PASTABA: Ne! Atkreipkite dėmesį, kad kai Petras pamokslavo (Apaštalų darbų
10, 44–48), Šventoji Dvasia nusileido ant visų, kurie klausėsi, nors dauguma jų nebuvo pasikrikštiję. Tačiau nors jie jau buvo gavę Šventosios Dvasios krikštą, Petras
primygtinai reikalavo, kad jie būtų pakrikštyti ir vandenyje.

15. Ar pakartotinis krikštas yra kada nors priimtinas?
Apaštalų darbų 19, 2–5: „Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šventąją

Dvasią?“ Jie atsakė: „Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji

Dvasia.“ Jis klausė toliau: „Tai kokį krikštą jūs esate priėmę?“ Jie atsakė:
„Jono krikštą.“ Tada Paulius paaiškino: „Jonas krikštijo atsivertimo

krikštu, ragindamas žmones tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų.“ Tai

__________________, jie buvo _________________ Viešpaties Jėzaus
vardan.

PASTABA: Kartą, kai Paulius pamokslavo Efeze, rado 12 vyrų, kurie buvo pakrikštyti Jono Krikštytojo, bet nebuvo girdėję apie Šventąją Dvasią. Taigi, gavę šią
svarbią naują šviesą, jie buvo pakartotinai pakrikštyti. Ir asmuo, visiškai praradęs savo krikščioniškąją patirtį, turi būti perkrikštytas, kad sugrįžtų pas Viešpatį.
Pakartotinis krikštas priimtinas ir tada, jei asmuo buvo pakrikštytas ne biblijiniu
būdu.

16. Ar krikštas susijęs su įsijungimu į bažnyčią?
Apaštalų darbų 2, 41: Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą

dieną _______________ prie jų apie tris tūkstančius.

Apaštalų darbų 2, 47: Garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies

mylimi. O Viešpats kasdien didino jų __________________ tais, kurie
ėjo į išganymą.

Kolosiečiams 3, 15: Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią
esate pašaukti viename ___________________.

Kolosiečiams 1, 18: Ir jis yra Kūno – _________________ galva.

1 Korintiečiams 12, 13: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje,
kad sudarytume __________________ kūną.

PASTABA: Raštas – nedviprasmiškas. Visi Dievo žmonės kviečiami į vieną kūną,
kuris yra bažnyčia, ir mes įsijungiame į ją per krikštą. Po gimimo kūdikis turi būti
šeimoje, kad būtų puoselėjamas, apsaugotas ir auginamas.

17. Jei atsisakau krikšto, kieno sumanymo aš atsisakau?
Luko 7, 30: Tik fariziejai ir Įstatymo mokytojai, nesiduodami
jam krikštyti, atstūmė, ką ___________________ jiems buvo
__________________.

18. Kai Jėzus buvo pakrikštytas, ką pasakė Jo Tėvas?
Morkaus 1, 9. 11: Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir

Jonas Jį pakrikštijo Jordane... Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu Mano

mylimasis Sūnus, Tavimi Aš ___________________ “.

PASTABA: Dievas gėrisi, kai bet kuris Jo vaikų atgailauja dėl nuodėmių ir yra
pakrikštijamas.

Jūsų atsiliepimas
Ar norėtumėte pradėti ruoštis šventai krikšto apeigai, kad Dievas apie jus
galėtų pasakyti: „Šitas yra Mano mylimasis sūnus {dukra}, kuriuo Aš
gėriuosi“?

11. Gyvybės upė

Atsakymas: ______________________________

Priedas
Šioje dalyje pateikta papildoma informacija, kurią galima tyrinėti toliau.

