Patarlių 28, 20: Kas ______ _____, tas neliks be kaltės.
PASTABA: Priklausomybė azartiniams lošimams gali būti lygiai tokia pat, kaip ir
daugeliui narkotinių medžiagų. Kai kas iššvaisto visas šeimos santaupas kazino
ar valstybinės loterijos bilietams. Dauguma „greito praturtėjimo“ sumanymų siejasi su pernelyg didele rizika, nesąžiningomis kainomis ir abejotina etika.

13.  Koks turėtų būti Dievo tautos tikslas šiandien?
1 Jono 3, 22: (Mes ) ___________ Jo įsakymų ir darome, kas Jam
________.

Mokytojo 12, 13: ...bijok Dievo ir ________ Jo įsakymų, nes tai saisto
visą žmoniją.

PASTABA: Žmogus negali gyventi taip, kaip nori, ir galiausiai būti išgelbėtas, kad
keliautų į Dievo karalystę. Viena iš priežasčių, kodėl Jėzus atėjo į mūsų žemę, –
duoti mums švento gyvenimo pavyzdį (1 Petro 2, 21).

14.  Kas padeda paklusti šioje pamokėlėje aptartiems Dievo   
nurodytiems gyvenimo būdo principams?
Jono 14, 15: Jei Mane ____, – jūs laikysitės Mano įsakymų.

1 Jono 5, 3: Nes tai ir yra Dievo meilė – vykdyti Jo įsakymus. O Jo
_________ nėra _________.

Psalmė 40, 9: ...mano džiaugsmas – vykdyti Tavo ______, mano Dieve,
Tavo Įstatymą turiu _____!

15.  Kodėl krikščioniškam gyvenimui yra ypatingas pašaukimas?

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

Kristaus ambasadoriai
Kai žmogus tampa krikščionimi, jis yra kviečiamas būti geresnės
karalystės atstovu. Biblijoje teigiama: „Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas“ (2 Korintiečiams 5, 20).
Žodyne ambasadoriaus pareigybė aiškinama taip: „Aukščiausiojo
rango diplomatinis pareigūnas, paskirtas ir akredituotas kaip vienos
vyriausybės ar valdovo atstovas apsigyventi kitoje, paprastai ribotam
laikui.“
Kaip politiniai ambasadoriai, lygiai taip pat svarbūs yra ir dvasinės karalystės atstovai. Dangaus karalystės piliečiai yra ne tokie pat,
kaip šio pasaulio piliečiai. Mes atsiųsti į pasaulį parodyti, kas ir koks
yra Jėzus. Per Šventąją Dvasią mes tampame Jo atstovais tam, kad galėtume atspindėti Jo įvaizdį visose gyvenimo srityse: kaip mes kalbame, dirbame, kaip mes valgome ir kaip rengiamės. Kitaip tariant, tapę
Dievo dvasinės karalystės piliečiais, turėtume tapti gyvais liudytojais
tos valstybės, kuriai atstovaujame. Šventajame Rašte (2 Korintiečiams
3, 18) teigiama: „Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami,
daromės panašūs į Jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų
garbingumas“.
Mes, kaip Bažnyčia, šiandien esame šiame pasaulyje Jėzaus rankomis ir kojomis, akimis ir burnomis, net ir ausimis. Mes esame Kristaus
kūnas (Efeziečiams 1, 22–23; 5, 29–30; Kolosiečiams 1, 18). Prieš pakylant
į dangų, Jėzus sakė: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir Aš jus siunčiu“ (Jono
20, 21).
Visose savo gyvenimo srityse turėtume būti Jėzaus gyvenimo ir
asmenybės atspindžiai. „Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,
kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ (Mato 5, 16).

1 Petro 2, 9: O jūs esate _______ giminė, karališkoji kunigystė,

_________ tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus
To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į Savo nuostabią šviesą.

