
Eliziejus matė, kad jauna našlė buvo be-
viltiškoje situacijoje. Ji puolė prie seno pranašo 
kojų ir raudojo: „Atėjo skolintojas paimti mano 
dviejų vaikų sau vergais!“ Moters vyras netikėtai 
mirė ir paliko ją su didžiule skola. Bibliniais lai-
kais skolintojas turėjo teisę perimti nuosavybę ir 
net vaikus, kaip atlygį, jei šeima negalėdavo su-
mokėti skolos (Jobo 24, 9).

„Pasakyk man, ką turi namie?“ – paklausė 
Eliziejus sielvartaujančios motinos.

„Tavo tarnaitė namie neturi nieko kito, tik 
ąsotį aliejaus“, – atsakė ji. Pamažu ji atidavė visus 

savo baldus ir vertingus daik-
tus negailestingam skolintojui, 
kaip užstatą už savo skolą, kol 
namuose liko tik du jos sūnūs ir 
ąsotis aliejaus. Alyvuogių alie-
jus tais laikais buvo laikomas 
kaip būtinybė, be kurios neap-
seinama. Jis buvo naudojamas 
apšviesti, šilumai, maistui ir gy-
dymui.

Eliziejus paliepė našlei ir jos 
berniukams nueiti ir pasiskolinti 
indų iš visų savo kaimynų – tuš-
čių indų – kiek tik gali. Tada jie 
turi sugrįžti, užsidaryti duris ir 
iš savo mažo ąsočio pilti aliejų į 
tuščius indus. Jie padarė viską, 
kaip liepė Eliziejus, ir tada įvyko 
stebuklas. Aliejus, esantis ma-
žajame ąsotyje, nesiliovė tekėjęs 
tol, kol nepripildė visus tuščius 

indus, esančius jų namuose.
„Ką dabar turime daryti?“ –  paklausė prana-

šo jauna mama.
„Eik, parduok aliejų ir apmokėk skolas. O 

iš to, kas liks, tu ir tavo vaikai galite gyventi“, 
– atsakė jis. Moteris ir jos sūnūs paliko pranašą 
džiaugdamiesi ir išlaisvinti dėl padaryto stebuklo 
su aliejumi.

Viešpats nori jus išlaisvinti iš negailestingo 
skolintojo, kuris vadinamas šėtonu. Šis stebuklas 
įvyks tada, kai Viešpats sklidinai pripildys jūsų 
taurę Savojo ypatingojo aliejaus! 

23. Aliejaus ąsotis     
(žr. 2 Karalių 4, 1–7)

 1 Korintiečiams 14, 19: ...verčiau ištarsiu penkis žodžius savo protu, 
kad ____________ ir kitus, negu tūkstančius žodžių kalbomis.

PASTABA: Paulius pasikartodamas aiškina, kad  kalbų  dovanos  tikslas yra ben-
drauti arba mokyti tiesos. Graikų kalbos žodis „nežinomas“ neaptinkamas jokiuo-
se Biblijos originalų rankraščiuose, bet vertėjai pavartojo šį žodį tam, kad paaiškin-
tų, jog ta kalba  daugumai buvo svetima, nesuprantama. Korinto bažnyčia buvo 
sudaryta iš daugybės skirtingų tautybių žmonių ir kartais susirinkimai tapdavo 
sumaištimi, kai nariai melsdavosi, liudydavo ar pamokslaudavo nesuprantama 
kalba susirinkusiesiems. Dėl tos priežasties Paulius liepė jiems tylėti, jei daugumai 
tai nesuprantama, nebent kas nors paaiškintų (1 Korintiečiams 14, 28). Mes turime 
suprasti, kad neturėtume kalbėti ar melstis ta kalba, kurios nesupranta kiti.

13.  Kokia buvo viena pagrindinių senovės Babilono ypatybių?

 Pradžios 11, 7. 9: Eime, nuženkime ir ____________  jų kalbą, 
kad ____________, ką sako vienas kitam.“ Tada jis buvo pavadintas 
____________, nes VIEŠPATS ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten 
išsklaidė juos po visą žemės paviršių.

PASTABA: Babelio bokštas yra ta vieta, kur pirmąkart buvo sumaišytos viso pa-
saulio kalbos. Abiejų hebrajų kalbos žodžių – „Babelis“ ir „Babilonas“ – reikšmė 
yra „babel“, t. y. „sumaištis“. Apreiškimo 18-ame skyriuje Dievas kviečia Savo žmo-
nes išeiti iš dvasinio Babilono. Viena dvasinio Babilono ypatybių – kalbų sumai-
šymas.

