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„Kai Avinėlis atplėšė septintąjį antspaudą ...” „Bet jūs esate
prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus
Jeruzalės ... Žiūrėkite, kad neatmestute To, kuris kalba ... : Dar
kartą Aš sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų ... Todėl gaudami
nesudrebinamą Karalystę, būkite dėkingi; tuo tarnaukime, kaip
patinka Dievui, su pagarba ir šventa baime ...” „ ... Kristus
pasirodė ... Vyriausiuoju Kunigu, ... per didesnę ir tobulesnę
Padangtę ... Išgaudamas amžiną atpirkimą.” – Apr. 8:1; Hbr.
12:22, 25, 26, 28; 9:11, 12.



Išpra našau tos Bi bli jo je to kios blo gos są ly gos pa -
sau li niu ma stu pir mą kart su si darė 1914 m. ru -
denį, įsi liep sno jus Pir ma jam pa sau li niam ka rui, o
da bar ta sun ki padėtis tę sia si, plečia si ir vis blogėja.
Atro do, kad jau artėja me prie la iko, nu ro dy to
Jėzaus, kai Jis pa sakė: ,,ir je igu tos die nos nebūtų
su trum pin tos, neišsi gelbėtų nė vie nas kūnas, bet
dėl išrinkt ųjų tos die nos bus su trum pin tos”.

Galbūt dar at si me na me, kad ank ste sniu ose
stra ip sniu ose, aiški nančiu ose apie tą ypa tin gą
prie spau dos la iką, pa te ik tą 1 Kar. 19:11,12, nu ro -
do ma, jog jis su si da ro iš trijų, su si ju sių vie no su
ki tu, pe riodų: ka ro (vėjas), re vo liu ci jos (žemės
drebėji mas) ir anar chi jos (ugnis). Prie spau da pra -
sidėjo ka ro fa ze ir pa la ip sniui jun gia si su ki to mis
jos da li mis – re vo liu ci ja ir anar chi ja, ku rios vis
ryškiau ma to mos ir pra de da užim ti svar biau sią
vie tą, nes prie spau da vis didėja sa vo sti pru mu ir
griau nančia jėga, na ikin da ma žmo nių gy vy bes ir
nu osa vy bę.

Šio je ci ta to je ma to me, ka ip Jėzus nu ra mi na
au drą, ir mes tikėji mu žvel gia me į Jo di de lę me ilę
ir jėgą, ga linčias nu ra min ti žmo gaus ne to bu lu mo
ban gas ir maišta vi mą, Jam viešpa tau jant Tūk s -
tant me tinėje Ka ra lystėje. Pri ta iky ki me čia pa   -
teiktas ta isy kles sau pa tiems, mūsų šeimos na -
riams, bei vi siems tiems, ku riems ga li me turėti
įta kos, tiek da bar, tiek ate ity je. Išla iky ki me Viešpa -
ties žodžius „Nu tilk ir nu rimk“ mūsų šir dy se ir
pro tu ose per vi sus tu os Na ujus 2006 me tus.  

MŪSŲ VIEŠPA TIES TAR NA VI MO DAR BAS, ma -
no ma, jau vy ko du me tus, kai bu vo įvyk dy tas šis
aprašytas jūros nu ra mi ni mo ste bu klas. Išrin kus
dvy li ka Apaštalų ir pa sa kius Pa mok slą ant Kal no,
mūsų Viešpats grįžo į Ka per nau mą ir ne tru kus
pradėjo Sa vo an trą ke lio nę po Ga lilėją. Ka ip tik ta -
me la iko tar py je Jėzus pažadi no Na ino našlės sūnų
iš mir ties mie go – tai pir mas užrašytas to kios
rūšies ste bu klas mūsų Viešpa ties tar nystėje. Po to
Viešpats pa sakė įva irių pa ly gi nimų, o vėliau, apie
trečią va lan dą po pietų, po įtemp tos, sun kios die -
nos be mo kant, vis te besėdėda mas vie no je iš tų
valčių, ka ip ir ank ste snia is atve ja is, ba igęs pa mo -
ky mus – liepė, kad val ti mi būtų per si kel ta į ki tą
ežero pu sę. Dau gybė su si rin ku sių žmo nių, išgir dę,
kad pa mok slai ba igėsi, pa si traukė, o val tis ne del -
siant išplaukė. Iš įva irių aprašymų sprendžia me,
kad vi si dvy li ka Apaštalų bu vo su Juo, ti kriau siai
ir ki ti ,,žmonės” – jūre iviai, ka ip ma ty ti iš Ma to
aprašymo (Mt. 8:23-27).

MES PRA DE DA ME šio stra ip snio te mą ap tar da -
mi žmo ni jos isto ri jos la iko tarpį, ku ris be pre -

ce den tiškai pil nas ne regėto smur to siautėji mo, vi -
su ome ni nių, so cia li nių ne ra mumų, valdžių ko rup -
ci jos, anar chi sti nių gru puočių iški li mo, pa blogėji -
mo re li ginėje sri ty je ir de no mi na ci jo se, o su si jun -
gi mas visų tų ele mentų di di na įtam pą, su ke lia
stre są, ir ta našta ap sun ki na širdį bei pro tą kie kvie -
no, gy ve nančio šiu ola ikinėje vi su omenėje. Prieš
dau gelį amžių šis įvy kių sce na ri jus bu vo išpra -
našau tas Šven ta ja me Rašte pra našo Da nie liaus
kaip Prie spau dos La ikas, ir mūsų Viešpa ties - kaip
Di de lis Su spau di mas (Dan. 12:1; Mt. 24:21,22).
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N u  t i l k  i r  n u  r i m kN u  t i l k  i r  n u  r i m k
,,Tu omet pa ki lo didžiu lis vie su las,

ir ban gos ėmė lie tis į valtį... Jis at sikėlė,
su draudė vėją ir tarė:

Nu tilk, nu rimk!”
Mor kaus 4: 35-39, Ps. 107:29
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Be si lan kan tys Šven to jo je Žemėje pa sa ko ja mums,
kad Ga lilėjos jūro je ga na dažnai ky la vėjo au dros.
Dr. Thomp son, aprašyda mas sa vo asme niškus pa -
ty ri mus šito je mažoje jūro je, sa ko: ,,Vos tik saulė
nu si le ido, kai vėjas pradėjo pūsti į jūros pu sę ir
pūtė per vi są naktį su vis didėjančiu smar ku mu
gūsia is ta ip, kad kai pa siekėme kran tą ki tą ry tą,
ežero pa viršius bu vo pa našus į didžiulį ver dantį
ka ti lą. Vėjas sta igiai įsi veržda vo žemyn kie kvie nu
slėniu iš rytų ir šiaurės rytų pusės su to kiu pašėlu -
siu greičiu, kad jo kio mis ir klu otojų pa stan go mis
val ties ne bu vo įma no ma nu pluk dy ti į kran tą jo -
kio je pa krantės vie to je. No rint su pra sti priežastis
tų sta igių au drų, tu ri me at si min ti, kad šis ežeras
yra žemai, 600 pėdų (183 m.) žemiau van de ny no
ly gio; kad didžiu liai ir atvi ri Go la no plokščia kal -
niai iškil da mi nu si tę sia į Ha ra no dy ku mos tyr -
lau kius ir aukštyn pa ky la iki ap snig to Her mo no
kal no; kad upių va gos išgraužia gi lias grio vas ir
siau rus tar pe klius, su si lie da mos ežero pradžio je, ir
kad jos ve ikia ta da lyg didžiu liai milžiniški pil tu -
vai, trauk da mi šal tus vėjus iš kalnų.

„JO KĖSLAI NĖRA NUO MŪSŲ PASLĖPTI”

Mūsų nu omo ne, ,,ku ni ga ikštis, viešpa tau jan -
tis ore” (Ef. 2:2) turėjo kažko kiu būdu pri sidėti su -
ke liant tą au drą – kad tai bu vo kažkas dau giau nei
dėl gam ti nių priežasčių, nors jos ta ip pat galėjo
padėti kil ti au drai, o gal net bu vo pa kan ka mos
tam. Pri si me na me, ka ip Priešin in kas jau anksčiau
stengėsi pa ska tin ti mūsų Viešpatį šokti nuo Šven -
ty klos šelmens, bet tai jam ne pa vy ko. Aiškiai su -
pran ta ma, da bar jis norėjo pa skan din ti Jį jūro je.
Bet Die vas, ku ris liu di ja apie Sa ve, jog ga li pa da -
ry ti, kad žmo gaus pyk tis Jį girtų, pri vertė šėto no
pyktį ar smar kią sti chi ją, kas beiššau ktų tą au drą,
pa gar bin ti Jį – pa ro dant Jo ga lin gą jėgą.

La ike au dros mūsų Viešpats mie go jo užpa ka -
linėje val ties da ly je ant pa galvėlės. Aiškiai ma ty -
ti, Jis bu vo vi siškai išse kęs po die nos darbų ke -
lionėje ir nuo mo ky mo. Tuo tar pu, au drai
didėjant, val tis su sa vo bran giu kro vi niu pradėjo
pil dy tis van de -
niu daug grei -
čiau, ne gu bu vo
ga li ma ją išsem   -
ti. Nie ko nu o s -
ta baus, kad
mo ki niai ir žve -
jai, žino da mi
š ė l s t a n č i o s
jūros ne nu ma -
to mas pa sek -
mes, bu vo su -
ne ri mę. Ne ga li -

me pa ne ig ti min ties, kad dėl Die vo apva iz dos
tam ti kro ve iki mo to se aplin kybėse, mie gas užsi -
tęsė ir, kad to tik slas bu vo išmėgin ti mo ki nių
tikėji mą. Anksčiau jie yra ma tę Jo didžius dar bus,
Jo li go nių išgy dy mą, prikėli mą iš nu mi ru sių,
girdėjo Jo mo ky mus ir bu vo ste bu klin gu būdu
su ga vę žuvies Jo nu ro dy mu, kur anksčiau nie ko
ne sužve jo jo. Ir iki to la iko re ikėjo, kad jie jau
turėtų daug di desnį tikėji mą Jo ga lia vi sa me ka -
me. Tas fak tas, jog jie vi si kre ipėsi į Jį, pa ro do, kad
jie iki tam ti kro la ip snio turėjo tikėji mą, nors ir
ne vi sišką, ne be są ly gišką.

Šiek tiek skir tin gi šio įvy kio aprašymai, per -
duo ti Ma to, Mor kaus ir Lu ko, galėtų būti pa ra fra -
zu oti, pa sa ky ti sa va is žodžia is ta ip – Ma tas:
,,Viešpa tie! gelbėk mus, žūsta me”, Mor kus: ,,Mo -
ky to jau! Ar Tau nerū pi, kad mes žūsta me?” Lu -
kas: ,,Mo ky to jau! Mo ky to jau! Mes žūsta me”. Vi -
si tie trys aprašymai yra te isin gi – vie nas mo ki nys
šaukė tais žodžia is, ki ti ki ta is. Tai ga li ma pa sa ky -
ti ir ta ip: Mažas Tikėji mas meldė ,,gelbėk mus”;
Di delė Ba imė šaukė: ,,Žūsta me”; Ne pa si tikėji mas
ra gi no: ,,Ar Tau nerū pi?”; Di de snis Tikėji mas
sakė: ,,Viešpa tie, Mo ky to jau”; Men ka Vil tis šaukė:
,,Mo ky to jau, Tu tu ri valdžią”. Jėzus (at si bu dęs)
pa ki lo ir įsakė, kad būtų ra mybė ir ty la, kas tu ojau
pat įvy ko. Aprašyme mi ni ma, kad vėjas nu sto jo
pūsti ir, be to, nu ri mo jūra. Kai kas galėtų tvir tin -
ti, kad galėjo at si tik ti ta ip, kad au dra, ku ri ki lo
taip sta iga ir nu ri mo ta ip pat sta igiai, tačiau jei
kalbėtu me apie jūrą – ji ne galėjo nu rim ti sta igiai.
Van denų ban gos, ku rios daužėsi su to kia di de le
jėga, ne galėjo būti ta ip sta igiai nu ra min tos be
antžmo giškos jėgos. Iš ti kr ųjų, tu ri me pri pažin ti,
kad tai bu vo ge rai ma to ma ir pa grin dinė šio ste -
bu klo ypa tybė.

Yra ga na įdo mu tai, kad gra ikų kal bos žod is,
pa nau do tas šia me tek ste pa sa ky mu ,,Nu tilk”, yra
toks pat, ka ip kad ki ta me atve jy je, kai mūsų
Viešpats su draudė de mo ną (Mk. 1:25). Tai pa tvir -
ti na anksčiau iškel tą mintį, kad su kel ta au dra bu -

vo Priešin in ko
dar bas. Bet ku -
riuo atve ju, šis
s t e  b u  k l a s
aiškiai pa ro do,
kad au dros ne -
turėtų būti pri -
ski ria mos, ka ip
tai dažnai būna,
Die vo pykčiui;
nes, je igu Tėvas
iššau ktų au drą,
Sūnus ne galėtų
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jos su stab dy ti. Ne no ri me ta ip pat du oti su pra sti,
kad kie kvie ną au drą su ke lia šėto nas; neužginčija -
me ta ip pat, jog dau ge lis iš jų ky la dėl gam ti nių
priežasčių, bet tvir ti na me, kad kai ku rios iš jų yra
ant gam tinės kilmės ir su ke lia mos Priešin in ko, ir
ka ip įro dy mą iš Bi bli jos nu ro do me į sūkurį, ura -
ga ną su kel tą šėto no, ku ris trenkė į na mą, ku ria me
po ky lia vo Jo bo va ikai – Jo bo 1:18,19.

Atro do, eilutės 40 ir 41 du oda su pra sti, kad
mūsų Viešpats norėjo, jog tas at si ti ki mas būtų
pa mo ka mo ki niams, kad turėtų di desnį tikėji mą
Juo. Viešpats pa klausė jų:
,,Kodėl jūs to kie ba ilūs? Ar
vis dar ne tu ri te tikėji mo?” Ar
jūsų tikėji mas dar neišau go
iki to kio la ip snio, kad
galėtumėte pa si tikėti ma ni -
mi ir aiškiai su pra sti, jog
Tėvo ma lonė ir jėga vi sa da
yra su ma ni mi ma no ap sau -
gai ir, kad būnant su ma ni mi,
nie ko blo ga ne galės jums at -
si tik ti – kad nėra nie ko, kas
nebūtų ma no kon tro liu oja -
ma? Nie ko nu osta baus, kad
dėl šio ste bu klo Apaštalų pa -
gar ba Viešpačiui dar la biau
su stiprėjo. Ma ty ti, tai at si ti ko
ka ip tik tin ka mu la iku ir to -
kia tvar ka, kad taptų jiems
skir ta pa mo ka. Iš esmės kal -
bant apie tą da ly ką, ga li ma
da ry ti išva dą, kad kie kvie na
smulk me na jų išban dy me ir
vi skas mūsų Viešpa ties pa -
siel gi mu ose, mo ky mu ose ir
di de liu ose dar bu ose ypa tin gu būdu tar na vo pa mo -
ky mui tų dvy li kos, ku rie turėjo tap ti Jo skir ta is
mo ky to ja is mums ir vi soms žemės tau toms šia me
tar na vi mo dar be.

