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Leisk laiką
su Dievu

Ši knyga priklauso:



?Ar tu ką nors žinai apie Dievą?

Dievas sukūrė pasaulį. Jis sukūrė ir tave. Dievas galingas, 
tobulas ir tyras. Jis domisi tavimi ir myli tave. 

Tačiau yra viena didelė problema. Tarp tavęs ir Dievo yra nuodėmė. Ji – tai viskas, 
ką darai taip, kaip tu pats nori, o ne kaip nori Dievas. Mes visi norime patys tvarkyti 
savo gyvenimą. Biblijoje skaitome: „Jūsų kaltės [nuodėmės] atskyrė jus nuo jūsų Die-
vo“ (Izaijo 59,2). Nuodėmė kliudo tau pažinti Dievą. Galutinė bausmė už nuodėmę 
– būti amžinai atskirtam nuo Dievo. 

Dievas siuntė savo vienintelį Sūnų Jėzų į žemę gelbėti tavęs iš nuodėmės. Dievo 
Sūnus tapo žmogumi ir gyveno žemėje 33 metus. Jis nepadarė jokios nuodėmės, visa-
da klausė Dievo. Tačiau Dievas numatė, kad Jo Sūnus turės mirti už tavo nuodėmes, 
todėl Jėzus ir buvo prikaltas prie kryžiaus. Visos žmonių padarytos nuodėmės buvo 
uždėtos Jėzui, kai Jis nukryžiuotas mirė. Jis buvo nubaustas, nors nepadarė nė vienos 
nuodėmės. Po trijų dienų Dievas prikėlė Jėzų. Biblijoje skaitome: „Kristus numirė už 
mūsų nuodėmes … ir buvo prikeltas trečiąją dieną“ (1 Korintiečiams 15,3–4). Jėzus ir 
šiandien gyvas ir valdo kaip dangaus Karalius. 

Ar tu nori, kad didžiulė kliūtis tarp 
tavęs ir Dievo būtų pašalinta?

Pripažink Dievui, kad nusidėjai. Dievas sako: „Tad atgailaukite ir 
atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės“ (Apaštalų darbų 
3,19). Gailėkis, kad kada nors pasakei, pagalvojai ir padarei kažką 
blogo. Norėk eiti Dievo, o ne savo keliu.  

Patikėk, kad Jėzus mirė už tave ir kad Jis pašalino nuodėmės 
kliūtį tarp tavęs ir Dievo. Biblijoje skaitome: „Tikėk Viešpatį 

Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu“ (Apaštalų darbų 16,31). Dievas išgelbės 
tave nuo bausmės, kurios tu nusipelnai. 

Pasikviesk Jėzų į savo gyvenimą. Gali pasakyti Jam tokius žodžius: „Brangus Dieve, 
aš nusidėjau ir gailiuosi. Prašau atleisti man. Dėkoju, kad Tu siuntei savo Sūnų mirti 
už mane. Prašau duoti man jėgų gyventi taip, kaip Tu nori, kad aš gyvenčiau. Jėzaus 
vardu. Amen.“ 

Jei tu dabar patikėjai Jėzumi, kad Jis tave išvaduos iš nuodėmės, užrašyk šios 
dienos datą.  
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?

Ei! Ar pasiruošęs sužinoti apie 
Dievą? Nelauk kitos dienos.
Atsiversk 1 skaitinį ir 
pradėk nuotykius!

Pažinti Dievą yra didžiulis nuotykis. Ar tu žinai, kad Dievas nori kasdien praleisti 
laiką su tavimi? Tai vadinama ramiąja valandėle su Dievu. Ramioji valandėlė – tai 
kada tu skaitai, galvoji ir kalbiesi su Dievu.

Ši knyga padės tau du mėnesius praleisti ramiąją valandėlę su Dievu. Pasirink 
ramiajai valandėlei tam tikrą laiką – galbūt anksti iš ryto, kai tik pabundi, arba prieš 
eidamas miegoti. Ramiajai valandėlei tau reikės: šitos knygelės, rašiklio ir, jei turi, 
Biblijos arba Naujojo Testamento. 

Štai ką reikėtų daryti kasdien!

Ar pasiruošęs nuotykiams? 

1
Kalbėk su Dievu 

maldoje. Paprašyk Jo, 
kad padėtų suprasti 

tai, ką skaitysi.

2
Perskaityk Biblijos 

eilutę, kurią mokysies 
atmintinai (auksinę eilutę). 
Ji visada užrašyta puslapio 

viršuje. Jei turi Bibliją, susirask 
tą eilutę. Pastebėk, kiek 
užtruksi, kol ją išmoksi!

3 Perskaityk 
pamąstymui skirtą tekstą 

knygelėje. Kiekvienas tekstas 
atsakys į svarbų klausimą. 

Perskaityk neskubėdamas ir 
apmąstyk tai, ką perskaitei.

4
Užrašyk savo 

atsakymą. Perskaityk 
klausimą, kuris užrašytas 

po tekstu, ir užrašyk 
savo atsakymą. 

Rašydamas geriau 
įsiminsi!

6
Veiklos puslapiai! 

Yra įdomios veiklos 
puslapių. Iššifruok slaptą 

pranešimą ir sužinok, 
kiek prisimeni iš to, 

ką perskaitei.

5
Pasimelsk Dievui dar 

kartą.  Kiekvieno puslapio 
apačioje yra maldos pradžia, 

bet tu gali melstis savais žodžiais. 
Padėkok Dievui už viską, ką Jis 

daro dėl tavęs. Papasakok Dievui 
apie savo sunkumus ir paprašyk 

Jo padėti tau arba kam nors, 
kuriuos tu myli. Dievas 

nori išgirsti tave!
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2 TIMOTIEJUI 3,15-16
Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti 
išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. 16 Visas Raštas 
yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, 
taisyti, auklėti teisumui...

Galbūt klausi savęs, kuo Biblija tokia nepaprasta? 
Tai knyga iš Dievo. Ji nepanaši į jokią kitą knygą, kurią 
gali perskaityti. Kitose knygose užrašytos žmonių 
mintys, idėjos ir sumanymai, o Biblija – paties Dievo 
Žodis. Kiekvienas Biblijos žodis yra tiesa.

Biblija – vienas iš būdų, kaip Dievas pasako mums 
tai, ką Jis nori, kad žinotume. Biblija apie save sako, 
kad ji yra „…naudinga mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui“ (2 Tim 3,16). 
Biblija pasakoja, koks yra Dievas. Ji parodo, ką tu darai bloga, ir kaip Dievas 
gali tave nuo to apsaugoti. Biblija išmokys tave gyventi taip, kaip Dievas sako, 
jog yra teisinga.

Ar žmonės tave vadina ir  kitomis tavo vardo formomis? Tarkim, tu vardu 
Robertas, bet į tave galima kreiptis ir Robi arba Bertai. Biblija taip pat turi 
įvairių pavadinimų. Ji gali būti vadinama „Dievo Žodžiu“ arba „Šventuoju 
Raštu“. Taip yra todėl, kad ją mums davė tobulas ir šventas Dievas. Dar ji 
vadinama tiesiog „Raštu“ todėl, kad yra užrašyta. Net jeigu Biblija ir vadinama 
kitaip, ji vis tiek yra Dievo knyga, Jo žinia mums.

UŽDUOTIS
Paminėk keletą būdų, kaip Biblija gali tau padėti?
 

 

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad padovanojai mums 
Bibliją. Padėk man ja naudotis, kad kuo daugiau išmokčiau 

gyventi taip, kaip Tu to nori. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI

2 Timotiejui 3,16
Visas Raštas yra Dievo 
įkvėptas ir naudingas 
mokyti, barti, taisyti, 
auklėti teisumui...

Kas yra Biblija?
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PSALMĖ 119,105-106
Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. 106Prisiekiau 
vykdyti Tavo teisingus sprendimus ir laikysiuosi jų. 

Tu jau žinai, kad Biblija yra iš Dievo. Biblijos eilutė sako: „Visas Raštas yra 
Dievo įkvėptas.“ Tačiau kaip Dievas davė mums Bibliją? Ar ji tiesiog nukrito 
iš dangaus? Ne, Dievo Dvasia 40-iai skirtingų žmonių pasakė, ką užrašyti. 
Dievas panaudojo tuos žmones kaip asmenybes su savitais sugebėjimais, kad 
jie užrašytų Jo žodžius. Šventoji Dvasia įkvėpė tuos žmones ir vadovavo jiems,   
todėl jų užrašytų žodžių originale nėra jokių klaidų.

Biblija nebuvo parašyta staiga, netikėtai. Visai Biblijai užbaigti prireikė 1600 
metų! Tiesiog pamąstyk, kaip ilgai buvo rašoma ši knyga! Nė vienas žmogus 
nėra išgyvenęs 1600 metų, tačiau Dievui laikas – jokia problema. Dievas 
visada buvo praeityje, visada bus ir ateityje. Skirtingais istorijos laikotarpiais Jis 
įvairiems žmonėms sakė, ką jie turi užrašyti. Kartais tie žmonės rašė būtent apie 
tai, kas vyko jų dienomis. Kitais kartais apie tai, kas jau buvo įvykę. Dievas net 
pavedė jiems užrašyti tai, kas dar tik nutiks ateityje

Vyrai rašė savo gimtosiomis kalbomis tai, ką jiems kalbėjo Dievas. Vėliau 
Biblija buvo išversta į daugybę kitų kalbų. Taigi, viso pasaulio žmonės gali 
skaityti Bibliją ir pažinti Dievą.

UŽDUOTIS
Į langelius įrašyk skaičius apie Dievo Žodį.

Šventoji Dvasia pasakė  skirtingų vyrų, ką jie turi 
užrašyti.

 metų buvo rašoma Biblija.

Iš kur Biblija atsirado?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už Bibliją. Ačiū už tai, kad ji yra 
išversta į mano gimtąją kalbą. Todėl aš galiu ją perskaityti ir 
sužinoti, kokiu Tu nori mane matyti. Jėzaus vardu. Amen.
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JEREMIJO 36,27-28
Kai karalius sudegino ritinį su žodžiais, kuriuos Baruchas iš Jeremijo 
lūpų buvo užrašęs, Viešpats tarė Jeremijui: 28„Imk kitą ritinį ir 
užrašyk į jį visus žodžius, buvusius ritinyje, kurį Jehojakimas, Judo 
karalius, sudegino.

Iš ko gali spręsti, kad tai, ką perskaitei, yra tiesa? Vienas būdų – tai, ką 
perskaitei, palyginti su tuo, ką tikrai žinai esant tiesa. Biblija sako: „... tavo 
žodžiai yra tiesa“ (Jono 17,17). Iš tikrųjų faktai tai įrodo. Daugelį Biblijos knygų 
parašė savo akimis matę tuos įvykius liudytojai. Biblinių laikų archeologinė ir 
istorinių raštų medžiaga atitinka tai, ką sako Biblija. Tai padeda tau suprasti, 
kad Biblija yra teisinga.

Biblijoje yra papasakota apie daugybę dalykų, iki kurių įvykimo buvo ar yra 
likę šimtai ar net tūkstančiai metų. Šie pasakojimai vadinami pranašystėmis. 
Daugybė tų pranašysčių jau išsipildė. Jei Dievas pasakė, kad kas nors įvyks, tai 
taip ir bus. Gali būti tikras, kad visos likusios pranašystės taip pat išsipildys. 
Dievas žino, kas vyks ateityje. Jis tiesiog žino, ką liepti žmonėms užrašyti.

Dievas Bibliją išsaugojo per tūkstančius metų. Per žmonijos istoriją daug 
kas mėgino Bibliją sunaikinti. Tačiau Dievas to neleido. Jis savo Žodį išsaugojo 
nenukentėjusį. Taigi, dabar tu gali jį skaityti. Biblija sako: „Žolė nudžiūsta, gėlė 
nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai“ (Izaijo 40,8).

UŽDUOTIS
Apibrėžk žodžius, kurie nurodo, kad Biblijoje parašyta tiesa.

Matė savo akimis Atitinka istoriją Pranašystės išsipildė

Ar tai, kas parašyta Biblijoje, yra tiesa?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad išsaugojai Bibliją, ir 
šiandien galiu ją skaityti. Padėk neužmiršti, kad viskas, kas 

parašyta tavo Žodyje, yra tiesa. Jėzaus vardu. Amen.
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PRADŽIOS 1,1
Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

MATO 1,1.18
 Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga. 
18Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo 
susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo 
nėščia iš Šventosios Dvasios. 

Ar žinai, kad mūsų kalendorius šį tą pasako apie Jėzų? Kiekvieni metai pasako, 
kiek laiko praėjo nuo Jėzaus gimimo. Metai, buvę prieš Jėzaus Kristaus gimimą, 
žymimi „pr. Kr.“. O metai po Jo gimimo – „po Kr.“. Visi metai pradedami 
skaičiuoti nuo Jėzaus gimimo!

Biblija į dvi dalis suskirstyta irgi pagal Jėzaus gimimo datą. Bibliją sudaro 
66 knygos. Kiekviena šių knygų įeina arba į Senąjį arba į Naująjį Testamentus. 
Biblija prasideda Senuoju Testamentu. Jame pasakojama apie tai, kaip Dievas 
viską sukūrė ir apie kitus dalykus, vykusius iki tol, kol Jėzus tapo žmogumi.