14.  Ar pripildyti Dvasios tie, kurie sąmoningai laužo Dievo     
 įsakymus?

 Jono 14, 15–17: Jei Mane mylite, jūs laikysitės Mano____________, 
Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Globėją... ______________  
Dvasią.

 Apaštalų darbai 5, 32: ...Šventoji  Dvasia, kurią  Dievas  suteikia Jo 
____________.

PASTABA: Galinga  Šventosios  Dvasios  jėga negali apsigyventi  tuose, kurie atsi-
sako paklusti Dievo įsakymams.

15.  Pagal Paulių kurios dvasinės dovanos mes turėtume trokšti?

 1 Korintiečiams 14, 4–5: Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas 
pranašauja – ugdo Bažnyčią... Kas ____________, yra didesnis už tą, 
kuris kalba kalbomis.

 1 Korintiečiams 14, 12: Taigi ir jūs, uoliai ieškantys Dvasios dovanų, 
siekite jų gausos ____________.

PASTABA: Nepaisant to, kad Paulius suteikė didesnę svarbą pranašavimo dova-
nai nei kalbėjimui kalbomis, kai kurie moko, jog kiekvienas žmogus, kuris yra pri-
pildytas Šventosios Dvasios, kalbės kalbomis. Iš daugiau nei 25-ių Biblijoje pateik-
tų pavyzdžių, kuriuose Dievas pripildydavo Savo žmones Šventosios Dvasios, tik 
trys yra susiję su kalbų dovana. Iš 14-os Pauliaus parašytų Naujojo Testamento 
knygų tik vienoje minima kalbų dovana – 1 Korintiečiams 14 skyrius. Iš 27-ių Nau-
jojo Testamento knygų tik trijose paminėta kalbų dovana.

16.  Kodėl Dievas pripildo žmones Šventosios Dvasios?

 Apaštalų darbai 1, 8: Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs 
gausite Jos ____________  ir tapsite Mano ____________.

 Apaštalų darbai  4, 31: Visi prisipildė Šventosios Dvasios ir 
ėmė____________  skelbti Dievo ____________.

PASTABA: Dievas pripildo mus Savo Dvasios  ir suteikia galią liudyti.

17.  Ar įmanoma pastebėti, kad žmogus buvo pripildytas      
 Šventosios Dvasios?

 Mato 7, 20: Taigi jūs pažinsite juos iš ____________.

PASTABA: Ar žmogus yra pakrikštytas Šventąja Dvasia ar ne mes atpažįstame ne 
pagal Dvasios dovanas, bet  pagal Dvasios vaisius, kurie yra meilė, džiaugsmas, 
ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas 
(Galatams 5, 22–23).

18.  Kaip aš galiu būti pakrikštytas Šventosios Dvasios  
 krikštu? 

 Luko 11, 13: Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų 
daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, 
kurie Jį ____________.“

PASTABA: Kaip Jėzus gavo Dvasios be saiko, taip ir mes galime prašyti Dievą, 
kad Jis pripildytų mūsų indus sklidinai, bet pirmiausia turime juos ištuštinti pa-
vesdami Jam savo širdis.

  

Jūsų atsiliepimas
Jėzus laukia ir trokšta įpilti Savo brangaus Šventosios Dvasios aliejaus į 
jūsų gyvenimą. Ar norėtumėte dabar Jį paprašyti, kad Jis vadovautų jūsų 
mintims ir širdims?

Atsakymas: ______________________________
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Tyrinėjimas
Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1. Ką simbolizuoja indas ir aliejus Biblijoje?

 A. 2 Korintiečiams 4, 7:   Deja, šitą lobį mes nešiojamės moliniuose 
_____________, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš 
mūsų, bet iš Dievo. 

 B. 1 Samuelio 16, 13: Paėmęs ragą aliejaus, Samuelis patepė jį brolių 
akivaizdoje. Nuo tos dienos __________  galingai užvaldė Dovydą.

 
PASTABA: Biblija moko, kad Dievas yra puodžius, o mes esame  molis (Jeremijo 
18, 1–6; Romiečiams 9, 20. 21). Kiekvienas žmogus yra sukurtas tam tikram tikslui. 
Biblijoje  aliejus yra naudojamas kaip Šventosios Dvasios simbolis. Hebrajų šven-
tykloje  žvakidėms  buvo naudojamas  tyras alyvuogių aliejus. Tai buvo  puiki  
iliustracija  kaip Šventoji Dvasia apšviečia  protus. Dievas  trokšta  pripildyti Savo 
žmones Šventosios Dvasios (Joelio 2, 28).

2. Šventoji Dvasia yra beasmenė jėga ar Ji yra Dievas?

