13. Kas, anot Dievo, nutiks tiems, kurie sąmoningai apvagia Jį
dešimtinėmis ir aukomis?
Malachijo 3, 9: __________________ esate užsitraukę, nes Mane
apsukate, visa jūsų gentis!

1 Korintiečiams 6, 10: Nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei
keikūnai, nei plėšikai ___________________ Dievo karalystės.

PASTABA: Tie, kurie nėra ištikimi dešimtinėmis ir aukomis, užsitraukia prakeikimą.

14. Kodėl godumas yra toks pavojingas?
Luko 12, 34: Kur jūsų _________________, ten ir jūsų širdis.
PASTABA: Godumas yra mirtinas, nes mūsų širdys yra ten, į ką mes investuojame. Jei mūsų dėmesys nukreiptas į vis didesnį ir didesnį pinigų kaupimą, mes
tapsime pavydūs, godūs, išdidūs. Ir atvirkščiai, jei mūsų dėmesys nukreiptas į
Dievo darbo plėtimą, mes tapsime rūpestingi, mylintys, tolerantiški ir nuolankūs.
Mūsų širdys neišvengiamai „seka“ paskui mūsų lobį. Niekada nepamirškime,
kad Judo godumas ir meilė pinigams paskatino jį išduoti Jėzų už 30 sidabrinių
(Mato 26, 14–16).

15. Kaip, jūsų manymu, jaučiasi Jėzus, kai mes apvagiame Jį
dešimtinėmis ir aukomis?
Hebrajams 3, 10: ...Todėl Aš _________________ prieš šią giminę ir
pasakiau: „Visuomet jie klysta širdyje“...

PASTABA: Jėzus tikriausiai jaučiasi kaip tėvas, kurio vaikai vagia pinigus iš jo
piniginės. Pinigų praradimas nėra jau toks didelis dalykas. Labiau nuvilia vaiko
sąžiningumo, meilės ir pasitikėjimo trūkumas. Žinoma, nė vienas iš mūsų nenori
nuliūdinti Išgelbėtojo širdies.

16. Kokius dar davimo principus Dievas atskleidžia šiose   
Biblijos eilutėse?
A. 2 Korintiečiams 8, 5: Jie... aukojo patys ________________,
pirmiausia – Viešpačiui...

B. Patarlių 3, 9: Gerbk Viešpatį viskuo, ką turi, visomis savo
________________ ________________.

C. Patarlių 11, 24–25: Vieni dosniai dalija ir ________________, o

kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta. ________________ žmogus
turtėja, o kas pagirdo kitus, tas pats bus pagirdytas.

D. Apaštalų darbai 20, 35: ...„ _______________ _______________

G. 1 Korintiečiams 16, 2: ...kiekvienas jūsų teatideda sutaupęs, kiek
_______________...

H. Įstatymo 16, 17: Kiekvienas atnašaus, kiek išgali,

________________ Viešpaties, savo Dievo, _______________, kurį Jis
bus tau suteikęs.

PASTABA: Devynios dešimtosios mano pajamų su Dievo palaima bus daug daugiau nei dešimt dešimtųjų be jos. Beje, kai Dievas atveria dangaus langus, Jo palaimos ne visada būna finansinės. Tai gali būti tokie dalykai, kaip: gera sveikata,
ramybė, atsakytos maldos, apsauga, glaudi ir mylinti šeima, fizinė stiprybė, sugebėjimas išmintingai nuspręsti, artimesni santykiai su Jėzumi, sėkmė laimint sielas,
vis dar veikiantis senas automobilis ir t.t. Jei mes tikrai mylime Jėzų, aukojimas Jo
darbui niekada nebus našta, bet palaima – šlovinga privilegija, kurią mes priimsime su didžiu džiaugsmu ir pasitenkinimu.

17. Ką simbolizuoja laiptai, kuriuos sapne matė Jokūbas?
Jono 1, 51: ...jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius
ir nusileidžiančius ant _________________ _________________.

PASTABA: Jokūbas matė dangų su žeme jungiančius laiptus, kurie simbolizavo
Žmogaus Sūnų. Malachijo 3, 10 Dievas sako, kad, jei mes atnešime visas dešimtines į Jo sandėlį, Jis atvers mums dangaus langus ir išlies palaimas, kurias sunku
bus sutalpinti! Pats Jėzus yra ta palaima.