Naujasis Testamentas yra antroji Biblijos dalis. Jį sudarančios knygos buvo 
parašytos po to, kai Jėzus gyveno žemėje. Naujasis Testamentas pasakoja apie 
Jėzaus gyvenimą. Jį skaitydamas gali sužinoti, kaip per tikėjimą Jėzumi gali būti 
atleistos tavo nuodėmės. Be to, Naujasis Testamentas pasakoja apie tai, ką veikė 
Jėzaus sekėjai Jam grįžus į dangų.

Žinodamas, kaip Biblija suskirstyta pagal laiką, galėsi lengviau susirasti joje, 
ko tau reikia.

UŽDUOTIS
Kodėl Biblija suskirstyta į Senąjį ir Naująjį Testamentus?
 

Kodėl Biblija suskirstyta į dvi dalis?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad padovanojai 
mums abi Biblijos dalis. Padėk man jas skaitant kuo 

daugiau sužinoti apie Tave. Jėzaus vardu. Amen.
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IZAIJO 53,5-6
Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. 
Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti. 

6Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet 
Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. 

Ar kada nors mėginai parašyti apsakymą ar pranešimą? Kartais tiesiog būna 
labai sunku viską tinkamai sudėlioti. Kaip būtų tada, jei parašyti vieną knygą 
mėgintų daugybė žmonių? Kas būtų, jei jie gyventų skirtingu laiku ir įvairiose 
vietose? Ar galėtume tikėtis, kad viskas būtų vientisa ir darnu? Bet būtent taip 
ir buvo parašyta Biblija. Nepaprasta, ar ne?

Nuostabu, kad tokiu būdu parašyta Biblija yra tobulai suderinta. Ją per daug 
šimtmečių parašė 40 vyrų. Sunku patikėti, kad šitiek autorių apskritai dėl visko 
vienas su kitu sutartų! Vis dėlto buvo būtent taip. Vėlesniųjų Biblijos knygų 
autoriai niekuo neprieštarauja ankstesniųjų knygų autoriams.

Pasakodamos apie Jėzų, visos Biblijos knygos taip pat tobulai dera viena su 
kita. Senajame Testamente Dievas pažadėjo, kad atsiųs Gelbėtoją. Šis Gelbėtojas 
prisiims bausmę, paskirtą už nuodėmę. Daugybę šimtmečių žmonės laukė, 
kol Dievas išpildys savo pažadą. Naujajame Testamente rašoma, kaip Dievas 
Gelbėtoją atsiuntė. Tai buvo Jėzus. Toks Dievo planas buvo nuo pradžių.

Kodėl visos Biblijos knygos taip dera kartu? „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas“ 
(2 Timotiejui 3,16). Tik Dievas galėjo pasiekti, kad visos Biblijos knygos tobulai 
derėtų! Dievo Žodžiu gali pasikliauti visada. Jis niekada nesikeičia.

KLAUSIMAS
Kodėl tai, kad visos Biblijos knygos tobulai dera, yra svarbu?
 

 

Kaip atsitiko, kad visa Biblija 
yra tokia darni knyga?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad Biblijoje viskas yra 
tinkamai sudėliota ir jos knygos tobulai dera viena su 

kita. Padėk man pasitikėti Tavim, kad Tu taip pat gerai 
pasirūpinsi mano gyvenimu. Jėzaus vardu. Amen.
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HEBRAJAMS 9,13-14
 Jeigu jaučių bei ožių kraujas ir telyčios pelenai per apšlakstymą 
pašventina susitepusius, kad kūnas būtų švarus, 14tai nepalyginti 
labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją Dvasią paaukojo save 
kaip auką be dėmės Dievui, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, 
kad tarnautumėte gyvajam Dievui. 

Tu jau žinai, kad Jėzus mirė už nuodėmes. Jei patikėsi, kad Jis yra tavo 
Gelbėtojas, tavo nuodėmės bus atleistos. Bet kaip visa tai vykdavo iki Jėzui 
ateinant į žemę? Ar tų žmonių nuodėmės taip pat galėjo būti atleistos?

Dievo žmonės dažnai pasirinkdavo Jo neklausyti. Dievas yra tobulai teisingas. 
Jis negalėjo nekreipti dėmesio į žmonių nuodėmes. Biblija sako: „... be kraujo 
praliejimo nėra atleidimo“ (Hebrajams 9,22). Dievas pasirūpino tuo, kaip 
žmonių nuodėmė būtų uždengta (atleista). Dievas jiems nurodė, kad jie už 
savo nuodėmę aukotų gyvulius. Bausmės užsitarnavo žmonės, bet vietoje jų 
buvo žudomi gyvuliai. Žmonės žinojo, kad jie padarė bloga. Tačiau vietoje jų 
mirė gyvūnai. Gyvulių kraujas uždengdavo žmonių nuodėmę. Vieną dieną ateis 
Gelbėtojas, kuris visiems laikams pašalins tą nuodėmę. Žmonėms reikėjo tikėti 
šiuo pažadu.

Jėzus buvo tas Gelbėtojas. Jis prisiėmė bausmę už nuodėmes visiems laikams. 
Dabar gyvulių aukoti nebereikia. Jėzus yra tobulas Dievo Sūnus. Jis prisiėmė 
bausmę už visų žmonių nuodėmes visame pasaulyje. Biblija sako: „Kristus 
vieną kartą numirė už nuodėmes ...“ (1 Petro 3,18).

UŽDUOTIS
Įrašyk T priešais teisingus sakinius.
  Dievas turi bausti nuodėmę.

 Jėzus prisiėmė bausmę už nuodėmes.

  Žmonės daro nuodėmių.

Kaip nuodėmės problemą sprendė 
Senojo Testamento laikų žmonės?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad Tu padarei kelią nuodėmių 
atleidimui per savo Sūnų Jėzų. Myliu Tave už tai, 

ką dėl manęs padarei. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 5,17-18
Nemanykite, jog Aš [Jėzus]atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne 
panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. 18Iš tiesų sakau jums: kol dangus 
ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš 
Įstatymo, kol viskas išsipildys. 

Kai kurie mano, kad skaityti Senąjį Testamentą nėra svarbu. Jie mano, kad 
svarbus yra tik Naujasis Testamentas. Tai netiesa! Biblija sako: „Visas Raštas 
yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui“ (2 
Timotiejui 3,16). Tau svarbi visa Biblija.

Senasis Testamentas padeda mokytis. Biblija sako: „O visa, kas anksčiau 
parašyta, mums pamokyti parašyta…“ (Romiečiams 15,4). Skaitydamas Senąjį 
Testamentą mokysies teisingai gyventi. Jis tau parodys, kaip mąstyti ir veikti, 
kad patiktum Dievui. Dievas žino, kas tavo gyvenimui yra geriausia. Kai gyveni 
taip, kad patiktum Dievui, tuomet jausiesi laimingas. Skaitydamas Senąjį 
Testamentą kaip tik ir atrasi tokių žmonių pavyzdžių. 

Dauguma Dievo įsakymų yra būtent Senajame Testamente. Dievo įsakymai 
padės tau suvokti savo nuodėmę. Dievas tave papeikia ir pabara, padėdamas 
tau suprasti, ką bloga padarei. Prisimindamas Dievo įsakymus, galėsi išvengti 
nuodėmės. Biblijoje parašyta: „Giliai širdyje paslėpiau tavo Žodį, kad tau 
nenusidėčiau“ (Psalmė 119,11).

KLAUSIMAS
Kaip Senasis Testamentas gali tau padėti?
 

 

Kodėl man svarbus Senasis Testamentas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad Senasis Testamentas 
gali man padėti ir dabar. Prašau padėk man paklusti Tavo 

įsakymams ir šalintis nuodėmės. Jėzaus vardu. Amen. 
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1 KORINTIEČIAMS 15,3-4
 Pirmiausia jums perdaviau tai, ką pats gavau: kad Kristus numirė 
už mūsų nuodėmes pagal Raštus; 4ir kad Jis buvo palaidotas, ir kad 
prisikėlė trečią dieną pagal Raštus.

Žodis „testamentas“ reiškia pažadą. Naujasis Testamentas pasakoja apie tai, 
kaip Dievas ištesėjo savo pažadą atsiųsti Gelbėtoją. Tas Gelbėtojas buvo Jėzus. 
Jėzus atėjo iš dangaus ir žemėje gimė kūdikiu. Jis užaugo niekada nepadaręs 
jokios nuodėmės. Jis buvo tobulas Dievo Sūnus. Jėzus mokė žmones apie savo 
Tėvą. Po to mirė ant kryžiaus, prisiimdamas bausmę už nuodėmę. Biblija sako: 

„Kristus numirė už mūsų nuodėmes...“ (1 Korintiečiams 15,3).

Jėzų palaidojo, tačiau Jis neliko miręs! Trečią dieną Jis prisikėlė ir susitiko 
su daugybe savo sekėjų. Jis jiems liepė viso pasaulio žmonėms pranešti apie 
Jį. Jėzus pasakė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ 
(Morkaus 16,15). Po to Jis sugrįžo į dangų.

Dievas siuntė Šventąją Dvasią, kad Ji padėtų Jėzaus sekėjams. Jie visur, kur 
tik ėjo, sakė žmonėms, kad Jėzus mirė už jų nuodėmes. Daug kas įtikėjo Jėzų ir 
tapo išgelbėti. Naujai įtikėjusiųjų grupelės rinkdavosi kartu šlovinti Jėzų ir Jam 
tarnauti. Kiekviena tų grupių buvo pavadinta bažnyčia. Naujasis Testamentas 
pasakoja, kad pirmaisiais metais po to, kai Jėzus sugrįžo į dangų, buvo įkurta 
daug naujų bažnyčių. 

UŽDUOTIS
Sunumeruok šiuos sakinius eilės tvarka taip, kaip jie vyko.

 Jėzus prisikėlė iš mirties.  Dievas siuntė Sūnų į žemę.

 Įsikūrė daug bažnyčių.  Jėzus mirė už nuodėmes..

Apie ką yra Naujasis Testamentas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad ištesėjai savo pažadą ir 
atsiuntei Gelbėtoją. Padėk man būti tikru Jėzaus sekėju ir 
apie Jį pasakyti kitiems žmonėms. Jėzaus vardu. Amen.
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APAŠTALŲ DARBŲ 16,29-32
Paprašęs šviesos, jis šoko vidun ir, visas drebėdamas, puolė Pauliui ir 
Silui po kojų. 30Po to išvedė juos laukan ir paklausė: „Gerbiamieji, ką 
turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?“ 31Jie atsakė: „Tikėk Viešpatį Jėzų 
Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai“. 32Ir jie skelbė Viešpaties 
žodį jam ir jo namiškiams.

Jei kas nors galėtų tau išgelbėti gyvybę, ar manytumei, kad tai svarbu? Dievas 
Naujajame Testamente sako, kad Jis gali išgelbėti tavo gyvenimą! Naujasis 
Testamentas pasakoja apie tai, jog Dievas atsiuntė į žemę savo vienintelį Sūnų, 
kad Jis mirtų už tavo nuodėmę. Prisikeldamas iš numirusių Jėzus įrodė, kad Jis 
yra nuodėmės ir mirties nugalėtojas.

Biblija sako: „Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas...“ (Apaštalų 
darbų 16,31). Tau reikia patikėti Jėzumi – Tuo, kuris mirė už tave! Jis prisiėmė 
bausmę, kurios nusipelnei tu. Tu tapsi išgelbėtas tada, kai patikėsi, kad Jėzus yra 
vienintelis, galintis tau atleisti. Tu galėsi amžinai gyventi danguje su Dievu. Tai 
nepaprastai svarbi žinia! 

Didžioji Naujojo Testamento dalis buvo parašyta jau įtikėjusiems Jėzų 
žmonėms. Naujasis Testamentas pasakoja mums, kaip turėtume gyventi 
būdami Dievo vaikai. Jis mums rodo, kaip reikia Dievą mylėti, kaip Jam tarnauti 
bei elgtis su kitais žmonėmis. Tai, kas parašyta Naujajame Testamente, ir dabar 
svarbu tau. Jei perskaitęs nurodymus, jiems paklusi, tu vis geriau pažinsi Dievą. 
Sugebėsi gyventi taip, kad patiktum Dievui. Naujasis Testamentas yra iš Dievo. 
Tai svarbi priemonė, kuri tau padės gyventi Jam.

KLAUSIMAS
Ką vienintelio gali padaryti, kad tavo nuodėmės būtų 
atleistos? Ar tai padarei?  

Kodėl Naujasis Testamentas svarbus man?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad siuntei savo Sūnų Jėzų 
mirti už mano nuodėmę. Padėk man skaityti Naująjį 
Testamentą ir paklusti jo nurodymams, kad galėčiau 
gyventi taip, jog Tau patikčiau. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 14,22-23
Tuojau pat Jėzus privertė savo mokinius sėsti į valtį ir pirma Jo 
plaukti į kitą ežero pusę, kol Jis paleisiąs minią. 23Paleidęs minią, Jis 

užkopė nuošaliai į kalną melstis. Atėjus vakarui, 
Jis buvo ten vienas.

Kas yra geri tavo draugai? Ar daug su jais praleidi laiko, 
ar dažnai su jais kalbiesi? Dievas nori būti tavo draugas 
ir pagalbininkas. Jis yra pats geriausias draugas, kokį 
kada nors galėtum įsigyti! Vis dėlto vienintelis būdas 
kaip tapti geriausiais draugais su Dievu, – leisti laiką 
kartu su Juo. 