 Apaštalų darbai 5, 3–4: Petras paklausė: „Ananijau, kodėl šėtonas 
užvaldė tavo širdį? Kodėl gi tu pamelavai __________ __________..?   
Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui!“

 Efeziečiams 4, 30: Ir _______________  Šventosios Dievo Dvasios, 
kuria esate paženklinti atpirkimo dienai.

PASTABA: Apaštalas Petras paskelbė, kad melavimas Šventajai Dvasiai yra me-
lavimas Dievui. Be to, Jėzus liepė  mums krikštytis vardan Tėvo, Sūnaus ir Šven-
tosios Dvasios vardu (Mato 28, 19–20), o tai rodo, kad Šventoji Dvasia yra trečias 
Dievybės asmuo, lygus Tėvui ir Sūnui. Biblija tvirtina, kad mes galime nuliūdinti 
Šventąją Dvasią, tai reiškia, kad Ji turi jausmus. Ji nėra tik  beasmenė jėga. Šventa-
jame Rašte Dvasia yra apibūdinama kaip Globėjas Šventoji Dvasia, Tiesos Dvasia, 
Viešpaties Dvasia, septynios Dievo Dvasios ir paprastai – Dvasia. Visi šie įvardiji-
mai nusako asmenybę.

3. Koks yra pagrindinis Šventosios Dvasios vaidmuo?

 Jono 16, 13: Kai ateis toji Tiesos Dvasia, Ji ____________  jus į tiesos 
pilnatvę ...bet skelbs, ką bus išgirdusi ir __________, kas turi įvykti.

 Jono 14, 26: Jis __________  jus visko ir viską primins, ką esu jums 
pasakęs.

PASTABA: Jėzus pažadėjo, kad  bus su mumis visuomet. Jis yra ir bus mumyse 
per Šventosios Dvasios asmenį (Jono 14, 17).

4. Kokia nuodėmė yra neatleistina?

 Mato 12, 32: Jei kas tartų žodį prieš ____________, tam bus atleista, 
o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam ____________  atleista nei 
šiame, nei būsimajame gyvenime.

PASTABA: Piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią nėra tik vienkartinis įžeidimas, 
bet nuolatinis priešinimasis tiesai ir dėl to įvyksta galutinis Dievo valios atmeti-
mas (Hebrajams 10, 26–27). Kai žmogus pakartotinai priešinasi ir atmeta Šventosios 
Dvasios įtikinimus, jo sąžinė  pamažu atbunka ir jis daugiau nebegirdi Šventosios 
Dvasios balso. Žmogus, kuris baiminasi, jog padarė „neatleidžiamą nuodėmę“, 
labai tikėtina, kad jos apskritai nepadarė.

 
5. Kokios Šventosios Dvasios dovanos gali būti suteiktos 

žmogui?

 1 Korintiečiams 12, 8–10: Antai vienam Dvasia suteikia 
____________, kitam ta pati Dvasia – ____________, kitam – 
____________ toje pačioje Dvasioje, kitam – ____________ dovaną toje 
vienoje Dvasioje, kitam – ____________ darbus, kitam – ____________, 
kitam – dvasių atpažinimą, kitam ____________ dovaną, kitam – kalbų 
aiškinimą.

PASTABA: Kai Šventoji Dvasia apsireiškia mūsų gyvenimuose, Ji suteikia mums 
skirtingų dovanų. Kiekvienas  gauna  skirtingą  dovaną (1 Korintiečiams 12, 29–
31). Šventasis Raštas  pabrėžia, kaip svarbu yra būti pripildytiems Dvasios. Jėzus 
mokė (Jono 3, 5): „Kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę.“ Liūdna, 
bet dažnai Šventoji Dvasia ir Jos vaidmuo lieka nesuprasti. Kai kurie žmonės yra 
mokomi, jog Šventoji Dvasia yra beasmenė jėga, kiti neigia Jos įtaką kasdieniame  
gyvenime, dar kiti teigia, jog tie, kurie bus pripildyti Šventosios Dvasios, kalbės 
kalbomis.

6. Kokia dvasinė dovana tapo diskusijų tema Korinto 
bažnyčioje?

 1 Korintiečiams 14, 1–2: ...ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai 
pranašavimo. Kas kalba ____________, ne žmonėms kalba, bet Dievui.

PASTABA: Ankstyvosios krikščioniškos Bažnyčios dienomis kalbų dovana tapo  
sumaišties ir diskusijų  tema. Dėl tos priežasties didžiąją šios pamokos tyrinėjimo 
dalį paskyrėme paaiškinti, kas Biblijoje teigiama apie šią dovaną.

