
Petras mylėjo Jėzų, bet jis itin paisė ir pa-
lankios minios nuomonės apie save. Paskutinės 
vakarienės metu, kai Jėzus įspėjo apaštalus Jo išsi-
žadėsiant, Petras pašoko ir arogantiškai prisiekė, 
kad net jeigu visi kiti pasipiktins, jis Jo niekada 
neišsižadės. Jėzus atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šią 
naktį, dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus Manęs 
išsiginsi“ (Mato 26, 34). 

Petro ketinimai buvo geri, bet savo širdyje 
esančio išdidumo jis nepripažino. Vėliau tą nak-
tį, kai būrys atėjo suimti Jėzų ir visi tik stebėjo, 
Petras išsitraukė kalaviją norėdamas apginti savo 
Mokytoją. Tačiau vos po keleto valandų, Kristaus 
teismo metu, kai Jėzaus priešai tyčiojosi iš Petro, 

jis tris kartus išsigynė Jį pažįstąs. 
Kiekvieną kartą Petras darėsi vis 
akiplėšiškesnis iki tol, kol ga-
liausiai Jo išsižadėjo nevengda-
mas pavartoti ir prisiekinėjimų 
(Mato 26, 74). 

Tuo metu ir užgiedojo gai-
dys. Tą pat akimirką, sargybi-
nių teismo salėje nuplakdinant 
Jėzų, Petras išvydo Jį atsisukusį 
ir žiūrintį į Savo mokinį su meile 
ir užuojauta, ir tai paveikė Petro 
širdį. „Petras atsiminė jam pasa-
kytą Viešpaties žodį: „Dar gaidžiui 
nepragydus, šiandien tu tris kartus 
Manęs išsiginsi.“ Jis išėjo laukan ir 
karčiai pravirko... (Luko 22, 61–62). 

Nuo tos dienos Petras tapo 
kitokiu žmogumi. Jis daugiau 

nebenorėjo įtikti miniai, nuo tada jis pasiryžo įtik-
ti tik Dievui. Po atsivertimo, atvedus jį žydų teis-
mo tarybai ir grasinant nuplakdinti, jei ir toliau 
skelbs apie Jėzų, Petras drąsiai atsakė: „Dievo rei-
kia klausyti labiau negu žmonių“ (Apaštalų darbai 5, 
29). Petras amžiams įrodė savo ištikimybę ir meilę 
Jėzui, sutikdamas būti Romos imperatoriaus, Ne-
rono nukryžiuotas aukštyn kojomis, o ne dar kar-
tą išsižadėti savo Viešpaties. 

24. Nesusitapatinti su minia?   
(žr. Mato 26, 31–75)

	 2	Tesalonikiečiams	2,	10–12:	...ir visokios nedoros apgaulės 
einantiems į pražūtį ____, kad atsisakė mylėti _______, kuri būtų juos 
išganiusi. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant ________ 
melu; taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.

	 Jono	3,	19:	Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet 
žmonės labiau ______ tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo _________.

PASTABA: Šventasis Raštas moko, kad Jėzus yra tiesa (Jono 14, 6). Priimti ar at-
mesti tiesą yra priimti ar atmesti Jėzų.

13.		Ar	tie,	kurie	persekios	Dievo	žmones	paskutinėmis		 		
	dienomis,	bus	įsitikinę,	kad	elgiasi	teisingai?

 Jono	16,	2: „...ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis 
___________ Dievui.“ 

14.		Kaip	Petras	apibūdina	tuos,	kurie	suprato	tiesą,	bet					 					
	atsisakė	ją	vykdyti?

  
 2	Petro	2,	21–22:	Jiems būtų buvę geriau ______ nepažinti teisumo 

kelio, negu, jį pažinus, _________ nuo jiems duoto šventojo įsakymo. 
Jiems yra nutikę, kaip teisingai sako patarlė: Šuo sugrįžo prie savo 
vėmalo ir: „Išmaudyta kiaulė vėl __________ purvyne.“

15.		Ar	sekant	Jėzų	reikėtų	tam	tikros	kovos	ir	savojo	„aš“		 				
	atsižadėjimo?

 Luko	9,	23:	Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui Mane, 
________ savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi.“

16.		Ar	išmintinga	vilkinti	arba	atidėti	sprendimą	sekti	paskui		
	Jėzų?

	 Hebrajams	3,	7:	Jei šiandien ______ Jo balsą, neužkietinkite savo 
širdžių.