PA MO KOS  ŽEMIŠKOMS  KLASĖMS

Šia me ste bu kle ta ip pat yra la bai ver tin ga pa -
mo ka vi siems Viešpa ties pa sekėjams, ne vien tik
bu vu siems Apaštalų būre ly je. Mums ir gi re ika lin -
gas tikėji mas ir re ika lin gi išban dy mai mūsų tikėji -
mui. Aki va iz du, jog kai ta po me Viešpa ties pa -
sekėja is, mūsų kas die ni niai pa ty ri mai yra ve da mi
ir prižiūri mi ne ma to mos jėgos tuo tik slu, kad vi -
si, ka ip mo ki niai Kri staus mo ky klo je, galėtu me
būti Jo mo ko mi ir vis la biau išvy sty tu me sa vy je
Dva sios ma lo nes, o ypač, kad turėtu me kie kvie ną
kar tą vis dau giau ir dau giau tikėji mo. Galbūt, mes
da bar ne su ge ba me pil nai to įver tin ti, ka ip svar bi
yra ši tikėji mo ma lonė. Atro do, kad tai yra tas

būdo bruožas, ku rio no ri Viešpats ypa tin gai iš tų,
ku rie da bar yra pašau kia mi būti Jo pa sekėja is. ,,Be
tikėji mo ne ga li ma pa tik ti Die vui”. ,,Su tikėji mu
vi si da ly kai yra ga li mi”. Sa va ime aišku, ti kra sis
tikėji mas yra su pran ta mas ne ka ip len gva ti kystė,
ne ka ip pa si tikėji mas žmo nių žodžia is, bet ka ip vi -
siškas ir be są ly giškas tikėji mas į Die vą ir į vi sa, ką
Jis pažadėjo. ,,Teįvyk sta tau, ka ip tikėjai”. 

To kiai svar biai cha rak te rio ypa ty bei būti nai
re ikės dau ge lio pa mokų, no rint tin ka mai ją išugdy -
ti, ir tai ne ste bi na mūsų, je igu mūsų in di vi du a  -

liu ose išmėgi ni mu ose ka ip
krikščio nys su tin ka me ir to -
kių, ku rie ati tin ka Apaštalų
išmėgi ni mams, aprašytiems
šia me pa mo ky me. Ka ip vi sai
ne tikėtai Priešin in kas ga li
kar ta is su kel ti prieš mus vie -
su lą pa gundų, opo zi ci jos ar
per se kio jimų. Ka ip dažnai
to kio se va lan do se dan gus
virš mūsų ro do si ap si niau kęs,
tam sus, blo gą le miąs, kai
priešišku mo ar sie lvar to ban -
gos gre sia be ve ik su na ikin ti
mus, ir mums atro do, kad
Viešpats mie ga ir ne kre ipia
dėme sio į mūsų sie lvar tą ir
yra abe jin gas mūsų būti niau -
sioms re ikmėms! To kie išgy -
ve ni mai yra išban dy ma is
mūsų tikėji mo, ta ip ka ip tas
išmėgi ni mas jūro je bu vo pa -
ti kri ni mu Apaštalų tikėji mo.
Je igu mūsų tikėji mas bus pa -
kan ka mai sti prus to kio se

aplin kybėse, tai ir to liau steng simės tin ka mai su -
re gu liu oti re ika lus, kas ati tin ka van dens išsėmi -
mui iš val ties ir ir kla vi mui; ir tuo pačiu, sti priai
tikėda mi Viešpa ties pažadu, kad ,,vi si da ly kai vei -
kia išvien mūsų na udai”, mes su gebėsi me gie do ti
ka ip Apašta las Pau lius ir Si las, kai bu vo nu plak ti ir
jų ko jos bu vo su kau sty tos į ka la des už jų išti ki mu -
mą Viešpačiui. Jie džiaugėsi, kad bu vo pa ska ity ti
ver ta is kentėti dėl Kri staus var do. Ta igi, su tin ka mai
su mūsų tikėji mu, ar mes su gebėsi me džiaug tis
net gi to kiu ose sun kiu ose išmėgi ni mu ose? Ne ga li -
me gėrėtis kentėji ma is; bet mes ga li me džiaug tis
min ti mi, ko kią re ikšmę tikėji mas te ikia kentėji -
mams, būtent, kad jie yra tik ne di de li var gai, pa -
de dan tys pa siek ti mums išgelbėji mą Tūk stant me -
tinėje Kri staus Ka ra lystėje.

Kie kvie nas to kios rūšies išban dy mas turėtų
būti na udin gas mums. Je igu pradžio je bu vo me

Jėzus  nuramina jūrą



SAUSIS-GRUODIS 2006 •  5

ba ilūs ir gar siai šaukėme – tai ne tru kus gau da vo -
me pa gal bą, galbūt su pa pe iki mu ,,O jūs, mažati -
kiai”, bet kai mes gau na me vie ną pa mo ką po ki -
tos, Mo ky to jas ti ki si – ir mes pa tys tu ri me lauk ti
iš sa vęs – di de snio tikėji mo, di desnės vil ties, di -
desnės ra mybės, di de snio džiaug smo Viešpa ty je,
di de snio tikėji mo Jo bu vi mu su mu mis, Jo
rūpesčiu mu mis, Jo ga lia išva du ojant mus iš
Priešin in ko ir iš kie kvie no blo go da ly ko, ir pa ga -
liau, galėji mu sau giai nu ve sti mus į uostą, ku rio
ieško me – į Ka ra ly stę.

IŠPRA NAŠAU TI  IŠBAN DY MAI  BAŽNYČIAI

Kažkas yra užsi mi nęs, aišku pagrįstai rem da -
ma sis, kad šis Jėza us ir Apaštalų išban dy mas val -
ty je ypač atva iz da vo išmėgi ni mus Jo dva si nių kla -
sių, tuo me tu, kai praėju sia me amžiu je bu vo
pašau ki mas į Pirm gi mių Bažnyčią, o an tra eilėj
reikš mėj – žemiškų kla sių da bar ti nius išban dy -
mus. Viešpats užti kri no Sa vo žmo nes sa ky da mas:
,,Štai Aš esu su ju mis per vi sas die nas iki amžiaus
pa ba igos”. Pa skui Jis pažadėjo, jog sugrįš į žemę
Sa vo An tra ja me atėji me ir su rinks išrink tą ją Nuo -
ta ką. Šios klasės na riai jau yra ba igę sa vo la iki ną
žemišką gy ve ni mą ir ran da si dan gaus sfe ro je.
Viešpats apie tai kal ba šia is žodžia is: ,,Vėl ate isiu
ir jus pa siim siu pas sa ve, kad, kur Aš esu ir jūs
būtumėte”, ir ,,nie kas ne galės jums pa kenk ti”, ir
t. t. Per vi są šį amžių Viešpa ties išti ki mie ji žmonės
aiškiai yra su pra tę šių bran gių pažadų ti kru mą su
di de sniu ar mažesniu aišku mu; jie jautė, kad
Viešpats iš ti kr ųjų bu vo su Sa vo Bažnyčia, nors
kar ta is atro dy da vo, jog Jis ne bu vo dėme sin gas
tikin   čiųjų mal doms ir ne kre ipė dėme sio į jų šau ks  -
mus ir dūsa vi mus. Per aštu onio li ka šimt mečių Jo
Mažasis Būre lis bu vo Priešin in ko au drų mėto mas
ir tų, ku rie turėjo šėto no dva sią, ku rie per se kio jo,
kan ki no, nie ki no – ir tai per vi są tą tam sią naktį,
kai vie nin telė pa sie kia ma švie sa bu vo Die vo Žodis
tam, kad galėtų „va ikščio ti Die vo aki va iz do je”

(Ps. 56:13). Kitų išban dy mai pra eity je yra pa -
našūs į mūsų da bar ti nius išmėgi ni mus. Mes šian -
dien at sto vau ja me Viešpa ties dar bą tarp šėlstančių
ele mentų žmo nių pykčio ir opo zi ci jos; ir vis dar
tebėra te isin ga tai, ką Apašta las yra pa sa kęs apie
sa vo la ikus, kad ,,grū miamės ne su kūnu ir krau -
ju, bet su tam sos pa sau lio ku ni ga ikštystėmis,
valdžio mis ... , su pik to dva sinėmis jėgo mis, ku rios
yra aukštai”.

Atro do, kad tos au dros ky la iš pa sau lio, bet iš
ti kr ųjų virš pa sau lio sto vi Priešin in kas. ,,Mes juk
ge rai pažįsta me jo kėslus”; mūsų šir dys kar ta is
galėtų būti la bai su ne ri mu sios, je igu ne tikėji mas,
kuriuo galime pa ma ty ti Viešpatį esant su mu mis
val ty je, ir ku riuo su ge bame min ti mis su vok ti Jo
ga lin gą jėgą, su ku ria, Jam tin ka mu la iku ir Jam
žino mu būdu, bus pa skelb ta pa sau liui ra mybė.
Ne tru kus ate is tas la ikas, kai Viešpats, Ku ris rūpi -
na si mu mis, pa nau dos Sa vo di de lę jėgą mūsų išlais -
vi ni mui į Ka ra ly stę ir įsa kys šėlstan tiems ele men -
tams: ,,Nu tilk, nu rimk!”. Tuo me tu pa si da rys di -
delė ty la, di de lis po il sis tūk stančiui metų be pik -
t o jo, nes jis bus su rištas, kad ne ap gau dinėtų, ne be  -
kla idintų dau giau tautų. Ta da ate is amžin as šir dies
po il sis vi siems, ku rie tuo la iku bus val ty je su
Viešpačiu. Vėliau ate is ga li mybė įeiti vi siems,
Išrink tie siems ir Qu asi -Išrink tie siems tap ti ben -
dra dar bia is kar tu su mūsų Viešpačiu ta me di de lia -
me ir gar bin ga me pa sau lio pa la imi ni mo dar be.
Vis dėlto, ne turėtų mūsų nu ste bin ti tai, jei tam si
va lan da mums vis tik dar užsi tęs – je igu ate is toks
la ikas, kai au drin gi vėjai bus to kie smarkūs, jog
dau ge lis ims šau kti bi jo da mi ir drebėda mi. Ge rai
pa si mo ky ki me iš ver tingų da bar ti nio la iko pa ty -
rimų, išban dymų ta ip, kad tuo me tu mūsų tikėji -
mas ne apviltų mūsų – kad ir tam siau sioj va lan doj
galėtu me gie do ti ir džiaug tis Ja me, ku ris pa mi lo ir
nu pir ko mus Sa vo pa ties bran giu krau ju, ir gie do -
ti gie smę Mozės ir Avinėlio.

Te gul ši metų eilutė ,,Nu tilk,
nu rimk!” bus nu ra mi ni mu, paguo -
da vi siems pra si de dančiu ose me -
tu ose tiek, kiek mes pa si ti ki me
Viešpačiu to je vi dinėje šir dies ra -
mybėje, kad mūsų Tikėji mas
galėtų didėti die na iš die nos, kai
artėja me prie Kri staus Ka ra lystės
čia ant žemės.

BS ’06, 2-5; SzB ’06, 2-5.

Giesmė šiems me tams: Nr.128 

,,Jau aušta

Tūk stant mečio aušra” 



MŪSŲ nu ola ti niai ska ity to jai, sa va ime aišku, yra
su si pažinę su Ypa tin gu Įžadu ir Ryt me ti niu Pa si -
ryžimu, ku riu os pa tarė Pa sto rius Rus sell, ,,tas išti -
ki mas ir išmin tin gas tar nas”, Viešpa ties žmo nių
pa la imai, gy ve nan tiems šio Amžiaus pa ba igo je.
Ka da jis pir mą kart pa siūlė šį Įžadą bro liams 1908
m. pa va sarį, tai jis pats ir ki ti matė esant jį la bai
re ika lin gą, ypač pa stebėda mi didėjantį Spi ri ti zmo
ir Okul ti zmo išpli ti mą ir vis didėjančią ban gą
amo ra lu mo ir ištvir ki mo, ku ris ta po grėsmin gas
pačiai vi su ome ni nei strukt ūrai ap skri tai, bei tai
tam ti kru ma stu pa siekė ir Viešpa ties žmo nes.
Šian dien (rašyta 1968 m.; v. p.) – po 60-ties metų
– padėtis yra žymiai blo gesnė ne gu anuo la iku:
Spi ri ti zmas ir Okul ti zmas yra dar la biau pa didėjęs,
prak ti ku oja mas vis dažniau atvi rai ir viešai, yra
dau giau ar mažiau la iko mas priim ti nu ir re mia mu
ne mažo skaičiaus dva si ninkų įva irio se de no mi -
na ci jo se, ypač hip no ti zmo for mo je prak ti ku oja -
mas mok sli ninkų, so cia li nių dar bu otojų, me di ci -
nos bei dantų gy dy tojų ben drai paėmus. Ta ip pat
da bar plačiai yra priim ti ni ir pa te isi na mi priešve -
dy bi niai sek su ali niai san ty kiai, su tu ok ti nių neišti -
ki mybė, pa le istu va vi mas, ho mo sek su ali zmas, lais -
va me ilė, išger tu vių po būviai (net gi bažnyčio se),
nu ola ti nis na udo ji mas nar ko tikų, žalingų sti mu -
liu ojančių prie mo nių bei va istų, ne do ro vin gas ap -
si ren gi mas ir, ben drai imant, ištvir ka vi mas didžia
da li mi tapo priim tas ir pri pažin tas. Da bar tinė
kar ta yra vie na iš ne pa gar biau sių, pik ta, ne si la i -
kan ti įsta tymų ir ta ip ra fi nu otai ap gau dinėjan ti,
ko kios pa sau lis nėra dar regėjęs. Ta igi, šian dien
yra kur kas di de snis re ika las ap si gin ti nuo to, pri -
i mant Ypa tin gą Įžadą, ne gu to re ikėjo ta da, kai jis
bu vo pir mą syk du otas Viešpa ties žmonėms, tai
yra prieš 60 metų (rašyta 1968 m.; v. p.).