Kalbėti su Dievu maldoje tik retkarčiais – neužtenka.  Mokytis kartu su kitais 
žmonėmis apie Dievą yra gerai, tačiau neturėtum tuo apsiriboti. Kad geriau 
pažintum Dievą, reikia kasdieną rasti laiko pabūti su Juo vienumoje.  Net Jėzus 
skirdavo laiko, kad pabūtų vienas su Dievu ir su Juo kalbėtųsi. Laikas, kurį 
skiri tam, kad pabūtum vienas su Dievu, vadinamas ramiąja valandėle (arba 
ramiuoju laiku).

Kai pasilieki vienas su Dievu, iš pradžių paprašyk Jo, kad Jis tave mokytų 
ir padėtų paklusti Jam. Tada skaityk Dievo Žodį, Bibliją, ir apmąstyk, ką jis 
reiškia. Taip pat skirk laiko išmokti atmintinai Biblijos eilutę. Jei neturi Biblijos, 
gali perskaityti Biblijos eilutes šioje knygelėje. Užbaigdamas ramiąją valandėlę, 
pasimelsk. Kalbėk Dievui apie tai, ką Jis tau parodė Biblijoje ir apskritai apie 
viską iš savo gyvenimo. Pabūti vienam su Dievu – tai vienas iš būdų, kaip (pagal 
mūsų eilutę) tapti „Dievui tinkamu darbininku“.  

UŽDUOTIS
Sudaryk sąrašą dalykų, kuriuos galėtum 
nuveikti per ramiąją valandėlę.
 

Ramioji valandėlė. Kas tai?

PASIMELSK

Ačiū Tau, Dieve, už tai, kad galiu su Tavimi kalbėti. Ačiū, 
kad ir Tu kalbi su manim per Bibliją. Padėk man kas dieną 

skirti laiko pabūti su Tavimi. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
2 Timotiejui 2,15
Uoliai stenkis 
pasirodyti Dievui 
tinkamu darbininku, 
neturinčiu ko 
gėdytis, tiksliai 
perteikiančiu tiesos 
žodį.
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PSALMĖ 42,1-2
 Kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia Tavęs, 
o Dieve! 2Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Kada ateisiu ir 
pasirodysiu Dievo akivaizdoje?

Juozas ir Jonas buvo geriausi draugai, bet netrukus Juozas išvyko. Iš 
pradžių jie dažnai vienas kitam rašė. Jonas ir toliau rašė Juozui, bet Juozas 
nebeatsakinėjo. Netrukus jų draugystė jam jau nebebuvo labai svarbi.

Tas pats gali nutikti ir tau su Dievu. Jeigu kasdien nepaskirsi laiko, kad 
pabūtum vienas su Dievu, Jis tau taps vis mažiau svarbus. Dievas, veikdamas 
per savo Šventąją Dvasią, primins tau, jog turi skirti laiko pabūti su Juo, bet ką 
darysi tu? Ar skirsi Dievui laiko, o galbūt nepaisysi Jo?

Praleisdamas laiką su Dievu, imsi Jį pažinti. Biblija sako: „Artinkitės prie 
Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų...“ (Jokūbo 4,8). Tu sužinosi, koks iš tikrųjų Dievas 
yra. Jūs tapsite artimi draugai, ir tu norėsi Jį pažinti dar geriau. Kai skaitysi 
Bibliją, Dievas tave išmokys tų dalykų, kurie tau padės gyvenime. Jis suteiks 
stiprybės, kurios tau reikia kasdien. Jis suteiks jėgos paklusti Jam, kad tau 
netektų gėdytis to, ką darai. Ar parodysi Dievui, jog labai Jį myli ir paskirsi 
ramiąją valandėlę?

UŽDUOTIS

Nupiešk šypsenėlę  prie svarbių (gerų) priežasčių, 
rodančių, kodėl reiktų praleisti ramiąją valandėlę.

 Geriau pažinti Dievą. 

 Nes tau nuobodu.

 Parodyti Dievui, kad Jį myli.

 Kad Šventoji Dvasia pamokytų.

Ar turėčiau paskirti ramiąją valandėlę?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad noriai leidi man pažinti Tave. 
Padėk man prisiminti, jog kasdien turiu skirti laiko 

pabūti vienas su Tavimi. Jėzaus vardu . Amen.
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PSALMĖ 119,103-105
Kokie saldūs man yra Tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų.
104Dėl Tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo.
105Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. 

Kaip manai, ar labiau imsies daryti tuos dalykus, kuriems iš anksto esi 
numatęs laiką, ar ką nors tokio, kas tau ką tik atėjo į galvą? Paskirti ramiąją 
valandėlę yra svarbu! Paskirk ją kasdien tuo pačiu metu. Galbūt tau reikės iš 
ryto anksčiau atsikelti. O galbūt tinkamiausias metas tau yra vakaras. Svarbu – 
paskirti laiką ir jo laikytis.

Tam laikui, kurį praleisi vienas su Dievu, susirask tokią vietą, kurioje kiti 
tau netrukdys. Labai svarbu, kad galėtum apmąstyti tai, ką Dievas tau sako 
Biblijoje. Reikia, kad galėtum ramiai kalbėti Dievui. Pranešk kitiems žmonėms, 
kad jie žinotų, jog kiekvieną dieną tau tuo metu reikia pabūti vienam.

Kai pasiliksi su Dievu, tau reikės Biblijos, popieriaus ir rašiklio. Taip pat 
gerai naudotis ir panašia į šią kasdienių apmąstymų knygele. Kai Dievas tau 
ką nors parodys, užsirašyk. Pasidaryk sąrašą dalykų, dėl kurių meldiesi. Taip 
pat būtinai užsirašyk, kaip Dievas atsakė į tavo maldas. Tai tau primins, koks 
ištikimas yra Dievas. 

KLAUSIMAS
Kada ir kur paskirsi ramiąją valandėlę?
 

 

Ko reikia ramiajai valandėlei?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad galiu pabūti su Tavimi. 
Padėk man ištikimai kiekvieną dieną paskirti ramiąją 

valandėlę su Tavimi. Jėzaus vardu. Amen. 
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HEBRAJAMS 4,12-13
Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį 
dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, 
iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

13Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir 
atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą. 

Labai svarbu, kad mokykloje išmoktum viską, ką gali. Tada nereikės 
raudonuoti dėl pažymių. Mokymasis padės tau pasirengti gyvenimui. Studijuoti 
Bibliją yra dar svarbiau. Tai padės tau tapti tinkamu Dievui, tokiu, kuris Jam 
patinka.

Biblijos studijavimas padės tau ir kitais atvejais. Biblijoje rasi daug Dievo 
pažadų, kuriais gali tikėti. Jie tau padės tada, kai iškils problemų ar ko nors 
bijosi. Sužinosi, koks yra Dievas. Suprasi, kad visiškai gali Juo pasitikėti.

Biblijos studijavimas ir paklusnumas jos nurodymams gali pakeisti tavo 
gyvenimą. Biblija sako: „Dievo Žodis yra gyvas ir veiksmingas...“ (Hebrajams 
4,12). Jis turi galios pakeisti tave. Jis parodo kelią į dangų ir kaip gyventi 
žemėje. Jei skaitysi Dievo Žodį ir dažnai apie jį mąstysi, tavo gyvenimas taps 
laimingesnis. Išmoksi priimti išmintingus sprendimus, kurie sulaikys tave nuo 
nuodėmės. Kad ir kas vyktų šalia tavęs, Dievas suteiks tau ramybę. Ar leisi, kad 
Dievo Žodis tave keistų? Žmonės pastebės, kad pasikeitei!

KLAUSIMAS
Ką norėtum, kad Biblija tavo gyvenime pakeistų?
 

 

Kaip Biblijos studijavimas gali man padėti?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad Tavo Žodis yra gyvas ir 
gali mane keisti. Padėk man studijuojant Bibliją noriai 
paklusti tam, ką Tu man sakai. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 4,8-10
Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio 
karalystes bei jų šlovę, 9tarė Jam: „Visa tai aš Tau atiduosiu, jei 
parpuolęs pagarbinsi mane“. 10Tada Jėzus jam atsakė: „Eik šalin nuo 
manęs, šėtone! Nes parašyta: ‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam 
vienam tetarnauk!’“ 
 

Ar įsivaizduoji, kodėl Biblija vadinama kalaviju? Juk į kalaviją ji visai 
nepanaši! Kalavijas yra ilgas peilis su aštriais ašmenimis. Kalavijas gali giliai 
įpjauti, taip pat supjaustyti į gabalus. Kartais Dievo Žodis gali perskrosti tavo 
mintis ir jausmus, atkirsti gera nuo to, kas bloga ir „... teisia širdies mintis bei 
sumanymus“ (Hebrajams 4,12). Biblija tau parodys, ką turi išpažinti Dievui ir 
leisti Jam savo gyvenime pakeisti. 

Mes jau išsiaiškinome, kad kalavijas taip pat yra ir ginklas. Neužmiršk, kad 
tai dalis Dievo tau duotos ginkluotės apsaugai. Biblija – irgi tavo ginklas, stojant 
į kovą su Šėtonu. Jis gundys tave daryti tai, ką žinai esant bloga. Šėtonas gundė 
net Jėzų! Ar prisimeni, ką Jėzus darė? Jis citavo Dievo Žodį, ir Šėtonas turėjo 
nuo Jo atstoti. Jei Šėtonas mėgins priversti tave ką nors pavogti, tu taip pat gali 
naudotis Biblija. Gali pacituoti: „Nevogsi“ (Išėjimo 20,15). Pasakyk šią eilutę 
garsiai arba tyliai, po to paklusk jai. Štai taip turi priešintis Šėtonui. Jis negali 
atsilaikyti prieš Bibliją! Ar pasinaudosi kalaviju, kurį tau Dievas davė kovoti su 
Šėtonu?

UŽDUOTIS
Užbaik sakinius.

Biblija yra kaip  . Ji gali padėti atsispirti 

.

Biblija yra kalavijas. Kaip tai?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad Bibliją padarei 
mano kalaviju. Padėk man išmokti ja naudotis, kovojant 

su Šėtono pagundomis. Jėzaus vardu. Amen.
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PATARLIŲ 4,20-22
Mano sūnau, atkreipk dėmesį į mano žodžius, palenk ausį mano 
pamokymams. 21Teneatsitraukia jie nuo tavo akių, saugok juos 
širdies gilumoje. 22Jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa, ir sveikata 
visam jų kūnui. 

Biblija labai ilga knyga, juk taip? Kartais gali atrodyti, kad tau jos jau per daug. 
Tačiau dėl to nesijaudink. Dievas nereikalauja, kad tu, perskaitęs Jo Žodį, iš 
karto paklustum visiems nurodymams. Tiesiog skaityk po truputį ir mąstyk 
apie tai.

Bibliją gali pradėti skaityti nuo kurios nors vienos iš pirmųjų keturių 
Naujojo Testamento knygų – Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ar Joną. 
Ji tau papasakos apie Jėzaus gimimą ir mirtį. Taip pat sužinosi daugybę dalykų, 
kuriuos Jėzus padarė gyvendamas žemėje. Biblijos knygos yra suskirstytos 
į skyrius, o skyriai – į eilutes. Pradėk skaityti nuo pasirinktos knygos pirmo 
skyriaus ir perskaityk kelias eilutes. Daugumoje Biblijų rasi pavadinimus, kurie 
paaiškina, apie ką yra atskiros skyrių dalys. Visai nebloga mintis būtų kas dieną 
perskaityti po vieną tokią dalį. Kitą dieną pradėtum skaityti nuo tos vietos, kur 
praeitą kartą sustojai.

Kai skaitysi Bibliją, Dievas tave mokys. Mąstyk apie tai, ką Jis sako. O tada 
vykdyk! Kai paklusi Dievo Žodžiui, būsi be iškraipymų skelbiantis Dievo Žodį.

KLAUSIMAS
Kaip gali tau padėti kas dieną perskaityta 
tik maža Biblijos dalelė?
 

 

Kaip turiu studijuoti Bibliją?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad man skaitant 
Bibliją, Tu mane mokai. Padėk man neužmiršti sustoti ir 

apmąstyti, ką Tu man sakai. Jėzaus vardu. Amen.
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2 TIMOTIEJUI 2,15-16
Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko 
gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį. 16Venk bedieviškų ir tuščių 
tauškalų, kurie vis giliau ves į bedievystę.

Kaip sužinosi, ko Dievas per Bibliją nori tave išmokyti? Pirmiausia melskis 
ir prašyk Jo pagalbos. Po to perskaityk kelias eilutes ir užduok sau šiuos tris 
klausimus: 

1. „Ką tos eilutės sako?“ Persakyk savais žodžiais. Pavyzdžiui, apie mūsų 
eilutės pirmąją frazę galėtum pasakyti taip: „Daryk viską, ką gali, kad 
Dievas būtų tavimi patenkintas.“

2. „Ką tos eilutės reiškia?“ Jei jose yra tau nesuprantamų žodžių, pažiūrėk 
į žodyną arba paklausk, ką jie reiškia. Ar tos eilutės sako tau ką nors apie 
Dievą? O gal nurodo, ką turėtum daryti, o ko – ne?