	 Hebrajams	2,	3: „...tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, jei ___________ 
tokį didį išganymą?“

 2	Korintiečiams	6,	2: Štai _____ palankus metas, štai dabar išganymo 
______!

PASTABA: Geriausias laikas klausytis Dievo balso yra tuomet, kai jį išgirsti, ir 
tinkamiausias laikas vykdyti Dievo valią yra tuomet, kai Jis atskleidžia jums ją. 
Šėtono mėgstamiausi spąstai – suvilioti  žmones mintimi, kad jie turi daug lai-
ko priimti šį sprendimą. Velnias žino, kad atsiversti kviečiančios Dievo Dvasios  
balsas tỹla, jei jo nepaisoma.  Nesuskaičiuojami milijonai bus prarasti nuoširdžiai 
planavusiųjų sekti paskui Jėzų kada nors ateityje, bet tas „kada nors“ taip niekada 
ir neateis.

17.		Kokios	palaimos	žadamos	priėmus	tiesą	ir	ja	gyvenant?

	 Psalmė	119,	165:  Didi _________ mylintiems Tavo Įstatymą; jiems 
nėra suklupimo akmens.

 Jono	8,	32: „...jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus ________.“
	 1	Petro	1,	22: Klusnumu tiesai _____________ savo sielas 

neveidmainiškai brolių meilei, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus.

PASTABA: Nuostabi ramybė, saugumo jausmas ir laisvės pojūtis užlieja širdis ir 
gyvenimus tų, kurie priima ir paklūsta tiesai.

18.		Kokį	klausimą	Jėzus	uždavė	Petrui	tris	kartus?

  Jono	21,	17: Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar 
________ Mane?“ 

PASTABA: Tai yra svarbiausias klausimas, kai kalbama apie visapusišką atsidavi-
mą Dievo valiai. Ar mylite Jį?

Jūsų atsiliepimas
Šiame nuodėmingame pasaulyje tiesa niekada nebus populiari, ir minia beveik 
visada pasirinks lengvąjį kelią. Bet Jėzus parodė Savo neįtikėtiną meilę jums, 
atiduodamas Savo gyvybę, užmokėdamas tokią kainą už visas jūsų nuodėmes. 
Viešpats turi puikų planą jūsų gyvenimui. Štai kodėl Jis atskleidė Savo tiesą 
jums. Ar dabar norite grąžinti tą meilę, atiduodamas Jam visą savo širdį, nu-
spręsdamas priimti Jį kaip savo Viešpatį, ir sekti Jį, kur tik Jis ves?

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

1.		Kaip	Dievas	nustato,	kad	tarnaujame	Jam?

 Mato	7,	21:	Ne kiekvienas, kuris Man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ 
_________ į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris __________ Mano 
dangiškojo Tėvo valią.

 Romiečiams	6,	16: Argi nežinote, kad ________ kam nors vergiškai 
tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, ___________, ar tai būtų 
nuodėmė, vedanti į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą.

PASTABA: Iš tikro yra paprastas principas – mūsų ištikimybę galima nustatyti pa-
gal tai, ko mes klausome. Jei teigtume esą Dievo tarnai, tačiau klausytume velnio 
arba pasaulio nurodymų, mes tik apgaudinėtume save.

2.		Kai	Dievo	ir	žmonių	įstatymai	nesutampa,	kurių,	pasak	
Petro,	mes	turėtume	laikytis?

 Apaštalų	darbų	5,	29: Petras ir apaštalai atsiliepė: „_____ reikia 
klausyti labiau negu žmonių.“

PASTABA: Po to, kai Petras atsivertė ir pamilo Jėzų, žydų teismo tarybai sakė, kad 
pirmiausia jis bus ištikimas Dievui. Mes sužinojome, kad paskutinėmis dienomis 
žvėries ir pasaulio įstatymai prieštaraus Dievo įstatymams. Tad jau dabar turime 
nuspręsti paklusti Dievo įstatymams nepaisant pasekmių.

3.		Kaip	geriausiai	galime	parodyti	meilę	Dievui?	

 Jono	8,	31: Jėzus kalbėjo įtikėjusiems Jį žydams: „Jei laikysitės ______ 
________, jūs iš tikro būsite Mano mokiniai.“

 Jono	14,	15: „Jei Mane mylite, ___________ Mano įsakymų.“
 1	Jono	2,	4:	„Kas sakosi Jį pažinęs, bet Jo ________ nesilaiko, tas 

melagis, ir nėra jame tiesos.“

PASTABA: Žmogaus meilė Jėzui geriausiai atsiskleidžia kada vykdome Jo valią, ir 
Dievo Įstatymas yra puikiausia Jo valios išraiška (Psalmė 40, 9).

4.		Anot	Jėzaus,	kodėl	veidmainiai	skrupulingai	laikėsi	savo				
religingumo?

 Mato	6,	2:	Kad būtų žmonių __________.
 Mato	6,	5:	Kad būtų žmonių ___________.

PASTABA: Biblijoje mums sakoma, kad  „žmogus mato, kas akimis matoma, o VIEŠ-
PATS žiūri į širdį“ (1 Samuelio 16, 7). Tikram krikščioniui daug labiau rūpi ką Die-
vas galvoja apie jį, o ne pasaulis.