Mes jaučia me pa re igą pa nau do ti vi są sa vo įta ką
aiški nant, kad galėtu me ap sau go ti vi sus pa sišven -
tu sius bro lius nuo spi ri ti zmo, okul ti zmo (įska i tant
ir hip no ti zmo) ir kitų pa vojų, bei nuo piktų an gelų
kla stingų ap ga vysčių ir suk ty bių, ką jie prak ti kuo -
ja šian dien. La ikas nuo la iko išgir sta me iš Epi fa -
ni jos bro lių, ku rie yra turėję pa ty rimų, at si ti kimų
su ,,skra idančio mis lėkštėmis”, su dva sių me diu -
ma is, dva sių per du oda mo mis ,,žin io mis” (kai kas
ga vo tie sio giai, o kai kas ne tie sio giai), su bil -
dančia is sta la is ar gul ta is, su regėji ma is ir net gi su
dva sių ma te ria li za vi mu si. Vie na iš mums pažįsta -
mų se serų pa tyrė, ka ip pik ta dva sia ma te ria li za vo -
si, pri si sta ty da ma ka ip ve dęs bro lis, kurį ji la bai ge -
rai pažino jo ir la bai gerbė. Jis užvedė drau gišką
po kalbį su ja, ir ji nie ko neįtarė, kol šis ,,bro lis”

ne pa siūlė jai ne mo ra lių san ty kių. Vėliau ji sužino -
jo, kad tas bro lis, su ku riuo ji tikėjo be si kal ban ti,
bu vo tuo la iku to li, vi sai ki ta me šalies krašte, o ta -
ria ma sis ,,bro lis“ aiškiai bu vo de mo nas, ku ris
turėjo išva iz dą, el ge sio būdą ir bal so skam besį to,
ku riuo jis ap si metė esąs. Šis atve jis yra la bai pa -
našus į ki tą at si ti ki mą, kurį turėjo au stra liečio
bro lio žmo na su de mo nu, ku ris ap si metė br. Ru -
s sel liu (žiūr. Z 4736, 6-12 pastr.).

Atro do, kad la ip sniškai rišant šėto ną, ,,vel nių
ku ni ga ikštį”, ,,ku ni ga ikštį viešpa tau jantį ore” (Mt.
12:24; Ef. 2:2;), vyk sta ta ip pat ir la ip sniškas išlais -
vi ni mas de monų iš ,,tam sos raiščių” (2 Pet. 2:4;
Ju do 6). Jų su si sie ki mas su žmo ni ja, jų sub ti lios,
gu drios pinklės bei ap ga vystės, ma tyt, šian dien
vyk sta dar pla te sniu ma stu ir sėkmin giau ne gu ta -
da, prieš 60 metų (1908 m.; v. p.), kai Viešpa ties
žmo nių ap sau go ji mui bu vo re ko men du otas Ypa -
tin ga sis Įžadas. Vis la biau ir la biau žmo nių vi suo -
menė yra de mo ra li zu oja ma ir ga di na ma po jų
blo ga įta ka. At kre ip ki me dėmesį, pa vyzdžiui, koks
žemas ir amo ra lus ly gis (je igu iš vi so tai ga li ma pa -
va din ti ly giu) da bar vy rau ja dau ge lio šalių mu zi -
ko je, me ne, skulpt ūro je, šokiu ose, li te rat ūro je, fil -
mu ose, per ra di ją, per te le vi zi ją, vi su omenės el ge -
sio nor mo se ir pa našiai. Įsta tymų ne si la iky mas
sparčiai didėja vi sur ir vi sa is atžvil gia is. Tu ri me
pa grin do tikėti, kad to liau vyk stant pu olu sių an -
gelų išla isvi ni mui iš su varžymų ir vyk stant žmo -
nių vi su omenės pro gre sui, de monų ma te ria li za vi -
ma sis ir žmo nių ne mo ra lu mas ati tin ka mai didės,
o są ly gos da ry sis vis la biau ir la biau pa našesnės į
tas, ka ip aprašyta Pr. 6:1-5.

KA IP  NO JAUS  IR  LO TO  DIE NO MIS

Ne tu ri me užmiršti mūsų Viešpa ties tvir ti ni -
mo, kad šio Amžiaus ga le, la ike dviejų ,,Žmo gaus
Sūnaus dienų” – Pa ru zi jos ir Epi fa ni jos ar ba Apo -
ka lipsės, bus ta ip ,,ka ip bu vo No jaus die no se”, ir
,,ka ip bu vo Lo to die no se” (Lk. 17:20-30). Abu
šie la iko tar piai bu vo di de lio ne mo ra lu mo, pa si lei -
di mo la ikai. Tai tie sa, kad mes tvir ti no me ir iki
šiol te be tvir ti na me, kad pa našumas anų dviejų
dienų į dvi Žmo gaus Sūnaus die nas yra nu sa ko -
mas žodžia is ,,ir nie ko ne nu vokė”; o są ly gos ta ip
pat yra pa našios. Ev. pa gal Lu ką 26 ir 27 eilutėje
kal ba ma apie žmo nes No jaus die no se ka ip api -
mančius du la iko tar pius: (1) prieš pra si de dant
tva nui ir (2) pra sidėjus tva nui, ka ip apie žmo nes
gy ve nančius Žmo gaus Sūnaus die no se, ku rie ta ip
pat – valgė, gėrė ir t. t., t. y. (1) Pa ru zi jos la ike,
prieš pra si de dant Prie spau dos La ikui 1914 me  tais,
ir (2) Epi fa ni jos ar ba Žmo gaus Sūnaus Apo ka -
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lipsės la ike, t. y., an tro je die no je iš Jo čia minėtų
dviejų Viešpa ties dienų, kai jie bu vo sukrėsti di de -
lių vargų ir prie spau dos. Są ly gos Lo to die no se (28
eil.) bu vo ta ip pat pa našios, kur ir gi nu ro dy tas
su na iki ni mas Prie spau dos La iko var gu ose, Apo ka -
lipsės die ną – ,,die ną, kai Žmo gaus Sūnus bus
apre ikštas [Jo apo ka lipsėje]”, ku ri pra sidėjo 1914
me ta is (30 eil.; žiūrėti Dia glott ver ti mą; E 4,52,53
psl.). Ta igi, nuo 1914 metų jau esa me Apo ka -
lipsės pe rio de – ,,kai Viešpats Jėzus ap si re ikš [gr.
apo ka lup sis] iš dan gaus su sa vo ga lin ga is an ge  -
lais” (2 Tes. 1:7, Dia glott).

Mūsų mintis nėra sukelti be re ika lin gą pa ni ką
dėl da bar ti nių blogų są lygų, bet greičiau no ri me,
jog būtų at kre ip tas dėme sys į tu os mus pa ti ki mai
ap sau gančius ir ap gi nančius pa tvar ky mus bei nu -
ro dy mus, ku riu os Die vas yra nu ma tęs, kad ja is
na udo da mie si Jam pa sišven tu sie ji galėtų išsi la i -
ky ti ti kro je ra mybėje ir būti saugūs. No ri me pa sa -
ky ti, kad tam ti kra me el gi mo si būde yra ap gi nan -
tis po ve ikis, ap su pan tis žmo giškas būty bes, ku ris
sau go jas nuo Šėto no ir jo an gelų ne dorų ke ti nimų
ir įta kos, bet sau go tik tai to kia me la ip s ny je, ko kia -
me žmonės ne su tin ka su ja is ir jei sava va lia ne at   si -
du oda jiems. Pa sišven tu siems ši ap sau gan ti įta ka
yra įva irio pa. ,,Viešpa ties an ge las sto vy klau ja
aplink tu os, ku rie Jo bi jo [Jį gar bi na], ir ju os
išgelb sti” (Ps. 34:7; 125:2;). To kią nu omo nę pa tvir  -
ti na ir Šėto no pa reiški mas apie Jo bą: ,,Ar gi tu pats
ne aptvėrei jo, jo namų ir, ap skri tai vi sko, ką jis tu -
ri, iš visų pu sių?” (Jo bo 1:10).

Tik tai ta da, kai pa si priešin a me vel niui, jis bėgs
nuo mūsų, ir tik ta da, kai ar tin simės prie Die vo,
ir Jis ar tin sis prie mūsų (Jok. 4:7,8). Vien tik ta ip
ga li me išsi la iky ti ta me vi di nia me Die vo me ilės ir
glo bos ra te, kur pik ta sis ne ga li mums pa kenk ti,
kur mūsų dva si nis gy ve ni mas bus vi siškai sau gus
(1 Jn. 5:18). ,,Sa ky siu Viešpačiui: Tu ma no prie -
glau da ir ma no tvir tovė, ma no Die vas, ku riuo pa -
si ti kiu!” (Ps. 91:2). Ka ip višta, esant pa vo jui,
perspėja sa vo viščiu kus ke liančiu ne ri mą šau ksmu,
ir jie bėga prie jos ir yra saugūs po jos spar na is, iš
po ku rių žiūri da iry da mie si į pa vo jus, nuo ku rių
yra pabėgę. Ta ip pa našiai Viešpats skelbė pa vo jaus
si gna lą ir davė mums Įžadą, norėda mas mus ap -
gin ti nuo ypa tin gai pa pli tu sių pa vojų šios Pjū ties
la ike. Tie, ku rie priėmė tą Ypa tin gą Įžadą ir jo lai -
kėsi, turėjo ne pa pra stą ap sau gą. Būtų ge rai, jei
mes pa sižiūrėtu me į per spaus din to ,,Sar gy bos
Bokšto” te mi nę ro dy klę prie žodžio ,,Vow (Įža -
das)” ir iš na ujo pri si min tu me isto ri ją, kodėl jis
bu vo re ko men du otas, ir per ska ity tu me daug liu -
di jimų laišku ose apie gau tas pa la imas, priėmus
Įžadą ir jo la ikan tis.

Atro do, kad kai ku rie brangūs bro liai, dau -
giau sia iš ne se niai esančių Tie so je, žiūri į Ypa tin -
gąjį Įžadą tik ka ip isto ri nę re ikšmę tu rintį do ku -
men tą, vie toj to, kad jį pri ta ikius sau ir pa da rius
jį asme nišku Įžadu Viešpačiui. Ma no me, kad toks
ga lvo ji mas yra kla idingas. Šiuo la iku vis la biau
ma tomas ypa tin gas re ika las, kad bro liai ir se se rys
kie kvie nas rūpe stin gai, su mal da, išna grinėtų šį
Įžadą ir vi sas jo smulk me nas, o tik ta da pa da rytų
sa vo asme nišką, iškil min gą Įžadą Viešpačiui ir
tokiu būdu pa si nau dotų jo te ikia ma ap sau ga ir
pala i mo mis. Re ikia pri min ti, kad šis Ypa tin gas
Įžadas yra an ti ti pas to ,,ku to” su mėly na ju oste -
le ar vi rve le, ką Die vas, per Mo zę nu rodė pa si da -
ry ti dra bužių kraštu ose – ,,kad at si min tumėte ir
vyk dy tumėte vi sus ma no įsa ky mus ir būtumėte
šven ti sa vo Die vui” (Sk. 15:37-40; žiūr. Z 5267,
5268; P ’50, psl. 91). Įžadas ,,padės  mums at si -
min ti sa vo pa sišven ti mo įsi pa re igo ji mus“ [E 5,
psl. 128 viršuj ir TP ’34, 26, par. 46). Tai padės
mums ,,pri rišti mūsų au ką virvėmis net iki au ku -
ro ragų!” (Ps. 118:27; Bi bli joj an glų k.).

Iš tiesų, Ypa tin ga sis Įžadas yra tik aiške snis
išskaičia vi mas da lykų, pažymėtų ar su pran tamų
mūsų pa sišven ti mo įžade, mūsų krikšto įžade, ku -
ris įtrau kia ir api ma vi ską, kuo esa me ir ką tu ri -
me, ar ba ką turėsi me – ir tai sie kia net iki mir ties.
Krikščio nio įžadas, at si lie piant į kvie ti mą: ,,Ma no
sūnau, du ok man sa vo širdį” ir ,,at našau ti sa vo
kūnus ka ip gy vą, šven tą, Die vui pa tin kančią au ką
– ku ri yra jūsų pro tin gas tar na vi mas” (Pat. 23:26;
Rom. 12:1), api ma ir pa sa ko vi ską. Priim da mi
įžadą ati du oda me vi sas te ises, vi so kią la isvę, ir
vi są sa vo pa si rin ki mą ir su tin ka me su Die vu, kad
mūsų va lia bus mi ru si, o Jo va lia bus priim ta vi -
su ose gy ve ni mo re ika lu ose, ir tai vi so se mūsų
min ty se, vi su ose žodžiu ose ir dar bu ose. Pa sišven -
tęs krikščio nis (pats tai pa si rink da mas – Mt.
11:28-30), ka ip sa ko Ap. Pau lius, yra su varžytas
ver gas pil ną ja to žodžio pra sme. Joks ver gas ne -
galėtų turėti mažiau te isių ir mažiau la isvės nei
krikščio nys ka dan gi, jie įsi pa re igo ja iki to kio
laips nio būti nu olan kiai at si da vę, kad net sten -
gia si kie kvie ną sa vo šir dies mintį pa im ti į nelais  -
vę, pa verg ti, kad pa klu stų sa vo Mo ky to jo va liai
(2 Kor. 10:5).

Ta igi ma to me, kad Ypa tin gas Įžadas yra tik tai
smul kus išdėsty mas kai ku rių pa tvar kymų,
įtrauktų į mūsų vi sa api mantį pa sišven ti mo įžadą.
Toks smul kus vi sko išdėsty mas yra da ro mas tuo
tik slu, kad pabrėžti kai ku riu os gre siančius pa vo -
jus ir nu ro dy ti spe cia lią ap sau gą nuo jų. Je igu ga -
li ma būtų aiškiai pa ro dy ti, jog pa minėti da ly kai
įžade yra tuo ,,pro tin gu tar na vi mu”, kad jų pri si -
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la ikant bus pa gerb tas mūsų Dan giška sis Tėvas ir
mūsų Viešpats Jėzus, ir kad tai galėtų būti na u din -
ga ki tiems tikėji mo na miškiams ar ba mums pa -
tiems, tai ne turėtu me del sti prii mant įžadą, pa da -
rant jį Ypa tin gu Pa sižadėji mu Viešpačiui.