3. „Ką Dievas sako man?“ Kaip Dievas nori, kad tu tas eilutes panaudotum 
savo gyvenime? Galbūt tau reikia pasakyti Dievui, koks Jis didis. Padėkoti 
Jam už Jo pažadus. Paprašyti, kad Jis juos tau primintų tada, kai esi vienišas 
ar tau baisu. Galbūt tau reikia prisipažinti, kad darai kažką bloga. Išmok 
eilutę, kad galėtum ją naudoti kaip kalaviją, padėsiantį tau kovoti, kad vėl 
nenusidėtum. Užsirašyk, kad neužmirštum, ką Dievas tau parodė.

UŽDUOTIS
Išvardyk keletą klausimų, kuriuos gali užduoti, kad galėtum 
studijuoti Bibliją. 

 

Ko turėčiau ieškoti studijuodamas Bibliją?

PASIMELSK

Brangus Dieve, žinau, kad daug ko turi mane išmokyti. 
Padėk man suprasti, ką Tu nori, kad aš suvokčiau 

skaitydamas Bibliją. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 119,10-11
Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti. 
11Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.

Ar atsimeni, koks tavo geriausias ginklas, kuriuo kovosi su nuodėme? Tai 
Biblija. Ką daryti tada, kai Biblijos neturi? Jei Dievo Žodžio eilutes išmoksi 
atmintinai, jos visada bus tavo atmintyje. Tada jomis, kaip kalaviju, galėsi 
kovoti su pagundymu. Biblija sako: „Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau 
nenusidėčiau“ (Psalmė 119,11). Mokytis Biblijos eilutes pradėk nuo tų, kurios 
yra šioje knygelėje. Toliau atmintinai mokykis tas eilutes, kurias tau nurodys 
Dievas.

Keletą kartų garsiai perskaityk Biblijos eilutę, kurią nori išmokti atmintinai. 
Apmąstyk tai, ką ji sako. Suskirstyk ją dalimis. Nuolat kartok pirmąją eilutės dalį 
tol, kol galėsi ją pasakyti nepažvelgęs į Bibliją. Po to daryk tą patį, kartodamas 
iš karto pirmą ir antrą eilutės dalis. Taip ir tęsk, kol be pagalbos galėsi pasakyti 
visą eilutę. Išmoktą eilutę pasakyk kuriam nors žmogui ir paaiškink, ką ji reiškia. 
Neužmiršk vykdyti to, ką eilutė sako! Mokykis toliau kitas eilutes, bet nuolat 
pasikartok ir tas, kurias jau moki. Dievo Dvasia primins jas tau, kai jų reikės.

UŽDUOTIS
Apibrėžk tai, kas tau padės mokytis Biblijos eilučių atmintinai. 

Nuolat jas kartoti Užsirašyti Nekreipti į jas dėmesio 

Kaip mokytis Dievo Žodžio atmintinai?

PASIMELSK

Ačiū Tau, Dieve, kad davei man protą, kuris sugeba 
mokytis. Padėk man įsiminti Biblijos eilutes ir panaudoti 

jas kovojant su nuodėme. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 91,14-15
Kadangi jis pamilo mane, Aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano 
vardą pažįsta. 15Jis šauksis manęs, ir Aš jam atsakysiu. Būsiu su juo 

varge, išlaisvinsiu jį ir pagerbsiu.

Kaip jaustumeisi, jei pats geriausias tavo draugas 
būtų karalius? Jei su visatos Kūrėju galėtum pasikalbėti 
kada panorėjęs? Jei esi įtikėjęs Jėzų kaip savo Gelbėtoją, 
tokie dalykai yra įmanomi. Vienintelis tikrasis Dievas 
yra Kūrėjas ir karalių Karalius. Jis pasirūpino, kad tu 
galėtum su Juo kalbėtis! Tu su Juo kalbiesi tada, kai 

meldiesi.

Kad pasikalbėtum su Dievu, tau nereikia telefono ar elektroninio pašto. 
Nors tu negali Jo matyti, Jis visada yra visur. Tu gali su Juo kalbėti garsiai arba 
tyliai mintyse. Jis visada tave girdės. Jis nori, kad dažnai su Juo kalbėtum. Mūsų 
Biblijos eilutėje Dievas sako: „Šaukis manęs, tai išklausysiu tave.“ Ar Jis tau 
atsakys girdimai? Ne, bet Jis tau kalbės per Bibliją arba tyliai tavo širdžiai.

Kartais žmonėms atrodo, kad jie maldas turi išmokti atmintinai ir nuolat 
jas Dievui kartoti. Sakyti atmintinai išmoktą maldą yra gerai, jei tu iš tikrųjų 
turi omenyje tai, ką sakai, bet čia nesustok. Dievas nori, kad tu Jam kalbėtum, 
sakydamas savo mintis ir savais žodžiais. Jis niekada nebūna taip užsiėmęs, kad 
neišgirstų tavęs.

KLAUSIMAS
Apie ką nori kalbėti Visatos Kūrėjui?
 

 

Kas yra malda?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad suteikei galimybę su Tavim kalbėtis! 
Padėk man neužmiršti kuo dažniau tai daryti. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Jeremijo 33,3
Šaukis manęs, tai 
išklausysiu tave ir 
parodysiu tau didelių 
bei nesuvokiamų 
dalykų, apie kuriuos 
nieko nežinai.



19 
FILIPIEČIAMS 4,6-7
 Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su 
padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. 7Ir Dievo ramybė, 
pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje 
Jėzuje.

Dievas apie tave žino viską. Jis žino, ko tau reikia, dar tau nieko apie tai Jam 
nesakius. Kodėl tada reikėtų melstis? Viena svarbių priežasčių ta, jog Dievas 
tave sukūrė. Jis nori, kad tu Jį mylėtum ir būtum Jo draugas. O draugai šnekasi. 
Tu su Dievu šnekiesi, kai meldiesi. Tu gali Jam pasakyti, kaip labai Jį myli, ir 
koks nuostabus Jis yra. Taip pat gali Jam pasakoti apie savo reikmes.

Kita priežastis melstis Dievui yra ta, jog tau reikia Jo pagalbos. Malda 
– tai būdas, kurį Dievas tau numatė, kad prašytum Jo pagalbos. Biblija sako: 
„... neturite, nes neprašote“ (Jokūbo 4,2). Galbūt tau mokykloje sunku arba 
susidūrei su problema ir nežinai, kaip ją spręsti. Dievas yra galingas ir gali tau 
padėti. Jis gali tau parodyti, ką daryti. Biblijos eilutė sako, kad Jis „išklausys tave 
ir parodys tau didelių bei nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinojai.“ 
Galbūt Dievas tau pasakys tai, apie ką nesi net pagalvojęs. Dievo atsakymai 
į maldas padės tau neužmiršti, kad viską duoda būtent Jis. Jis padeda tau 
neužmiršti pasikliauti Juo.

UŽDUOTIS
Užrašyk priežastis, dėl kurių Dievas nori, kad tu melstumeisi.

 

 

 

Kodėl turėčiau melstis?

PASIMELSK

Brangus Dieve, man kasdieną reikia tavo pagalbos. Ačiū, kad 
galiu šauktis Tavęs, o Tu atsiliepsi. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 55,16-17.22
Aš šauksiuosi Dievo, ir Viešpats išgelbės mane. 17Vakare, rytą 
ir vidudienį melsiuosi ir garsiai šauksiu; Jis išgirs mano balsą... 

22Pavesk Viešpačiui savo naštą, ir Jis palaikys tave, Jis niekados neleis 
teisiajam svyruoti.

Biblija pasakoja apie Eliją, vienintelio tikrojo Dievo pranašą. Elijas kovojo 
su 450 netikro dievo, vardu Baalas, pranašų. Iš pradžių Baalo pranašai meldėsi 
savo dievui, kad jis iš dangaus atsiųstų ugnį. Jie daug valandų klykė, spiegė ir 
šoko, bet ugnies nebuvo. Kodėl? Todėl, kad dievas, kuriam jie tarnavo, nebuvo 
gyvas! Jis net negalėjo jų išgirsti! Tada Elijas pradėjo melstis vieninteliam 
tikrajam Dievui. Ir ugnis iš dangaus nukrito tuojau! Taip Dievas įrodė, kad Jis 
yra vienintelis tikras Dievas. Jis kiekvienam parodė, kad girdi maldas ir į jas 
atsako!

Vienintelis tikrasis Dievas ir dabar yra gyvas ir besiklausantis! Jis girdi tavo 
maldas ir į jas atsako. Biblija sako: „Šaukis manęs, ir aš atsiliepsiu“ (Jeremijo 
33,3). Kai meldiesi Dievui kaip paklusnus Jo vaikas, Jis išgirsta tave. Jei tu dar 
nesi įtikėjęs Jėzaus, Dievo Sūnaus, tai Dievas nori, kad pačioje pirmoje maldoje, 
kuria į Jį kreipsies, išpažintum savo nuodėmę ir patikėtum Jėzumi, kuris mirė 
prisiimdamas bausmę už tavo nuodėmes. Kalbėti su Dievu gali jau dabar. Jis 
tave myli ir laukia, kada galės tave išgirsti!

UŽDUOTIS
Užbaik sakinį.

Biblija sako, kad Dievas yra  , kuris girdi ir gali 

atsakyti į tavo .

Kodėl Dievas girdi mano maldas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man niekada nepamiršti, 
kad Tu visada klausaisi ir esi pasirengęs atsakyti 

į mano maldas. Jėzaus vardu. Amen.
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1 TESALONIKIEČIAMS 5,16-18.24
Visada džiaukitės, 17be paliovos melskitės! 18Už viską dėkokite, nes 
tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. 24 Ištikimas yra Tas, kuris jus 
šaukia, Jis ir įvykdys! 

Jonas ir Karolis maža valtele plaukiojo po ežerą. Staiga didelė motorinė valtis 
praskrodė vandenį tiesiai priešais jų valtelę. Didelės bangos smarkiai įsiūbavo jų 
valtelę ir jie išvirto į vandenį. Jonas nemokėjo gerai plaukti, todėl pradėjo skęsti. 

„Dieve, – meldėsi jis, – padėk man.“ Kaip tik tada kažkas į jį bumptelėjo. Tai 
buvo jų valtelė! Ji buvo apvirtusi dugnu į viršų ir plūduriavo ant bangų. Jonas 
greitai griebėsi už valties. Tada jis pamatė Karolį. „Dieve, ačiū Tau“, – pasakė 
Jonas. Jie abu laikydamiesi valtelės galėjo plūduriuoti, kol sulaukė pagalbos.

Ar reikėjo Jonui laukti, kol ateis laikas eiti miegoti ar kol jis bus bažnyčioje, 
ir tik tada melstis? Ne! Jis tiksliai padarė tai, ką tada reikėjo daryti. Jis meldėsi 
kaip tik tuo metu, kai jam reikėjo pagalbos, ten, kur tuo metu buvo. Dievas 
bet kuriuo metu yra visur, taigi tu taip pat gali šauktis Jo bet kada. Biblijoje 
aprašomi žmonės Dievui melsdavosi bet kuriuo dienos ar nakties metu. 
Viešpats Jėzus Dievui meldėsi net tada, kai kabojo ant kryžiaus. Su Dievu gali 
kalbėtis bet kada ir bet kur. Jei esi Jo vaikas, Jis visada yra su tavimi ir pasirengęs 
klausytis.

UŽDUOTIS
Užrašyk keletą vietų ir nurodyk įvairų laiką, kai gali kalbėti 
Dievui. 
 

Kada ir kur galiu melstis?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad galiu melstis bet 
kada ir bet kur. Primink man melstis dažnai, kad 

ir kur aš būčiau. Jėzaus vardu. Amen.
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KOLOSIEČIAMS 1,9-10
Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už 
jus meldę ir prašę, kad jūs būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su 
visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, 10kad elgtumėtės, kaip verta 
Viešpaties, ir Jam tobulai patiktumėte, nešdami vaisių gerais darbais 
ir augdami Dievo pažinimu.

Ar tavo ranka visada su tavimi? Ji gali tau priminti, už ką reikia melstis. 
Laikyk ranką taip, kad nykštys rodytų į tave. Tavo nykštys gali tau priminti, jog 
turi melstis už artimiausius žmones. Tai galėtų būti tavo šeimos nariai ir geri 
draugai. 

Dabar pasuk plaštaką į save. Kitas pirštas po nykščio – smilius. Jis gali priminti 
melstis už tuos žmones, kurie tau liudijo apie Viešpatį Jėzų. Galbūt tai buvo tavo 
pastorius arba mokytojas, ar žmonės, parašę mokomąją medžiagą, padėjusią 
tau sužinoti apie Dievą. Toliau didysis pirštas, kuris primins tau melstis už 
tuos, nuo kurių tu priklausai ir kuriems turi paklusti. Tai galėtų būti tavo tėvai, 
mokytojai ir valdžios atstovai. Bevardis pirštas yra pats silpniausias, nes jam 
sunku savarankiškai judėti. Todėl jis gali tau priminti melstis už silpnuosius: 
sergančius, senus žmones, kūdikius ir mažus vaikus. Taip pat galėtum melstis 
už tuos, kurie dar nėra įtikėję Jėzaus kaip savo Gelbėtojo.

Galiausiai mažasis pirštas. Jis tau padės prisiminti, kad pirmiausia reikia 
melstis už kitus, tik po to už save. Biblija sako: „... būkite ištvermingi maldoje“ 
(Romiečiams 12,12).

UŽDUOTIS
Parašyk vardus trijų žmonių, už kuriuos melsies.
 

