes slopi-
name savo valiŕ ir leidţiame, kad Dievo valia
pilnai karaliautř műsř gyvenime, tokiame
pačiame laipsnyje Dievas galës saugiai panau-
doti mus garsinant Jo đlovć, atneđant garbć
műsř Atpirkëjui, padedant Jo Plano rëmimo
darbe, tampant palaima kitiems. Ir tokiame
pat laipsnyje mes taip pat gausime palaimŕ.

Tegul műsř malda Dievui kiekvienŕ rytŕ
bus: „Tegul Tau patinka mano burnos ţodţiai
ir mano đirdies apmŕstymas tegul Tave pasie-
kia, Vieđpatie, mano Uola ir mano Atpirkëjau”
(Ps 19:14). O kiekvienŕ vakarŕ perţiűrëkime
visŕ dienŕ, ávertindami savo elgesá, ar jame
dominavo ir valdë Vieđpaties valia, ar műsř
pačiř valia turëjo átakos. Ir pasielkime taip,
kad maldoje paprađytume Jo atleisti mums
nusiţengimus, klaidas, o po to padëkokime
Vieđpačiui uţ suteiktas jëgas ir malonć, kuri
padëjo mums nugalëti. Siűlome giesmć Nr.
244, kaip tinkančiŕ prie điř metř devizo
eilutës:

„Teávyksta Tavo valia”

O, Kunigaikđti taikos, priimk mano valiŕ;
Tegul mano kovojantis kűnas nusiramina;
Teiđnyksta mano baimës ir abejonës,
Nutildyk mano dvasiŕ, kad taikoje bűtř.

Tu, kuris atpirkai mane Savo krauju,
Plačiai atverk vartus artëti prie Dievo.
Ramybës ađ trokđtu, kuri tikrai yra,
Bűnant vienybëje su Tavimi, mano Vieđpatie.

Tegul Tavo valia, o ne mano ávyksta;
Tegul valia Tavo ir manoji tokia pat bus;
Savivalć pađalink iđ mano đirdies,
Ir Savo ramybć tobulŕ suteik.

O Atpirkëjau, prie Tavo kojř ađ parpuolu,
Tu esi mano gyvenimas, visa mano viltis!
Tegul Tavo tarnas laimingas bus
Visam laikui vienybëje su Tavimi.

(Tűkstantmečio Auđros Giesmës, anglř k.)

BS’05,2-5; SzB’05,2-6.
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LAIKYDAMIESI ankđčiau duoto paţado,
điame straipsnyje pateiksime kai kuriuos

Berëjietiđkus metodus, kurie daugelá metř buvo
taikyti Berëjietiđkuose Biblijos studijř
susirinkimuose, pradedant nuo Biblijos Namř
dar Alleghene, Pa.. Paaiđkëjo, kad jie buvo
naudingi tiek mokytojams, tiek ir studentams
[palygink Z (Reprints) 1866-1868, 1900,
4009, 4562, 4589, 4717, 4886, 5069 – 5070,
5143, 5705; Klausimř ir Atsakymř Knyga,
474, 475, 483 psl., anglř k. ir 775, 776; 785
psl. lenkř k.; P’39,142].

Ir be to, sëkmingas studijavimas yra tik
toks, kuriame vienodai ir mokytojas ir studen-
tai yra suinteresuoti dalyvauti; o geriausios
pamokos yra tos, kurioms pasiruođia visi susi-
rinkimo nariai ir dalyvauja jose. Vyresnysis
[arba diakonas, kuris gali kartais patarnauti]
einantis á susirinkimŕ nepasiruođćs, tikëdama-
sis, kad staigus ákvëpimas kompensuos pasi-
ruođimo stokŕ dël jo apsileidimo ir padës jam
„iđberti pamokŕ be vargo”, patenka á Dievo
nemalonć, ir daugeliu atvejř kenkia sau ir
susirinkimui. Tai pat ir susirinkimas, kuris
silpnai pasiruođia pamokai, maţai gauna nau-
dos ir daro skriaudŕ sau bei vyresniesiems.
Idealas, kurio Vieđpats kviečia laikytis moky-
tojams ir mokiniams, tai pasiruođimas studijř
pamokoms (2Tim 2:15). Pamoka, kuriai gerai
pasiruođë ir mokytojas, ir studentai, yra nau-
dinga protui bei đirdţiai ir gauna Vieđpaties
pripaţinimŕ. Đie svarstymai skatina mus su-
teikti tam tikrř patarimř, kaip paruođti pamo-
kŕ vyresniajam, kaip pravesti jŕ susirinkime ir
kaip susirinkimui dalyvauti pamokoje.

BENDRI IR SMULKESNI KLAUSIMAI

Dël aiđkumo, norime atkreipti dëmesá á
skirtumŕ tarp dviejř điř klausimř grupiř.
Pirmŕ klausimř grupć pavadinsime bendrais
klausimais, o antrŕjŕ – smulkesniais klausimais.
Bendri klausimai – tai tokie klausimai, kurie
iđspausdinti Berëjietiđkř klausimř knygose,
[iđspausdinti kaip priedai prie 1937 m. műsř
iđleistř Đventojo Rađto Paskaitř đeđiř tomř ir
Padangtës Đeđëliř (anglř kalboje)]. Tuo tarpu
smulkesni klausimai tai tokie klausimai, ku-

riuos vyresnysis paruođia pasiremdamas tais,
kurie iđspausdinti Berëjietiđkuose klausimuose,
tai reiđkia, pasiremdamas bendraisiais klausi-
mais. Műsř brangus Pastorius visai negalvojo,
kad tomuose duoti klausimai, t.y., bendri
klausimai, bűtř vieninteliai klausimai, kuriuos
galëtř uţduoti vyresnieji studijavimo metu.
Veikiau, jo mintis buvo, kad tas bendrasis
klausimas bűtř panaudotas kaip „sëkla”
(pagrindinis klausimas, vert. past.), iđ kurio
galëtř „iđaugti”, kilti kiti klausimai vyresniojo
brolio mŕstymo lauke.

Taigi, tie bendri klausimai turi bűti pagrin-
du kitiems klausimams, t.y., smulkesniems
klausimams, kuriuos vyresnieji paruođ kaip tŕ
antstatŕ ant bendrř klausimř pamato. Smul-
kesniř klausimř tikslas yra paruođti susirin-
kimŕ atsakymui á bendrŕjá klausimŕ. Tai reiđ-
kia, kad bendrasis klausimas daţniausiai bus
duodamas pabaigoje, tuo tarpu smulkesni
klausimai, paruođiantys atsakymui á já, logiđka,
kad bus pirmiau. Kai kuriais atvejais bendrasis
klausimas, praktiniais tikslais, gali bűti uţduo-
tas kaip pirmas. Bűna tai tada, kai smulkesni
klausimai yra paremti atsakymu á bendrŕjá
klausimŕ.

Kartais logiđkas temos iđdëstymas pareika-
laus vieno arba daugiau smulkesniř klausimř
prieđ duodant bendrŕ klausimŕ, o po to, vieno
ar daugiau smulkesniř klausimř po bendrojo
klausimo. Dar kitais atvejais, bendrasis klau-
simas, be jokiř smulkesniř klausimř, bus
vienintelis klausimas, kurio pakaks uţduoti
susirinkimui. Kiekvienu atveju turi nusprćsti
vyresnysis, ir tai tada, kai ruođiasi điai pamokai.
Tikriausiai, devyniuose atvejuose iđ deđimties
pasirodys, kad praktiđkiau yra pirmiausia
uţduoti smulkesnius klausimus, prieđ uţduo-
dant bendrŕjá klausimŕ. Patyrimas kaskart vis
daugiau padës vyresniajam nusprćsti, kuris iđ
điř, aukđčiau minëtř, keturiř bendrojo klausi-
mo uţdavimo tvarkos bűdř kiekvienu atskiru
atveju bus tinkamesnis.