Krikšto modelis
Jėzus buvo pakrikštytas ne todėl, kad Jam reikėjo apsivalyti nuo
nuodėmių – Jis buvo be nuodėmės (1 Petro 2, 22). Štai kodėl Jonas
Krikštytojas buvo toks suglumęs, kai Jėzus atėjo prie Jordano upės,
prašydamas Jį pakrikštyti. Jonas sakė: „Tai aš turėčiau būti Tavo pakrikštytas, o Tu ateini pas mane“ (Mato 3, 14).
Tai kodėl Jėzus buvo pakrikštytas? Yra trys pagrindinės priežastys. Pirma, Jis buvo pakrikštytas dėl tų, kurie patys negalėjo pasikrikštyti. Kartais, kai žmonės priima Viešpatį, pavyzdžiui, kalėjime ar ligoninėje, aplinkybės neleidžia jiems pasikrikštyti. Jėzus jiems įskaito
savo krikštą. Vienas tokių pavyzdžių buvo vagis ant kryžiaus (Luko 23,
43). Antra, Jėzaus krikštas yra kaip pavyzdys, kuriuo mes turime sekti
(1 Petro 2, 21). Ir, trečia, Jėzus buvo pakrikštytas tam, kad mes, tyrinėdami Jo patirtį, galėtume žinoti, ko tikėtis tikėjime.
Atidžiai skaitykime tolesnes eilutes ir pažiūrėkime, ko galime tikėtis iš mūsų krikšto. „Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga Jam
atsivėrė dangus, ir Jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį
ir nusileidžiančią ant Jo. O balsas iš dangaus prabilo: ‘Šitas yra Mano mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi‘ “ (Mato 3, 16–17).
„Atsivėrė dangus“ 		

= Mes gauname priėjimą prie Dievo.
„Jis pamatė“			
= Mūsų dvasinės akys dabar yra atmerktos,
				
ir tai teikia naują supratimą ir įžvalgumą.
„Dievo Dvasią“			
= Mes pripažįstame Jos vadovavimą.
„Sklendžiančią žemyn it balandį“ = Ramybė švelniai įeina į mūsų širdis.
„Balsas iš dangaus“ 		
= Mes pradėsime girdėti tą tylų mažą balsą.
„Mano mylimasis Sūnus“
= Mes esame įvaikinti į Jo karališką 		
				
šeimą ir tampame kitos šalies piliečiais.
„Aš gėriuosi“ 			
= Dievas suteikia mums visišką priėmimą
				
ir atleidimą.
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(žr. 2 Karalių 5, 1–14)

N

aamanas buvo drąsus, turtingas ir
įžymus Sirijos armijos vadas, kentėjęs nuo raupsų – Biblijos laikais labiausiai bauginančios ligos.
Raupsai reiškė izoliaciją nuo tų, kuriuos myli, ir
lėtą, apgailėtiną mirtį. Naamano namuose dirbanti vergė, hebrajų mergaitė, pasakė, kad jei tik
jos šeimininkas nuvyktų į Izraelį pas pranašą Eliziejų, jis išgydytų Naamaną nuo raupsų.
Griebdamasis už bet kokio vilties šiaudo,
Naamanas, pasiėmęs karaliaus duotą išpirką,
skirtą atsilyginti už išgydymo stebuklą, išvyko
ilgon kelionėn į Izraelį. Su juo
kartu vyko nedidelis būrelis sargybinių. Kai Naamanas pagaliau stovėjo prieš kuklų pranašo
namą, Eliziejus neišėjo. Vietoj to
jis pasiuntė savo tarną su tokiais
paprastais nurodymais: „Eik ir
nusimaudyk Jordano upėje septynis
kartus; tavo kūnas išgis, ir tu būsi
švarus“ (2 Karalių 5, 10).
Pranašo nurodymas nusimaudyti reiškė, kad Naamanas buvo purvinas! Paliepimas
nusimaudyti septynis kartus ir
dar purviname upės vandenyje – išdidžiam Sirijos generolui
to buvo per daug. Supykęs Naamanas apsuko savo arklius ir
pradėjo joti namų link. Bet tam,
kad pasiektų Damaską, Naamanas turėjo joti palei Jordano upę. Bejojant pro šalį,
tarnai ragino Naamaną išmėginti pranašo patarimą. Taigi jis sustabdė savo arklį, nulipo ir nusiėmė baisius raupsus dengiančius šarvus. Naamanas iš lėto įžengė į Jordano vandenį. Šešis kartus į
jį pasinėrė, bet nebuvo jokių rezultatų, tačiau kai
išnėrė septintą kartą, raupsai buvo dingę! Jo oda
buvo tokia švari ir sveika kaip kūdikio.
Kaip Naamanas patyrė atsinaujinimą, jūs taip
pat galite turėti gydančią naujo gimimo patirtį!

