Mato 22, 37–39: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa ___________________,

Jūsų atsiliepimas

panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį.

Ar trokštate turėti su Jėzumi mylinčius santykius, kurie padėtų jums tapti

visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis –

1 Jono 5, 3: Nes tai ir yra Dievo ______________________ – vykdyti
Jo įsakymus.

PASTABA: Meilė yra stebuklinga motyvacija. Pirmieji keturi įsakymai susiję su
mano pareiga Dievui. Kai Jį myliu, šių įsakymų vykdymas – malonumas. Likusieji šeši įsakymai susiję su mano pareiga žmonėms. Jei tikrai myliu žmones, tai
netrokšiu nieko, kas juos įskaudintų.

14. Ar galiu būti tikras krikščionis, nesilaikydamas Jo
įsakymų?
1 Jono 2, 3–4: Iš to patiriame, jog esame Jį pažinę, kad

______________________ Jo įsakymų. Kas sakosi Jį pažinęs, bet Jo

įsakymų nesilaiko, tas _______________________, ir nėra jame tiesos.

15. Ar kai kurie Senojo Testamento įstatymai daugiau
nebesaisto krikščionių?
Efeziečiams 2, 15: Jis panaikino įsakymų Įstatymą su jo
____________________.

PASTABA: Taip, potvarkiai, kurie reguliavo kunigavimą ir aukojimo sistemą,
buvo panaikinti, nes jie nurodė į Kristų (Kolosiečiams 2, 13–17). Jis išpildė juos kaip
tikrasis Dievo Avinėlis.

16. Ko ypač nekenčia velnias?
Apreiškimo 12, 17: Ir įnirto slibinas [velnias] prieš

______________________ [bažnyčią], ir metėsi kautis su kitais jos

palikuonimis (ištikimieji paskutinėmis dienomis), kurie laikosi Dievo
_______________________ ir saugoja Jėzaus liudijimą.

PASTABA: Šėtonas nekenčia ir yra įsiutęs dėl Dievo paskutinių laikų bažnyčios,
kuri paklūsta Jėzaus įsakymams ir moko žmones, kad yra dieviška galia, pakeičianti nusidėjėlį šventuoju.

17. Koks yra šlovingas apdovanojimas, laikantiesiems Dievo
Įstatymo?
Jono 15, 11: Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų Manasis džiaugsmas
ir kad jūsų _____________________ _____________________

Jo džiaugsmingu, paklusniu vaiku?

Atsakymas: ______________________________

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

Paralelės tarp Biblijos veikėjų ir Jėzaus

Daugelis Biblijos herojų yra Jėzaus modeliai ir pavyzdžiai. Mozė,
Juozapas, Dovydas ir Saliamonas – šių žmonių gyvenimai tam tikru
momentu buvo Kristaus gyvenimo ir tarnystės šešėlis. Jų patyrimų panašumais buvo siekiama padėti pasauliui pripažinti Jėzų kaip Dievo
Sūnų.
Danieliaus patyrimas dėl paklusnumo yra dvasinės paralelės pavyzdys. Atkreipkite dėmesį į šiuos panašumus:
• Medo Persijos pareigūnai norėjo pašalinti Danielių iš jo aukšto
posto, nes jie pavydėjo jo artimų santykių su karaliumi. „Karalius ketino paskirti jį valdyti visą karalystę“ (Danieliaus 6, 4). Panašiai ir Jeruzalės
vadovai norėjo atsikratyti Jėzaus, nes jie pavydėjo Jo artimų santykių
su visatos Karaliumi (Jono 5, 18–20).
• Medo Persijos pareigūnai sekiojo Danielių, ketindami pagauti
jį darantį ar sakantį kažką netinkamo (Danieliaus 6, 5). Jėzaus dienų
religiniai vadovai siuntė šnipus, kad susektų Jėzų sakantį ar darantį
kažką negero (Luko 20, 19–20).
• Danieliaus priešai jokios kaltės jame nerado, taigi jie paspendė
spąstus, kad įgyvendintų savo ketinimus (Danieliaus 6, 6–10). Panašiai
ir vyriausieji kunigai ir Rašto aiškintojai susimokė su Judu Iskarijotu
paspęsti Jėzui spąstus (Luko 22, 2–6). Tačiau Pilotas pareiškė, kad nerado Jėzuje kaltės (Jono 19, 4).
• Po to, kai Danielius buvo įmestas į liūtų duobę, ant įėjimo buvo
užristas akmuo ir užantspauduotas su valdžios antspaudu (Danieliaus
6, 17–18). Jėzus taip pat buvo paguldytas į kapą, kuris taip pat prie
durų turėjo didelį akmenį ir buvo valdžios užantspauduotas (Mato 27,
58–60; 65–66).
• Abu – ir Danielius, ir Jėzus – buvo nekalti ir iš savo žemiškų
kalėjimų išėjo gyvi (Danieliaus 6, 24; Morkaus 16, 5–6).
Pažiūrėkime, ar jūs galite rasti daugiau paralelių tarp Biblijos veikėjų ir Jėzaus gyvenimo...