Ką turėčiau sakyti Dievui, kai Jam meldžiuosi?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad parodai man, jog 
turiu melstis už kitus. Padėk man apie juos galvoti 

daugiau nei apie save. Jėzaus vardu. Amen.
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1 JONO 5,14-15
Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime Juo: jei ko tik prašome pagal 
Jo valią, Jis girdi mus. 5O jeigu žinome, kad Jis girdi mus, ko tik 
prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko Jo prašėme.

Kai meldiesi dėl ko nors, ar Dievas tau atsakys? Jei esi Jo vaikas, Jis pažada 
atsakyti. Dievas sako: „Šaukis manęs, ir aš atsiliepsiu.“ Dievas nesako: „Galbūt 
atsakysiu, – bet sako, – atsiliepsiu.“ Ar tai reiškia, kad Jis visada duos tai, ko tu 
nori? Ne. Dievas žino, kas tau geriausia, ir būtent tai iš Jo gausi.

Biblijoje skaitome, jog kartais Dievas duodavo žmonėms tai, ko jie prašė. 
Kai Ona prašė vaikelio, Dievas jai padovanojo sūnų (1 Samuelio 1,20). Kartais 
Dievas atsakydavo: „Ne“. Paulius norėjo, kad Dievas pašalintų jo problemą 
(2 Korintiečiams 12,7-9). Dievas pasakė: „Ne“. Užuot pašalinęs problemą, Jis 
padėjo Pauliui ją spręsti. Dievas yra davęs ir tokį atsakymą: „Palaukite“. Dvi 
seserys norėjo, kad Jėzus pagydytų jų sergantį brolį Lozorių. Viešpats Jėzus 
laukė, kol Lozorius numirė. Tada Jėzus prikėlė jį iš mirusių! Žmonės suprato, 
kad Jėzus iš tikrųjų yra Dievo Sūnus (Jono 11,5. 32. 43-44).

Ir dabar Dievas į maldas atsako lygiai taip pat. Jis gali pasakyti „taip“. Jis gali 
pasakyti „ne“ arba gali pasakyti „palauk“. Tavo užduotis – nenustoti melstis, 
tikint, kad Dievas atsakys į tavo maldą taip, kaip Jis žino esant tau geriausia.

UŽDUOTIS
Apibrėžk atsakymus, į kuriuos Dievas 
gali atsakyti, kai meldiesi.

Palauk Ne Taip Man tu nerūpi

Ar visada Dievas atsako į maldą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man pasitikėti, jog Tu 
atsakysi į mano maldas taip, kaip Tu žinai, kad 

man bus geriausia. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 18,19-20
Ir dar sakau jums: jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio 
dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. 20Kur du ar trys 
susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų.

Kaip jaustumeis, jei į kalėjimą tave pasodintų už tai, jog kitiems pasakojai 
apie Viešpatį Jėzų? Kaip tik taip nutiko vienam Biblijoje aprašytam vyrui. 
Petras buvo įmestas į kalėjimą. Jį saugojo keturguba sargyba po keturis 
kareivius. Du net buvo prirakinti grandinėmis prie Jo! Ar manai, kad Petras 
meldėsi pagalbos? Tikriausiai! Tačiau ne jis vienas meldėsi. Kiti krikščionys irgi 
meldėsi už Petrą. Jie žinojo, kad Petrui gali padėti tik Dievas. 

Dievas padarė vieną tų „nuostabių dalykų“, apie kuriuos kalba mūsų eilutė. 
Jis į kalėjimą atsiuntė angelą. Petrą kausčiusios grandinės nukrito. Jis kartu su 
angelu išėjo iš kalėjimo tiesiog pro visus kareivius. Dievas išgirdo krikščionių 
maldas ir atsakė labai ypatingu būdu (Apaštalų darbų 12,6-10).

Malda nukreipia Dievo galią į pagalbą ir tau. Labai svarbu melstis už save, 
bet reikia, kad už tave kartu su tavimi melstųsi ir kiti. Taip sustiprinama tavo 
maldos galia. Jėzus pasakė: „... jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti 
kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks“ (Mato 18,19).

UŽDUOTIS
Dėl kokio dalyko tau reikėtų, kad su 
tavimi melstųsi ir kas nors kitas?
 

 

Ar turėčiau melstis kartu su kitais?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad atsakai į maldą. Padėk 
man pasidalyti savo poreikiais su kitais, kad jie galėtų 

padėti man melstis. Jėzaus vardu. Amen.
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JOKŪBO 5,16
Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už 
kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta 
teisiojo malda.

Yra daug dalykų, dėl kurių gali melstis. Kartais net 
sunku viską prisiminti. Tau gali padėti tam tikros 
raidės.

„G“ – garbinimas. Pasakyk Dievui, kaip labai Jį myli ir 
gerbi. Tebūna Jam gyrius už tai, kad Jis toks nuostabus 
ir galingas. Gali garbinti Jį ir giedodamas. 

„I“ – išpažintis.  Turi pasakyti Dievui, ką padarei blogai. Įvardyk savo nuodėmę 
ir išpažink, kad buvai neteisus. Jeigu išpažįsti savo nuodėmę, Dievas pažada 
tau atleisti. Tada, kaip sako mūsų eilutė, tavo malda bus „daug galinti“, „pajėgi 
ir veiksminga“.

„D“ – dėkojimas. Jei kas nors tau padovanoja dovanų ar padaro ką nors gero, 
argi paprastai nepadėkoji tam žmogui? Dievas dėl tavęs yra padaręs labai daug! 
Nepamiršk padėkoti Dievui už tai, ką turi, kas esi ir už tai, ką Jis tau davė.

„P“ – prašymas, maldavimas. Ši maldos dalis skirta prašyti. Pasakyk Dievui 
apie tai, ko reikia kitiems. Taip pat melskis ir dėl dalykų, kurių reikia tau pačiam.

Jei prisiminsi šias raides „GIDP“, jos padės tau kalbėtis su Dievu.

UŽDUOTIS
Pabrauk žodžius, kurie pasako, apie ką turėtum melstis.

Dėkoti Prašyti Išpažinti Nieko Garbinti Apie viską

Ką turiu įtraukti į savo maldas?

PASIMLESK

Brangus Dieve, Tu man esi toks geras! Padėk man 
meldžiantis ne vien prašyti, bet nepamiršti ir visų 

kitų dalykų (GIDP). Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Jokūbo 5,16
Daug pajėgia 
veiksminga, karšta 
teisiojo malda.
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PSALMĖ 150,1-2. 6
Girkite Viešpatį! Girkite Dievą Jo šventykloje! Girkite Jį dangaus 
tvirtumoje! 2 Girkite Jį dėl Jo galingų darbų! Girkite Jį dėl Jo 
begalinės didybės! 6Visa, kas kvėpuoja, tegiria Viešpatį! Girkite 
Viešpatį!

Kaip jautiesi, kai kas nors tave pagiria? Galbūt parašei puikų rašinį ar padarei 
ką nors gera. Jei kiti tai pastebėjo ir ką nors apie tai pasakė, tau malonu. Dievas 
vertas daug didesnio pagyrimo, negu tu ir aš! Jam patinka, malonu, kai tu Jam 
sakai, koks Jis nuostabus. Biblija daugybę kartų sako, kad garbintume Dievą. 
Tiesą sakant, ten parašyta taip: „Visa, kas kvėpuoja, tegiria VIEŠPATĮ! Girkite 
VIEŠPATĮ! (Psalmė 150,6). Dievą girti, teikti Jam gyrių – vienas būdų, kaip gali 
Jam parodyti, jog labai Jį myli. 

Dievą garbinti gali pasakydamas, jog labai Juo gėriesi. Kalbėk Jam apie Jo 
didybę, galią, išmintį ir meilę. Šlovink Jį už tai, ką Jis padarė, pavyzdžiui, sukūrė 
didžiulius kalnus ir milžiniškus vandenynus. Garbink už tai, kad žvaigždės ir 
planetos ir toliau erdve skrieja taisyklingai, o ne chaotiškai. Tokius dalykus 
sukurti galėjo tik didis mūsų Dievas.

Biblija sako: „Giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę...“ (Psalmė 149,1). 
Tai kitas būdas garbinti Dievą. Galbūt moki giesmių apie Dievo didingumą. 
Pagiedok Jam jas. Gali sukurti net savo paties giesmių, giriančių Dievą. Jis 
klausosi, ir Jam patinka girdėti tavo šlovinimą.

UŽDUOTIS
Parašyk tris dalykus, už kuriuos gali dabar garbinti Dievą.
 

 

 

Kaip man pagarbinti Dievą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, Tu esi toks stulbinantis! Primink 
man kasdieną skirti laiko garbinti Tave už tai, kas 

Tu esi ir ką darai. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 32,1-2
Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. 

2 Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats neįskaito kaltės ir kurio 
dvasioje nėra klastos.

Kristina buvo Dievo vaikas. Ji žinojo, kad turi paklusti Dievui. Ji nesitikėjo, 
kad mama leis jai eiti pas draugę į namus. Todėl mamai pasakė, kad eis mokytis 
į biblioteką, o iš tikrųjų nuėjo pas draugę. Vėliau, kai ji pradėjo melstis, tarsi 
nebuvo viskas gerai. Jai reikėjo išpažinti savo nuodėmę Dievui ir mamai.

Jei tu, būdamas Dievo vaikas, apsispręsi nusidėti, tarp tavęs ir Dievo nebus 
viskas gerai. Kadangi nesielgei teisingai ir gerai, tavo malda nebus veiksminga. 
Išpažink Dievui nuodėmę iškart, kai tik suvokei, jog nusidėjai. Pripažink, kad 
tai, ką padarei, yra negerai ir išpažink Dievui. Biblija sako: „Jeigu išpažįstame 
savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir 
apvalytų mus nuo visų nedorybių“ (1 Jono 1,9). Kadangi Dievas visada išpildo 
savo pažadus, tai gali būti tikras, kad Jis tau atleido. Taip pat išsiaiškink su tais 
žmonėmis, kuriems nusidėjai.

Ar turėtum toliau daryti nuodėmes, o po to prašyti atleidimo? Ne! Būk 
pasirengęs liautis elgtis blogai. Prašyk, kad Dievas tau padėtų elgtis gerai ir 
teisingai.

UŽDUOTIS
Kodėl svarbu savo nuodėmes Dievui išpažinti tučtuojau?
 

 

Kaip man išpažinti Dievui savo nuodėmes?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad atleidi. Parodyk man, kai nusidedu ir 
primink, kad tučtuojau Tau tai išpažinčiau. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 95,1-3
 Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime 
savo išgelbėjimo uolai! 2 Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, 
džiaugsmingai giedokime Jam psalmes! Viešpats yra didis Dievas ir 
didis Karalius, didesnis už visus dievus.

Tarkim, jog praleidai daug laiko, kad savo draugui padarytum ką nors 
tikrai ypatingo. Kaip jaustumeisi, jei tavo draugas tau net nepadėkotų? Galbūt 
klaustum savęs, ar jam arba jai nors kiek rūpi tu ir tavo darbas? Taip pat ir 
Dievas lieka nusivylęs, kai tu užmiršti Jam padėkoti už tai, ką Jis dėl tavęs daro.

Svarbiausias dalykas, už kurį turėtum dėkoti Dievui yra tai, kad Jis siuntė 
savo Sūnų Jėzų už tave mirti ant kryžiaus. Jis atleido tavo nuodėmes ir 
danguje ruošia tau vietą! Be to, yra daugybė kitų dalykų, už kuriuos turi dėkoti 
Dievui. Ar žinai, kad visa gera, ką turi, iš tikrųjų tau davė Dievas. Jam priklauso 
pasaulis ir viskas, kas jame yra. Dėkok Jam už tai, ką Jis tau davė. Dėkok už tuos 
žmones, kuriuos Jis įvedė į tavo gyvenimą, kad jie tau padėtų.

Dievas tau duoda kasdieną reikalingos stiprybės. Kai tau iškyla problema, Jis 
nedelsdamas imasi padėti. Ar padėkojai Jam už Jo pagalbą ir suteiktą stiprybę? 
Biblija sako: „Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes Jis geras ...“ (1 Metraščių 16,34). 
Dėkojimas Dievui turėtų užimti didelę meldimosi laiko dalį.

UŽDUOTIS
Apibrauk keletą dalykų, už kuriuos gali padėkoti Dievui, tada 
taip ir padaryk.

Jėgą Siųstą Jėzų Draugus Šeimą Gyvenimą Pagalbą

Už ką turėčiau Dievui dėkoti?

PASIMELKS

Brangus Dieve, prašau atleisk, kad pamirštu daug ką, ką Tu 
dėl manęs darai. Ačiū, kad mane myli ir kad įvairiausiais 

būdais rūpiniesi manimi. Jėzaus vardu. Amen.
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FILIPIEČIAMS 1,9-10
 Ir meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir 
visokeriopu įžvalgumu, 10 kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas 
tobuliau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto iki Kristaus dienos.

Ar žinotum, kaip melstis už savo draugą, jei jis būtų sužalotas per 
automobilio avariją? Galėtum melstis, kad Dievas jį pagydytų, bet tai būtų 
tik pradžia. Jei tavo draugas nėra įtikėjęs Viešpaties Jėzaus kaip savo Gelbėtojo, 
melskis, kad įtikėtų. Jei yra įtikėjęs, tuomet melskis, kad kol gydosi dar labiau 
suartėtų su Dievu. Prašyk Dievo, kad draugas savo poelgiais rodytų kitiems, jog 
jo gyvenime dalyvauja Jėzus.