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Kam Naujajame Testamente pranašas naudojo Jordano upę:
krikštui ar apsivalymui?
Mato 3, 1. 5–6: Anomis dienomis pasirodė __________________
___________________. Jis skelbė Judėjos dykumoje... Tuomet pas

jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie

išpažindavo nuodėmes ir buvo jo __________________ Jordano upėje.
PASTABA: Evangelijos istorijos prasideda ir baigiasi krikšto tema. Akivaizdu, kad
Jėzui tai yra labai svarbus mokymas (Mato 28, 18–19).

2. Kokia šlovinga Biblijos apeiga simbolizuoja „apsiplovimą“
nuo nuodėmės raupsų?
Apaštalų darbų 22, 16: Kelkis, priimk ____________________ ir

nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Jo vardo!

PASTABA: Biblijoje minima krikšto apeiga žmogaus gyvenime simbolizuoja apsivalymą nuo nuodėmių, tai tarsi gimimas iš naujo.

3. Anot Biblijos, kiek yra priimtinų skirtingų krikšto būdų?
Efeziečiams 4, 5: Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, ________________
_________________.

PASTABA: Mažiausiai 15 skirtingų apeigų būdų šiandien yra vadinama krikštu,
bet pagal Bibliją tikrasis krikštas yra tik vienas.

4. Ką reiškia žodis „krikštyti“?
Kolosiečiams 2, 12: Su Juo _______________________ krikšte, jūs
tikėjimu Jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris Jį prikėlė iš numirusių.

PASTABA: Graikų kalbos žodis „baptizo“ reiškia „panardinti“ arba „nugramzdinti“. Asmuo nėra pakrikštytas, jei jis nebuvo visiškai panardintas arba, kitaip
sakant, „palaidotas“ vandenyje. Biblijoje žodis „baptizo“ visada vartojamas apibūdinant šventą krikšto apeigą. Žodžiai „apšlakstymas“ arba „pylimas“ niekada
nebuvo vartojami.

5. Jėzus yra mūsų pavyzdys. Kaip Jis buvo pakrikštytas?
Morkaus 1, 9–10: Atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas Jį pakrikštijo
Jordane. Vos tik ____________________ iš vandens, Jėzus pamatė

prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant Jo.

PASTABA: Jonas pakrikštijo Jėzų panardindamas Jį į tą pačią upę, kurioje nuo
raupsų buvo apvalytas Naamanas. Atkreipkite dėmesį, kad jie buvo Jordane (ne
ant upės kranto) ir kad Jėzus „išbrido“ iš vandens. Štai kodėl Jonas krikštijo „Enone, netoli Salimo, nes ten buvo daug vandens“ (Jono 3, 23). Krikščionys turi sekti
Jėzaus pavyzdžiu (1 Petro 2, 21) – Jis buvo pakrikštytas panardinant, „kas reikalinga teisumui“ (Mato 3, 15).

6. Kaip Pilypas krikštijo iždininką iš Etiopijos?  
Apaštalų darbų  8, 38–39: Jie abudu – Pilypas ir eunuchas –

___________ į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. ______________ iš
vandens, Viešpaties Dvasia pagavo Pilypą.

7. Kokias kitas tiesas simbolizuoja krikštas?
Romiečiams 6, 4: Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti

mirtyje, kad kaip Jėzus buvo ______________________ iš numirusių

Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.
PASTABA: Krikštas simbolizuoja Kristaus mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą. Iš pradžių mirštama dėl nuodėmės, po to senasis nuodėmingas gyvenimas „palaidojamas“ vandenyje ir galiausiai prisikeliama iš vandens naujam gyvenimui. Krikštas
panardinant puikiai tinka simboliams išaiškinti. „Miršta“ nuodėmingas gyvenimas, tada kvėpavimas trumpai sustabdomas tuo metu, kai krikštijamas asmuo
nugara lenkiamas į vandenį, kol visas kūnas panardinamas, arba – kitaip – „palaidojamas“ vandenyje. Tada asmuo pakeliamas iš vandens ir iš naujo įkvepia kaip
naujagimis, kad gyventų visiškai naują, prisikėlimą simbolizuojantį gyvenimą.
Jokia kita krikšto forma šiuo atveju neišaiškina Biblijos simbolikos.