Kadangi bendruosius klausimus sudaro to-
muose ir ţurnaluose atspausdinti Berëjietiđki
klausimai, pagrindinis vyresniojo darbas bus
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paruođti smulkesnius klausimus [jei kalbëtume
apie Epifaninius Studijř Tomus, klausimai
beveik visiems atvejams jau paruođti, áskaitant
ir smulkesnius klausimus]. Toje svarbioje daly-
je, t.y. ruođiantis vyresniajam, norëtume pasiű-
lyti keletŕ praktiđkř patarimř, kurie daugelio
metř bëgyje buvo patikrinti ir pripaţinti nau-
dingais. Sudarant smulkesnius klausimus, ypač
reikëtř laikytis keturiř taisykliř:

(1) Bendri klausimai yra pastraipř turinio
glaustos santraukos, kuo pasiremiant buvo
sudaryti klausimai. Todël tos pastraipos yra
atsakymai á bendrus klausimus, kurie glaustai
apibendrina tas pastraipas.

(2) Svarbiausi ţodţiai ar ţodţiř grupës,
esančios bendruose klausimuose, yra susijusios
su svarbiausiomis pastraipř mintimis ir jas
glaustai perteikia. Bendri klausimai apibend-
rintai pateikia pastraipos turiná.

(3) Bendri klausimai ir jř pagrindinës
pastraipos turi bűti tyrinëjamos vienas kitŕ
nuđviečiančioje đviesoje, kadangi jie yra susijć
vienas su kitu glaustu apibendrinimu ir detaliu
iđdëstymu.

(4) Smulkesni klausimai turi bűti paremti
svarbiausiais ţodţiais arba ţodţiř grupëmis,
panaudotomis bendruose klausimuose, kadan-
gi tie svarbiausi ţodţiai ar ţodţiř grupës, pa-
naudotos bendruose klausimuose, yra susiju-
sios su svarbiausiomis pastraipos mintimis ir
glaustai pateikia jos esmć. Tokiu bűdu ir taip
paruođti smulkesni klausimai iđkels pagrindi-
nes pastraipos mintis. Đios smulkiai iđdëstytos
keturios taisyklës daugiau taikomos Berëjietiđ-
kiems klausimams, susijusiems su műsř Pasto-
riaus rađtais, nei tiems klausimams, kurie yra
Dabartinëje Tiesoje [bei Epifaniniuose Tomuo-
se], nors đias taisykles galima pritaikyti taip pat
ir jř pagalbiniams klausimams, kaip tŕ rodo
patyrimas.

Truputá ásigilinć, labai greitai ásitikinsime,
kad tos keturios taisyklës, susijusios su Berëjie-
tiđkais klausimais, yra iđmintingos ir naudin-
gos, o patyrimas, taikant đias taisykles, dar la-
biau átikins mus ir parodys mums jř iđmintin-
gumŕ ir naudingumŕ. Tam tikras pavyzdys,
iliustruojantis điř taisykliř taikymŕ ruođiant
smulkesnius klausimus, taps mums naudingas.

Kaip pavyzdá panaudosime pirmŕ klausi-
mŕ, esantá knygutëje „Berëjietiđki Klausimai”
iđ Padangtës Đeđëliř. Á lenktinius skliaustelius
dedame ţodţius arba ţodţiř grupes, kuo pasi-
remiant buvo sudaryti smulkesni klausimai,
o stačiakampiuose skliausteliuose, prieđ kiek-
vienŕ lenktiná skliaustelá statome atitinkamus
skaičius, kurie parodo klausimř eilës tvarkŕ:
[5] (Koks buvo [3] (Dievo) tikslas [2] (pasta-
tant) [1] (Padangtć) [2] (dykumoje) [4] (su jos
patarnavimais ir ceremonijomis?); [6] (Hebr
10:1); [7] (8:5); [8] (Kol 2:17); [9] (Padangtës
Đeđëliai 11 psl., 1 pastr.); [10] (Z’02,235). Pasi-
remdami điuo bendru klausimu, paruođime
tokius smulkesnius klausimus: (1) Kas buvo
Padangtë? (2) Kur pirmiausiai buvo pastatyta?
(3) Kas buvo jos Architektas? (4) Kas buvo
atliekama sŕryđyje su ta Padangte? (5) Čia
galime uţduoti bendrŕjá klausimŕ. (6) Kaip
patvirtina đá atsakymŕ Hebr 10:1? (7) Kaip
patvirtina đá atsakymŕ Hebr 8:5? (8) Kaip pa-
tvirtina tai Kol 2:17? (9) Perskaityk iđ Padang-
tës Đeđëliř 11 psl. ir 1 pastr., kaip patvirtinimŕ
to atsakymo. (10) Kaip patvirtinimŕ perskaityk
iđ Z’02,235.

Kartais, kaip ir đio svarstyto klausimo atve-
ju, bendrasis klausimas neapima visř svar-
biausiř minčiř, esančiř toje pastraipoje. Tokiu
atveju, vyresnysis padarys gerai, jei iđtrauks
tas pagrindines mintis iđ pastraipos, uţduoda-
mas atitinkamus bendrus ir smulkesnius klau-
simus. Tokie papildomi klausimai paprastai
turëtř bűti uţduodami, kol dar nëra studijuo-
jamos patvirtinančios eilutës, ir visada dar
prieđ skaitant patvirtinantá tekstŕ iđ vadovëlio
(tomo, ţurnalo ir t. t., v. p.).

Bendrasis klausimas gali bűti paremtas taip
pat ir antru pastraipos sakiniu, pavyzdţiui:
[1,2] (Papildomai, be Padangtës ir jos patarna-
vimř bei ceremonijř, kas dar buvo tipu?). Đis
bendrasis klausimas yra pavyzdys klausimo,
reikalaujančio daugiau nei vieno atsakymo,
todël jis gali bűti padalintas á tiek daliř, kiek
yra atsakymř á tŕ bendrŕjá klausimŕ, pavyz-
dţiui: (1) Koks dalykas buvo tuo pirmuoju pa-
pildomu tipu? (2) Koks dalykas buvo tuo
antruoju papildomu tipu? Norëdami parodyti,
kad bendrasis klausimas turi daugiau nei vienŕ
atsakymŕ, visus skaičius galime patalpinti jř
eilës tvarka prieđ lenktinius skliaustelius,
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apimančius bendrŕjá klausimŕ, kaip tai
aukđčiau parodëme.

Ir be to, vyresnysis galëtř suformuluoti dar
vienŕ bendrŕjá klausimŕ, kuris apimtř svars-
tomos pastraipos trečiŕjá sakiná, kurá dabar
analizuosime. Taip pat ir đio sakinio turinio
nebuvo apëmć aukđčiau minëti pirmas ir
antras bendri klausimai. Đtai pavyzdys trečio
bendrojo klausimo, kurá aptarsime: [7] (Koká
naudingŕ poveiká turës [6] (atidus) [5] (tyrinë-
jimas) tř tipř, kuriuos [1] (Izraelitai) [2] (kar-
tojo kas metai) [3] (net iki Evangelijos Am-
ţiaus) [4] (műsř pamokymui?). [8] (1Pet 1:11);
[9] (Hebr 10:1-3). (1) Kokia tauta buvo panau-
dota ávykdant tuos tipus? (2) Kaip daţnai juos
kartojo? (3) Iki kokio Amţiaus tie tipai turëjo
bűti kartojami? (4) Kieno pamokymui jie buvo
numatyti? (5) Kŕ turime daryti su tais tipais?
(6) Kaip juos turime tyrinëti? (7) Bendrasis
klausimas. (8) Kaip 1Pet 1:11 patvirtina đio
klausimo mintis? (9) Kaip Hbr 10:1-3 patvir-
tina đio klausimo mintis?