Galbūt kas nors yra gundomas padaryti kai ką bloga. Melskis, kad Dievas 
parodytų tam asmeniui, kaip ištrūkti iš pagundymo. Galbūt tavo draugas 
nesutaria su tėvais. Melskis, kad jo elgesys rodytų tėvams, jog jis juos myli ir 
gerbia. Prašyk, kad Dievas tau padėtų išklausyti draugą ir jam padėti.

Kartais tiesiog nežinai, kaip melstis už kitų žmonių poreikius. Prašyk, kad 
Dievas tik Jam žinomu geriausiu būdu jiems padėtų. Yra svarbu melstis už 
kitus. Biblijos eilutė sako: „Daug gali karšta teisiojo [vyro, moters, berniuko ar 
mergaitės] malda.“ Išpažink savo paties nuodėmes, tada savo maldomis patrauk 
Dievo galią veikti kitų žmonių gyvenime.

UŽDUOTIS
Pasirink tris žmones ir parašyk vieną dalyką, kurio galėtum 
melsti kiekvienam jų.

 

 

 

Kaip turėčiau melstis už kitus?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad leidi melstis už kitus! Padėk man suvokti, 
ko jiems reikia ir neužmiršti už tai melstis. Jėzaus vardu. Amen.  
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PATARLIŲ 21,1-2
 Karaliaus širdis Viešpaties rankoje kaip vandens srovės; Jis ją pasuka, 
kur nori. 2 Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akyse, bet 
Viešpats pasveria širdį.

Pamąstyk apie tuos žmones, kurie yra atsakingi už vienus ar kitus tavo 
gyvenimo dalykus. Tai galėtų būti tavo tėvai, mokytojai, valdžios atstovai ir 
kiti. Tuos žmones, ant kurių guls atsakomybė, parenka Dievas. Biblija sako: „...
nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo“ (Romiečiams 13,1). Tai, ką daro tie 
žmonės, yra svarbu! Jų sprendimai paliečia daugelio žmonių gyvenimą. Todėl 
Dievas ir liepia tau už juos melstis. Biblija ragina „melstis, užtarti ir dėkoti už 
visus žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius...“ (1 Timotiejui 2,1-2). 
Tiems, kurie turi atsakomybę, reikia Dievo pagalbos, kad priimtų išmintingus 
sprendimus.

Kartais tie žmonės būna krikščionys. Melskis, kad Dievas jiems parodytų, ką 
daryti. Melskis, kad jie pasikliautų Dievu, tikėdami, kad Jis jiems padės daryti 
tai, kas teisinga. Kai kurie iš tų žmonių nėra krikščionys. Melskis, kad jie įtikėtų 
Viešpatį Jėzų. Prašyk Dievo, kad Jis padėtų jiems priimti tokius sprendimus, 
kurie Jam patiktų. Dievas turi daugiau galių už bet kurį žmogų. Jis gali veikti 
net per Jo nepažįstančius žmones.

Galbūt manai, kad nėra jokio skirtumo, melsies ar ne, bet taip nėra! Dievas 
sako, kad kai gyveni taip, kaip Jis nori, tavo maldos bus veiksmingos!

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinius.

Mano  už atsakingus asmenis gali padėti jiems 

priimti  sprendimus.

Kodėl turėčiau melstis už 
atsakingus asmenis?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad jokiam žmogui negali būti 
priskirta atsakomybė, jei Tu to neleistum. Primink man 
kasdieną melstis už tuos žmones, kurie turi atsakomybę 

dėl mano gyvenimo. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 6,11-13
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien 12 ir atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. 13 Ir 
nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto; nes Tavo yra 
karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen. 

Ar nėra savanaudiška pasakoti Dievui apie savo problemas? Ar turėtum 
melstis už kitus, nepaisydamas savo poreikių? Ne! Dievas nori, kad melstumeisi 
už kitus, bet Jis nori, jog ir už save melstumeisi. Dievas tave labai myli! Jis nori 
rūpintis tavim visais atžvilgiais. Kai meldiesi dėl savo poreikių, parodai Dievui, 
jog pasitiki, kad Jis tau padės.

Pasakok Dievui apie savo fizines reikmes: sveikatą, maistą, drabužius. 
Pasakyk Jam, ką jauti. Kartais būna tokių dalykų, apie kuriuos su niekuo kitu 
negali pasikalbėti. Pasakyk apie juos Dievui. Visada gali pasitikėti, kad Jis tave 
supras ir padės. Biblija sako: „Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis 
rūpinasi“ (1 Petro 5,7). Kai dėl ko nors nerimauji, perleisk savo nerimą Dievui. 
Jis tuo pasirūpins daug geriau, nei sugebėtum tu!

Kai meldiesi už save, neprašyk vien materialių dalykų. Melskis, kad Dievas 
Tau padėtų įveikti pagundymą ir gyventi taip, kaip Jis to nori. Prašyk, kad Jis tau 
padėtų geriau Jį pažinti. Tokios maldos už save Dievui patiks.

UŽDUOTIS
Apie kokį savo poreikį šiandien turėtum kalbėtis su Dievu?
 

 

Ar priimtina melstis už save?

PASIMELSK

Brangus Dieve, primink man, kad aš visus savo 
poreikius ir bėdas pavesčiau Tau. Ačiū, kad mane 

myli ir manimi rūpiniesi. Jėzaus vardu. Amen.



Suplanuok savo ramiąją valandėlę užpildydamas 
tuščias vietas.

Jei tau reikia pagalbos, skliausteliuose esantis skaičiukas nurodys, kur ieškoti atsakymo.
1. (3) 2. (4) 3. (10) 4. (18) 5. (21) 6. (25)

Pamąstyk!
1. Iš kur gali žinoti, kad tai, kas parašyta Biblijoje, yra tiesa?  ����������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

2. Į kokias dvi dalis skirstoma Biblija? ����������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

3. Kas yra ramioji valandėlė?  ������������������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

4. Kas yra malda?  �����������������������������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

5. Kur ir kada gali melstis?  ��������������������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

6. Kokius kelis dalykus turėtų apimti tavo malda? ���������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

Mano ramioji valandėlė su Dievu
Kada:   Kur:  

Ką darysiu per ramiąją valandėlę:  

 

Kodėl mano ramioji valandėlė yra svarbi:  

 

Mano ramioji valandėlė
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PSALMĖ 47,1. 6-7
Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu! 

6Giedokite gyrių mūsų Dievui, giedokite! Giedokite gyrių mūsų 
Karaliui, giedokite! 7Dievas yra visos žemės 
Karalius! Giedokite Jam gyrių suprasdami.

Jaunas vaikinukas beveik kiekvieną popietę sunkiai 
dirbo blizgindamas pro šalį einančių žmonių batus. 
Niekas jam daug nemokėjo, tik kelis centus už gerą 
išblizginimą, bet vaikinukas nesiskundė. Jis norėjo nusipirkti dviratį! Nors teko 
labai sunkiai dirbti, bet svajonė buvo to verta!

O kas yra „to verta“ tau? Peržvelk, kaip praleidai praėjusios savaitės laiką, ir 
gana gerai viską suprasi. Ar didžiąją laiko dalį praleidai su draugais? O gal 
žiūrėdamas televizorių? Gal žaisdamas kompiuteriu? Kiek laiko praleidai su 
Dievu? Ar pašlovinai Jį?

Kas yra šlovinimas? Kai kas mano, kad šlovinimas yra tiktai tai, ką krikščionys 
sekmadienį daro bažnyčioje. Tačiau ši sąvoka yra žymiai platesnė! Pašlovinti 
Dievą reiškia parodyti Jam, kad Jis tau yra „to vertas“. Pašlovinti Jį gali 
giedodamas gyriaus giesmes, melsdamasis bei bažnyčioje paaukodamas pinigų. 
Pašlovinti Dievą gali ir tada, kai darai visiškai paprastus dalykus, pavyzdžiui, 
paklūsti tėvams. Tačiau vien tik visų tų dalykų darymas dar nėra Dievo 
šlovinimas. Pašlovinti – tai daryti visus tuos dalykus taip, kad Dievas matytų, 
jog Jis tau kelia pagarbią ir net baimingą nuostabą. Tai kažkas, ką tu gali ir 
turėtum daryti kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

UŽDUOTIS
Ką darysi, kad parodytum Dievui, jog tau Jis yra „to vertas“?
 

 

Kas yra šlovinimas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, Tu esi to vertas. Padėk man kiekvieną dieną 
vis labiau Tave mylėti ir šlovinti. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Jokūbo 4,8
Artinkitės prie Dievo, 
ir Jis artinsis prie 
jūsų.

Mano ramioji valandėlė
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JONO 4,23-24
Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai 
garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. 24 
Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje“.

Iš išorės daug dalykų atrodo maždaug vienodai. Pavyzdžiui, tik iš išorės 
pažiūrėjęs į žalią ar kietai išvirtą kiaušinį, nepasakysi, kad jie skiriasi. Ar 
išoriškai išdžiūvęs apelsinas skiriasi nuo sultingo? Kartais skirtumus pamatysi 
tik pažvelgęs į vidų.

Kai Dievas žvelgia į Jį šlovinančius žmones, Jis žiūri į jų vidų – į širdį. Iš 
tikrųjų ir nuoširdžiai pašlovinti Dievą gali tik tie, kurie Jėzų yra priėmę kaip 
savo Gelbėtoją. Nuoširdžiai Dievą šlovina tik tie, kurie žino, kad Jėzus yra 
vienintelis kelias pas Dievą Tėvą.

Ką Dievas mato, kai žvelgia į tavo širdį? Ar mato tokį žmogų, kurio nuodėmės 
atleistos? O gal mato žmogų, kuriam reikia tapti Jo vaiku? Biblija sako: „Visiems, 
kurie Jį [Jėzų] priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo 
vardą“ (Jono 1,12). Kad taptum Dievo vaiku, turi būti atleistos tavo nuodėmės. 
Gali melstis jau dabar ir įtikėti Jėzų, kuris už tave mirė ir prisikėlė.

Jei jau esi įtikėjęs Jėzų, tai esi Dievo vaikas. Tavyje gyvena Šventoji Dvasia. 
Dabar gali iš tikrųjų šlovinti Dievą kaip Jo šeimos narys.

UŽDUOTIS
Ar priklausai Dievo šeimai? Kaip gali tai žinoti?
 

 

Kas gali šlovinti Dievą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, labai džiaugiuosi, kad esu Tavo 
vaikas. Ačiū, kad siuntei Šventąją Dvasią visą laiką 

gyventi manyje. Jėzaus vardu. Amen. 
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PSALMĖ 57,9-11
Viešpatie, girsiu Tave tautose, giedosiu Tau pagonių būry. 10 Tavo 
gailestingumas siekia dangų, ir Tavo tiesa – debesis. 11 Dieve, būk 
išaukštintas virš dangų! Teišplinta Tavo šlovė visoje žemėje!

Žvakei buvo liūdna. Visi tų namų daiktai buvo kam nors naudingi, tik ne ji. 
Ji buvo išmėginta visur: kaip pagaliukas durims paremti ar sriubos puodui 
pamaišyti, bet ji niekur netiko. Tada vieną niūrią dieną namų šeimininkas 
užbrėžė degtuką ir prilietė prie žvakės dagčio. Akimirksniu maža liepsnelė 
įsidegė, ir šviesa užliejo namą. Nuostabu – pradžiugo žvakė. Dabar jau žinau, 
kuriam tikslui esu skirta!

O tu ar žinai, kokiam tikslui esi sukurtas? Biblija moko, kad Dievas tave 
sukūrė sau – Jis tave sukūrė tam, kad tu Jį mylėtum, šlovintum ir garbintum. Jo 
Žodis sako: „... ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei“ (1 Korintiečiams 
10,31). Nors šis pasaulis pilnas dalykų, kuriais galime džiaugtis, Dievas nori, 
kad didžiausią džiaugsmą ir pasigėrėjimą tau keltų Jis. 

Biblija sako: „Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų“ (Jokūbo 4,8). 
Artintis prie Dievo gali paklusdamas Jo Žodžiui, Biblijai, ir leisdamas laiką 
su Juo. Dievas nori, kad tu vis labiau prie Jo artintumeisi ir Jį šlovintumei. 
Dievas nori, kad tu Jį pažintum kaip Tėvą ir nepaprastą draugą, bet Jis tavęs 
nevers ateiti pas Jį. Sprendimą priimsi pats. Jei apsispręsi teigiamai, tai bus pats 
geriausias sprendimas, kokį iš viso galėtum priimti.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinį.

Tu gali priartėti prie Dievo paklusdamas Jo  ir 

praleisdamas  su Juo.

Kodėl turėtume šlovinti Dievą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man su kiekviena nauja diena Tave 
mylėti ir šlovinti vis labiau. Jėzaus vardu. Amen.
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JEREMIJO 23,23-24
Argi Aš esu Dievas tiktai arti, o toli nebesu Dievas? 24 Argi gali kas 
taip pasislėpti, kad Aš jo nematyčiau? – sako Viešpats. – Argi Aš 
nepripildau dangaus ir žemės?

Ar esi žvelgęs į dangų, į kažkur labai aukštai esančias žvaigždes? Kiekvieną 
tų žvaigždžių sukūrė Dievas – ir tas, kurios nuo mūsų nutolusios per milijardus 
šviesmečių! Ar ne nuostabu? Tau nepakaks gyvenimo, kad aplankytumei nors 
vieną tų tolimų žvaigždžių, bet Dievas gali! Iš tikrųjų Dievas dabar kaip tik yra 
ten, kaip kad tuo pačiu metu yra ir čia, su tavim. 