PASTABA: Kaip Jėzaus atstovai, krikščionys tikrai turi kilnų pašaukimą! Jonas
Krikštytojas prisidėjo parengdamas žmones Jėzaus pirmajam atėjimui. Dievas
kviečia Savo žmones šiandien gyventi šventą gyvenimą, nes tokiu būdu jie padeda kitiems pasiruošti Jėzaus antrajam atėjimui.

Jūsų atsiliepimas
Ar tu nori būti unikaliu „balsu dykumoje“ ir, liudydamas dieviško gyvenimo
būdą, parengti kitus Jėzaus antrajam atėjimui?
Atsakymas: ______________________________
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21. Balsas dykumoje
(žr. Mato 3, 1–12)

J

ėzus tarė: „Tarp gimusių iš moterų nėra buvę
didesnio už Joną Krikštytoją“ (Mato 11, 11). Ką mes žinome apie šį atsiskyrėlį, kurį Jėzus vadino didžiausiu iš pranašų?
Jonui pradėjus pamokslauti Judėjos dykumoje, žmonės atvykdavo iš toliausių apylinkių, norėdami pasiklausyti šio tvirto, bebaimio
ir nuolankaus žinianešio. Ryškus kontrastas su
religiniais tų dienų vadovais buvo jo išskirtinis
šventas ir paprastas gyvenimas. Kunigai dėvėjo
prabangius drabužius, Jonas vilkėjo kuklius kupranugario plaukų (vilnos) apdarus, susijuosęs
šikšniniu (odiniu) diržu. Jie puotaudavo, o Jonas pasninkavo arba maitinosi skėriais (saldžiavaisio pupmedžio ankštimis) ir lauko medumi.
Jis negėrė jokio vyno ir stipriųjų gėrimų, kad būtų pripildytas
Dievo Dvasios (Lk 1, 15). Jonas
pamokslavo ne puošniose sinagogose, o upių ir uolų slėnių
katedrose. Netrukus žmonės
pradėjo klausinėti: „Ar šis žmogus Elijas?“
Jonas rengėsi kaip Senojo Testamento pranašas, bet jis
nebuvo prikeltas Elijas. Angelas Gabrielius tėvams iki Jono
gimimo paaiškino, kad jis veiksiąs ta pačia Elijo dvasia ir jėga:
„Su Elijo dvasia ir galybe... kad
prirengtų Viešpačiui tobulą tautą“
(Luko 1, 17).
Svarbiausia Jono tarnystė
buvo tos pačios Šventosios Dvasios galia, kaip Elijo, skatinti
Dievo tautos atgimimą. Jo ypatingas darbas buvo
kviesti atgailauti už nuodėmes ir paruošti žmones
Jėzaus pirmajam atėjimui.
Biblijoje teigiama, kad paskutinėmis dienomis visa armija Elijų ir Jonų krikštytojų atliks
panašų darbą ruošdama pasaulį Jėzaus antrajam
atėjimui. „Žiūrėk! Pirma negu ateis ši didinga ir baisi
diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją“ (Malachijo 3, 23)
(žr. taip pat Joelio 3, 1–4).

Tyrinėjimas

5. Ar Biblijoje skatinama nešioti papuošalus ir dėvėti
įmantrius drabužius?

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1 Timotiejui 2, 9: Taip pat trokštu, kad moterys vilkėtų _________,

1. Kokia buvo toji Jono Dvasios kupino gyvenimo paslaptis?

perlų ir be prabangių drabužių.

Luko 3, 16: Jonas visiems kalbėjo: Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet
ateina už mane galingesnis, kuriam aš ________ atrišti apavo dirželio.
Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.

Jono 3, 30: Jam skirta augti, o man – _______________.
PASTABA: Jono Krikštytojo Dvasia kupinas gyvenimas pasižymėjo didžiu nuolankumu. Jo galinga tarnystė ir visiškas atsidavimas Viešpačiui buvo neatsiejami.
Jonui rūpėjo geriau nukreipti žmones į Jėzų, o ne į save. Viskas, ką jis darė, buvo
skirta tik teikti šlovę Dievo vardui.