Minëti pavyzdţiai pasitarnaus iđaiđkinimui,
kaip pritaikyti aukđčiau duotas keturias
pagrindines taisykles, kurios padës tvarkyti ir
paruođti smulkesnius klausimus, pasiremiant
bendraisiais klausimais műsř studijose.

PAGALBA ATMINČIAI

Lieka dar ir kitas dalykas vertas dëmesio.
Tai dalykas susijćs su vyresniojo pasiruođimu
Berëjietiđkai pamokai, tai yra, kad jis atsimintř
tai, kŕ pasiruođë. Neturës reikđmës tai, kad jis
daug ruođis ir gerai paruođ savo pamokŕ, jei
neatsimins kŕ pasiruođë. Tokiu atveju jis nesu-
gebës tinkamai pravesti pamokos. Taigi, kai
kurie patarimai műsř silpnai atminčiai gali
bűti naudingi.

Nepriklausomai nuo keliamř minčiř toje
pamokoje, dar yra trys dalykai, kuriuos vyres-
nysis turi atsiminti: (1) savo smulkesnius klau-
simus, (2) ţodţius arba ţodţiř grupes, kuo
pasiremiant buvo paruođti klausimai ir (3)
tvarkŕ, kokia nori tuos klausimus pateikti. Đis
paprastas bűdas, paimant á lenktinius skliaus-
telius tam tikrus ţodţius ar ţodţiř grupes, ku-
riomis pasiremiant jis paruođia savo smulkes-
nius klausimus, leis jam iđ karto, uţmetus
ţvilgsná, prisiminti ţodţius ar ţodţiř grupes,
kurias panaudodamas paruođë kiekvienŕ savo

smulkesná klausimŕ. Be to, đie ţodţiai ar ţodţiř
grupës padës atnaujinti jo atmintá, prisiminti
smulkesnius klausimus, jei sutvarkys savo
klausimus tokia tvarka, kokia nori juos
uţduoti, t. y., atitinkamo ţodţio ar ţodţiř
grupës priekyje parađydamas skaičius 1, 2, 3, ir
t. t.. Tie skaičiai, kai ţvilgtelës, iđ karto primins
jam tvarkŕ, kokia norëjo savo klausimus
pateikti. Jei vyresnysis nori, pasiremdamas
vienu ţodţiu ar ţodţiř grupe, paruođti daugiau
klausimř, tai gali patalpinti skaičius lenktiniř
skliausteliř viduje virđ ţodţio ar ţodţiř grupës;
arba, jei yra vietos, gali parađyti skaičius vienŕ
đalia kito prieđ lenktinius skliaustelius. Tie
nesudëtingi bűdai taps pagalba műsř prastai ir
đlubuojančiai atminčiai. Taigi, panaudodami
klausimus, didesnć dalá tř patarimř jau
pailiustravome.

Ir trečias svarbus dalykas, kurá vyresnysis
turi laikyti atmintyje, ruođdamas pamokŕ, tai
susirinkimo nariř skirtingi sugebëjimai. Tuo
tikslu reikëtř susirinkimo dalyvius suskirstyti
á tris skirtingas protiniř sugebëjimř grupes:
(1) aukđčiausi, (2) vidutiniai, ir (3) ma-
ţi sugebëjimai, o tai bus vëliau tikrai naudin-
ga. Vyresnysis ruođdamas savo pamokŕ, gali
savo klausimus padalinti á tris kategorijas: (a)
sunkűs, (b) vidutiniai, ir (c) lengvi klausimai,
uţduodamas juos atitinkamai toms trims
susirinkimo dalyviř grupëms. Raidës a, b, c,
kartu su skaičiais, esančiais prieđ lenktinius
skliaustelius, leis vyresniajam vienu ţvilgsniu
tinkamai ávertinti, kuriai sugebëjimř grupei
susirinkime yra skirti atitinkami klausimai.
Đis patarimas, pritaikytas praktiđkai, duos
kiekvienam mokiniui galimybć atsakyti pagal
jo sugebëjimus. Tačiau, jeigu sunkűs klausimai
bus uţduodami maţiausiai gabiems mo-
kiniams, tai jie gali prarasti norŕ ir susidomë-
jimŕ; panađiai ir patys gabiausi mokiniai pra-
ras susidomëjimŕ, jeigu jiems bus duodami
lengvi klausimai. Laikymasis aukđčiau minëtř
patarimř padës iđlaikyti susidomëjimŕ ir
prisidës prie visř paraginimo, kas, supranta-
ma, yra labai pageidautina.

PAMOKOS PRAVEDIMAS

Pateikć tam tikrř patarimř vyresniesiems
apie svarbesnius pasiruođimo bűdus pamo-
koms, einame toliau, siűlydami panaudoti kai



kuriuos svarbesnius pamokos pravedimo me-
todus susirinkime:

(1) Tegul vyresnysis pritaiko savo klausimus
skirtingř sugebëjimř susirinkimo nariams, uţ-
duodamas sunkius klausimus tiems, kurie su-
gebës á juos atsakyti, vidutinius klausimus mo-
kiniams su vidutiniais sugebëjimais, o lengvus
klausimus – maţiausiai gabiems mokiniams.

(2) Toliau, tegul vyresnysis pirmiausiai
uţduoda klausimŕ dviems arba trims asme-
nims, pakviesdamas juos vardu. Antra, tegul
uţduoda savo pirmŕ klausimŕ susirinkimui,
kad galëtř gauti papildomř komentarř arba
tokiř, kurie skiriasi nuo tř, kuriuos pasakë du
arba trys asmenys, kuriems, kaip pirmiems,
tas klausimas buvo uţduotas. Tuomet, trečia,
kai visi, kurie trođko kŕ nors pasisakyti, atsakë
á pirmŕ klausimŕ, vyresnysis tepateikia savo
mintis, kaip diskusijos apibendrinimŕ, tokiu
bűdu uţbaigdamas diskusijŕ đio smulkesnio
klausimo tema. Taip vyresnysis tegul padaro su
visais kitais smulkesniais klausimais, kuriuos
paruođë pasiremdamas bendru klausimu.

(3) Ir pagaliau, tegul vyresnysis pateikia
bendrŕjá klausimŕ tokiu pat bűdu, kaip buvo
pateikćs smulkesnius klausimus, tai reiđkia,
pirmiausiai já uţduodamas dviems ar trims
paskirtiems asmenims, vëliau susirinkimui,
o po to tegu já pats apibendrina.

(4) Po pateikimo bendro klausimo ir visř
smulkesniř klausimř, paremtř tuo bendruoju
klausimu, tegul vyresnysis paklausia susirinki-
mo, ar kas nors norëtř uţduoti klausimŕ, ta-
čiau ne bet kuria tema, bet tik glaudţiai susietŕ
su bendruoju klausimu. Tvarka, nauda ir laiko
taupymas neleidţia uţdavinëti klausimř, nesu-
sijusiř su svarstomu bendru klausimu. Klausi-
mams kitomis temomis, á kuriuos dël daugelio
prieţasčiř reikalinga atsakyti, reikëtř paskirti
điek tiek laiko pasibaigus pamokai, tačiau dar
nepasibaigus susirinkimui. Prieţastys, dël ku-
riř susirinkimas turi turëti galimybć uţduoti
klausimus, susijusius su kiekvienu bendru
klausimu, prieđ pereinant svarstyti kitŕ ben-
drŕjá klausimŕ, yra ávairios: galbűt, kai kurie
susirinkimo nariai galëjo nesuprasti studijuo-
jamos temos, arba vyresnysis, gal nepalietë
kokio nors dalyko, ar keliř dalykř iđ bendrojo
klausimo, arba iđ tam tikros pastraipos. Atsira-

dus nuomoniř skirtumui, reikëtř tŕ dalykŕ
iđdiskutuoti ir suderinti.