______________________.

Patarlių 29, 18: Kurie laikosi Įstatymo, būna _____________________.
Psalmė 119, 165: Didi _______________________ mylintiems Tavo
Įstatymą; jiems nėra suklupimo akmens.

PASTABA: Laimė, džiaugsmas, ramybė ir apstesnis gyvenimas ateina tiems, kurie paklūsta Dievo Įstatymui. Be abejo, Dovydas kalbėjo, kad Dievo įsakymai yra
brangesni už auksą (Psalmė 19, 11).
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6. Karaliaus įsakymas
(žr. Danieliaus 6, 1–28)

P

o to, kai medų ir persų karalius Darijus užkariavo Babiloną, jis nužudė visus Babilono vyriausybės pareigūnus, išskyrus vieną. Tas laimingas žmogus
buvo Danielius, tikrojo Dievo tarnas. Prieš septyniasdešimt metų jis kaip belaisvis buvo atgabentas iš Judo
į Babiloną ir buvo išmokytas tarnauti rūmuose kaip
Babilono karaliaus patarėjas. Danielius tapo žinomu
visoje karalystėje kaip turintis „nepaprastą dvasią“ (Danieliaus 5, 12; 6, 4).
Karalius Darijus ne tik pasigailėjo Danieliaus, bet ir
„svarstė paskirti jį valdyti visą karalystę“ (Danieliaus 6, 4).
Kai Medo Persijos pareigūnai sužinojo, kad karalius ketina paskirti
seną hebrajų belaisvį jų valdovu, jie
tapo pavydūs ir pasipiktinę. Taigi
jie susimokė paskatinti Darijų pasirašyti įstatymą, nurodantį, kad kitas
trisdešimt dienų tas, kuris garbins
bet kokį dievą ar žmogų, išskyrus
karalių, turi būti įmestas į liūtų
duobę (Danieliaus 6, 8). Akivaizdu,
kad šie vyrai žinojo, jog Danielius
buvo nepalenkiamas savo pamaldžiu gyvenimu ir tvirtu pasišventimu paklusti Dievo Įstatymui, kuris
draudžia garbinti bet kokius kitus
dievus (Išėjimo 20, 3).
Kaip jie ir tikėjosi, pareigūnai
išgirdo pro jo atvirą langą jį besimeldžiantį Dievui. Kai karalius Darijus
sužinojo, kad jis buvo apgautas ir kad jo senas draugas
papuls į liūtų duobę, jis stengėsi atrasti kokį nors būdą
išvaduoti Danielių iš kvailo jo paties pasirašyto įstatymo. Bet įstatymo nebebuvo galima pakeisti. Danielius
buvo įmestas į liūtų duobę, tačiau Dievas apdovanojo
jį už ištikimybę, pasiųsdamas angelą, kad užčiauptų
liūtų nasrus (Danieliaus 6, 23).
Pranašystė nurodo, kad paskutinėmis dienomis
panašiai Dievo žmonės turės apsispręsti, kuriam karaliui ir kuriam įstatymui jie paklus.

Tyrinėjimas

Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.
1. Ar gali būti Dievo moralinis Įstatymas pakeistas arba
panaikintas?
Luko 16, 17: Greičiau dangus ir žemė ____________________, negu iš
Įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis.

Psalmė 89, 35: Savo Sandoros su juo ___________________, Savo
lūpų pažado _________________.

Psalmė 111, 7–8: Jo įsakai tvirti, patikimi _____________________
amžiais.

Malachijo 3, 6: Aš esu VIEŠPATS, ir Aš __________________.
PASTABA: Jokiomis aplinkybėmis Dešimt Dievo įsakymų niekada negali būti pakeisti arba panaikinti. Tai nekinta, kaip ir pats Dievas. Tris kartus Biblijoje žemiški
karaliai (Erodas, Ahasveras ir Darijus) išleido įstatymus, kuriuos vėliau norėjo pakeisti, bet nebegalėjo. Jei nebuvo galima pakeisti silpnų, abejojančių karalių įstatymų, tai kaip kas nors gali galvoti, kad amžinasis Dievo Įstatymas – užrašytas
Jo pirštu ant akmens – gali būti pakeistas? Pažvelkite į šį Dievo ir Jo Įstatymo
palyginimą.