18. Kokia yra didžiausia dovana, kurią galime duoti Jėzui?
Ezechielio 36, 26: Duosiu jums naują _____________ ir atnaujinsiu

jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens _____________ ir duosiu jums
jautrią _____________.

Morkaus 7, 6: ...Ši tauta šlovina Mane lūpomis, bet jos
________________ toli nuo Manęs.

PASTABA: Kai Jėzui priklauso mūsų širdys, Jam taip pat priklauso ir visa kita:
mūsų laikas, turtas, talentai ir t. t.

Jūsų atsiliepimas
Kai esame ištikimi dešimtinėmis ir aukomis, Jėzus tampa mūsų partneriu
visur, ką tik mes darome ir dėl ko stengiamės gyvenime. Ar trokštate
pakviesti Jį būti jūsų partneriu, grąžinant dešimtines ir aukojant?
Atsakymas: ______________________________

negu imti.“

E. Luko 12, 21: Taip būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti
________________ pas Dievą.

F. Luko 6, 38: Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas,

sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. ________________
_________________ _________________, tokiu jums bus atseikėta.
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18. Dangaus langai
(žr. Pradžios 27, 1 – 28)

J

okūbas jautėsi toks varganas ir vienišas – ir visa tai dėl to, kad jis buvo neteisus ir
godus. Pirmiausia, jis papirko savo vyresnįjį
brolį dvynį Ezavą, kad šis parduotų savo pirmagimystės teisę. Vėliau su motinos pagalba
apgavo savo aklą tėvą Izaoką, kad gautų jo
palaiminimą, kuris iš tikrųjų priklausė Ezavui.
Dabar Jokūbas bėgo iš namų, stengdamasis išvengti įžeisto brolio keršto. Nulenkęs galvą jis verkė, apgalvojęs, kaip prieš jį
atsisuko visi jo gobšūs planai. Vienas dykumoje, tik su akmeniu po galva ir lazda apsigynimui, Jokūbas mėgino pailsėti. Jis svarstė, ar kada nors dar pamatys savo tėvus ir
ar Dievas atleis jam. Išsekęs
Jokūbas atsigulė miegoti. Netrukus jis susapnavo nuostabų, ryškų sapną. Jis matė
iš atsivėrusio dangaus sklindančią spindinčią šviesą su
nuostabiais laiptais, jungiančiais aukščiau esančią šlovę
su žeme. Ant laiptų buvo nesuskaičiuojamas būrys mirgančių angelų, kurie laipiojo
aukštyn ir žemyn.
Po to Jokūbas išgirdo Viešpatį, kalbantį iš dangaus ir
žadantį palaiminti jo kelionę.
Viešpats su Jokūbu taip pat
patvirtino sandorą, kurią buvo
sudaręs su Abraomu ir Izaoku.
Pabudęs Jokūbas parpuolė ant
kelių ir pasižadėjo atsisakyti savo gobšumo. Jis
tarė: „... iš viso, ką Tu man duodi, tikrai atseikėsiu
Tau dešimtinę“ (Pradžios 28, 22).
Dievas priėmė šį įžadą ir atvėrė dangaus
langus taip, kad, kai Jokūbas grįžo namo po 20
metų, jis jau buvo tapęs labai turtingu ir dosniu žmogumi.

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Iš kur Jokūbas sužinojo apie dešimtinės grąžinimą Dievui?
Pradžios 14, 18. 20: Melchizedekas... buvo Dievo Aukščiausiojo
kunigas. ...Abromas jam davė nuo visko dešimtinę.

PASTABA: Dešimtinė yra viena dešimtoji žmogaus pajamų dalis. Iš tikrųjų žodis
„dešimtinė“ paprasčiausiai reiškia „dešimtąją dalį“. Prieš daugelį metų Jokūbo
senelis Abraomas parodė pavyzdį, duodamas dešimtinę Dievo kunigui Melchizedekui.

2. Kokia mūsų pajamų dalis priklauso Dievui?
Kunigų 27, 30: Visos žemės _______________... priklauso

________________. Jos šventos Viešpačiui.

PASTABA: Iš tikrųjų visa, ką mes turime, šimtu procentų priklauso Dievui.
Psalmė 24, 1: „Žemė ir visa, kas joje, yra Viešpaties, pasaulis ir visi jo gyventojai.“ Dievas prašo mus pripažinti, kad visa priklauso Jam, grąžinant dešimtinę arba 10
procentų mūsų pajamų.