(5) Jeigu susirinkimo nariai uţduoda klau-
simus, tai vedantysis tegul pirmiausiai já duoda
susirinkimui, o ne trims asmenims, kaip tai darë
su smulkesniais ir bendrais klausimais. Antra,
kai á klausimŕ atsakys tiek asmenř, kiek norëjo,
vyresnysis tesikreipia á asmená, uţdavusá
klausimŕ, dël jo nuomonës. Ir trečia, tegul pats
pateikia savo mintis ir taip reziumuodamas
teuţbaigia diskusijŕ. Taip tedaro su kiekvienu
susirinkimo uţduotu klausimu. Nors vyresnysis
neturi atsakyti pirmas á bet koká klausimŕ,
tačiau kaip susirinkimo atstovas taria paskutiná
ţodá, atsakydamas á kiekvienŕ uţduotŕ klausimŕ,
o tai jis padaro apibendrindamas diskusijŕ.

(6) Jeigu pasibaigus pamokai yra uţduo-
dami klausimai tokiomis temomis, kurios
nesusijusios su ta pamoka, tai tegul vyresnysis
pasielgia su klausimais taip, kaip aukđčiau
patarta, t. y., pirmiausia tegul pateikia susi-
rinkimui, paskui klausiamas dël atsakymo tas,
kuris uţdavë klausimŕ, o po to pats tegul
apibendrina.

(7) Paprastai, pasibaigus visiems smulkiems
klausimams ir po bendrojo klausimo, tegul
bus skaitomos patvirtinančios Đvento Rađto
iđtraukos, jeigu tokiř yra. Kartais geriau bűtř
jas perskaityti nagrinëjant smulkesnius klau-
simus. Vyresnysis turi pats nusprćsti điuo
reikalu.

(8) Tegul đios pacituotos iđtraukos bű-
na iđaiđkintos, laikantis duotř patarimř apie
smulkesnius klausimus, kaip patvirtinantys
árodymai á vyresniojo uţduotus smulkesnius
klausimus.

(9) Toliau, kas nors, kuris gerai skaito, tegul
perskaito liudijimŕ iđ vadovëlio (tomo, ţurna-
lo, v. p.) pakankamai stipriu balsu ir aiđkiu
tarimu, kad visi galëtř gerai suprasti pamokos
temŕ. Tai duos tinkamŕ galimybć műsř
Pastoriui (studijuojamos literatűros autoriui,
v. p.) apibendrinti kiekvieno bendro klausimo
diskusijŕ.

(10) Paskui tegul vyresnysis pradeda nagri-
nëti kitŕ bendrŕjá klausimŕ taip, kaip tai paro-
dyta aukđčiau, ir taip veda pamokŕ iki pat jos
pabaigos.
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ĐIŘ METODŘ NAUDA

Aukđčiau pateiktř metodř nauda, prave-
dant berëjietiđkus susirinkimus, yra didelë. Jie
palaiko ramybć ir tvarkŕ susirinkime, uţtikri-
na nuoseklř mokymŕ ir mokymŕsi, skatina
mokiná ir duoda jam asmeninć galimybć atsa-
kyti, pritaiko temŕ prie skirtingus sugebëjimus
turinčiř susirinkimo nariř, duoda kiekvienam
broliui ar seseriai galimybć iđreikđti savo nuo-
monć ir suprasti, kad jis ar ji gali iđsakyti savo
nuomonć nagrinëjant kiekvienŕ klausimŕ
susirinkime; toliau, uţtikrina tvarkingŕ kalbos
laisvć susirinkime ir prisideda prie đirdies ir
proto tobulëjimo tiek mokytojo, tiek ir
mokinio.

PASIŰLYMAI, SUSIJĆ SU SUSIRINKIMO
DALYVAVIMU

Kai kurie patarimai susirinkimo nariams,
kurie nëra mokytojais, dabar bus kaip tik vie-
toje. Jie turi pasiruođti savo pamokoms, kadan-
gi neparuođta pamoka veda prie blogio,
netvarkos ir atsakymo trűkumo, nereikalingai
ţemina susirinkimŕ ir mokytojŕ, suteikia pro-
gŕ ginčams ir platina klaidas, o geriausiu
atveju, protui ir đirdţiai duoda maţai naudos.
Tačiau prieđingai, gerai paruođta pamoka,
paprastai, praeina tvarkingai ir ramiai, duoda
ugdančiŕ naudŕ kaip mokytojui, taip ir susi-
rinkimui, padeda Tiesai eiti á prieká, parodo
klaidas, sustiprina protŕ ir đirdá. Todël pataria-
me, kad ir susirinkimas, ir vyresnysis pasi-
ruođtř savo pamokoms.

Vienas iđ geriausiř bűdř pasiruođti pamo-
kai, tai bendrř klausimř ir jř pastraipř studi-
javimas vienas kito đviesoje, pasiţymint pana-
đumus tarp pagrindiniř ţodţiř ir ţodţiř gru-
piř bendruose klausimuose ir tarp svarbiausiř
minčiř pastraipose, kaip tai buvo aukđčiau
patarta vyresniesiems. Reikëtř perţiűrëti visas
iđnađas ir pastabas, jas iđnagrinëti, taip pat ir
jř kontekstus. Visi čia duoti nurodymai, pa-
naudojant bűtinas protines pastangas, norint
gerai ásisavinti pamokŕ, taps labai svarbűs
susirinkimo nariams ruođiantis pamokai.

Tam tikra tvarka duosime keletŕ patarimř
susirinkimo nariams, dalyvaujantiems susirin-
kimo pamokoje. Kad bűtř galima geriau ásisa-
vinti, sunumeruosime juos:

(1) Kai uţduodami klausimai, vadovëlis te-
gul bűna uţverstas, o klausimř knyga atversta.
Labai maţai iđmoksime, jei atsakymus mes
perskaitysime! Műsř mokytojai pasaulietinëse
mokyklose, tai ţinodami, reikalauja iđ műsř
taip iđmokti pamokŕ, kad galëtume atsakinëti
tai, kŕ supratome ir atsiminëme. Ar neturë-
tume bent tiek padaryti dël Vieđpaties?

(2) Kai, kviečiant asmeniđkai vardu, yra
uţduodami klausimai, tegul kiekvienas laukia,
kol vedantis susirinkimŕ duos jam klausimŕ,
o ne atsakinëja vietoj kito. Laukdami klausi-
mo, kuris mums asmeniđkai bus uţduotas,
praktiđkai ugdysime savikontrolć ir taikysime
Auksinć Taisyklć. Atsakyti á klausimŕ yra
privilegija, todël niekas neturi atimti iđ kito
privilegijos atsakydamas vietoj jo, taip kaip ir
jis pats nenorëtř, kad iđ jo bűtř atimta jo
privilegija.

(3) Kiekvienas, atsakydamas á klausimŕ,
pateikia já visam susirinkimui ir paskiria atsa-
kymui tik tiek laiko, pasinaudodamas galimy-
be, kiek to reikalauja situacija, atsimindamas,
kad kiti taip pat trokđta tos galimybës ir
tinkamo laiko iđreikđti savo mintis. 