DIEVAS YRA: 					

ĮSTATYMAS YRA:

Luko 18, 19 ...................................... GERAS ................................. Romiečiams 7, 12
Izaijo 5, 16 ........................................ ŠVENTAS ........................... Romiečiams 7, 12
Pakartoto Įstatymo 32, 4 .............. TEISINGAS ........................ Romiečiams 7, 12
Mato 5, 48 ....................................... TOBULAS ............................ Psalmė 19, 8
1 Jono 4, 8 ......................................... MEILĖ ................................. Romiečiams 13, 10
Išėjimo 9, 27 ..................................... TEISUS ............................... Psalmė 19, 10
Pakartoto Įstatymo 32, 4 .................. TIESA ............................... Psalmė 119, 142. 151
Jono 4, 24 ...................................... DVASINGAS .......................... Romiečiams 7, 14
Malachijo 3, 6 ............................ NESIKEIČIANTIS .................. Mato 5, 18
Pradžios 21, 33 ............................... AMŽINAS ........................... Psalmė 111, 7–8
Dievo Įstatymas negali būti pakeistas, nes jame yra užrašytas Jo charakteris. Šlovingi Rašto žodžiai, kurie apibūdina Dievą, taip pat apibūdina ir Jo Įstatymą.
Dievo Įstatymas yra raštu apibūdintas Jo charakteris. Neįmanoma pakeisti Dievo
Įstatymo, kaip ir neįmanoma pakeisti paties Dievo.

2. Kas, anot Biblijos, yra nuodėmė?
1 Jono 3, 4: Nuodėmė – tai Įstatymo __________________.

Romiečiams 3, 20: Per ___________________ tik pažįstame nuodėmę.
PASTABA: Velnias nekenčia Įstatymo, nes jis padeda suvokti, kad mums reikia
Išgelbėtojo, jog išsivaduotume iš nuodėmės. Romiečiams 4, 15 rašoma: „Kur nėra
Įstatymo, ten nėra nė nusižengimo.“ Įstatymas nieko negali išgelbėti, bet jis parodo
mums Dievo tobulumą ir mūsų netobulumą.

3. Apie kokį Įstatymą kalbama 1 Jono 3, 4?
Romiečiams 7, 7: Bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų

Įstatymo. Ir ___________________ __________________ geismo, jei
Įstatymas nebūtų pasakęs: Negeisk!

PASTABA: Dešimt Dievo įsakymų sako: „Negeisk“. Taigi Dešimt Dievo įsakymų
Įstatymo, kurį Jis užrašė Savo paties pirštu (Išėjimo 31, 18; 32, 16), laužymas yra
nuodėmė. Kiekviena nuodėmė, kurią kada nors gali padaryti bet kuris asmuo, yra
pasmerkta mažiausiai bent vieno iš Dešimties įsakymų. Štai kodėl Dievo Įstatymas yra vadinamas „beribiu“ (Psalmė 119, 96) ir „tobulu“ (Psalmė 19, 8). Jis apima
„visas žmogaus pareigas“ (Mokytojo 12, 13). Kai mes žinome savo nuodėmes, mes
ieškome Išgelbėtojo. Taigi velnias ypač nekenčia Įstatymo, nes jis skatina ieškoti
Jėzaus, kad mus išgelbėtų ir mums atleistų.

4. Ar Jėzus laikėsi Dešimties įsakymų?
Jono 15, 10: Aš ____________________ Savo Tėvo įsakymus.
PASTABA: Jėzus iš tikrųjų laikėsi Dešimties įsakymų kaip pavyzdys mums
(1 Petro 2, 21).

5. Kiek žmonių yra nusidėję?
Romiečiams 3, 23: Nes ___________________ yra nusidėję ir stokoja
Dievo garbės.

6. Kokia bausmė gresia už nuodėmingą gyvenimą?
Romiečiams 6, 23: Atpildas už nuodėmę ___________________.
PASTABA: Jei Dievo Įstatymą būtų galima pakeisti, tai Jėzui būtų nereikėję mirti
ant kryžiaus. Faktas, kad Jėzus sumokėjo nuodėmės kainą ir mirė, yra įrodymas,
jog Įstatymo negalima pakeisti.

7. Kai kurie sako, kad Dešimt Dievo įsakymų nėra privalomi
Naujojo Testamento krikščionims. Ką apie tai sako Jėzus?
Mato 19, 17: Jei nori įeiti į gyvenimą, _______________________
įsakymų.