3. Ką Dievas daro su mūsų dešimtine?
Skaičių 18, 21. 24: Levitams daviau visas _______________

Izraelyje kaip dalį už tarnybą... nes kaip dalį levitams daviau
izraelitų ________________.

1 Korintiečiams 9, 13–14: Argi nežinote, kad tie, kurie

_______________ šventą tarnystę, ________________ iš šventyklos
pajamų, kad aukuro tarnai gauna dalį atnašų? Taip ir Viešpats yra

patvarkęs, kad Evangelijos _______________ gyventų iš Evangelijos.
PASTABA: Senajame Testamente Dievas nurodė, kad dešimtinė skirta išlaikyti levitus, kurie buvo Jo tarnautojai. 1 Korintiečiams 9, 13 Dievas sako, kad kaip senovėje kunigai buvo išlaikomi iš šventyklos dešimtinių, taip ir šiandien tarnautojai
turi būti išlaikomi iš dešimtinių, gautų iš bažnyčios.

4. Ar dešimtinės mokėjimo sistema yra dalis apeiginio Mozės
įstatymo, kuris buvo panaikintas Kristaus mirtimi ant
kryžiaus?
Pradžios 28, 20. 22: Tuomet Jokūbas padarė įžadą, sakydamas: „... iš
viso, ką Tu man duodi, tikrai _______________ Tau dešimtinę.“

PASTABA: Ne! Abraomas ir Jokūbas davė savo pajamų dešimtinę Dievui dar daugelį metų prieš Mozei duotus įsakymus ant Sinajaus kalno. Kadangi dešimtinė
buvo paminėta jau anksčiau, todėl mes žinome, kad tai nebuvo apeigų įstatymo,
kuris buvo panaikintas Kristaus mirtimi ant kryžiaus, dalimi. Dešimtinės įstatymas, kuris galioja ir šiandien, yra Dievo planas dėl tarnautojų paramos.

5. Ar Jėzus pasmerkė dešimtinės mokėjimo planą?
Mato 23, 23: Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs

9. Be mūsų dešimtinės, kuri priklauso Dievui, ko dar Jis prašo
iš Savo žmonių?

duodate ________________ nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate,

Psalmė 96, 8: Teikite _________________ Viešpaties vardui, nešini

_______________ tai daryti ir ano neapleisti!

Malachijo 3, 8: Ar gali žmogus apsukti Dievą? Tačiau Mane

PASTABA: Ne. Jėzus matė, kad šykštūs fariziejai smulkmeniškai skaičiuoja dešimtines nuo atskirų lapelių ir mažų sėklelių. Todėl Jis subarė juos, kad jie taip tiksliai
atskaičiuodami dešimtinę, teisingumo, gailestingumo ir ištikimybės nelaikė svarbiais dalykais. Jis nesmerkė jų dėl dešimtinės davimo, bet smerkė dėl kitų svarbių
krikščioniškų principų ignoravimo. Štai kodėl Jėzus pasakė: „Reikia tai [kalbama
apie dešimtinę] daryti ir ano neapleisti!“

dešimtinėmis ir _______________!

kas svarbiausia Įstatyme: teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę.

6. Kokius nuostabius pažadus Dievas duoda dėl dešimtinės
davimo?
Malachijo 3, 10: Atneškite visą dešimtinę į sandėlį... ir taip

Mane _______________, – sako Galybių Viešpats. – Aš tikrai

_______________ jums ________________ langus ir pilte apipilsiu
jus visokeriopa palaima.

PASTABA: Dievas sako: „Jei abejojate, duokite dešimtinę tarsi atlikdami eksperimentą. Išmėginkite Mane ir pažiūrėkite, ar Aš nepalaiminsiu jus gausiau nei galite
priimti“. Šimtai tūkstančių dešimtinių davėjų pasakys jums, kad tai tiesa. Savo
dosnumu jūs Dievo nepranoksite!

7. Dievas sako Savo žmonėms sunešti visas dešimtines į
sandėlius. Ką tai reiškia?
Nehemijo 13, 12: Ir visas Judas atnešė grūdų, vyno bei aliejaus
dešimtinę į _________________.