(4) Tegul kiekvienas stengiasi á klausimŕ
atsakyti glaustai, aplenkdamas tuos dalykus,
kurie nesusijć su ta tema. Đio patarimo ágy-
vendinimas leis susirinkime asmenims su silp-
nais nervais apsaugoti save nuo sukrëtimř ir
uţkirs keliŕ nereikalingam pasikartojimui bei
laiko praradimui dël plepumo, kŕ kai kurie
sau leidţia. Nevienam atrodo, kad jis turi
apsakyti visŕ Planŕ, kai atsako á bet koká klau-
simŕ, nors tereikia iđaiđkinti tik labai maţŕ
dalá Tiesos. Pasakydami viskŕ, kŕ apima bend-
rasis klausimas, kai yra uţduotas smulkesnis
klausimas, parodome savo trűkumŕ tvarkos,
kadangi taip uţbëgama á prieká kitam klau-
simui, kurio susirinkimo vedantysis dar nepa-
teikë. Tokiu bűdu, taip darantysis kiđasi á ve-
dančiojo ir kitř susirinkime reikalus. Atsaky-
mas, susijćs tik su tuo klausimu, padeda vi-
siems, kartu ir tam, kuris atsako.

(5) Tegul kiekvienas temos tyrinëjimas bű-
na kiek ámanoma glaustesnis. Tai yra bűtina,
kad padarytume bűtinŕ paţangŕ pamokoje,
kurios metu kiekvienas klausimas uţduoda-
mas dviems arba trims asmenims, ir á kurá
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atsako taip pat ir kiti, kurie nori atsakyti,
o vedantysis kiekvienŕ klausimŕ apibendrina.
Kiekvienas asmuo susirinkime taip pat gali
uţduoti klausimus, á kuriuos kiekvienas, kuris
nori, gali duoti atsakymŕ, áskaitant uţduodantá
klausimŕ ir pravedantá vyresnájá. Be to, iđtćsti
atsakymai paprastai paliečia dalykus, kurie bus
apimti tolimesniuose klausimuose, tuo tarpu
glausti atsakymai ne vien sutaupo laiko, bet
bendrai yra geriau kitř suprantami ir nusako
dalyko esmć. 

(6) Kiekvienas, kai atsakinëja, tegul apsiribo-
ja savo atsakymu ir atsako tik á vyresniojo klausi-
mŕ. Tegul nenagrinëja kitř asmenř atsakymř,
nes pamoka greitai pavirstř á diskusijŕ. Pastabř
darymas ir pataisymas nepriklauso visiems, tai
priklauso vyresniajam. Taigi, kas susirinkime
atlieka kitř asmenř atsakymř pataisymo
vaidmená, tas kiđasi á vyresniojo pareigas. Jeigu
kas nors pastebi, kad, jo nuomone, buvo duotas
blogas atsakymas, tegul laukia, kol vyresnysis
pats já pataisys. Tačiau vyresnysis gali ir nepa-
taisyti, nes galvoja, kad atsakyme nebuvo pada-
ryta klaida, arba ji yra labai neţymi, arba galbűt
uţmirđo jŕ. Jeigu vyresnysis nepataisë klaidingo
atsakymo, o kuris nors iđ dalyvaujančiř susi-
rinkime galvoja, kad klaidŕ reikëtř iđtaisyti, tai
tegul palaukia, kol bus pabaigti bendrasis ir
smulkesni klausimai, o vyresnysis duos susirin-
kimui galimybć uţduoti klausimus. Tada, tegul
rűpestingai suformuluoja savo klausimŕ siekda-
mas paaiđkinimo, o ne tokioje dvasioje, lyg kad
norëtř kurá nors pataisyti, ir pateikia já vyres-
niajam, kuris padarys taip, kaip nurodyta
aukđčiau, tai reiđkia, pirmiausiai pateiks já visam
susirinkimui, po to tam, kuris já uţdavë,
o tuomet pats á já atsakys. [Kai kuriais atvejais
klausiantysis gali uţduoti tŕ klausimŕ vyresnia-
jam po susirinkimo arba vëliau. Broliai ir seserys
visada turi stengtis tinkamoje, kiek tai yra
ámanoma, nuolankioje dvasioje bendradarbiauti
su vyresniuoju, nes daţnai jis turi atlikti sunkiŕ
tarnybŕ. Neturëtř be reikalo sukelti jam
rűpesčiř].

(7) Jeigu kas aiđkiai pateikë mintis, kurias
norëjo paduoti kitas, tai tegul tas paskutinysis
bűna tuo patenkintas ir neeikvoja laiko karto-
jimui to pačio, taip mëgindamas kitř ilgŕ
iđkentëjimŕ ir kantrybć.

(8) Jeigu kas nors nori pasakyti kaţkŕ kita,
ar papildomo á klausimŕ, tai tegul padaro tai
laikydamasis tvarkos, kadangi yra pageidauja-
mu dalyku, kad kiekviena mintis, susijusi su
svarstoma tema susirinkime, galëtř bűti
iđreikđta. Susilaikymas ir nepasakymas kokios
nors minties gali palikti kurá nors klaidoje,
arba padaryti taip, kad bus nepaminëta bűtina
Tiesa.

(9) Prieđ susirinkimo nariams uţduodant
klausimus, bűtř gerai, kad jie palauktř, kol
vedantysis uţduos bendrŕjá klausimŕ ir visus
savo paruođtus smulkesnius klausimus, kurie
remiasi bendruoju klausimu. Paprastai, tokie
klausimai, uţduoti uţbëgant á prieká, trukdo
vyresniojo nustatytai klausimř tvarkai, sudaro
vyresniajam rűpesčiř, o susirinkimui padaro
ţalŕ. Jei vyresnysis neuţduoda tokiř klausimř,
kurie kyla kitiems, tai jie turës galimybć
paklausti tokiems klausimams skirtame laike.
Tokiu bűdu, nieko nebus prarasta, bet veikiau
pasiekta, iđsaugant tvarkŕ.

(10) Tegul kiekvienas parodo malonř susi-
domëjimŕ kitř atsakymais, lygiai toká, koká
norëtř turëti savo atsakymř atţvilgiu. Ir iđ
tikrřjř, padarykime dar daugiau, tegul kiek-
vienas, toje garbëje uţduoti klausimus ir
atsakyti á juos, teikia pirmenybć kitiems.

Aprađyti metodai susirinkimo nariams di-
dele dalimi uţtikrins tvarkŕ ir ramybć susirin-
kime; pravedantiems pamokas ir susirinkimo
nariams padës ugdyti teisingumŕ ir meilć,
visais poţiűriais atgaivins protŕ ir đirdá, pada-
rys, kad ryđiai, kurie visus jungia, iđ tiesř taps
palaimos ryđiais. Padarys, kad műsř studijavi-
mai iđ tikrřjř taps meilës puotomis, taps
malonűs vyresniesiems ir patenkins susirinki-
mŕ, atneđ garbć Vieđpačiui ir đlovć Tëvui. Todël
iđ visos đirdies rekomenduojame aukđčiau
aprađytus Berëjietiđkus studijavimo metodus
Dievo Izraeliui visur, kur tik randasi, uţtikrin-
dami já, kad bus daug labiau palaiminti, jei
tinkamai naudos Berëjietiđkus studijavimus,
nei naudodami Biblijŕ kaip vadovëlá, arba kitus
studijavimo metodus.

SUSIRINKIMAI BE VYRESNIŘJŘ

Kai kuriuose susirinkimuose, dël trűkumo
tinkamos kvalifikacijos bűti vyresniuoju, ar
dël lyčiř barjero nëra në vieno, kuris galëtř
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tarnauti kaip vyresnysis. Todël kyla klausimas,
kaip tokiose aplinkybëse aukđčiau aprađyti
metodai gali bűti naudingai panaudoti? Műsř
atsakymas toks: tegul kuris nors, turintis kva-
lifikacijŕ bűti pirmininkaujančiu ar pirminin-
kaujančia, bűna iđrinktas arba iđrinkta, geriau-
siai paeiliui, kuriř pareiga bűtř pateikti
susirinkimui, aukđčiau pateikta tvarka, smul-
kesnius klausimus, kuriuos susirinkimo nariai
paruođ namuose, ir kurie bus uţduoti susirin-
kime, kai bus svarstomas bendrasis klausimas.