Jono 14, 15: Jei Mane mylite, jūs _______________________ Mano
įsakymų.

Apreiškimo 14, 12: Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo
______________.

PASTABA: Naujasis Testamentas aiškiai moko, kad Dievo žmonės laikysis Jo įsakymų. Visi mes žinome, kad šiandien pasaulis ištiktas didelės bėdos, nes daugelis
nebemano, kad yra svarbu paklusti Dievo Įstatymui. Biblija kalba apie mūsų dienas: „Jau metas veikti VIEŠPAČIUI, nes Tavo Įstatymas pažeidžiamas“ (Psalmė 119, 126).

8. Kaip yra įmanoma laikytis įsakymų?
Romiečiams 8, 3–4: Jis atsiuntė Savo Sūnų... pasmerkė nuodėmę kūne,
kad Įstatymo reikalavimai išsipildytų _____________________.

Filipiečiams 1, 6: Tas, kuris ___________________ pradėjo šį gerą
darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos.

Filipiečiams 4, 13: Aš visa galiu ____________________, kuris mane
stiprina.

PASTABA: Kai asmuo yra gimęs iš naujo, Jėzus Kristus per Šventąją Dvasią ateina
į žmogaus gyvenimą ir stebuklingai paklusnumą padaro įmanomą.

9. Kas yra senoji Sandora ir kodėl ji žlugo?
Pakartoto Įstatymo 4, 13: Jis paskelbė jums Savo Sandorą, kurios įsakė
laikytis, tai yra _____________________ ____________________, ir
užrašė juos ant dviejų akmens plokščių.

Hebrajams 8, 8: Jis sakė, _____________________ juos: Štai ateis

dienos, – sako Viešpats, – ir Aš su Izraelio namais ir su Judo namais
sudarysiu naują Sandorą.

10. Kokiu Įstatymu yra pagrįsta naujoji Sandora?
Hebrajams 8, 10: Ir štai kokia bus Sandora, kurią sudarysiu... sako

Viešpats: Aš duosiu __________________ _____________________
jų protams ir juos įrašysiu jų _______________________.

PASTABA: Dvi Sandoros buvo susitarimai tarp Dievo ir Jo tautos. Senoji Sandora
žlugo, nes buvo pagrįsta klaidingais žmonių pažadais ir darbais.
Visa, ką VIEŠPATS pasakė, vykdysime ir būsime klusnūs. (Išėjimo 24, 7)
Naujoji Sandora buvo sėkminga, nes tai Dievo Įstatymas, įrašytas žmonių širdyse
ir pagrįstas Jėzaus pažadais ir Jo stebuklingai veikiančia galia.
Aš duosiu Savo Įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. (Hebrajams 8, 10)
Visa asmens prigimtis pakeičiama, taigi jam malonu vykdyti Dievo valią. Atkreipkite dėmesį, kad abi Sandoros pagrįstos tuo pačiu Įstatymu, bet yra užrašytos kitoje vietoje (širdyje) ir pagrįstos geresniais (Dievo) pažadais.

11. Ar gyvenimas dėl malonės per tikėjimą padaro Dievo
Įstatymo laikymąsi neesminiu?
Romiečiams 6, 15: Tai ką gi? Gal darysime nuodėmes [laužysime
Dievo Įstatymą], jei esame ne Įstatymo, bet malonės valdžioje?!
___________________ __________________!

Romiečiams 3, 31: O gal tikėjimu mes panaikiname Įstatymą?
Nieku būdu! Priešingai, mes ____________________
____________________.

PASTABA: Tie, kuriems Jėzus atleido už Jo Įstatymo laužymą, yra dvigubai įpareigoti paklusti Jo Įstatymui. Ir, jausdami Jo palaimingą atleidimą, jie labiau nei kiti
trokšta su džiaugsmu sekti Jėzumi.

12. Ar žmonės išgelbėjami, nes laikosi Dievo Įstatymo?
Efeziečiams 2, 8–9: Jūs juk esate išgelbėti ____________________ per
tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas
nors nesigirtų.

PASTABA: Niekas nėra išgelbėtas per Dievo Įstatymo laikymąsi. Visi yra išgelbėti per stebuklingai veikiančią Dievo malonę. Bet tie, kurie yra išgelbėti ar pakeisti per Jėzaus malonę, trokš paklusti Jo Įstatymui, taip išreikšdami Jam savo
meilę ir padėką. 								
Jei Mane mylite, jūs laikysitės Mano įsakymų. (Jono 14, 15)

13. Kas skatina asmenį paklusti Dievo Įstatymui?
Romiečiams 13, 10: Taigi ____________________ – Įstatymo
įvykdymas.