5.		Ar		reikia	paisyti	minios	nuomonės?

 Išėjimo	23,	2: Neseksi daugumos _______ ___________, darydamas 
pikta.

	 Mato	7,	13–14: Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus 
kelias į _________, ir ____________.  Kokie ankšti vartai ir koks siauras 
kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.

 1	Petro	3,	20: Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant laivą, 
kuriuo ______________, tai yra aštuoni asmenys, buvo ________ 
vandeniu.

PASTABA: Šis pasakojimas atskleidžia, kad minia beveik visada priima neteisin-
gus sprendimus. Juk tai minia norėjo užmėtyti akmenimis Mozę ir grįžti atgal į 
Egipto vergiją (Skaičių 14, 4–10). Minia šaukė: „Ant kryžiaus, ant kryžiaus Jį!“ (Luko 
23, 21) Ir dauguma, o ne mažuma bus tų, kurie paskutinėmis dienomis priims 
žvėries ženklą (Apreiškimų 13, 16).

6.	Ką	mano	 Jėzus	 apie	mūsų	 tradicijų	 priešpastatymą	Dievo	
įsakymams?

 Morkaus	7,	7.	9:	_________ jie Mane garbina, mokydami žmonių 
išgalvotų priesakų... Ir Jis pridūrė: „Puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, 
norėdami išsaugoti ________ papročius!“

7.			Ar	tikra	krikščionybė	išliks	populiari	paskutinėmis			
dienomis?

	 Mato	24,	9:	Jūs būsite dėl Manęs ______ tautų _________.
 2	Timotiejui	3,	12: Ir visi, kurie _______________ gyventi Kristuje 

Jėzuje, bus persekiojami.
 Apreiškimo	12,	17: Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi ______ su 

_____ jos palikuonimis.
	 Apreiškimo	13,	15: „...visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, 

būtų _________.

PASTABA: Paskutinėmis dienomis šėtonas ir jo pasekėjai kovos prieš Dievo ištiki-
muosius, Biblija tikinčius vaikus.

8.		Ar	įmanoma	tuo	pat	metu	tarnauti	Dievui	ir	miniai?

 Mato	6,	24:	Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno 
________, o kitą ______, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers.

 

 Mato	12,	30:	Kas ne su Manimi, tas ______ Mane...

PASTABA: Mūšyje tarp Kristaus ir šėtono nėra neutralios teritorijos. Neįmanoma 
peršokti tvoros ir tapti žiūrovu. Jei nebendradarbiaujame su Jėzumi, mes iš tikrųjų 
padedame velniui.

9.		Ar	išmintinga	mylėti	draugą	arba	šeimos	narį	labiau	už	Jėzų?

	 Mato	10,	37:	Kas myli tėvą ar ________ labiau negu Mane, nevertas 
Manęs. Kas myli sūnų ar dukterį ___________ negu Mane, nevertas 
Manęs.

	 Luko	14,	26: „Jei kas ateina pas Mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, 
motinos, _________, vaikų, brolių, seserų ir net savo _______, negali 
būti Mano mokinys.“ (Neapykantoje – t.y. mažiau mylėti).

	 Mato	12,	50:	„Kiekvienas, kas tik vykdo Mano dangiškojo Tėvo 
_______, yra Man ir brolis, ir sesuo, ir ________.“

PASTABA: Šiuose žodžiuose Jėzus atskleidžia, kad geriausias būdas, norint pa-
siekti ir išgelbėti mūsų mylimus žmones, – Jį laikyti svarbiausiu savo gyvenime. Ir 
neatleistina klaida yra, kada prisirišame prie šeimos arba draugų, o ne atsiduoda-
me svarbiausiai savo pareigai – mūsų Išganytojui ir Kūrėjui.

10.		Ar	išmintinga	yra	labiau	vertinti	klestinčią	karjerą,			 			
	žemiškus	turtus	nei	Jėzų?

 Mato	16,	26: Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą ______, o 
pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti _________?

 Luko	12,	15: „...nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo 
______.“

PASTABA: Tikėjimas, kad laimė ir saugumas galimi pasiekti gerai uždirbant 
ir įgyjant gražius daiktus, yra nedovanotina apgaulė. Priešingai, Jėzus sakė: 
„Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo kara-
lystę“ (Morkaus 10, 25).

11.		Ar	protinga	yra	ir	toliau	nepaklusti	Dievo	valiai	po	to,	kai			
	Jis	atskleidė	mums	tiesą?

 Ozėjo	4,	6:  Mano tauta _______, nes jai stinga pažinimo; kadangi tu 
________ pažinimą, atmesiu tave kaip Savo kunigą; kadangi tu užmiršai 
savo Dievo ________, užmiršiu ir Aš tavo vaikus.

 Hebrajams	10,	26: O jeigu, ______ aiškų _________ pažinimą, 
mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes 
nebelieka.

 
12.		Kas	atsitiks	tiems,	kurie	ir	toliau	atmeta	tiesą?