7. Kaip Jėzus pažadėjo padėti Savo mokiniams skelbti 
Evangeliją visam pasauliui?

 Morkaus 16, 17: Kalbės naujomis ____________.

PASTABA: Biblijoje žodis „kalbomis“ paprastai reiškia „kalba“. Jėzaus mokiniai 
buvo šviesaus proto, bet dauguma jų neturėjo išsilavinimo. Tam, kad jie paskelbtų 
Evangeliją pasauliui, Jėzus pažadėjo jiems suteikti antgamtinę jėgą kalbėti kitų 
tautų kalbomis, kurių anksčiau jie nemokėjo.

8. Kas įvyko, kai ant mokinių buvo išlieta Šventoji Dvasia?

 Apaštalų darbai 2, 1. 4: Atėjus ____________ dienai... visi pasidarė 
pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis ____________, kaip 
Dvasia jiems davė prabilti.

PASTABA: Sekminės buvo žydų šventė, kuri buvo švenčiama praėjus 50 dienų po 
Paschos. Iš viso pasaulio pasišventę žydai susirinko į Jeruzalę pagarbinti. Dievas 
tuo metu suteikė mokiniams kalbų dovaną tam, kad jie galėtų paskelbti Evangeliją 
atkeliavusiems žmonėms jų gimtąja kalba. Tie, kurie įtikėjo, nešė gerąją žinią atgal 
į tas šalis, iš kurių buvo atkeliavę.

9. Ką patyrė  šie atkeliavę žydai, kai buvo išlieta Šventoji 
Dvasia?

 Apaštalų darbai 2, 11: ...– mes visi girdime juos skelbiant įstabius 
Dievo darbus ____________.

PASTABA: Kartais siūloma galvoti, jog „kalbų  dovana“ yra „dangiška  kalba“, 
kurią supranta tik Dievas arba tik tie, kurie turi aiškinimo dovaną. Biblija aiškiai 
atskleidžia, jog  mokiniai ir tie, kurie klausėsi, suprato, kas buvo skelbiama – „įs-
tabūs Dievo darbai“. Šventajame Rašte užrašyti tik trys pavyzdžiai apie kalbėjimą 
kalbomis. Apžvelgėme pirmąjį, o dabar apžvelgsime ir kitus du tam, kad susida-
rytume aiškesnį supratimą apie šią dovaną.

10.  Kas įvyko, kai Petras pamokslavo Kornelijui ir jo  
 namiškiams?

 Apaštalų darbai 10, 44. 46: Petrui tebekalbant šiuos dalykus, Šventoji 
Dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio... Mat jie girdėjo juos 
kalbant kalbomis ir ____________ Dievą.

PASTABA: Kornelijus buvo italų kohortos šimtininkas (Apaštalų darbai 10, 1), Petras 
buvo žydas ir kalbėjo aramėjų kalba. Istorija mums pasakoja, jog romiečių  na-
muose tarnų galėjo būti iš viso pasaulio. Tame susitikime buvo jaučiamas kalbos 
barjeras. Kai Šventoji Dvasia nužengė ant Kornelijaus ir jo namiškių, su Petru at-
vykę tikintieji galėjo suprasti, kad jie kalba kita kalba nei jų gimtoji. Jie girdėjo juos 
„šlovinant Dievą“ ta kalba. Vėliau Petras, užrašydamas šį patyrimą bažnyčios va-
dovams Jeruzalėje, pasakė: „Kai aš pradėjau kalbėti, Šventoji Dvasia nužengė ant jų, 
kaip pradžioje yra atsitikę ir mums“ (Apaštalų darbai 11, 15). Kornelijus ir jo namiškiai 
gavo tokią pat kalbų dovaną, kaip ir mokiniai Sekminių dieną. Jie kalbėjo kalbo-
mis, kurias buvo galima suprasti.

11.  Kas įvyko, kai Paulius pamokslavo dvylikai Efezo  
 mokinių?

 Apaštalų darbai 19, 6: Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir ant jų 
nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir ____________.

PASTABA: Paulius, kuris buvo labiausiai išsilavinęs žmogus ir daugiausia ke-
liavęs iš visų apaštalų, mokėjo daug kalbų (1 Korintiečiams 14, 18). Kai Šventoji 
Dvasia nužengė ant dvylikos vyrų iš Efezo, Paulius ir Lukas galėjo suprasti juos 
pranašaujant kalbomis, kurių  anksčiau jie nemokėjo.

12.  Kas Biblijoje sakoma apie kalbų dovaną, kurios negalima  
 suprasti?

 1 Korintiečiams 14, 9: Jei, kalbėdami kalbomis, netarsite 
____________ žodžių, tai kaipgi bus galima suprasti ką sakote?