KAI KU RIŲ PRIEŠTA RA VIMŲ
AP SVAR STY MAS

Kai kas galėtų pa sa ky ti: ,,aš ne ga liu priim ti
to kio įžado. Bi jau, kad ne galėsiu jo įvyk dy ti”.
Mes klau sia me, ku rios Įžado da lies pa sišven tęs
Die vo va ikas ne galėtų įvyk dy ti, je igu jis la iko si
sa vo pa sišven ti mo Įžado ir ti ki si išgir sti Mo ky to -
jo žodžius: ,,Ge rai, šau nus ir išti ki mas tar ne ... įeik
į sa vo val do vo džiaug smą”? ,,Je igu kas nu sidėtų,
tu ri me Užtarėją pas Tėvą, Jėzų Kri stų te isųjį” (1
Jn. 2:1). Ne pra ra ski me drą sos nu si min da mi, je igu
dėl kūno silp nu mo ne pa siel gia me to bu lai. Mūsų
trū ku mai yra pri deng ti Kri staus te isin gu mo rūbu.

Ga li būti da ro mas prie kaištas, kad Ypa tin gas
Įžadas ga li pa si ro dy ti lyg drau di mas san tu okos,
truk dant me ili kau ti piršly bo se. At sa ko me į tai,
kad je igu tai būtų tie sa, tarp Viešpa ties žmo nių tas
at neštų, be abe jonės, tik pa la imą, vi siškai su tin -
kant su Apašta lo pri mi ni mu 1 Kor. 7:7, 8, 25-35.
Tačiau ne ma to me Įžade nie ko to kio, kas truk dytų
tin ka mam piršimu isi ir ve dy boms. Aki va iz du, kad
ve ikiant Įžadui būtų mažiau ne la imingų ve dybų.
Tačiau tie jau ni bro liai ir se se rys, ku rie trokšta
to kių ne la imingų ve dybų, ku rios ve stų tik tai į pa -
ten ki ni mą gy vu liškų aistrų ir ku rios užtem dytų jų
nu ovo ku mą ir slo pintų sve iko pro to dva sią – tie
ne tu ri da ry ti Įžado. Bet perspėja me ju os, kad toks
šir dies nu si sta ty mas ga li su la iky ti ju os nuo Ka ra -
lystės garbės, į ku rią bu vo ma lo niai pa kvie sti.

Gy dy to jas ar me di ci nos se suo ga li ba imin tis,
kad Įžadas galėtų truk dy ti jų pro fe sinėms pa re i -
goms. Ka ip galėtų gy dy to jas ar me di ci nos se suo
gy dy ti priešin gos ly ties pa cien tą, esantį tam ti k ro -
se aplin kybėse, kai du rys yra plačiai ati da ry tos?
Tai ir gi yra nu ma ty ta įžade, pažymint tek ste: ,,tiek,
kiek tai bus išmin tin gai įma no ma”. Kas yra ,,išmin -
tin gai įma no ma” dėl sa vęs kie kvie nas nu sprendžia
pats. Be abe jonės, būtų sau giau turėti trečią
asmenį, esant to kioms aplin kybėms, kai dėl su -
pran tamų priežasčių du rys tu ri būti užda ry tos,
kai gy dy to jas ar me di ci nos se suo gy do ki tos ly ties
pa cien tą. Ta igi, min tys tu ri būti išla iky tos ne su -
tep tos, o gy dy to jas ar slau gy to ja, se selė ne turėtų
da ry ti ko nors to kio pa cien tui, ką jis ar ji pa la i -
kytų esant ne tin ka ma ar ne pa do ru, todėl, esant
būti nam re ika lui, tie ap tar na vi mai, tos pa slau gos
ga li būti atlie ka mos ta ip, ka ip tai da ry tu me da ly -
vau da mi Viešpa ties žmo nių su si rin ki me.

Dar ki tas ga li pa sa ky ti ,,Man vi sai nėra re ika lo da -
ry ti šį Įžadą”. Bet kas ta ip ga lvo ja, kly sta. Jis yra
kaip tik tas žmo gus, ku riam Įžado re ikia. Apašta -
las Pau lius pa tvir ti na šią mintį, sa ky da mas apie sa -
ve: ,,Nes, ka da esu silp nas [ka da su vo kiu sa vo ne -
to bu lu mą ir ydas], ta da esu ga lin gas [Viešpa ty je ir
Jo ga lios jėgo je]” (2 Kor. 12:10); nes priešin gai yra
žino ma, kad je igu kas jaučia si sti prus ir perdėtai pa -
si ti kin tis sa vi mi ir ga lvo jan tis, kad jam ne re ikia jo -
kios pa gal bos, ta da iš ti kr ųjų jis yra silp nas. Atro -
do, kad ti krovėje be ve ik tiek pat par pu ola ta me, ką
jie la iko sa vo sti prią ja pu se, kiek yra nu pu olančių
ir dėl sa vo silpn ųjų sa vy bių, nes pir mie ji mažiau bu -
di, todėl len gviau dėl to įsi pa inio ja į spą stus. Pa -
stebėki te tai, pa vyzdžiui at si ti ki me su Pe tru. (Mt.
26:31-35; Lk. 22:31-34; Jn. 13:36-38). 

Ki tas ga li pa klau sti: ,,Ar gi Pjū ties dar bai, to kie
ka ip (1) pjo vi mas ir varpų rin ki mas, (2) rišimas į
pėdus, (3) džio vi ni mas, (4) kūli mas, (5) vėty mas,
(6) si jo ji mas ir (7) Mažojo Būre lio su py li mas į
aru odą dar nėra užba ig tas? Ka ip gi aš ta da ga liu
pa sižadėti meldžian tis pri si min ti ir ,,Pjū ties dar bo
ben drus in te re sus, o ypač tą dar bo dalį, ku rio je aš
pats tu riu pri vi le gi ją da ly vau ti?” At sa ko me: Jau
ne be tin ka to liau mel stis dėl Mažojo Būre lio pjū -
ties, nes tai yra jau pil nai užba ig ta. Tačiau dar to -
liau te be vyk sta Evan ge li jos Amžiaus Pjū ties ki ti
dar bai ir jie dar tę sis tol, kol bus vi siškai su rink -
tos ki tos išrink to sios klasės, ir užsi tęs tai net iki
Jok ū bo Prie spau dos pa ba igos.

Bu vo iškel tas toks klau si mas: ,,Ka ip galėsi me
pri si min ti sa vo mal do se bran gius ben dra dar bius,
esančius Fi la del fi jos Bi bli jos Na mu ose, pa stebėję,
kad Bi bli jos Na mai yra jau per kel ti į Che ster
Springs? Iš pradžių Įžade ska itėme ,,Al le ghe ny Bi -
bli jos Na mu ose“, bet vėliau tai bu vo pa ke ista per -
sikėlus į pa tal pas Bru kli ne, o dar vėliau į Fi la del -
fi ją. Mes ir to liau vis te be si ran da me Fi la del fi jos
sri ty je, o išven gi mui bet ko kių ga limų ne su si pra -
timų si ūlo me, kad Įžade būtų ska ito ma: ,,bran gius
ben dra dar bius tiek Epi fa ni jos Bi bli jos na mu ose,
tiek ir vi sur ki tur”. Tu ri me da bar jau at spaus di nę
na ujas Įžado kor te les (an glų kal bo je, v. p.) įtrauk -
da mi tai ir ki tus nežymius pa ta isy mus. Su ma lo -
nu mu pa te ikia me ju os mūsų ska ity to jams ne mo -
ka mai. Su si rin ki mai tu ri užsi sa ky ti ju os per sa vo
se kre to rius.

RYT ME TI NIS PA SI RYŽIMAS
DAR PA DI DI NA PA LA IMĄ

Su pran ta me, kad Ryt me ti nio Pa si ryžimo teks -
tas bu vo su da ry tas pi li gri mo bro lio Ben ja mi no
H. Bar ton. Br. Rus sel lis pri tarė tam ir pri ta ikė jį sa -
vo gy ve ni me (žiūr. Z 5165). Pa našiai pa darė ir kai
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ku rie ki ti bro liai. Vie nas iš bro lių rašė ( Z 5282, 5
par.), jog turėjo ypa tin gą pa la imą dėl to: ,,Su ko -
kiu no ru mes priėmėme tą Ryt me tinį Pa si ryžimą,
ka ip pa gal bą, ku rios ka ip tik re ikėjo mums! Išsi -
rašiau jį ant pašto atvi ru ko – o Įžadą ant ki tos atvi -
ru ko pusės – ir la ikau jį po pa ga lve, nes ta ip ga liu
ju os iš kar to per ska ity ti, kai tik at si bun du. Ka ip jis
sti pri na ir pa de da žmo gui būti pa si ruošus įva i -
riems ne nu ma ty tiems, blo giau siems atve jams! Ir
ko kią ge rą pradžią tai pa da ro kie kvie nai ta ip svar -
biai die nai – ka ip vie nai iš tų pu ikių, ste bi nančių
dienų, ku rio se gy ve na me!”

Ryt me tinį Pa si ryžimą ta ip pat pa tarė na udo ti
bro liams ir br. John son. Sa vo stra ip sny je ,,La vink
sa ve pa mal du me” (1 Tim. 4:7; P ’46, 74 psl.) jis
rašo: ,,Yra po sa kis, kad ry to va lan dos tu ri daug
jėgos, ener gi jos; tai du oda mums užuomi ną, jog
tai yra la bai ge ras la ikas la vin ti pa mal du mą, die -
vo ba imin gu mą. Po at ga ivi nančio mie go mūsų pro -
to, šir dies ir va lios jėgos yra didžiau sios, ta igi ir
tin ka miau sios sėkmin gam la vi ni mu isi. Tai, atro do,
ir bu vo mūsų my li mo Pa sto riaus min tis, kai jis pir -
miau sia pats priėmė šį Ryt me tinį Pa si ryžimą, o po
to pa tarė jį Bažnyčiai. Mes pa ta ria me jį ska ity ti
kas dien, su tin kant su pir miau išre ikšta nu omo ne,
kad tai būtų mūsų pir mo ji min tis. Ryt me ti nis Pa -
si ryžimas ga li būti sa ko mas at min ti nai, vien me -
cha niškai, ir ga li būti sa ko mas jau smin gai ir eiti
iš pro to, šir dies ir va lios gi lumų. Jo sa ky mas me -
cha niškai du os mums la bai mažai na udos, ar ba
išvis jo kios; bet je igu kas dien ank sti ska ity da mi
įdėsi me į jį sa vo pro tą, širdį ir  sa vo va lią, tai jis
taps mums pa gal ba ugdant pa mal du mą, die vo -
bai min gu mą. Ven ki me vien tik me cha niškai ska i -
ty ti Ryt me tinį Pa si ryžimą, ta ip ka ip va ikas kar to -
ja iš at min ties dau gy bos len te lę. Kalbėki me jį
jaus min gai iš mūsų pro to, šir dies ir va lios gi lu mos,
o tai pa da rys sti prią įta ką, nu kre ipiant mūsų min -
tis, mo ty vus ir no rus ke ly je į pa mal du mą; la vin -
ki me tai tin ka miau sia me la ike, kai mūsų pro tas,
šir dis ir va lia ge riau siai tam pa si ruošę. Turės tai su -
tvir ti nantį po ve ikį mūsų cha rak te riui su ga li ma
ten den ci ja il giau ir na udin giau ve ik ti mu my se,
nei ta da, kai ska ito me die nos pa ba igo je, kai mūsų
pro tas, šir dis ir va lia yra dau giau ar mažiau pa var -
gę, o tuo pačiu mažiau be su ge ba pa ve ik ti mūsų
nu si te iki mą na udin gai ir re zul ta ty viai ve iklai.
Išmo ki me Ryt me tinį Pa si ryžimą at min ti nai ta ip
ge rai, jog ne re ikėtų ga lvo ti dėl jo žodžių ka ipo
to kių, bet kad galėtu me su kaup ti sa vo pro tą, širdį
ir va lią emo ci joms, būtu me pa si ruošę jau smams.
Pa našiai ka ip Ryt me tinį Pa si ryžimą, dėl tos pačios
priežasties ir to je pat dva sio je, pa da ry ki me ir sa -
vo Įžadą Viešpačiui ank sti ry tą ta ip, kad jo pa lai -

min ga įta ka galėtų pa si lik ti mūsų pro te, šir dy je ir
va lio je pačiu tin ka miau siu la iku, ir pa stebėsi me,
kad jis bus la bai na udin ga prie monė mūsų la vi ni -
mui pa mal du me į Die vo ir Kri staus pa našumą”.

Iš vi sos šir dies su tin ka me su aukščiau išsa ky -
to mis min ti mis. Mes tu ri me įprotį kel tis ank sti ry -
tą penk tą va lan dą ir ma no me, kad tai yra mums
ge riau sios va lan dos mal dai, ap mą sty mams ir stu -
di ja vi mui, dar prieš pu sryčius. Ben drai kal bant,
ry tą pro tas yra la biau siai pa ilsėjęs, ve iklus, tu rin -
tis ener gi jos, min tys ne per trau kia mos ir mą sto ma
va isin gai. Vie na va lan da ank sti ry tą ly gi dviems ar
trims va lan doms va ka re, kai pro tas ir kūnas yra
pa var gę ir apsnū dę, o ga lva yra lin ku si knapsėti
ant kny gos.  Mes esa me iškil min gai priėmę sau
Ypa tin gąjį Įžadą prieš sa vo Dan giškąjį Tėvą, kai
tik pažino me Tie są 1909 m.; ir kai 1913 me ta is
bu vo pa skelb ta apie Ryt me tinį Pa si ryžimą, ta ip
pat pa sielgėme, ir esa me ga vę di de lių pa la imų
tiek iš pir mo jo, tiek ir iš an tro jo. Dažnai jie padėjo
mums re ika lui esant. Dau gelį kartų die nos bėgy -
je Ryt me ti nis Pa si ryžimas yra padėjęs mums
pašvenčiant sa vo kūną ir jo in te re sus, padėjo būti
pa pra sta is ir nuoširdžia is, sąžin in ga is, pa nar din ti
sa ve ir gar bin ti Viešpatį, kalbėti žodžius pa tep tus
Jo šven ta Dva sia kitų la imi ni mui, būti išti ki ma is
mažuose da ly ku ose, nu galėti ne ri mą, ne pa si ten ki -
ni mą ir drą sos, no ro ne te ki mą, padėjo ne murmėti
bei ne si skų sti, bet vi siškai pa si tikėti Die vo apva iz  -
dos glo ba. Ryt me ti nis Pa si ryžimas, ly giai ka ip ir
Įžadas, taps di de le pa gal ba vi siems Die vo
žmonėms, ku rie priims ju os Viešpa ties aki va iz -
do je ir kas dien to la iky sis pro tu, va lia ir šir di mi.