8. Kiek svarbus yra krikštas?
Morkaus  16, 16: Kas įtikės ir pasikrikštys, bus ___________________,
o kas netikės, bus pasmerktas.

Jono 3, 5: Kas negims iš vandens ir Dvasios, __________________ į
Dievo karalystę.

PASTABA: Raštas aiškiai rodo, kad krikštas yra esminis dalykas. Tačiau kai krikštas yra neįmanomas taip, kaip buvo plėšikui ant kryžiaus, tada tam asmeniui Jėzus įskaito Savo krikštą (Mato 3, 15).

9. Kokią palaimintą apeigą galima būtų palyginti su krikštu?
Galatams 3, 27: Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje,
__________________ Kristumi.

PASTABA: Krikštas – kaip santuokos apeiga. Biblijoje teigiama: „Nes tavo vyras
– tavo Kūrėjas, Galybių Viešpats – jo vardas.“ (Izaijo 54, 5) Kaip ištekėjusi moteris
paima vyro pavardę, taip krikščionys paima Kristaus vardą, kad po to būtų vadinami krikščionimis. Abi apeigos, kad būtų prasmingos, turi būti pagrįstos meile
ir įsipareigojimu. Krikštas yra toks būtinas krikščionio gyvenime, kaip jungtuvės
santuokai.

10. Kokį nurodymą prieš įžengdamas į dangų Savo žmonėms
davė Jėzus?
Mato 28, 19: Tad eikite ir padarykite Mano mokiniais visų tautų
žmones, ___________________ juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios.

PASTABA: Petras pasekė šiuo paliepimu, kai Sekminių dieną atgailaujantiems
žmonėms pasakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus“
(Apaštalų darbų 2, 38).

11. Kas turi vykti prieš krikštą?
A. Suprasti Jėzaus mokymą (Mato 28, 19–20).

B. Tikėti visu Jėzaus mokymu (Morkaus 16, 16).

C. Atgailauti dėl padarytų nuodėmių (Apaštalų darbų 2, 38).
D. Tikėti visa širdimi (Apaštalų darbų 8, 37).

E. Sutikti nusigręžti nuo nuodėmės (Luko 3, 7–8; Romiečiams 6, 5–6).
F. Priimti Kristų kaip savo asmeninį Gelbėtoją ir patirti gimimą iš
naujo (2 Korintiečiams 5, 17; Jono 3, 3. 5).

PASTABA: Kadangi kūdikis negali atlikti prieš tai išvardytų veiksmų, akivaizdu,
kad vaiko, kuris nėra pakankamai suaugęs, jog suprastų Evangeliją, krikštas neatitinka Šventojo Rašto mokymo.

12. Iš kur kilusios visos netikros krikšto formos?
Morkaus 7, 8: Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių
___________________.

PASTABA: : Krikštas panardinant buvo vienintelė praktikuojama krikšto forma
Biblijos laikais ir šimtmečius po nukryžiavimo. Bet vėliau suklaidinti žmonės dėl
patogumo pristatė kitas krikšto formas. Taigi šventa Dievo krikšto apeiga buvo
iškraipyta, o jos turtinga simbolinė prasmė tapo neaiški.

13. Ką Biblija sako apie tuos, kurie aukščiau iškelia žmogaus  
mokymus nei Dievo?
Mato 15, 9: ___________________ jie Mane garbina, mokydami
____________________ išgalvotų priesakų.

Galatams 1, 8: Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų

jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie
____________________.

14. Argi Šventosios Dvasios krikštas nepakeičia krikšto
panardinant?

   

Apaštalų darbų 2, 38: Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas
_______________ vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums

nuodėmės; tada gausite ________________ _______________ dovaną.“