PASTABA: Sandėlis yra Dievo Bažnyčios iždas. Malachijo 3, 10 Dievas kalba apie
sandėlius kaip apie Jo Namus, o tai reiškia Jo Bažnyčią ar Šventyklą. Kiti tekstai,
kurie kalba apie sandėlį kaip apie Šventyklą arba Šventyklos iždą, yra 1 Metraščių
9, 26; 2 Metraščių 31, 11–12 ir Nehemijo 10, 37–38. Taigi akivaizdu, kad sandėlis yra
Dievo Bažnyčios iždas.

8. Kai mes grąžiname dešimtines, kam iš tikrųjų jos skiriamos?
2 Korintiečiams 9, 7: Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs,
ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes ____________ myli linksmą

atnaša, ženkite į Jo kiemus!

jūs apsukate! Bet jūs klausiate: „Kaip mes Tave apsukame?“ Savo

PASTABA: Viešpats prašo mūsų duoti savanoriškas aukas kaip mūsų meilės Jam
ir mūsų padėkos už Jo palaimas išraišką.

10. Kiek turėtume aukoti?
2 Korintiečiams 9, 7: Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra

________________ nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes
Dievas myli linksmą davėją.

PASTABA: Biblijoje nėra nustatyta konkreti suma. Kiekvienas asmeniškai nusprendžia, kiek duoti savanoriškų aukų; tiek, kiek paragina Dievas.

11. Kokio išbandymo Adomas ir Ieva neišlaikė, kurį mes   
turėtume išlaikyti, jei tikimės paveldėti Dievo karalystę?
Pradžios 3, 3: Tik apie vaisių to _________________, kuris

sodo viduryje, Dievas sakė: „Nuo jo __________________ nei jį
_________________, kad nemirtumėte!“

PASTABA: Dievas pasakė Adomui ir Ievai, kad jie gali valgyti vaisius nuo visų
sodo medžių, išskyrus vieną – gėrio ir blogio pažinimo medį. Jie turėjo nevalgyti
jo vaisių ir netgi neliesti to medžio, kitaip jie mirs. Dievas neaptvėrė medžio elektrine tvora. Atvirkščiai, medis buvo ten, kur Adomas su Ieva galėjo pasiekti ir nusiskinti vaisių. Jie taip ir padarė, nes nepasitikėjo Dievu. Šiandien Dievas visiems
mums duoda tą patį išmėginimą. Jis sako: „Galite pasilikti visus jūsų gaunamus
pinigus, išskyrus vieną dešimtadalį. Šie pinigai yra Mano. Nepasisavinkite jų“.
Tačiau Dievas palieka juos ten, kur mes galime pasiekti ir paimti, jei tik trokštame. Bet, jei taip padarome, kartojame Ievos ir Adomo nuodėmę. Dievui nereikėjo
vaisių nuo to ypatingo medžio. Tai buvo jų ištikimybės išmėginimas. Taip pat Jam
nereikia ir mūsų dešimtinių. Dievui priklauso viskas! Tai mūsų meilės, ištikimybės ir pasitikėjimo išmėginimas.

12. Kurį įsakymą mes laužome, kai nusprendžiame negrąžinti  
dešimtinės bei aukų Dievui?

davėją.

Malachijo 3, 8: Ar gali žmogus _________________ Dievą? Tačiau

_______________, o ne žmonėms.

apsukame?“ Savo dešimtinėmis ir atnašomis!

Kolosiečiams 3, 23: Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip

PASTABA: Visada turime prisiminti, kad mes grąžiname dešimtinę ne žmonėms,
bet Dievui. Tai priklauso Jam. Mums nereikia jaudintis dėl to, kaip yra panaudojama dešimtinė, jei ją atiduodame Dievui. Jis yra pakankamai išmintingas, kad
pasirūpintų Savo pinigais ir tinkamai pamokytų tokį žmogų, kuris gali būti neatsakingas, tvarkydamas Jo lėšas.

Mane jūs _______________! Bet jūs klausiate: „Kaip mes Tave
Išėjimo 20, 15 __________________.

PASTABA: Dievas sako, kad tie, kurie yra sąmoningai neištikimi dešimtinėmis ir
aukomis, yra vagys. Baisu, jei žmonės vagia vieni iš kitų, bet dar baisiau, kai žmonės drįsta vogti iš Dievo! Taip pat sunku patikėti, kad žmonės pultų taip žemai,
jog vogtų pinigus, kuriuos Dievas paskyrė Evangelijos skleidimui prarastiesiems.