Bu vo ta ip pat ke lia mas klau si mas, ryšium su
Ryt me ti niu Pa si ryžimu, kur ska ito me: At si min da -
mi Die vo pašau ki mą: ,,Su rin ki te Ma no šven tu osius,
pa da riu sius San do rą su Ma ni mi per au ką” (Ps. 50:5).
Nors tie sa, kad šven tie ji, tu rint ga lvo je Mažąjį Būrelį,
jau yra vi si su rink ti, tačiau yra dar kitų švent ųjų, ku -
riu os re ikia su rink ti. Šita pla te sne re ikšme br. Rus se -
l lis dažnai kalbėjo apie Didžią ją Mi nią, ka ip apie
,,šven tu osius iš di delės prie spau dos” (žiūr. pvz. ko -
men ta ru ose, Berėjėtiškas Da ly ki nis Są rašas pa va di ni -
mu ,,Didžio ji Mi nia”; Z 5231, 12 par.). Bi bli jo je
dažnai kal ba ma apie Se nu osius Ver tu osius ka ip apie
šven tu osius (Ps. 16:3, 30:4,5; 31:23,24; Oz. 11:12 ir
t. t.); o bro lis John son nu ro do (E 6, p.526; TP ’32, 70,
2 pastr.), kad ,,šven tie ji iš Psalmės 37:28, tai Se nie ji
ir Jau nie ji Ver tie ji Mažojo La iko tar pio me tu” ir (E 4,
334-336 psl., ka ip ir TP ’33, 90; 32 par.) pa ro do, kad
po sa kis iš Apr. 20:9 ,,švent ųjų sto vy kla” liečia Jau -
nu o sius Ver tu osius. Iš ti kr ųjų, vi si pa sišven tu sie ji yra
pašven tin ti, yra šven ta is Die vui, ta igi, šven ta is pla -
tesnėje to žodžio re ikšmėje.
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Nors siau riau sio je prasmėje min tis apie au ką
ap si ri bo ja tik ku ni gi ja (Hbr. 8:3; 1 Pet. 2:5), tačiau
yra na udo ja ma ta ip pat ir pla tesnė žodžio au ka
reikš mė. Pa vyzdžiui, E to me 4, 458 psl., bro lis
John son aiški na, kad ,,tie, ku rie pa sišvenčia tuo la -
iku, kol do mi nu oja ir tu ri viršeny bę pa sau ly je nuo  -
dėmė, ne ga li atlik ti sa vo pa sišven ti mo be išsiža -
dėji mo, sa va nau dišku mo ir pa sau lie tišku mo”; ir E
to me 6, 353 psl. kal ba jis apie ,,au kas – pa sišven -
ti mo dar bus – Sen ųjų Vert ųjų, Didžio sios Mi nios,
Jaun ųjų Vert ųjų ir Re sti tu cinės klasės”. Todėl
Rom. 12:1 vis dar liečia tu os, ku rie pa sišvenčia ir
pri sta to sa vo kūnus ka ip gy vą au ką; o Mt. 16:24
pa ro do, kad vien tik per išsižadėji mą sa vęs ir
paėmi mą sa vo kryžiaus ir se ki mą pa skui Mo ky to -
ją ga li ma tap ti Jo mo ki niu. Ta igi, tas tvir ti ni mas
Ryt me ti nia me Pa si ryžime iki šiol vis dar tin ka, jei -
gu na udo ja mas pla te sne re ikšme.

Nors vie no je prasmėje re sti tu ci ja ant žemės
yra Dan gišku oju pa veldėji mu (išplėsta Die višku
su tvar ky mu ir Jo ga lia), tačiau norėda mi išveng ti
bet ko kio ga li mo ne te isin go su pra ti mo, si ūlo me
pa ke isti pa sa ky mą: ,,Dan giškąjį pa veldėji mą kar -
tu su ma no At pirkėju“ į sa kinį - ,,dalį Ka ra lystėje
kar tu su ma no At pirkėju”. Tas pa ke iti mas jau yra
pa da ry tas išspaus din tu ose pa sku ti niu la iku atvi -
ru ku ose (an glų kal bo je), kur užrašyti Ypa tin go
Įžado ir Ryt me ti nio Pa si ryžimo tek stai. Ti ki me,
kad mūsų ska ity to jai pa sirū pins ju os gau ti, ir kad
tai pa si tar naus jiems kaip ge ra pa slau ga, pa de -
dant jiems išpil dy ti sa vo ben drą pa sišven ti mo
įžadą. Te gul Die vo pa la imi ni mas ly di ju os!

Šie na uji  įžadų tek stai su re da gu oti ta ip:

MA NO YPA TIN GAS ĮŽADAS

Mūsų Tėve, ku ris esi Dan gu je, tebū nie šven tu
la iko mas Ta vo var das. Te gul Ta vo įsta ty mas vis
gi liau ir gi liau pra si skver bia į ma no širdį, o Ta vo
va lia teįvyk sta ma no mir tin ga me kūne. Pa si tikėda -
mas Ta vo pa gal ba ir pažadu, kad Ta vo ma lonė
padės man kie kvie na me re ika le, per mūsų Viešpatį
Jėzų Kri stų, pa sižadu:

1. Kas dien meldžian tis pri si min ti pjū ties dar bo
ben drus in te re sus, o ypač tą dar bo dalį, ku rio -
je aš pats/pa ti tu riu pri vi le gi ją da ly vau ti, ta ip
pat pri si min ti ben dra dar bius Epi fa ni jos Bi bli -
jos Na mu ose ir vi sur ki tur.

2. Pa sižadu, kiek tik ga li ma, dar rūpe stin giau ana -
li zu oti sa vo min tis, žodžius ir po el gius, kad
galėčiau ge riau tar nau ti Tau ir Ta vo bran giam
būre liui.

3. Pa sižadu Tau, kad būsiu bu drus/bu dri ir at si spir -
siu vi skam, kas su si ję su spi ri ti zmu bei okul tiz -

mu, at si min da mas/at si min da ma, kad yra tik tai
du šeimi nin kai, ir pro tin gu būdu veng siu šių
pin klių, ka ip ate inančių iš priešin in ko.

4. To liau pa sižadu, kad, išsky rus žemiau du otus
atve jus, vi sa da ir kie kvie no je vie to je sa vo asme -
ni nia me gy ve ni me su priešin gos ly ties asme ni -
mis elg siu os ta ip, ka ip tai da ryčiau viešoje vie -
to je, t. y., da ly vau da mas/a Viešpa ties žmo nių
su si rin ki me. Ir ta ip pat, tiek, kiek tai bus išmin -
tin gai įma no ma, veng siu bu vi mo ta me pačia -
me kam ba ry je su priešin gos ly ties asme niu,
ne bent, šio kam ba rio du rys būtų plačiai ati da -
ry tos. Išim tis būtų Bro liams – žmo na, va ikai,
mo ti na ir ti kros se se rys; o Se se rims būtų – vy -
ras, va ikai, tėvas ir ti kri bro liai.

MA NO RYT ME TI NIS PA SI RYŽIMAS

No riu, kad pir mo ji ma no min tis būtų: ,,Kuo aš
at si ly gin siu Viešpačiui už vi sa, ką Jis pa darė man
ge ra? Gelbėji mo tau rę aš pa im siu ir šau ksiu os
Viešpa ties var do [prašyda mas ma lonės ir pa gal -
bos]. Ištesėsiu sa vo įžadus Viešpačiui vi sos Jo tau -
tos aki va iz do je” (Ps. 116:12-14).

At si min da mas/at si min da ma Die vo pašau ki mą:
,,Su rin ki te Ma no šven tu osius, pa da riu sius San do rą
su Ma ni mi per au ką” (Ps. 50:5), pa de dant Viešpa ties
ma lo nei, nu ta riu ka ip Die vo tar nas ištesėti šian dien
sa vo įžadus ir toliau tę sti sa vo kūno bei jo in te resų au -
ko ji mo dar bą ta ip, kad galėčiau pa siek ti Ka ra lystės
pa veldėji mą kar tu su ma no At pirkėju.

Dėsiu pa stan gas ir siek siu, kad būčiau pa pra s -
tas/pa pra sta ir nuošir dus/nuošir di su vi sa is. 

Steng siu osi, kad pa tikčiau ne sau, bet Vieš -
pačiui ir aukštinčiau ne sa ve, bet Viešpatį.

Būsiu ati dus/ati di ir sa vo lūpo mis gar bin siu
Viešpatį ta ip, kad ma no ištar ti žodžiai ska tintų į
pa sišven ti mą ir vi siems at neštų pa la imą.

Steng  siuos lik ti išti ki mas/išti ki ma Viešpačiui,
Tie sai, bro liams ir vi siems, su ku ria is ben drau siu,
ne tik tai di de liu ose, bet ir mažuose gy ve ni mo da -
ly ku ose.

Su pa si tikėji mu pa ves da mas/pa ves da ma sa ve
Die vo glo bai ir Apva iz dai, tvar kančiai vi sus ma no
re ika lus ma no aukščiau siam gėriui, steng siu osi
būti ne vien tik ty ros šir dies, bet ir at me sti vi sokį
ne ra mu mą, vi sokį ne pa si ten ki ni mą, vi sokį ne no -
rą ir drą sos ne te ki mą. Ne murmėsiu ir ne prie -
kaištau siu dėl to, ką Viešpa ties apva iz da ga li le isti,
ka dan gi, 

,,Kad ir kas be at si tiktų,

tikėji mas ga li tvir tai pa si tikėti Juo”
P ’68, 52-55; TP ’69, 58-61, 82-83.



SU GE DĘS, KENK SMIN GAS BEN DRA VI MAS,
ar tai žodžiu, ar raštu, yra pa skle idi mas pik tos,

blo gos žin ios, vie toj ge ros. Šia me mūsų tek ste tai ga -
li re ikšti per da vi mą žalin gos in for ma ci jos įpra sto,
kas die ni nio pa si kalbėji mo me tu, ar sa vo blo gu el -
ge siu. Mūsų pro tai ga li nu ve sti mus į įva irių rūšių
sun ku mus mūsų pačių atžvil giu ir kitų, je igu ne -
kon tro liu osi me jų ir ne la iky si me jų tam ti kro se ri -
bo se; tačiau mūsų liežuviai ga li pa da ry ti dar dau -
giau žalos, ne gu mūsų pro tai. Kai pa tys sau mą sto -
me ne tin ka mai, tai būna žala tik mums pa tiems,
bet kai į tą da ly ką įsi jun gia mūsų liežuviai, ar ki to -
kie tar pu sa vio ben dra vi mo būdai, ta da ne tik mūsų
pačių pro tai su si te pa, bet ta ip pat pa si ro do ir mo -
ra linė epi de mi ja, ma ras, po to eina re vanšas, at si -
keršiji mas, ka dan gi liežuvis išpla ti na apie tą re ika -
lą žin ią į vi sas pu ses. Ne pri klau so mai nuo to, ar tos
žin ios yra te isin gos, ar kla idin gos, jų įta ka vis tiek
yra pra gaištin ga, ve dan ti į de gra da ci ją, į amo ra lu -
mą ir į didėjantį su ge di mą.

Pa si ro do, kad ne tik tarp pa sau liečių, bet ta ip
pat ir tarp Viešpa ties žmo nių yra po lin kis su sie ti ne -
di de lius at si ti ki mus, ar ba da ry ti smul kias pa sta bas,
ku rios nors ir nebū ti nai nu odėmin gos, tačiau tam -
pa priežasti mi su dyg ti blo gio da ige liams, ku rie to -
liau au ga. Todėl tai nu ma ty da mas, Apašta las sa ko,
kad jo kia blo ga kal ba ne tu ri išeiti iš mūsų lūpų. Jei -
gu, esant ne pa lan kiam aplin ky bių su ta pi mui, ateis
iki mūsų ko kia nors užteršta, ne ti ku si in for ma ci ja
iš šalies, tai tu ri me pa sirū pin ti, kad ji ne itų to liau.
Tam pa vis la biau ir la biau ma to ma, kad šio je pik -
to je die no je kūniški pro tai pu olu sių vyrų ir mo terų
yra įta ko ja mi la bai ne mo ra lios kal bos, niekšiško
prie var ta vi mo, žudy nių ir nu odėmės dėl piktų dva -
si nių būty bių įta kos (Ef. 6:12).

Se ki me Apašta lo pa ta ri mu, kad nu trauk tu me
žalin gą ir kenk smin gą ben dra vi mą; at me ski me jį ir
tvir tai la iky kimės tik tai to, kas tar nau ja sta ty mui.
Žod is ,,sta ty mui” api ma sa vy je mintį sta ty bos, di -
din go pa sta to, pa sikėli mo į aukštesnį lygį, su sie jant
tai su krikščio nio te isin go cha rak te rio sta ty mu ir
vie nas ki to sti pri ni mu švenčiau sia me tikėji me.

Tačiau kai ku rie iš mūsų tar po, ku rie pa reiškia,
kad my li Viešpatį ir ku rie ban do va ikščio ti Jo pėdo -
mis, pa sa kys: ,,Aš nie ka da ne kal bu kit ko, bet tik tie -
są; ne tu riu tik slo kam nors kenk ti, bet juk tu riu
apie ką nors kalbėti, kai ate ina ma no ka imy nai, o

dau gu ma iš jų la ikytų, kad esu la bai nu obo dus,
jei gu ban dyčiau ju os su do min ti re li gi nia is da ly  -
kais”.  Bet toks el ge sys yra tik pik tas ap kalbėji mas,
ir yra vie nu ir tuo pačiu ka ip šmeižimas, ne pri -
klau so mai nuo to, kad ir ko kia is ra fi nu otai nu da i -
lin ta is me to da is ar žodžia is tai da ro ma, o šmeižikai
ge rai žino, kad ap kal bos, skan da lai to li gražu ne at -
neša pa la imos klau sy to jams, bet vi siškai priešin gai,
jie pa si tar nau ja blo giui; nes tas klau sy to jas,
pastūmėtas sa vo pu olu sios žmo giškos pri gim ties
po lin kių, eina ir per pa sa ko ja tas ap kal bas, skan da -
lus ki tiems. Pu olu si žmo gaus pri gim tis gėri si ir
mėgau ja si ka ip tik to kia is da ly ka is, su kla idin da ma
dau gelį, jog esą to kiu būdu jie mo ra li zu oja, ta ip
išsto ja prieš nu odėmę, ir kad di sku tu oda mi apie tai
bei, su pran ta ma, pa smerk da mi nu sižen gi mus kitų
asmenų, pa minėda mi tu os da ly kus jie bjau ri si tuo.
De ja! Toks jų sam pro ta vi mas yra su rim ta is trū ku -
ma is, ka da yra igno ru oja mi, ne pa iso mi Viešpa ties
te isin gi pa ta ri mai.