Biblija moko, kad Dievas yra visur esantis. „Kur galėčiau pabėgti nuo Tavo 
dvasios ar atsitolinti nuo Tavo Artumo?“ (Psalmė 139,7) Jis yra ten ir čia, ir 
visur vienu ir tuo pačiu metu! Dievas rūpinasi tolimos šalies alkanais žmonėmis. 
Jis vadovauja prezidentams bei rūpinasi tavimi.

Dievui nieko nėra per didelio ar per mažo, kad Jis nekreiptų į tai dėmesio. 
Galbūt manai, kad nesi labai svarbus, tačiau Dievui esi svarbus. Jis yra su tavimi 
kiekvieną tavo gyvenimo sekundę! Jis visada tave mylėjo taip, kaip myli ir dabar.

Kai kitą kartą žiūrėsi į žvaigždes, galvok apie tai, kad Dievas yra visur 
esantis. Tu vienu metu gali būti tik vienoje vietoje, bet Dievas visada yra visur! 
Kuo geriau suvoksi, kad Dievas yra visur esantis, tuo labiau norėsi Jį šlovinti.

UŽDUOTIS
Kai Dievas dabar stebi tave, kaip manai, ką 
darant Jam patiktų tave matyti?
 

 

Kur Dievas yra?

PASIMELSK

Brangus Dieve, garbinu Tave už tai, kad esi visur esantis. Gera 
žinoti, kad Tu visada mane sergėji. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 139,1-4
Viešpatie, Tu ištyrei mane ir pažįsti. 2 Tu žinai, kada keliuosi ir kada 
atsisėdu, Tu supranti mano mintis. 3 Matai, kada vaikštau ir kada 
ilsiuosi; žinai visus mano kelius. 4 Dar mano liežuvis nepratarė 
žodžio, Tu, Viešpatie, jau viską žinai.

Ar moki saugoti paslaptį? Kai tavęs kas nors paprašo kažko neišpasakoti, ar 
sugebi neišplepėti? Tačiau nors ir puikiai saugotum paslaptis, visada yra vienas, 
kas jas žino. Tai Dievas! 

Dievas yra ne tik visur esantis, Jis yra ir visa žinantis! Dievas žino viską. Jis 
žinojo, kada ir kur tu gimsi. Žinojo, kas bus tavo tėvai. Jis žino tai, ką lengva 
sužinoti, pavyzdžiui, kuo tu vardu ar kiek tau metų. Taip pat žino tai, ką 
sužinoti būtų keblu, pavyzdžiui, kiek ant tavo galvos yra plaukų. Jis žino net 
labai asmeniškus dalykus, pavyzdžiui, tavo mintis ir jausmus.

Dievo niekada niekuo negali nustebinti. Jis žino, kas įvyks, dar likus 
nepaprastai daug laiko iki to konkretaus įvykio. Biblija sako, jog Dievas žinojo, 
kaip tu praleisi kiekvieną savo gyvenimo dieną, „kai nė viena jų dar nebuvo 
prasidėjusi“ (Psalmė 139,16). Kiekvieną dieną Dievas tave veda ir myli!

Ar nesidžiaugi, kad nuo Dievo nieko nereikia slėpti? Tu gali ateiti pas Dievą 
ir Jį šlovinti būdamas toks, koks esi. Kuo labiau suvoksi, kad Dievas yra visa 
žinantis, tuo labiau norėsi Jį pašlovinti.

UŽDUOTIS

Įrašyk šypsenėlę  prieš kiekvieną 
dalyką, kurį Dievas žino apie tave.

 Tavo mintys  Tavo vardas  Tavo jausmai

 Nieko  Tavo tėvai  Tavo poreikiai

Kiek Dievas žino?

PASIMELSK

Brangus Dieve, garbinu Tave už tai, kad esi visa 
žinantis. Džiaugiuosi, kad žinai viską, ką apskritai 

galima žinoti. Jėzaus vardu. Amen.
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EFEZIEČIAMS 3,20-21
O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti 
nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame, 21 Jam 
tebūna šlovė bažnyčioje Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių 
amžiais! Amen.

Ar kada nors pamąstei, ką galėtum padaryti, jei būtum pajėgesnis? Jeigu 
būtum stipresnis ar greitesnis? Jei nereikėtų miegoti? Jei galėtum padaryti viską, 
ką tik užsigeidi?

Kartais galia gali būti ir blogas dalykas. Kai kurie žmonės savo galią 
panaudoja nepaisydami įstatymų, skaudindami kitus žmones. Pamąstyk apie tai, 
kaip Dievas pasaulį sukūrė tik per šešias dienas. Jis sukūrė visus kalnus, upelius, 
gyvūnus ir žmones. Čia tai galia! Biblija moko, jog Dievas yra visagalis. Jis turi 
galios padaryti bet ką! Tačiau Jis yra geras, tad niekada savo galios nepanaudos 
daryti ką nors bloga.

Tu gali šlovinti Dievą ir Jam dėkoti bet kuriuo atveju, nes Jis turi galią tau 
padėti. Biblija sako: „Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!“ (Romiečiams 
8,31). Dievas turi galią padėti tau priimti teisingus sprendimus. Jis turi galią 
padėti tau džiaugtis net tada, kai būna sunku. Kuo labiau suvoksi, kad Dievas 
yra visagalis, tuo labiau norėsi Jį šlovinti. 

UŽDUOTIS
Kokiu vienu būdu Dievas parodė savo galią tavo gyvenime?
 

 

Ar daug Dievas gali?

PASIMELSK

Brangus Dieve, garbinu tave už tai, kad esi visagalis. Ačiū Tau, 
kad visada savo galią naudoji tik gėriui. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 148,12-13
 Jaunuoliai ir mergaitės, seniai ir vaikai, 13 garbinkite Viešpaties 
vardą, nes Jis vienas didingas. Jo šlovė virš dangaus ir žemės. 

Ar prisimeni, kas yra šlovinimas? Šlovinti Dievą – tai parodyti Jam, kad Jis 
tau yra vertybė, Jis yra to vertas. Jis yra visur esantis, visa žinantis ir visagalis! 
Jis yra daug labiau stulbinantis, negu tu gali įsivaizduoti, tačiau Jis tave myli ir 
nori būti tavo draugas.

Ar gali pats, savarankiškai, pašlovinti Dievą? Taip! Biblija sako: „Kristus 
vieną kartą numirė už nuodėmes, ... kad mus nuvestų pas Dievą“ (1 Petro 3,18). 
Kadangi Jėzus mirė už tavo nuodėmes, ir prisikėlė, tu per maldą gali tiesiogiai 
kalbėti su Juo. Tu gali Jį šlovinti ir tada, kai nieko nėra šalia.

Gyriaus giesmes gera giedoti akompanuojant muzikai, bet gali giedoti 
Dievui ir vienas. Gali net sukurti savo giesmes, kaip Dovydas. Jis parašė 
daug Biblijos psalmių (eilėraščių arba giesmių)! Daug ko galime pasimokyti 
iš Dovydo gyvenimo. Beveik visais savo darbais jis pašlovino Dievą. Iš tikrųjų 
Biblija sako, kad Dovydas buvo „vyras pagal Dievo širdį“ (1 Samuelio 13,14). 

Ar nori taip mylėti ir šlovinti Dievą? Šiandien puiki diena pradėti tai daryti!

UŽDUOTIS
Parašyk keletą dainos ar eilėraščio žodžių, kuriais dabar 
galėtum garbinti Dievą. 

 

Ar galiu šlovinti Dievą vienas pats?

PASIMELSK

Brangus Dieve, man labai patinka praleisti laiką kartu su 
Tavim. Ačiū, kad visada esi čia. Jėzaus vardu. Amen.
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ROMIEČIAMS 12,4-5
Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka 
tą patį uždavinį, 5 taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o 
pavieniui – vieni kitų nariai.

Ar kada susimąstei, kodėl žmonės eina į bažnyčią? Dievas yra visur, todėl gali 
Ji šlovinti ir vienas. Kam būtinai eiti į bažnyčią ir susitikti su kitais žmonėmis? 
Ar nebūtų geriau Dievą šlovinti vienam, be kitų? 

Dievas nori, kad tu Jį šlovintumei vienas. Bet Dievas taip pat nori, kad tu 
Jį šlovintumei kartu su kitais krikščionimis. Bendrai šlovindami Dievą, mes 
Jį pagerbiame kaip mūsų Karalių ir Viešpatį. Parodome, jog priklausome Jam. 
Dievo Šventoji Dvasia mus, brolius ir seseris Kristuje, surenka kartu.

Šlovindami Dievą kartu, tampame stipresni iš vidaus. Mums reikia vieniems 
kitų. Biblija sako: „Neapleiskime savųjų susirinkimų, ..., bet raginkime vieni 
kitus...“ (Hebrajams 10,25).  

Mūsų krikščioniškas gyvenimas yra tarsi liepsnojanti šakelė. Jei šakelė degtų 
viena, sudegtų labai greitai. Bet jeigu šią degančią šakelę, sudėtume su kitomis 
šakelėmis, liepsna degtų ilgiau ir ryškiau. Laikas praleistas kartu su kitais Jėzų 
tikinčiais žmonėmis padės ir tau gyvenime ilgai ir skaisčiai liepsnoti Dievui. Be 
to, kiti Jėzų tikintys žmonės gali tapti pačiais geriausiais tavo draugais, kokius 
kada nors turėsi gyvenime!

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinį.

Garbindami su kitais tikinčiaisiais pagerbiame  

ir parodome, kad  Jam.

Ar galiu šlovinti Dievą kartu 
su kitais žmonėmis?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū už brolius ir seseris Kristuje. Padėk 
mums kartu skaisčiai Tau liepsnoti. Jėzaus vardu. Amen.
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1 JONO 2,1-2
Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. O jei kuris 
nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. 2 Jis 
yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne 
tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio.

Dideliame dubenyje Kamilė maišė sausainių tešlą. 
Ji sudėjo miltus, cukrų ir kiaušinius. Pridėjo dar kitų 
priedų, dėl kurių sausainiai tampa tokie gardūs. Bet 
prieš maišydama tešlą ji pamiršo vieną dalyką. Ji 
pamiršo išplauti dubenį.

Kartais mes mėginame pašlovinti Dievą būtent taip. Pamirštame išvalyti 
dubenį! Tvarkingai darome visa tai, ką turime daryti šlovindami Dievą, bet 
prieš pradėdami pamirštame pasitikrinti, ar mūsų gyvenimas yra tyras. Kaip 
sausainių tešla, užmaišyta nešvariame dubenyje, taip ir nešvarus šlovinimas 
nėra geras.

Kaip gali įsitikinti, kad tavo gyvenimas yra tyras? Dievas savo Žodyje duoda 
atsakymą. Jis sako: „Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, 
kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių“ (1 Jono 1,9).

Prieš šlovindamas Dievą išpažink (sutik su tuo, ką sako Dievas) blogus 
dalykus, kuriuos padarei. Padėkok Jam, kad Jis atleidžia. Prašyk, kad Jis tau 
padėtų to nebedaryti. Jei išpažinsi, Jis atleis tavo nuodėmę, ir tavo gyvenimą vėl 
padarys švarų. Tada būsi pasirengęs tinkamai Jį pašlovinti – ir tyru gyvenimu!

UŽDUOTIS
Kodėl prieš pradedant šlovinti Dievą taip 
svarbu išpažinti Jam savo nuodėmes?
 

Ar Dievui turiu sakyti viską?

PASIMELSK

Brangus Dieve, žinau, kad esu padaręs nuodėmių. Ačiū tau, 
kad atleidi. Padėk man gyventi Tau. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Jono 4,24
Dievas yra Dvasia, ir 
Jį garbinantys turi 
garbinti dvasioje ir 
tiesoje.
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HEBRAJAMS 12,28-29
Todėl, gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės, 
kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime, 29 nes 
mūsų Dievas yra ryjanti ugnis.

Kaip elgiesi, kai susitinki su labai svarbiu asmeniu, pavyzdžiui, savo 
mokyklos direktoriumi ar bažnyčios pastoriumi? Tikriausiai į tai, ką darai 
ir kalbi, žiūri labai rūpestingai. Jei pagarbą rodai svarbiems žmonėms, tai tuo 
labiau turėtum ją rodyti Dievui! Jis yra visų svarbiausias!

Ar žinai, kad Dievas kviečia tave susitikti su Juo bet kuriuo metu? Tai 
nuostabi dovana, kurią Dievas dovanoja tau, nes esi Jo vaikas. Koks turėtum 
ateiti pas Dievą, kai Jį šlovini? Kokios turėtum būti nuostatos arba kaip turėtum 
mąstyti ir elgtis? Biblija sako: „Dievas yra Dvasia, ir Jo garbintojai turi šlovinti 
Jį dvasia ir tiesa“ (Jono 4,24).

Kadangi Dievas yra Dvasia, ir tu negali Jo matyti, lengva užmiršti, kad Jis 
yra čia, kartu su tavimi. Taip yra visada. Jis yra realus ir galingas. Jis vertas, kad 
parodytum Jam didelę pagarbą.