Toks pirmininkaujantis ar pirmininkau-
janti, kai bus perskaitytas bendrasis klausi-
mas, gali pasielgti taip: tegul jis ar ji paklausia
susirinkimo, kas turi klausimŕ, susijusá su
bendruoju klausimu? Kai kuris nors susirinki-
mo narys uţduos toká klausimŕ, tegul pirmi-
ninkaujantis ar pirmininkaujanti pateikia já
dviems ar trims asmenims, po to susirinkimui,
o vëliau tam, kuris uţdavë klausimŕ. Tegul jis
arba ji neapibendrina klausimř, taip, kaip tai
daro vyresnysis, tačiau tegu jis ar ji atsako tik
tada, kai turi pasakyti kaţkŕ papildomo ar
skirtingo nuo to, kŕ pasakë kiti. Tegul tokiu
bűdu pirmininkaujantis ar pirmininkaujanti
pasielgia su visais klausimais, bendrais ir smul-
kesniais, kaip tai aukđčiau jau iđaiđkinome.
Toliau, kai ateis tam laikas, tepakviečia su-
sirinkimŕ uţduoti klausimus, susijusius su
patvirtinančiomis Đvento Rađto eilutëmis, kaip
tai paaiđkinta aukđčiau. O kiekvieno bendro
klausimo pabaigoje, kaip tai nurodyta
aukđčiau, tegul jis ar ji paprađo perskaityti
atitinkamŕ pastraipŕ iđ vadovëlio, o po to duo-
da susirinkimui galimybć baigiantis pamokai
uţduoti klausimus, nesusijusius su studijuota
tema ir elgiasi pagal aukđčiau duotus
nurodymus.

Đi aprađyta procedűra pareikalaus iđ kiek-
vieno susirinkimo nario paruođti smulkesnius
klausimus, tam tikra dalimi panađiu bűdu, kaip
buvo rekomenduojama vyresniajam. Elgdamiesi
taip, kaip čia pateikta, susirinkimai gali labai
gerai ugdyti save, nors ir neturës vyresniřjř. Iđ
tikro, ta papildoma nauda, kuriŕ gauna visas
susirinkimas, galëdamas paruođti smulkesnius
klausimus, didţia dalimi iđlygina kai kuriuos
nuostolius, patirtus dël vyresniojo nebuvimo.

PT’84,55-58; TP’84,169-173.

K LAUSIMAS: Jei vyresnysis nori pravesti
Berëjietiđkas Biblijos studijas pagal Pa-

ruzijos ir Epifanijos nurodymus, duotus br.
Russellio ir br. Johnsono, tačiau susirinkimas
po ilgesnës diskusijos balsř dauguma nubal-
suos, kad nenori, jog vyresnysis pravestř stu-
dijavimŕ Berëjietiđkais metodais, kŕ vyresnysis
turi daryti? Ar turëtř atsisakyti pareigř? Ar
turi vesti studijavimŕ kitaip, prieđingai Berë-
jietiđkiems metodams ir derintis prie susi-
rinkimo norř? O jeigu taip darytř, kaip tai
átakotř jo pareigoms Pasaulietiniame Namř
Misionieriniame Judëjime, jeigu tas brolis yra
vienas iđ piligrimř, pagalbiniř piligrimř ar
evangelistř?

* * *

A TSAKYMAS: Kiekviena baţnyčia yra
đeimininkë savo vidiniř reikalř, tačiau tai

nereiđkia, kad neturi „laikytis Galvos” (Kol
2:19), nes „Kristus yra Baţnyčios Galva” (Efez
5:23), todël „Baţnyčia yra klusni Kristui” (Efez
5:24). Daugumos balsas ne visada yra paro-
dymu Kristaus proto, kuris yra santaikoje su
Tiesa ir jos potvarkiais; jeigu taip bűtř, tai
vietoj to, kad atsiskyrus nuo Romos katalikř,
protestantai liktř su dauguma; taip pat ir mes
điandien nebűtume palikć Babilono, bet
liktume su dauguma, galvodami, kad jie yra
teisűs. Ir dabar dar yra galimybë Dievo
ţmonëms „prieđintis Dievo ţodţiams ir
Aukđčiausiojo patarimŕ nieku versti” (Ps
107:11), kaip tai darë kai kurie anksčiau,
pavyzdţiui: Draugija, vadovaujant J. F.
Rutherfordui, draugai iđ PBI ir Auđra (Dawn)
su jř vadovais ir t. t.. Tokiŕ nepagarbŕ gali
parodyti ir susirinkimas su savo dauguma, kai
jis nutaria prieđ Berëjietiđkř metodř nau-
dojimŕ, kurie yra dalis Vieđpaties potvarkiř
Paruzijai ir Epifanijai. Tačiau turime atsiţvelgti
á tai, kad susirinkimas gali tai daryti labiau
dël neţinojimo arba patyrimo trűkumo
naudojant Berëjietiđkus metodus, nei dël
savavaliđkos opozicijos điems metodams.

Vietinis susirinkimas turi teisć nustatyti
laikŕ, vietŕ ir susirinkimř rűđis (7 E tomas
287 psl.), bei turi teisć visuotiniu bűdu regu-
liuoti tai, kas susirinkime turi bűti mokoma ar
skelbiama vietiniř vyresniřjř (7 E tomas 288
psl.), tokiu bűdu uţkertant keliŕ svetimř dok-
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trinř skleidimui tarp savćs. Tačiau susirinkimas
neturi teisës reikalauti, kad vyresnysis lauţytř
savo sŕţinć prieđ Dievŕ, mokindamas klaidř
(pvz., apie evoliucijŕ, apie amţinŕ universalř
iđgelbëjimŕ, apie tai, kad durys á Aukđtŕjá
Pađaukimŕ dar yra atidarytos, apie Maţŕjá
Bűrelá, kad dar yra kűne, kai tuo tarpu antiti-
pinis Zacharijas jau papildë savo dalá aukoje uţ
nuodëmć ir t. t.), arba nustumtř á đalá Vieđ-
paties potvarkius (pvz., liepiant, kad naudotř
Biblijŕ kaip vadovëlá, vietoj jos teminio studija-
vimo, arba nustotř naudoti Berëjietiđkus klau-
simus, praktikuotř klerikalizmŕ vietoj eklezi-
nës tvarkos ir t. t.). Jei vietinis susirinkimas to-
kiu bűdu prieđintřsi Vieđpaties nurodymams,
arba menkintř juos, vietinis vyresnysis turi
iđtikimai, ramiai, susivaldančiai ir su meile
priminti ir paraginti brolius su dideliu kantru-
mu ir pamokymu (2Tim 4:2), kad neitř ta
kryptimi, nes jis juk buvo tam ir iđrinktas, kad
galëtř tarnauti vietinei baţnyčiai Vieđpaties
vardu. Vieđpats yra paţadëjćs specialius palai-
minimus jam pačiam ir kitiems, jeigu bus iđti-
kimi savo tarnyboje. Tačiau atsiminkime, kad
vyresnysis nëra vieđpats, esantis virđ Dievo
paveldo, bet padëjëjas jř tikëjime, viltyje,
meilëje ir paklusnume; iđ kitos pusës, baţnyčia
nëra vyresniojo vieđpačiu.