Ti krai yra la bai di delės ga li mybės pa si kalbėji -
mui tarp krikščio nių, kad ir to kio mis te mo mis,
kaip kad apie Die vo ma lonės tur tus Jėzu je Kri stu -
je, mūsų Viešpa ty je, pa ro dy tus la bai di de liu ose ir
bran giu ose Die vo Žodžio pažadu ose. To kio se te -
mo se iš ti kr ųjų tu ri me tai, kas su te ikia ma lo nę ne
tik tai klau sy to jui, bet ta ip pat pa la imi na ir kalbėto -
ją. Ta ip do sniai išlie ja ma pa la ima į vi sas pu ses tiek,
kiek mūsų na uja sis pro tas, šir dis ir va lia yra įsi trau -
kę ir pa de da nu slo pin ti se ną pri gimtį su jos blo gais
ge isma is, pomėgia is ir troški ma is.

Ne abe jo ti na, ką Apašta las turėjo min ty se, kai
pa sakė, kad Viešpa ties žmonės tu ri ,,išgar sin ti šlo -
vin gus dar bus To, ku ris pašaukė mus iš tam sos į Sa -
vo nu osta bią švie są”. Šir dis, pri pil dy ta me ilės dva -
sia, Die vo dva sia, Tie sos dva sia, ku ri, sa vo ruožtu,
per pil dy ta min ti mis ir žodžia is apie dan gišką ir
žemišką Kri staus Ka ra ly stę, pa si ro dys be esan ti pa -
la ima vi siems. Kai mą sto me apie gau su mą pa la imi -
nimų vi siems išti ki mie siems ,,ate inančiu ose amžiuo -
se”, tai su ke lia mūsų šir dy se di desnį dėkin gu mą
Die vui ir pa di di na mūsų pačių me ilę, ku ri lie ja si ant
kitų, ka dan gi ,,bur na kal ba tai, ko per te ku si šir dis”
ir ,,pa la imin ti ty raširdžiai” (Ef. 2:7; Mt.12:34; 5:8).

BS ’06, 61; SzB ’06, 62-63.

,,Jo kia blo ga kal ba te neišeina iš jūsų bur nos,

bet tik ge ra, ku ri tin ka re ika lui ir tar nau ja sta ty mui,

kad su te iktų ma lonės klau san tiems.”

(Ef. 4: 29).



(28) Kiek daug kartų, kai bu vo svar sto mi klau si mai
apie pri vi le gi jas, ku rias Didžio ji Mi nia turės po at si sky -
ri mo, kai tai įvyks ti krovėje, an ti ti pi nis Eli jas tvir ti no,
at sa ky da mas į Eli zie jaus prašymą, kad, jei Eli zie jaus
klasė liks išti ki ma Eli jo klasės sekėja, pri tars ir ben drai
ve iks, ka ip ir derėtų elg tis Didžia jai Mi niai Mažojo
Būre lio atžvil giu, kad, būtent, tik ta da ji taps Mažojo
Būre lio tar ny bos perėmėja, ir bus Die vo skelbėja Var -
di niam Dva si niam Izra eliui! To liau einančio se ci ta to -
se yra nu ro do ma są ly ga an ti ti pi niam Eli zie jui, kad jis
tu ri pri pažin ti, pri tar ti ir ben dra dar biau ti su an ti ti pi -
niu Eli ju ir vyk dy ti šias są ly gas iki pat jų at si sky ri mo,
jei norėtų pe rim ti an ti ti pi nio Eli jo tar ny bą, tap ti jo dar -
bo tęsėju. Tu os da ly kus ga li me išsiaiškin ti įsi gi lin da mi
į žodžio „ma ty si” re ikšmę sa ki ny je „jei ma ty si, kai aš
būsiu pa im tas nuo ta vęs, tau ta ip įvyks”, 2 Kar. 2:10;
Z. 1904 m., 254 psl., 1 stulp., 1 pastr.: „Jei aiški ni mas
šio ti po yra tik slus, ta da tu ri me skir ti ypa tin gą re ikšmę
tam, kad Eli zie jus turėjo būti nai ma ty ti Eli jo pa si trau -
ki mą. Atro do, kad tai reiškia asme niškai ar ti mą drau gy s -
tę ir lo ja lu mą tarp jų, net iki pačios pa ba igos”. Z. 1915
m., 286 psl., 2 stulp., 5 pastr., sa ko ma: „Tai bu vo tuo
la iku, kai dvie se ėjo kar tu, nežino da mi, kiek to li turės
eiti, ir ta da Eli jas pa klausė Eli zie jaus: ‘Ko kio norėtum
ap do va no ji mo už ta vo išti ki mu mą ke liau jant su ma ni -
mi?’ Eli zie jus at sakė, kad jis la biau norėtų di desnės da -
lies Viešpa ties dva sios, ku ri ta ip pa ste bi mai bu vo pa si -
reišku si Eli ju je. At sa ky mas bu vo toks, kad jis ga li gau -
ti šį pa la imi ni mą tik išpildžius tam ti kras są ly gas, o
būtent: je igu jis ir to liau išti ki mai ben dra dar biaus net iki
ga lo, iki tol, kol Eli jas bus pa im tas. Šis no ras bu vo sun -
kus da ly kas, nes, jei Eli zie jus ne kre iptų dėme sio į
išaiškin tas jam są ly gas ir būtų išsi blaškęs, ne be gautų
to kio pu ikaus pa la imi ni mo.” Pa te ikia me išskir tus kur -
sy vu žodžius, ci tu oja mus iš „Sar gy bos bokšto”, kur
yra išaiškin ta sa ki nio re ikšmė „jei ma ty si, kai aš būsiu
pa im tas nuo ta vęs”. Šie pa aiški ni mai išskir ti kur sy vu
pa tvir ti na, kad „tas Tar nas” ga lvo jo, jog žod is „ma ty -
si” 2 Kar. 2:10, reiškia „pri pažin si”, nes ko kios gi ki -
tos išti ki mybės rūšies Eli jo atžvil giu galėjo būti pa re ika -
lau ta iš Eli zie jaus, jei ne pri pažin i mas, pri ta ri mas ir
ben dra dar bia vi mas su juo? Ar čia nėra min ties apie nu -
ma no mą žodį pri pažin ti? Ar tai nėra min tys, ku rias „tas
Tar nas” norėjo pa sa ky ti šia me sa ki ny je apie žodį „ma -
ty mas”? Tai ne abe jo ti nai įro do, kad žodžio „ma ty ti”
rei kšmė šio je vie to je yra „pri pažin ti”, nes „pri pažin ti”
reiškia: pri tar ti ir ben dra dar biau ti.

(29) F. H. McGee priešta rau ja aiški ni mui, kad heb -
rajų žodžio ra ah, išver sto šio je vie to je „ma ty ti”, vie na
iš re ikšmių yra pri pažin ti, pri tar ti ir ben dra dar biau ti
kar tu. Ir čia ta ip pat jis kly sta. Kad šio je vie to je „to Tar -
no” išaiškin to žodžio re ikšmė har mo ni jo je su Bi bli niu
pa nau do ji mu, yra aki va iz du ir iš dau ge lio kitų Bi bli jos
vietų, o vie na iš jų, la biau siai at kre ipian ti dėmesį, tai
Ha ba ku ko 1:13: „Ta vo akys per ty ros žvelg ti į pik ta, ir
tu ne ga li žiūrėti (ra ah, tai yra, pri pažin ti, pri tar ti ir

ben dra dar biau ti su blo giu) į ne te isy bę”. Ki tas aki va iz -
dus pa vyz dys, kai Eli zie jus, at sižvelg da mas į Je hošafa -
to te isin gu mą, su ti ko ap svar sty ti ir pri pažin ti Je ho ra -
mo ne do ru mą, ka ip apie tai jis pats sa ko 2 Kar. 3:14:
„Ka ip gy vas ka riu ome nių Viešpats ... nežiūrėčiau į ta -
ve ir ta vęs ne ma tyčiau (ne pri pažinčiau)”. Ra ah tu ri tą
pačią re ikšmę ta ip pat ir šio se ištrau ko se: 1 Sam. 24:15;
1 Kron. 17:17; Ps. 66:18; 119:27; 138:6; Iz. 17:7, 8;
26:10; 35:15. Nors žod is ra ah nei vie no je iš šių eilučių
nėra išver stas pri pažin ti, ka ip tai iš ti kr ųjų nėra ir Re -
vi sed ar ba Au tho ri zed Ver sions (ver ti me), vis tiek min -
tis „pri pažin i mo” šio se ištrau ko se yra. Ta ip pat ši
žodžio re ikšmė pa si kar to ja du kar tus 2 Kar. 2:12, o tai
pa ro dy si me vėlesnėje mūsų di sku si jo je.

(30) Aukščiau mes svarstėme an ti ti pą apie Eli jo ir
Eli zie jaus va ikščio ji mą ir kalbėji mą si kar tu ana pus Jor -
da no, prieš jų per sky ri mą ir pa rodėme, kad tai nu rodė
į Die vo žmo nių drau ga vi mą ir pri ta riantį ben dra dar bia -
vi mą tar ny bo je ir stu di ja vi me. Ši min tis, mes ti ki me,
yra te isin gas išaiški ni mas va ikščio ji mo ir kalbėji mo si
ti po, pa ro dy to 2 Kar. 2:11. Be to, Viešpats davė mums
su pra ti mą an ti ti po apie Eli jo pa si ūly mą ir Eli zie jaus at -
sa ky mą, kas yra užrašyta 2 Kar. 2:9: „Eli jas tarė Eli zie -
jui: ‚Ko norėtum, kad pa da ryčiau prieš tai, kai būsiu
pa im tas nuo ta vęs?‘ Eli zie jus at sakė: ‚Te gul man ati ten -
ka, meldžiu, dvi gu ba [dviejų kla sių] ta vo dva sios [ga -
lios, valdžios, pa re igų] da lis”. Šis ypa tin gas an ti ti pas ne -
priešta rau ja ir ne nu kryp sta nuo mūsų aiški ni mo apie
11 eilutėje mi ni mą an ti ti pinį va ikščio ji mą ir kalbėji mą -
si; tas 11 eilutės aiški ni mas nėra aiški ni mas 9 eilutės,
ku rios nu ostabų grožį mes ma to me, ir už ką gar bi na -
me Die vą.

(31) Kas dėl mūsų pa aiški ni mo, įžan go je norėtu me
pri min ti mūsų ska ity to jams, kad, pa ro dy da mas klasės
ti pą, Die vas vi sa da, tiek, kiek mes žino me, pa ro do tą
ti pą užba ig ta me pa ve ik sle; ta igi, tu ri mas ga lvo je an ti -
ti pas, ku ris tę sia si tam ti kro je re ikšmėje iki ga lo. Šios
tie sos ge ra iliu stra ci ja ga li būti minėti pa vyzdžiai iš
pa ve ik slo apie smo gi mą į Jor da ną du kar tus. Mes žino -
me, kad kai ku rie, ku riems bu vo įro dy ta, jog yra
Didžio sios Mi nios na ria is, la iki nai da ly va vo pir ma me
smo gi me į Jor da ną, tačiau ne darė to to liau iki ga lo, ar -
ba ne smogė an ti ti pi nio Eli jo dva sio je ir jėgo je. Ta igi tie,
ku rie ne bu vo da ly via is vi so dar bo, nėra da li mi an ti ti -
po, t. y., Eli jo, smo giančio į Jor da ną – jie nėra pa ro dy -
ti užba ig ta me pa ve ik sle. An tra ver tus, ne mažai Mažojo
Būre lio na rių da ly va vo an tra me smo gi me į Jor da ną,
bet jie ne smogė Eli zie jaus dva sio je, todėl yra neįtrauk -
ti į Eli zie jaus smo gi mo į Jor da ną užba ig tą pa ve ik slą. Šis
prin ci pas ta ip pat yra ma to mas an ti ti pi nių trijų šimtų
(Gi de ono ka rių, v. p.) pa ve ik sle, ku rie nu ro do tik į
Mažąjį Būrelį. La iki nai ir ki to kia dva sia nei Mažasis
Būre lis, kai ku rie, pra ra du sie ji karū nas, kri ti ka vo dok -
tri nas apie ka ra lių, dva si nin ki jos, ari sto kra ti jos ir dar -
bo vadų Die višką te isę, an ti ti pinės Pir mos Gi de ono
Ko vos me tu, tačiau jie nepūtė an ti ti pi nio tri mi to iki ga -
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(2 Kar. 2:8-14, tęsinys iš D. T. 2005 m. Nr.15, 16 psl.)
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lo, ar ba tri mi ta vo ki ta dva sia, nei Mažasis Būre lis.
Todėl, užba ig ta me pa ve ik sle, jie nėra pa ro dy ti an ti ti pi -
nia is trim šim ta is vyrų, bet an ti ti pi nia is 9700. Šis prin -
ci pas ta ip pat yra ma to mas ir ku ni gi jos pašven ti me. Vi -
si, ku rie pašventė sa ve, pa sišven ti mo ir pradėji mo iš
Šven to sios Dva sios me tu, bu vo Na uja is Kūri nia is, pa -
ro dy ta is ku ni gi jo je, o jų žmo giška pri gim tis pa ro dy ta
Viešpa ties Ožiu; bet tie, ku rie tam ti kra da li mi vėliau
ta po neišti ki ma is (Didžio ji Mi nia), ar ba vi sai neišti ki -
ma is (An tros Mir ties klasė), užba ig ta me pa ve ik sle nėra
pa va iz du oti nei ku ni gi ja, nei Viešpa ties Ožiu. Šių iliu -
stra cijų pa kan ka įro dy mui, kad kla sių ti pu ose tu ri
reikš mės vien tik užba ig tas pa ve ik slas. Ta igi, ti pai pa -
ro do, kad, Die vo požiūriu, užba ig ta me pa ve ik sle nėra
pa ro dy ti na riai, pra ran dan tys vie tas to je klasėje. Ši pa -
grin dinė ta isyklė padės mums išaiškin ti da bar ty rinėja -
mo Eli jo pa si ūly mo ir Eli zie jaus at sa ky mo an ti ti pą;
šiu os ar gu men tus čia ap tar si me.