2. Ar Jonas Krikštytojas tyrinėjo Šventąjį Raštą?
Jono 1, 23: Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo ________: Taisykite
Viešpačiui kelią! – kaip yra kalbėjęs ________ Izaijas.“

PASTABA: Taip, Jonas citavo Senąjį Testamentą, tuo įrodydamas gerai suvokiąs
Šventąjį Raštą. Biblijoje taip pat rašoma, kad Jonas mokė savo mokinius nepaliaujamai pasninkauti ir melstis (Mato 9, 14). Tai dar vienas jo gilios meilės Viešpačiui
liudijimas. Tokiu pat būdu, savo asmeniniu atsidavimu ir Biblijos tyrinėjimu, galime siekti pažinti ir mylėti Dievą ir prisipildyti Jo Dvasia.

3. Ar Jonas Krikštytojas troško liudyti Jėzų?
Jono 1, 29: Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, _____ prabilo:
„_____ Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“

PASTABA: Iš prigimties Jonas buvo atsiskyrėliška siela (Luko 1, 80). Tačiau jis nebijojo pajuokų ar net paaukoti savo gyvybę tam, kad tik atkreiptų žmonių žvilgsnius
į Jėzų, kaip šio pasaulio Gelbėtoją. Ir šiais laikais tie, kurie tikrai myli Viešpatį,
norės pamiršti baimes ir savo patogų gyvenimą tam, kad liudytų apie Jėzų.

4.  Ar tiesmukiški Jono pamokslai buvo priimtini politiniams
ir religiniams lyderiams?
Luko 7, 30: Tik fariziejai ir Įstatymo mokytojai, nesiduodami jam
krikštyti, _________, ką Dievas jiems buvo sumanęs.

Luko 3, 19–20: Tetrarchas Erodas, Jono ________... dėl visų
piktadarybių, kurias darė... ir ...uždarė Joną _________.

PASTABA: Jonas akivaizdžiai nepritarė anomis dienomis paplitusioms nuodėmėms, kurias darė net religiniai vadovai. Paskutinių laikų Dievo raginimas atgailauti ir būti šventiems taip pat bus nepriimtinas tarp labiausiai gerbiamų politinių
ir bažnyčios vadovų, nors jis yra iš Biblijos.

puoštųsi droviai ir santūriai, ne išgarbiniuotais plaukais, _______, be
1 Petro 3, 3: Tegu puošia jus _____ išorė – šukuosena, _____ gražmenos
ar ištaigingi drabužiai, bet žmogaus širdies slaptuma – nesugadinta,
švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akyse.

PASTABA: Taip, Jonas Krikštytojas vilkėjo paprastus, kuklius drabužius – tai geras krikščionio pavyzdys. Populiarūs, seksualinio pobūdžio įnoriai ir mados šiandien kelia daug pagundų ir nereikalingų išlaidų. Dievas neliepia dėvėti drobinius
rūbus, tačiau pernelyg brangių, itin puošnių arba pasipuikuoti skirtų drabužių
neturėtų būti krikščionių garderobe.

6.  Ar buvo koks ryšys tarp Jono Dvasios kupino gyvenimo ir
jo paprastos mitybos?
Luko 1, 15: Nes ...jis negers ______ ir jokių svaigalų. Iš pat motinos
įsčių jis bus kupinas _______ _______.

PASTABA: Krikščionys turėtų visiškai susilaikyti nuo visų fermentuotų gėrimų,
siekdami išlaikyti savo aiškų protą ir išgirsti Dievo Dvasios balsą (Patarlių 23, 31–
32; Habakuko 2,15; 1 Petro 5, 8).

7. Kodėl Dievui svarbu, ką mes valgome ir geriame?
Teisėjų 13, 7: Jis man tarė: „Tikėk manimi, tu pastosi ir pagimdysi
sūnų. Negerk nei vyno, nei kito svaigaus gėrimo ir nevalgyk nieko,

_________, nes berniukas bus nazyras Dievui nuo gimimo ligi savo
mirties dienos.“

1 Korintiečiams 6, 19: Ar nežinote, kad jūsų ______ yra __________
jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo..?