Galimos nepritarimo prieţastys Berëjietiđ-
kiems Metodams 

Yra ávairios prieţastys, kurios gali palenkti
vietiná susirinkimŕ balsuoti prieđ Biblijos stu-
dijř pravedimŕ Berëjietiđkais metodais:

(1) Gal niekada broliai pilnai nebuvo susi-
paţinć su tais naudingais metodais, kad galëtř
juos teisingai ir laikantis taisykliř iđbandyti
susirinkime. (2) Vyresnysis gal netinkamai
naudojo Berëjietiđkus metodus, tokiu bűdu
atgrasindamas susirinkimŕ naudotis jais.
Pavyzdţiui, vyresnysis, pats to në neţinoda-
mas, gal sukeldavo broliams nereikalingŕ susi-
rűpinimŕ, kviesdamas atsakymams pastoviai
vienŕ ir tŕ patá asmená, vietoj to, kad prađyti
atsakymui á kiekvienŕ klausimŕ du arba tris
asmenis, o po to suteikdamas galimybć atsaky-
ti visam susirinkimui, norint, kad pirmiausiai
atsakytř tie, kurie nori, prieđ jam apibendri-
nant atsakymŕ (PT’84,56; TP’24,61). (3) Gali-
mas daiktas, kad iđdidumas ir perdëti pagyri-

mai susirinkime yra to prieţastis, ir kai kurie
nenori, kad juos kviestř vardu, nes neţino
atsakymo, tačiau nenori, kad kiti suţinotř, jog
jiems trűksta ţiniř. (4) Galbűt tai tinginystë iđ
susirinkimo pusës ir nenorëjimas stropiai
studijuoti ir pasiruođti pamokoms namuose,
prieđ prasidedant susirinkimui. (5) Galimas
daiktas, kad tai protinis nuovargis ir noras
poilsio Sione (Amoso 6:1) labiau, nei siekimas
tyrinëti ir tapti tinkamu Dievo darbininku
(2Tim 2:15).

Nekreipdamas dëmesio á tai, kokia buvo
prieţastis, vyresnysis turi su meile ir taktu
atkreipti broliř dëmesá á tai, kad Berëjietiđkus
metodus susirinkimo studijoms yra ávedćs br.
Russellis, kad jis ir br. Johnsonas rekomenduo-
ja toká studijavimŕ. Taip pat ir vyresnysis turi
atidţiai iđtirti tuos metodus dar kartŕ, kad
galëtř suţinoti, ar tinkamai juos yra taikćs, ir
kad iđmoktř juos naudoti teisingai. Apie điuos
metodus smulkiau yra Z (Zion’s Watch Tower,
v. p.): 1866-1868; 1900; 4009; 4562; 4589;
4717; 4889; 5069; 5070; 5143; 5705. Klau-
simř ir Atsakymř Knygoje 474, 475, 483 psl.,
anglř k. ir 775, 776, 785 psl., lenkř k.; F
(6 tomas) 325, 326 psl., anglř k. ir 395-397
psl., lenkř k.; PT (Present Truth) 39,142-143;
PT’45,62; PT’37,143-147; PT’84, 55-58. Điame
paskutiniame nurodytame ţurnale yra duotas
iđsamus đios temos aptarimas. Broliai turi
asmeniđkai, atidţiai ir su malda iđtirti đias
nuorodas, nuođirdţiai siekdami suţinoti Dievo
valiŕ, bet ne savo asmeninć. Pirmiausiai jie turi
stropiai ieđkoti ir suţinoti Dievo valiŕ, nes
kitaip jie negalës daugumos balsais iđreikđti
nuomonć, patinkančiŕ Vieđpačiui, apie Jo valiŕ
vienu ar kitu klausimu (Klausimř ir Atsakymř
Knyga, 237 psl., anglř k. ir 728 psl., lenkř k.).
Tačiau vyresnysis turi bűti labai kantrus ir
taktiđkas, rodydamas jiems keliŕ ir vesdamas
juos pagal Dievo valiŕ.

Kaip br. Russellis tvirtina, Z; 5143 psl.:
„Mes turime gerai iđlaikyti pusiausvyrŕ. Nors
susirinkimai turi turëti pilnŕ kontrolć savo
reikaluose, tačiau tai nereiđkia, kad bet kada
gali prisiminti ar uţgauliai kalbëti apie tuos,
kuriuos iđrinko pagal, kaip jie laiko, Dievo
vedimŕ, kad bűtř vyresniaisiais ar vadovais.
Atsimename Apađtalo ţodţius: ‘Klausykite sa-
vo vadovř ir pasiduokite jř autoritetui, nes
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jie budi jűsř sielř labui kaip tokie, kurie bus
atskaitingi, kad jie su dţiaugsmu tai darytř,
o ne dűsaudami, nes jums tai bűtř nenaudin-
ga” (Hebr 13:17). Iđtikimas vadovas, kuris ne-
sistengia atimti iđ susirinkimo rankř kontrolës,
gali bűti ir turëtř bűti vertas pasitikëjimo. Jo
darbas yra iđ meilës, o ne dël neđvarios naudos;
todël viso susirinkimo meilë turi bűti su noru
jam atiduota, kaip dalinis apdovanojimas uţ jo
iđtikimybć tarnyboje. Tai nereiđkia, kad kon-
trolë turi likti vieno vyresniojo rankose, arba,
kad vyresnysis turi ásiţeisti, kai kiti broliai
iđkeliami á prieká, nesvarbu, kad galbűt jis
labiau atitinka reikalavimus. Vyresnieji broliai,
kaip vadovai, turi budëti, kad galëtř padëti,
paraginti ir mokyti visus jaunesnius brolius,
tokiu bűdu juos paruođdami diakonř darbui,
o vëliau vyresniřjř”.

Jei kalbësime apie vyresnájá, jis turi atidţiai
ásigilinti á kaimenës reikalus, kurios priţiűrëto-
ju padarë Vieđpats, per jos norŕ rankř pakëli-
mu parodyti Jo valiŕ. Jis turi elgtis su broliais
đvelniai ir maloniai, atsimindamas, kad Vieđ-
pats turëjo didelć kantrybć, ilgŕ iđkentëjimŕ ir
pakantumŕ mums visiems, áskaitant ir műsř
mokymosi trűkumŕ; todël ir mes turime bűti
kantrűs, ilgai iđkenčiantys ir susivaldantys vieni
kitř atţvilgiu. Jis duoda eilutć po eilutës,
nurodymus po nurodymř, yra lëtas pykti ir
pilnas gailestingumo ir labai dosnus visiems,
kurie parodo, kad nori vykdyti Jo valiŕ. Ţino-
ma mes, kaip Vieđpaties atstovai, nesame ápa-
reigoti daryti maţiau nei tai Jo vardu. Tuo la-
biau, suprasdami savo nesupratingumŕ, buku-
mŕ praeityje, turime bűti labiau uţjaučiantys
kitus, kurie yra lëti matyme, lëti girdëjime ar
supratime. 

Bandomasis laikotarpis

Po to, kai vyresnysis pateiks pirmŕ pasiű-
lymŕ, kad broliai atidţiai iđstudijuotř aukđčiau
duotas nuorodas, ypač iđsamiŕ diskusijŕ „Be-
rëjietiđki Metodai”, duotŕ PT’84,55-58 psl.
(đi diskusija iđspausdinta điame ţurnale 7 psl.;
v. p.) ir kai susirinkimas atidţiai iđtirs kokia yra
Vieđpaties valia, tačiau vis tiek ir toliau liks
opozicijoje Berëjietiđkiems metodams, vyres-
nysis galëtř paprađyti privilegijos pravesti stu-
dijř bandomŕjá laikotarpá, keletŕ mënesiř
pagal Berëjietiđkus metodus. Taip susirinkimas

galëtř pamatyti điuos metodus pritaikomus
praktiđkai ir tuo pabandymu galëtř patys ási-
tikinti, ar tai nesuteikia papildomř palaimř.
Vyresnysis turi elgtis tiksliai laikydamasis
điame ţurnale pateiktř metodř, pritaikydamas
klausimus skirtingř gabumř susirinkimo na-
riams ir uţduodamas juos daugeliui broliř,
o ne vienam asmeniui, o po to visiems; tokiu
bűdu niekas neturës prieţasties patirti nenorŕ
ar susirűpinimŕ. Be to, pagal br. Russellio ir br.
Johnsono patarimŕ (PT’39,142), vyresnysis
galëtř paraginti susirinkimŕ pakviesti vienŕ iđ
aplankančiř piligrimř ar evangelistř, kad
pravestř studijavimŕ Berëjietiđku metodu.
Berëjietiđkos studijos nëra ávestos tam, kad
parodyti kiek daug ţino vyresnysis, arba kitas
brolis, arba, kiek maţai ţino kiti, bet tam
tikslui, kad visi galëtř aktyviai dalyvauti,
bendrai mokytřsi ir augtř đventame tikëjime.
Jeigu đis dalykas bus pravestas tinkamai, tai
be abejonës, susirinkimai apđviesti Tiesa,
pamatys ir norës gauti kuo daugiau naudos
Berëjietiđkais metodais susirinkime studijuo-
dami Biblijŕ.