(32) Eli zie jaus at sa ky mas (2 Kar. 2:9), kurį mes
tik sliai aukščiau pa te ikėme, bu vo tai prašymas, kad jis
galėtų būti Eli jo įpėdi niu, svar biau siu Die vo pra našu
Izra eliui. Jis troško pir ma gi mio da lies tarp pra našų,
ku rie bu vo la iko mi sim bo linės šeimos sūnu mis (Įst.
21:7). Tai pa da rytų jį Eli jo pa veldėto ju, nes Eli jas bu -
vo svar biau siu Viešpa ties pra našu Izra eliui. Ta da Eli zie -
jus, turėda mas pir ma gi mio dalį, būtų ta ip pat svar -
biau siu tarp Viešpa ties pra našų Izra eliui. Pra našai Izra -
ely je pa ro dy ti ka ip sim bo li niai va ikai jų va do – Eli jo,
– o jo įpėdi nis ta ip pat būtų va du, ta igi, ir sim bo li niu
tėvu visų kitų pra našų, tačiau vi są la iką lik da mas [sim -
bo li niu] Eli jo sūnu mi [pa valdžiu jam]. Tai pa da rytų jį
pir ma gi miu pra našų šeimo je. Ta igi, to kia bu vo re ikšmė
jo prašymo. De ta liau šia te ma bus kal ba ma vėliau. Da -
bar ky la klau si mas: Ko kiu būdu an ti ti pi nis Eli jas davė
užuomi ną, kad an ti ti pi nis Eli zie jus prašytų jo tam tik -
ros pa la imos, prieš jų per sky ri mą, ku ris turėjo įvyk ti
vėliau? Ir ko kiu būdu an ti ti pi nis Eli zie jus davė at sa ky -
mą? Mes at sa ko me, kad abie ju ose atve ju ose bu vo tai
ve ik smai, o ne žodžiai. Vėl ky la ki tas klau si mas: Ko kius
ve ik smus Die vas la ikė ta užuomi na, pa prašant išsi sky -
ri mo pa la imos ir ko kius, ka ip at sa ky mą į šią užuomi -
ną? Šie klau si mai ne abe jo ti nai išky la mūsų pro tu ose.

(33) Mes ran da me, jog ve ik smai, ku rių pa gal ba an -
ti ti pi nis Eli jas užsi minė, kad an ti ti pi nis Eli zie jus
prašytų pa sku tinės pa la imos prieš jų išsi sky ri mą, bu -
vo išre ikšti pa stan go se, ku rias an ti ti pi nis Eli jas darė
parū pin da mas Tie sos ta lentų, pa ty rimų, išmėgi nimų ir
pa lan kių ga li my bių re gi stra vi mus ir užrašus tiems, ku -
rie, ka ip vėle sni įvy kiai ir pa tvir ti no, bu vo tuo an ti ti -
pi niu Eli zie ju mi. Pa stan gos turėti šiu os užrašus pa -
prasčiau siai bu vo pradėtos Eli jo klasės žemiško jo va do
tuo me tu – „to Tar no”. Jis ėmėsi šių pa stangų, kas
ma ty ti pa sku tinėse tri jo se pa stra ipo se vie na me stra ip -
sny je iš Z ’16, 141, pa va din ta me: „Jūsų Bro liai, Ku rie
Ne kenčia Jūsų”. Sa va ime su pran ta ma, li ku sie ji išti ki -
mie ji iš Eli jo klasės sekė jį, pa drą sin da mi tu os, ku rie
vėliau pa si rodė esan tys an ti ti pi niu Eli zie ju mi, ir siuntė
jam ata ska itas ir pra nešimus apie sa vo tu ri mus Tie sos
ta len tus, pa ty ri mus, išmėgi ni mus ir pa lan kias ga li my -
bes, kad būtų įrašyti į są rašą J. H. S. [Je sus Sa lva tor

Ho mi num, t. y. Jėzus Žmo nių Išga ny to jas] Bru kli no
biu re. Tačiau ne vie nas galėtų pa klau sti, dėl ko šį są rašą
J. H. S. bu vo no ri ma turėti? At sa ko me: jog bu vo re ika -
lin gas po ran ka są rašas bro lių, nu ro dan tis jų su gebėji -
mus įva iriam būsi mam tar ny bos dar bui, kad ga li ma
būtų ju os gre itai su rink ti dar bui, ku ris tuo me tu bu vo
ruošia mas. Koks tai bu vo dar bas? Bu vo tai būsi mas
dar bas, va di na si, an tras smo gi mas į Jor da ną, ka dan gi
pir mas ėjo į priekį jau pu san trų metų. Mūsų Pa sto rius
norėjo žino ti, ku riai tar ny bos sričiai kie kvie nas turėjo
ypa tingų su gebėjimų, kad jis galėtų ope ra ty viai pa -
skir ti ju os ta me dar be, kai pra sidės būsi ma sis smo gi mo
dar bas. Ir ko kiu būdu an ti ti pi nis Eli zie jus at sakė į tą su -
ge sti ją, pa si ūly mą, tu omet, kai jis prašė išsi sky ri mo
pa la imos prieš an ti ti pi niam Eli jui pa lie kant jį? Pir ma,
per jų troški mą da ly vau ti ta me, kas vėliau pa aiškėjo,
kad tai yra an tra sis smo gi mas į Jor da ną; an tra, per da -
vi mą to kio są rašo bro liui Rus sel liui, ir ki tiems Išti ki -
miems, apie jų Tie sos ta len tus, pa ty ri mus, išmėgi ni mus
ir pa lan kias pro gas, kad būtų pa nau do ti dar be, ku ris
pa si rodė esąs an tru oju smo gi mu į Jor da ną; ir trečia, per
la iky mą sa vęs pa si ruošusia is tar ny bai, ku ri pa aiškėjo,
kad yra an tru oju smo gi mu į Jor da ną. Ta igi, tai bu vo
atlik ta to kia is ve ik sma is.

(34) Tačiau kai kas galėtų ne su tik ti su tuo sa ky da -
mas, kad an ti ti pi nis Eli jas, siek da mas turėti tokį są rašą
iš an ti ti pi nio Eli zie jaus, ne su pra to, kad jis pa siūlė su -
te ik ti jam išsi sky ri mo pa la imą, ar ba, kad su rin ko an -
ti ti pinį Eli ziejų an tram smo gi mui į Jor da ną, o an ti ti pi -
nis Eli zie jus, įsi trauk da mas į tris aukščiau pa minėtus
ve ik smus, ta ip pat ne su pra to, kad jis troško išsi sky ri mo
pa la imos ir da ly va vi mo an tra me smo gi me į Jor da ną.
Mes su tin ka me, kad šie priešta ra vi mai su da ro sun -
kumų, tačiau ga li me pa sa ky ti, jog sto ka tin ka mo su -
pra ti mo ne nu le mia svar sto mo da ly ko, o nu sprendžia
tik Die vo požiūris į tai. Ne svar bu, ar an ti ti pi nis Eli jas
su pra to, ar ne su pra to, kad jis tam ti kra is ve ik sma is pa -
siūlė an ti ti pi niam Eli zie jui išsi sky ri mo pa la imą, tačiau
Die vas žino jo tai, ir todėl pri ta ikė tą ti pą ta ip, kad
išre ikštų Jo požiūrį, kad an ti ti pi nio Eli jo pa stan gos
tikrai ati tiktų ga lu tinį pa ve ik slą. Ne pri klau so mai nuo
to, ar an ti ti pi nis Eli zie jus su pra to, ar ne su pra to, kad jis
per tam ti krus ve ik smus prašė įtrauk ti jį į an tro jo smo -
gi mo į Jor da ną dar bą, o tai reiškia tap ti an ti ti pi nio
Eli jo įpėdi niu ir skelbėju pa sau liui, Die vas žino jo, kad
tai ti krai taps tai, ko Jis norėtų ir, kad tai bus tas an ti -
ti pi nio Eli jo pa veldėji mas ir an tra sis smo gi mas į Jor da -
ną; todėl, Die vas pri ta ikė ti pą ta ip, kad tik sliai pa ro -
dytų Jo su pra ti mą an ti ti pi nio Eli zie jaus at sa ky me
užbaig  ta me pa ve ik sle.

(35) Todėl, Die vo požiūris į šią si tu aci ją yra do mi -
nu ojan tis fak to rius šia me re ika le. Jis žino jo, kad an ti -
ti pi nis Eli zie jus, ka ip an ti ti pi nio Eli jo pa veldėto jas,
smogs į Jor da ną an trą kar tą; ir ka dan gi Jis žino jo, kad
są rašas, ku rio an ti ti pi nis Eli jas prašė, iš ti kr ųjų bu vo
užre gi stra vi mas kan di datų an tro jo smo gi mo į Jor da ną
dar bui; ir ka dan gi Jis žino jo, kad an ti ti pi nis Eli zie jus,
ka ip an ti ti pi nio Eli jo pa veldėto jas ir skelbėjas pa sau liui,
atliks an trąjį smo gi mą į Jor da ną; ir ka dan gi an ti ti pi nis
Eli zie jus, žiūrint Die vo požiūriu, įvyk dys an trąjį smo -
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gi mo dar bą (būda mas an ti ti pi nio Eli jo pa veldėto ju ir
skelbėju pa sau liui) – Die vas įdėjo į Eli zie jaus bur ną
prašymą, kad ati tiktų trokšta mą da ly ką, o iš ti kr ųjų,
ka ip pa aiškėjo, tai bu vo an tra sis smo gi mas į Jor da ną,
t. y., pir mas viešas dar bas an ti ti pi nio Eli jo pa veldėto -
jo, ka ip Die vo skelbėjo pa sau liui. Šis su tvar ky mas pa -
ro do, kad Die vas pri ta iko ti pus prie an ti ti po faktų, o ne
prie mūsų, galbūt, men ko an ti ti po su pra ti mo. Kas be
Viešpa ties apšvie ti mo galėtų su vok ti, jog prašymas
užrašų apie bro lių Tie sos ta len tus, pa ty ri mus, išmėgi -
ni mus ir pa lan kias ga li my bes, bu vo paslėptas an ti ti pi -
nio Eli jo pa si ūly me, kad Eli zie jus prašytų išsi sky ri mo
pa la imos iš Eli jo? Ir kas ne minėda mas Viešpa ties
apšvie ti mo, galėtų su pra sti, kad an ti ti pi nio Eli zie jaus
at sa ky me, prašant to kio są rašo, bu vo paslėptas Eli zie -
jaus prašymo an ti ti pas? Tai Viešpa ties dar bas ir nu osta -
ba mūsų aky se! Gar bin ki me Viešpatį už na ują, vis
didėjančios švie sos spin dulį!

(36) At si min da mi tai, kad Eli jo ir Eli zie jaus va ikš -
čio ji mas ir kalbėji ma sis kar tu net iki per sky ri mo mo -
men to, an ti ti pe nu ro do į bu vu sią tarp jų neišar do mą ir
pri ta riančią šir dies, minčių ir darbų har mo ni ją, mes at -
kre ipia me dėmesį į tai, kas bu vo pa sa ky ta aukščiau ir
pri va lo me tai čia pabrėžti: kad tai, kas per traukė šir dies,
min ties ir dar bo har mo ni ją, bu vu sią tarp Viešpa ties
žmo nių, tu ri būti an ti ti pu to, kas per skyrė Eli ją ir Eli -
ziejų. Ne pa ne igia mas da ly kas, kad su laužymu šir dies,
min ties ir dar bo har mo ni jos, esančios tarp Viešpa ties
žmo nių po pir mo jo smo gi mo į Jor da ną, bu vo tas ne -
ra mu mas, į kurį bu vo įtrauk ta or ga ni za ci ja, ku rios
dėka bu vo ve da mas Viešpa ties žmo nių dar bas. Ir tas ne -
ra mu mas, rūpesčiai or ga ni za ci niu požiūriu pra sidėjo
1917 m. birželio 13 – 20 die no mis Ta ry bo je dėl au to -
riaus dar bo Bri ta ni jo je ir J. F. Ru ther for do valdžios
užgro bi mo, ku riam pa si priešino ke tu ri Di rek to riai.
Vie nin te lis išsi su kinėji mas nuo šio fak to, bu vo men ki -
nan ti, kla idin ga ir iš įva irių požiūrio taškų pro pa gu oja -
ma nu omonė J. F. Ru ther for do, iš vie nos pusės, ir Men -
to Stur ge ono iš ki tos. J. F. Ru ther for das tvir ti no, kad
taip va di na ma „Opo zi ci ja” bu vo An tros Mir ties klasė,
o Men ta Stur ge onas tvir ti no, kad J. F. Ru ther for das ir
vi si ki ti, uoliai jį re mian tys, bu vo An tros Mir ties klasė.

(37) Todėl šis tvir ti ni mas ne ga li būti pa ne ig tas visų
tų, ku rie su pažin din ti su fak ta is, kad ne ra mu mai,
rūpesčiai, ku rie su griovė har mo ni ją tarp Viešpa ties
žmo nių ir per skyrė ju os į dvi kla ses, bu vo re zul ta tas or -
ga ni za ci nio ne ra mu mo, iški lu sio W. T. B. & T. Drau gi -
jos Ta ry bo je vie nos sa va itės me tu, pra de dant nuo
birželio 13 die nos (ka da au to rius pa ruošė pe ti ci ją, kad
ištir ti ir ap svar sty ti jo dar bą An gli jo je spe cia lia me Ta -
ry bos su si rin ki me, kur ke tu ri Ta ry bos na riai bu vo pa -
skir ti ka ip ko mi te tas, kad atliktų ty ri mą, kas ir bu vo
atlik ta birželio 14 - 19 d.) iki birželio 20 d. (kai su si rin -
ko Ta ry ba, o ko mi te tas davė pri ta riantį ra por tą au to -
riaus ve iklai An gli jo je, o po to siekė pa na ikin ti ta isy -
kles, ku rio mis J. F. Ru ther for das ne te isin gai pa si nau do -
jo, norėda mas pa te isin ti sa vo uzur pa vi mą pil nos dar -
bo kon trolės). Ka ip tik ši di sku si ja ir ne ra mu mai Ta ry -
bo je įro do, kad tai bu vo pa grin dinė išsi sky ri mo
priežastis. Ten, kur yra ver ti na mas nuošir du mas ir

sąžin in gu mas nu ro dant į fak tus, šis da ly ko pri sta ty mas
bus priim tas ka ip te isin gas, nes at sižvel gia ma į fak tus.