PASTABA: Yra tiesioginis ryšys tarp to, ką mes valgome ar geriame, ir mūsų proto
aiškumo, ir gebėjimo atsispirti pagundai, atskirti gėrį nuo blogio. Viskas, ką krikščionis daro, valgo ar geria, turėtų būti daroma Dievo šlovei (1 Korintiečiams 10, 31).

8. Kas Biblijoje sakoma apie pasaulietišką elgesį?
Jokūbo 4, 4: Taigi kas nori būti pasaulio ________, tas tampa Dievo
_____________.

2 Korintiečiams 6, 17: Todėl: Išeikite iš jų ir ________, sako Viešpats,
ir nelieskite netyrų daiktų. Tuomet Aš jus priimsiu.

PASTABA: Viešpats ragina Savo žmones šiandien gyventi pavyzdinį gyvenimą ir
tokiu būdu padėti aplinkiniams pasiruošti antrajam Jėzaus atėjimui.

9. Apie ką krikščionis turėtų mąstyti?
Filipiečiams 4, 8: Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas ________,

garbinga, teisu, _______, mylėtina, giriama, apie visa, kas ________ ir
šlovinga.

Psalmė 101, 3: Į ______, kas žema, niekada nekreipsiu __________.
PASTABA: Jonas Krikštytojas kvietė žmones susilaikyti nuo bet kokio nusikaltimo
(Luko 3, 14). Kas mus supa, – įvairios smurto formos, – tampa pramogomis. Jėzus
mokė, kad seksualinės ir smurto nuodėmės kyla mintyse ir galvosenoje (Mato 5,
22, 28). Todėl krikščionis turi vengti bet kokių TV programų, vaizdo įrašų ar literatūros kūrinių, kurie keltų netyras mintis.

10.  Kokios muzikos turėtų klausytis krikščionis?
Psalmė 40, 4: Man į lūpas įdėjo ____ ________, šlovės mūsų Dievui
giesmę.

1 Samuelio 16, 23: Kai tik pikta dvasia iš Dievo apimdavo Saulių,
Dovydas imdavo į rankas _______ ir grodavo. Sauliui būdavo

_________, ir jis imdavo geriau jaustis, o piktoji dvasia nuo jo
atsitraukdavo.

PASTABA: Visiems žinoma, kad didelė dalis pasaulio populiariosios muzikos
nėra dvasinė. Ji slopina mūsų norą siekti dangiškųjų dalykų ir dažnai stimuliuoja
prigimtinius žmogaus poreikius. Tačiau muzika gali tapti milžiniška galia geriems
siekiams. Kai pikta dvasia kankino karalių Saulių, Dovydo arfos raminanti muzika pastiprino jį ir atitraukė blogio įtaką.

11.  Ar šokiai yra tinkamas krikščionio poilsio būdas?
1 Jono 2, 6: Kas tvirtina esąs Jame, tas turi pats taip _________, kaip ir
Jis ________.

Titui 2, 12: Ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir ________ aistrų,
santūriai, teisingai ir __________ gyventume šiame pasaulyje.

PASTABA: Dauguma populiarių šiuolaikinių šokių neatsiejami nuo pasaulietinės
muzikos, kur pabrėžiamas seksualumas. Gan dažnai turėtume paklausti: „Ką Jėzus darytų?“ Manau, visi sutinkame, kad mūsų Išganytojas nesusigundytų dėl
šios priežasties judinti kūną ir galūnes pagal sinkopuoto ritmo muziką.

12.  Ar krikščioniui tinka žaisti loterijoje, lošti?

1 Jono 2, 15: Jei kas myli _________, ______ jame Tėvo meilės.

1 Timotiejui 6, 10: Visų blogybių šaknis yra ________ _________. Kai

atnaujindami ________, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera,

_________.

Romiečiams 12, 2: Ir nemėgdžiokite šio __________, bet pasikeiskite

kurie, jai pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybe

tinkama ir tobula.

2 Tesalonikiečiams 3, 10: Skelbėme: „Kas nenori ______, tenevalgo!“