Jei po aukđčiau duotř pabandymui bűdř
susirinkimas ir toliau balsuotř prieđ Berëjietiđ-
kř metodř panaudojimŕ studijuojant susirin-
kime, tada vyresnysis turi atsisakyti vyresniojo
pareigř tame susirinkime, neprisijungdamas
prie susirinkimo revoliucingo elgesio ir veiks-
mř, nes kas ir toliau specialiai tyčia ir atkakliai
taip darytř, tai suprantama, kad toks elgesys
neatneđtř jam Vieđpaties pritarimo, bet Jo
nemalonć. Jeigu toks vyresnysis bűtř vienas iđ
LHMM (Pasaulietinio Namř Misionierinio
Judëjimo) paskirtř asmenř, tai jo atsisakymas
susirinkimo vyresniojo pareigř, esant tokioms
aplinkybëms, neturëtř átakos jo pareigoms
LHMM, ar pas Vieđpatá. Turëtř átakos tada, jei
prisijungtř prie revoliucingos veiklos ir uţsis-
pyrusiai jŕ tćstř. LHMM niekada neatleisdavo
ir nepaţemindavo pareigose tř paskirtř broliř,
kurie iđtikimai stovëjo Paruzijos ir Epifanijos
Tiesoje bei jos nurodymuose, nors atleisdavo ir
toliau taip darys su tais, kurie taps neiđtikimais
tuose dalykuose, po ilgos kantrybës ir neat-
siţvelgimo á atitinkamus perspëjimus.

PT’53,74-76; 88,46-47; TP’60,21-23.



(26) F. H. McGee ir jo bendradarbiai iđ
Komiteto dabar neigia tai, kad pasidalijimas,
kuris ávyko tarp Dievo ţmoniř 1917 m. vasarŕ,
buvo antitipinio Elijo ir Eliziejaus perskyrimas
ir laukia, kad tai ávyks ateityje. Atrodo, jie tiki,
kad pirmasis smogimas á Jordanŕ dar neávyko.
Jie ne tik kad negali suderinti savo neigimř su
faktais, jog antitipe turëjo bűti harmonija iki
perskyrimo, bet ir visai negali iđaiđkinti pasi-
dalijimo, kuris, Bibliniu poţiűriu, jau ávyko. Đá
nesugebëjimŕ iđaiđkinti jie pripaţásta! Atmes-
dami đviesŕ, kuriŕ turëjo đia tema, dabar jie
vaikđto gana didelëje tamsoje, tuo tarpu
aiđkinimŕ, kurá norime pasiűlyti, jie menkina
ir melagingai apie já tvirtina, nors tas iđaiđ-
kinimas, kai já kruopđčiai studijuojame, de-
rinasi su vaizdu, faktais, pavyzdţiais ir „to
Tarno” ávairiais pasakymais; taip pat derinasi
ir su iđaiđkinimu, kurá Komitetas vienu metu
laikë teisingu. Tai galime matyti iđ pareiđkimo,
kurá pasirađë Komiteto nariai, pavadinto
„Laiđkas Tarptautiniams Biblijos Studentams”,
atspausdinto 1918 m. kovo 1 d. (ţiűr. pirmame
puslapyje, paskutiniame paragrafe, pirmame
stulpelyje, pradedant nuo ketvirtos eilutës iđ
apačios): „Lyg turëdamas senovës Pranađř
dovanŕ, jis ţvelgë á prieká, á bűsimus iđban-
dymus pačiř paskutiniřjř Baţnyčios nariř, ir,
atrodo, nujautë ypač ugningŕ iđbandymŕ,
stiprř suklydimŕ, apgaulć, kuri turëjo apimti
Tiesos ţmoniř gretas ir atlikti niokojantá darbŕ
dideliam skaičiui dalinai pasiđventusiř, tačiau
negalëjo apgauti ir suklaidinti ‘tikrai Iđ-
rinktřjř’. Deja, po labai trumpo laiko, kai tik
iđëjo műsř brangus Pastorius, pilnai ir
pasauliniu mastu iđsipildë jo didingi prana-
đavimai. Iđ tikrřjř, koks subtilus ir iđtiriantis
đirdis buvo tas ugningas iđmëginimas, kadangi,
matyt, uţklupo daugumŕ netikëtai! [Đis tvirti-

nimas buvo pagrástas aukđčiau minëtomis
citatomis iđ brolio Russellio rađtř, kad Veţimas
turëjo ávaţiuoti tarp műsř truputá vëliau nei
po metř]. Galimas dalykas, kad nuo atsitrau-
kimo, apostazës laiko Evangelijos Amţiaus
pradţioje, tarp Dievo ţmoniř dar nebuvo tokio
sunkaus iđbandymo”. Iki čia buvo citavimas.
Vëliau, nekreipdami dëmesio á műsř mintis, jie
atmetë Elijo ir Eliziejaus paskutiniř, artimai
susijusiř veiksmř tipiná pobűdá.

(27) Dabar iđtirkime atsitikimus, kurie ávy-
ko Elijo ir Eliziejaus iđbandymo metu, nuo
1915 m. vasaros iki 1917 m. vasaros, ir ţiű-
rëkime á juos, ar tai nëra antitipas vaikđčiojimo
ir kalbëjimosi dviejř Pranađř, jau jiems perëjus
Jordanŕ. Jeigu mes patikrinsime to laikotarpio
„Sargybos Bokđtŕ”, surasime, kad „tas Tarnas”
pakartotinai rađë apie Elijŕ ir Eliziejř ir jř
antitipŕ. Tai parodo đie „Sargybos Bokđto”
puslapiai (anglř k.): Z. 1915 m., 285-287 psl.;
Z. 1916 m., 4, 5, 38-40, 263 psl., 2 stulp.,
4 pastr., iki 264 psl., 2 pastr.. Ir kituose tř
metř „Sargybos Bokđto” straipsniuose jis
mokino apie tuos dalykus, ypatingai parody-
damas skirtumŕ tarp tř dviejř klasiř, jř privi-
legijas, pareigas, apdovanojimŕ ir t. t.. Ne vie-
nŕ kartŕ savo pamoksluose atkreipdavo dëmesá
á tuos pačius dalykus. Ţinoma, kad broliai,
kaip kad ir mes, dar atsimena diskusijas đia te-
ma tř metř bëgyje. Tos diskusijos vyko esant
puikiam sutarimui ir draugystei iđ visř pusiř.
Tai, atrodo, buvo dalis to, kŕ simbolizavo Elijo
ir Eliziejaus kalbëjimasis kartu. Todël jř ëjimas
kartu atvaizduoja pritariantá bendrŕ veikimŕ,
koks buvo tarp Dievo ţmoniř tuo laiku. Visa
tai ir liudija apie toká bendrŕ veikimŕ. 

(Tćsinys kitame numeryje) E 3,84-85; TP’61,104.
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