UGNI NIS VEŽIMAS
(38) Šia me ti pe ugni nis vežimas yra pa ro dy tas kaip

įran kis, ku riuo bu vo at skir ti šie du pra našai. Au to ri zuo -
ta me ver ti me per sky ri mas aprašomas ta ip: ,,Štai pa si -
rodė ugni nis vežimas ir ugni niai žir gai ir ju odu per s -
kyrė”. Išsau go ki me šią mintį, kad per sky ri mo – Eli jo
paėmi mo nuo Eli zie jaus priežastis, bu vo ugni nis
vežimas, ku ris įvažia vo tarp jų, o ne vie su las; vie su las
paėmė Eli ją į viršų. Ir je igu 2 Kar. 2:10 būtų nu ma ty ta
paėmi mo į viršų min tis, būtų pa nau do tas he brajų žodis
na sa ah, kai tuo tar pu Bi bli jo je, pa ro dant Eli jo paėmi -
mą nuo Eli zie jaus, pa nau do tas žod is la kach. Eli jas bu -
vo ,,la kach” nuo Eli zie jaus vežimo pa gal ba, ku ris
įvažia vo tarp jų, o po to jie jau nie ka da ne bu vo kar tu.
Tačiau tai įvy ko ne vie su lo pa gal ba, ku ris ki lo tik po to,
kai Eli jas bu vo jau pa im tas (la kach) nuo Eli zie jaus.
To kiu būdu paėmi mas bu vo atlik tas ne vie su lo, bet
vežimo pa gal ba, kol dar vie su lo ne bu vo, nors vie su las
sekė ne tru kus po pir mo įvy kio. Norėda mi pa tvir tin ti,
kad toks su pra ti mas ,,paėmi mo” klau si mu bu vo ir ,,to
Tar no”, ir kad jis dažnai tai pri min da vo, išaiškin da mas
tą an ti ti pą, ci tu oja me jo pa sa ky mą, apie šią sim bo li ką
iš Z. 1916 m. 264 psl., 1 stulp., 1 pastr.: ,,Tai at si tiks
po smo gi mo į Jor da ną – po žmo nių, tautų pa si da li ji mo,
pa nau do jant Tie sos Žin ią ir Eli jo valdžios ap siau stą –
įvyk dant Bažnyčios per sky ri mą į dvi kla ses. Po to, Eli -
jo Klasė, Mažojo Būre lio Klasė [pa ly gi nant la bai mažas
skaičius] bus aiškiai pa ro dy ta, at ski ra ir at skir ta nuo
Didžio sios Mi nios. Turėtu me at si min ti, kad per sky ri -
mas įvyks ugni nio vežimo pa gal ba – kažko kių la bai
sun kių, skau smingų išban dymų, ku riu os Išrinkt ųjų
Klasė gre itai priims ir įeis į ju os; Eli zie jaus Klasė la iky -
sis ato kiau nuo per se kio jimų, tačiau negrįš at gal į nuo -
dėmę at me tant Viešpatį. Įvyks tai šiek tiek vėliau, kai
vie su las (turbūt anar chi ja) at neš ‚pa si ke iti mą‘ Eli jo
klasės”. Ši min tis čia pa te ik ta la bai aiškiai.

(39) Ši ci ta ta įro do, kad per sky ri mas, įvy kęs ugni -
nio vežimo pa gal ba, bu vo tas an ti ti pi nis paėmi mas
an ti ti pinės Eli jo klasės nuo Eli zie jaus, ir nuo to la iko
ji sto vi ,,aiškiai pa ro dy ta, at skir ta ir at ski ra”, o tai
reiškia, kad būda ma dar kūne bus pri pažin ta ka ip ats -
ki ra ir at skir ta nuo Didžio sios Mi nios. Tai ta ip pat pa -
ro do, kad šiek tiek vėliau, tai yra praėjus šiek tiek la i -
ko po jų per sky ri mo ir bu vi mo at ski rai (la ka ch), įvyks
išban dy mas, pa ro dy tas vie su le. Be to, je igu tai būtų jo
paėmi mas aukštyn vežimo pa gal ba, ir jei tai išre ikštų
pa sa ky mas „jei ma ty si, ka ip aš būsiu pa im tas [la kach]
nuo ta vęs“, ta da, ati tin ka mai būtų pa nau do tas he brajų
kal bos žod is na sa ah, o ne la kach. Te gul ši min tis būna
ge rai išsau go ta mūsų pro tu ose, ir vi skas taps aišku ant i  -
ti pe, ta ip ka ip yra aišku ti pe. 

(Tę si nys ki ta me nu me ry je) E 3, 84-5; TP ’61, 104-105; 135-137.
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Elijas smogia į Jordaną Vaikščiojimas ir kalbėjimasis
tarpusavyje

Eliziejus smogia į Jordaną Perskyrimas



Berėjie tiški klau si mai
(1) Cha rak te ri zu ok te isin gas ir ne te isin gas di sku si -

jas apie pa sku ti nius Eli jo ir Eli zie jaus ar ti mai su si ju sius
ve ik smus.

(2-5) Išdėstyk ir apibū dink tris ta isy kles, su si ju sias
su Šven to jo Rašto su pra ti mu.

(6) Kodėl pra našysčių ir tipų, su si ju sių su cha rak te -
rio išban dy mu, ne ga li me aiškiai su pra sti, prieš ate inant
to kiam išban dy mui? Pa te ik pa vyzdį šios ta isyklės pa tvir -
ti ni mui. Pa ro dyk, ka ip tas pa vyz dys įro do, kad to kių
tipų kai ku rios da lys ne ga li būti pil nai su pran ta mos iki
tin ka mo la iko; ir ka ip toks su pra ti mas ga li pa gelbėti,
išaiški nant vi sas smulk me nas po išban dy mo?

(7) Išaiškink du bro lio Rus sel lio tvir ti ni mus įro dy -
mui, kad pir ma sis smo gi mas į Jor da ną 1915 ir 1916 me -
ta is žengė į priekį.

(8) Ką an ti ti pe sim bo li zu oja Jor da nas ir smo gi mas į jį?
(9) Išana li zu ok ir įro dyk, ką sim bo li zu oja ap siau stas.
(10) Ką sim bo li zu oja ap siau sto su vy nio ji mas?
(11) Ko kie fak tai pa tvir ti na šį an ti ti pą? Nu ro dyk to

lo gišku mą.
(12) Išaiškink tris da ly kus smo gi mo į Jor da ną dar be;

ir pa ro dyk tų da lykų har mo ni ją su Psal me 149:5-9.
(13) Pa ro dyk vi so to har mo ni ją su Kun. 16:20,21.
(14) Ką sim bo li zu oja Eli jas ir Eli zie jus pir mo smo -

gi mo į Jor da ną me tu? Ko kie išban dy mai pa rodė skir tu -
mą tarp an ti ti pi nio Eli jo ir Eli zie jaus?

(15) Ką atva iz du oja van dens pa da li ni mas į dvi da lis?
Ko kių Tiesų pa gal ba tai bu vo atlik ta?

(16) Ką sim bo li zu oja tai, kad pra našai kar tu pe re ina
į ki tą Jor da no pu sę sau su apa vu?

(17-18) Pa te ik ke tu rias priežastis mo ky mo, kad smo -
gi mas į Jor da ną vy ko nuo 1914 metų ru dens iki 1916
metų ru dens. 

(19) Ka ip mes ga li me pa ne ig ti kal ti ni mus ir at me sti
priešta ra vi mus, kad viešas dar bas, nu kre ip tas į vi su o me -
nę per tu os du me tus, bu vo per ne lyg mažo ma sto, kad
galėtų būti pir mu oju smo gi mu į Jor da ną?

(20) Ka ip mes ga li me su de rin ti ta ria mą priešta rin gu -
mą bro lio Rus sel lio pa sa ky mu ose Sar gy bos Bokšte apie
smo gi mą į Jor da ną?

(21) Ka ip mes tu ri me elg tis, ko veng ti ir ko kių ta isy k -
lių la iky tis, at si ra dus to kiems ne aišku mams?

(22) Ką ga li me at sa ky ti į tvir ti ni mą, lyg kad bro lis
Rus sel lis yra rašęs, jog pir ma sis smo gi mas į Jor da ną
turėjęs įvyk ti po ka ro?

(23) Ka ip mes ga li me su de rin ti min tis, kad an ti ti pi -
nis Eli jas su davė į Jor da ną 1914-1916 me ta is ir, kad an -
ti ti pi nis Eli jas ir Eli zie jus va ikščio jo ir kalbėjo si ki to je
pusėje Jor da no 1915-1917 me ta is?

(24) Pa te ik kla idin gą su pra ti mą apie „Va ikščio ji mą ir
Kalbėji mą si” ir pa ro dyk to kio su pra ti mo kla idin gu mą.

(25) Pa te ik te isin gą aiški ni mą apie an ti ti pinį jų
„Vaikščio ji mą ir Kalbėji mą si” ir dvi išva das, ky lančias iš
to aiški ni mo.

(26) Išaiškink įva irius „Ko mi te to“ požiūrius apie
Viešpa ties žmo nių per sky ri mą, pra sidėjusį nuo 1917 metų
va sa ros. Pa aiškink, koks da bar ti nis jų požiūris į šį da ly ką.

(27) Ko kie fak tai de ri na si su min ti mis, kad an ti ti pi -

nis „Va ikščio ji mas ir Kalbėji ma sis“ išsi pildė nuo 1915
m. va sa ros iki 1917 m. va sa ros?

(28) Pa pa sa kok apie Eli jo ir Eli zie jaus po kalbį;
Išaiškink jo ti pą ir an ti ti pą bei įva irias jų da lis, o ypač
pa sa ky mą „jei ma ty si“.

(29) Įro dyk, pa si nau do da mas Šven tu oju Raštu, kad
he bra jiškas žod is „ra ah“, be kitų re ikšmių, ta ip pat
reiškia ir „pri pažin ti“. 

(30) Kur bu vo kal ba ma apie Eli jo ir Eli zie jaus vaikš  -
čio ji mo ir kalbėji mo si kar tu sim bo li nę re ikšmę? Ko kia
yra va ikščio ji mo ir kalbėji mo si ti po sim bo linė
reikšmė? Ar šis aiški ni mas yra te isin gas? Kas yra kal -
ba ma 2 Kar. 2:9? Kam šis an ti ti pas ne priešta rau ja ir
nuo ko ne nu kryp sta? Ka ip šis an ti ti pas su si jęs su 2
Kar. 2:11 an ti ti pu?

(31) Ka ip Die vas vi sa da pa ro do klasės ti pą? Prašome
tai pa ro dy ti pa si rem da mi smo gi mo į Jor da ną du kar tus
pa ve ik slu, pir ma an ti ti pi ne Ge de ono ko va, pašven ti -
mu ku ni gi jos ir Viešpa ties ožio pa ve ik slu.

(32) Koks bu vo Eli zie jaus at sa ky mas 2 Kar. 2:9 ir kas
tai bu vo? Ko kia bu vo jo prašymo re ikšmė? Ko kiu būdu
an ti ti pi nis Eli jas davė užuomi ną, kad an ti ti pi nis Eli zie -
jus prašytų jo tam ti kros pa la imos? Ko kiu būdu an ti ti -
pi nis Eli zie jus davė at sa ky mą? Ko kiu būdu tie da ly kai
įvy ko abie ju ose atve ju ose?

(33) Ko kius ve ik smus atli ko an ti ti pi nis Eli jas, užsi -
min da mas Eli zie jui, kad prašytų pa sku tinės pa la imos?
Kas tas pa stan gas pradėjo ir kas tęsė to liau? Kur apie
šias pa stan gas rašoma? Dėl ko šį są rašų rin kinį bu vo no -
ri ma turėti? Koks tai bu vo būsi mas dar bas? Ko kia is
trim būda is an ti ti pi nis Eli zie jus at sakė į tą su ge sti ją ir
pa si ūly mą , tu omet, kai jis prašė išsi sky ri mo pa la imos?

(34) Koks priešta ra vi mas ga li būti da ro mas mūsų su -
pra ti mui dėl an ti ti pinės Eli jo užuomi nos ir Eli zie jaus
prašymo? Ka ip į šį priešta ra vi mą galėtu me at sa ky ti?
Kas tik sliai žino jo šio an ti ti po re ikšmę? Ka ip Die vas pri -
ta ikė tą ti pą?

(35) Kas do mi nu oja šia me re ika le? Ko kius tris da ly -
kus Die vas žino jo apie šiu os svar sto mus an ti ti pus? Ką
Die vas pa darė žino da mas tu os tris da ly kus? Į ką Die vas
ne at sižvel gia pri ta iky da mas ti pus prie an ti ti po faktų?
Ko kiu vie nin te liu būdu Viešpats galėjo du oti su pra ti mą
ir išaiški ni mą čia pa minėtų an ti tipų, są ryšyje su ti pa is?
Ka ip tie išaiškin ti da ly kai pa ve ikė mus?

(36) Kas, an ti ti pinėje re ikšmėje, su laužė tą bu vu sią
har mo ni ją tarp Viešpa ties žmo nių 1917 me ta is? Ko kie
du išsi su kinėji mai bu vo skel bia mi, no rint pa ne ig ti šį
aiški ni mą?

(37) Jei aukščiau pa minėti du išsi su kinėji mai bu vo
tie sa, ko kias dvi išva das turėtu me pa da ry ti? To kiu būdu,
ko kie fak tai yra at me ta mi iš an tros išva dos abiejų da -
lių ir pir mos išva dos? Ko kie fak tai ir ko kia ne ra mumų
da ta, ku ri pri vertė Bažnyčią pa si da lin ti į dvi kla ses?

(38) Kas per skyrė Eli ją nuo Eli zie jaus ir kie no pa gal ba
tai neįvy ko? Pa te ik pa tvir ti nančius tą klau si mą įro dy mus?

(39) Išana li zu ok šį įro dy mą, pa te ik koks turėjo būti
pa nau do tas he brajų kal bos žod is, o koks ne, įro dyk, kad
per sky ri mas įvy ko vežimo pa gal ba, o ne vie su lo?
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