Biblija sako: „VIEŠPATIES šventumo būstas – jo šventykla. VIEŠPATIES 
sostas stovi danguje“ (Psalmė 11,4). Kai kitą kartą melsies Dievui, neužmiršk, 
kad ateini pas visą kūriniją valdantį Karalių. Pagerbk Jį savo mintimis ir 
žodžiais, kuriuos Jam sakysi.

UŽDUOTIS
Parašyk X prieš dalykus, kuriuos gali 
padaryti, kad pagarbintum Dievą. 

 Būti sąžiningu su Juo  Parodyti pagarbą

 Būti kvailu  Turėti gerų minčių

Kokios nuostatos turiu būti, 
kad pašlovinčiau Dievą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, Padėk man kasdieną, kai šlovinu Tave, 
būti tinkamos nuostatos. Jėzaus vardu. Amen.



42 
1 KRONIKŲ 16,23-25
Visos šalys, giedokite Viešpačiui, kiekvieną dieną skelbkite Jo 
išgelbėjimą, 24 apsakykite pagonims Jo garbę ir Jo stebuklus visoms 
tautoms. 25 Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, bijotinas labiausiai 
iš visų dievų.

Vienas žmogus yra pasakęs: „Tai meilė priverčia pasaulį suktis“. Šiuose 
žodžiuose yra daug tiesos. Meilė yra vienintelis dalykas, teikiantis gyvenimui 
prasmę. Pamąstyk apie meilę tarp šeimos narių ir draugų. Pamąstyk apie meilę 
savo mylimiems gyvūnams, dalykams, kuriuos darai, pamėgtą gyvenamą vietą. 
Tai, ką čia paminėjome, – vis skirtingos meilės formos.

Aukščiau visų šių meilės formų yra ypatinga, nepaprasta meilė, skirta tik 
Dievui. Kadangi Dievas tave sukūrė ir viską apie tave žino, tai tavo meilė 
Jam gali būti pati giliausia, kokią gali patirti. Būdas parodyti tokią meilę yra 
šlovinimas.

Ar tikrai Dievas nori, kad tu Jį šlovintumei? Taip! Dievas myli tave, nes yra 
tobulas Tėvas. Jis kiekvieną akimirką sergi tave. Tikra tiesa, kad Dievas gali 
turėti viską, ko nori. Jis viską sukūrė, Jis bet ką gali padaryti, tačiau tu esi Jo 
ypatinga brangenybė. Todėl labiausiai už viską pasaulyje Jis nori, kad tu Jį 
mylėtum ir šlovintum. Štai kodėl vienas Biblijos rašytojų, karalius Dovydas, 
parašė šiuos žodžius: „Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, klaupkimės 
prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją.“ (Psalmė 95,6). Dievas ilgisi tavo šlovinimo.

UŽDUOTIS
Pabraukite teisingą sakinį.
Dievas nori, kad tu Jį mylėtum ir garbintum, nes

(Jis nori tave kontroliuoti.)

(tu Jam esi ypatingas lobis.)

Ar Dievas nori, kad Jį šlovinčiau?

PASIMELSK

Brangus Dieve, aš myliu Tave. Ačiū, kad kvieti 
mane Tave šlovinti. Jėzaus vardu. Amen. 
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PSALMĖ 5,1-3
Viešpatie, išgirsk mano žodžius, suprask mano apmąstymus. 2 
Išklausyk mano šauksmą, mano Karaliau ir Dieve, nes Tau aš 
melsiuosi.  Rytą Tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į 
Tave ir laukiu.

Pokalbis su kuo nors yra kalbėjimas ir klausymasis. Pokalbis gali būti puikus, 
ypač tada, kai kalbiesi su geru draugu. Geriausias draugas, su kuriuo apskritai 
galėtum kalbėtis, yra Dievas!

Kalbėti su Dievu gali melsdamasis. Tau nereikia ieškoti ypatingų žodžių. Net 
nereikia kalbėti girdimai – užtenka pasakyti žodžius mintyse, ir Dievas juos 
girdės. Jei esi pernelyg prislėgtas, kad galėtum kalbėti, gali tiesiog išsiverkti 
Dievui. Jis visada išgirs tave ir supras. Kad ir ką sakytum, Jis niekada nenustos 
tavęs mylėti. Jis viską apie tave žino ir visada žino, kaip tau padėti.

Klausytis Dievo gali per Jo Žodį ir Šventąją Dvasią. Skaitydamas Bibliją, 
sužinosi apie įvykius, vykusius labai, labai seniai. Per tuos pasakojimus Dievas 
pasakys tau, ko Jis laukia iš tavęs dabar. Kai tau reikės priimti kasdienius 
sprendimus, Dievas vadovaus tau per savo Šventąją Dvasią. Jis nekalbės 
girdimai, bet giliai širdyje padės tau suprasti, kada turi ką nors daryti, o kada 
nereikėtų to imtis. Ar pastaruoju metu esi kalbėjęs su Dievu? Paprašyk Dievo, 
kad Jis padėtų tau dabar nuoširdžiai kalbėti ir atidžiai klausytis! 

UŽDUOTIS
Kodėl taip svarbu ir kalbėti Dievui, ir Jo klausytis?
 

 

Ar galiu kalbėtis su Dievu?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man daugiau kalbėtis su Tavimi ir 
išmokti klausytis, kai Tu kalbi man. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 86,11-13
Viešpatie, pamokyk mane savo kelio, kad vaikščiočiau tiesoje! 
Įtvirtink mano širdį Tavo baimėje. 12 Viešpatie, mano Dieve, 
girsiu Tave nuoširdžiai, šlovinsiu Tavo vardą per amžius! 13 Tavo 
gailestingumas buvo man didelis, Tu išgelbėjai mano sielą iš 
giliausio pragaro.

Jei kas nors tau pasakytų, kad visi obuoliai yra raudoni, ar patikėtum tuo 
žmogumi? Žinoma ne! Juk pats esi matęs ir geltonų, ir žalių obuolių. Bet 
būna atvejų, kai suprasti kas yra tiesa, o kas ne, žymiai sunkiau. Kaip gali 
išsiaiškinti tiesą?

Pirmiausia turi žinoti, jog tiesa kyla iš Dievo. Biblija sako, kad Dievas yra 
„tiesakalbis“ (Titui 1,2). Viskas, ką Jis parašė savo Žodyje, yra tiesa. Iš tikrųjų 
Dievas yra tiesa! Viešpats Jėzus Kristus, Dievas Sūnus, pasakė: „Aš esu kelias, 
tiesa ir gyvenimas“ (Jono 14,6).

Antra, turi žinoti, kad visas melas kyla iš Dievo priešo, Šėtono – „melo tėvo“ 
(Jn 8,44). Šėtonas nemėgins tau įpiršti, jog visi obuoliai yra raudoni, bet mėgins 
tave įtikinti, jog Dievas tavęs nemyli.  Jis pamėgins atitraukti tave nuo Dievo ir 
priversti nusidėti.

Tau reikia pažinti Dievo tiesą. Kai skaitai Dievo Žodį, iš tiesų mąstyk, apie ką 
skaitai. Melsdamasis pakartok Dievui tai, ką Jis tau parodė. Kai tavo mąstymas 
bus prisotintas Dievo tiesos, nebeliks vietos melui.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinius.

  kyla iš Dievo. Iš Dievo priešų kyla 

.

Kaip man pažinti tiesą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, Tu esi tiesa. Ačiū, kad galiu Tavimi pasitikėti, 
jog Tu niekada nemeluoji. Jėzaus vardu. Amen. 
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PSALMĖ 32,10-11
 Daug kančių turi nedorėlis, bet tas, kuris pasitiki Viešpačiu, bus 
apsuptas gailestingumo. 11 Džiaukitės Viešpatyje, džiūgaukite, 
teisieji, šaukite iš džiaugsmo, tiesiaširdžiai.

Ką Dievas išmano apie malonius, smagius dalykus? Daug! Dievas yra Dvasia, 
todėl Jis kai kurių dalykų, kuriuos tu darai, nedaro, bet Dievas tikrai nusimano 
apie tai, kas yra įdomu ar smagu. Neužmiršk, jog Dievas yra Kūrėjas! Tai Jis 
sukūrė juoką, maloniai ir smagiai leidžiamą laiką! Jis nori, kad mėgautumeisi 
gyvenimu ir visais gerais dalykais, kuriuos Jis tau davė.

Kai esi vienas ir nori draugo, su kuriuo galėtum pažaisti, neužmiršk, kad 
čia pat su tavimi yra Dievas. Pasakyk Jam apie tai ir paprašyk Jo pagalbos, 
kad galėtum ten, kur esi, padaryti ką nors įdomaus ir linksmo. Tada pagalvok, 
ką galėtum daryti tuo metu kartu su Dievu. Jam patinka tiesiog stebėti, kaip 
tu augi, ką nors tyrinėji ir įgyji naujų įgūdžių. Jis supranta tave ir Jam smagu 
girdėti tave juokiantis.

Leidžiant laiką su draugais, bus daug smagiau, jei leisi prie jūsų prisidėti 
Dievui. Taip, Dievas yra čia, kartu su jumis! Bet jūs Jam leidžiate prie jūsų 
prisidėti tik tada, kai mąstote apie Jį ir kalbatės apie tai, koks Jis nuostabus. 
Ypatingas džiaugsmas, kuriuo gali dalytis su kitais krikščionimis, yra tiesiog 
buvimas kartu. Kalbėjimasis apie Dievą, kai dirbi ar žaidi su draugais, padaro  
kartu leidžiamą laiką dar įdomesnį ir gražesnį.

UŽDUOTIS
Ko imsies, kad kartu su Dievu smagiai praleistum laiką?
 

 

 

Kaip Dievas ir aš galime kartu 
linksmai praleisti laiką?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad Tu puikiausiai pažįsti tai, kas 
yra smagu ir linksma. Padėk man geriausią ir smagiausią 

laiką praleisti su Tavim. Jėzaus vardu. Amen.
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KOLOSIEČIAM 3,16-17
Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus 
visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui 
psalmes, himnus ir dvasines giesmes. 17 Ir 
visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa 
darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį 
dėkodami Dievui Tėvui.

Ar kada nors buvo taip, kad nori kažką padaryti, 
bet nežinai kaip? Galbūt tą patį galėtum pasakyti 
ir apie šlovinimą, nes nesi visiškai tikras, kaip reikia 
pašlovinti Dievą.

Kalbant apie šlovinimą turėtum įsidėmėti, jog svarbiausia yra ne tai, ką 
darai, bet kodėl darai. Šlovinti Dievą reiškia parodyti Jam, jog Jis tau yra to 
vertas. Kai paskiri nustatytą laiką Dievui šlovinti, pirmiausia turi įsitikinti, kad 
visa tai darysi, skatinamas teisingų priežasčių.

Toliau – išpažinti savo nuodėmes. Dievui tavo paklusnumas daug svarbesnis 
negu tavo šlovinimas. Kai išpažinsi savo nuodėmes, Dievas tau atleis ir 
džiaugsmingai priims tavo švarios širdies šlovinimą.

Po to gali perskaityti ar prisiminti eilutes iš Dievo Žodžio, pasimelsti ir 
pagiedoti gyriaus giesmių arba kaip nors kitaip pagarbinti Dievą. Jei Dievą 
šlovini kartu su kitais krikščionimis, privalai laikytis bendrai numatytos tvarkos. 
Kai Jį šlovini vienas, tada iš tiesų gali panaudoti tą laiką savo nuožiūra. Tačiau 
kaip bepasirinktum šlovinti Dievą, visada įsitikink, ar iš tikrųjų Jį šlovini. Būk 
tikras, kad sakai Jam, jog Jis tau yra to vertas.

UŽDUOTIS
Užrašyk tris dalykus, kuriuos galėtum 
daryti, kai kitą kartą šlovinsi Dievą.
 

Kaip man pašlovinti Dievą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man tiesiog parodyti, koks 
nepaprastas man esi. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Psalmė 95,6-7
Ateikite, pulkime 
žemėn prieš Dievą 
ir pagarbinkime, 
atsiklaupkime prieš 
Viešpatį, kuris sutvėrė 
mus! Jis yra mūsų 
Dievas.
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PSALMĖ 136,1-3
Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas. 2 
Dėkokite dievų Dievui, nes Jo gailestingumas amžinas. 3 Dėkokite 
viešpačių Viešpačiui, nes Jo gailestingumas amžinas.

Ar kada nors mąstei, ką reiškia pagarbinti Dievą? Garbinti Dievą reiškia 
pasakyti Jam, jog labai vertini ir brangini Jį patį ir visus didžius dalykus, kuriuos 
Jis daro. Galbūt garbinti Dievą gali pasirodyti sunku, tačiau iš tikrųjų tai vienas 
lengviausių dalykų. Garbinti Dievą gali maldomis, giesmėmis, eilėraščiais, net 
piešdamas paveikslus. Gali Dievą garbinti kiekvieną savo gyvenimo akimirką 
ir vis dar turėsi, ką gero Jam pasakyti! Kuo labiau pažinsi Dievą, tuo labiau Jį 
mylėsi ir vis labiau suvoksi, kad Jis visais atžvilgiais yra geras.

Nors Dievą garbinti yra lengva, vis tik turime įprasti tai daryti. Vienas 
paprastų būdų, kaip gali pradėti labiau garbinti Dievą – pasinaudoti abėcėle. 
Pagal abecėlės raides sakyk Dievui po vieną dalyką, dėl ko Jį myli. Gali pasakyti: 

„Ačiū, Dieve, už Tavo artumą. Dėkoju, kad kalbi su manimi  per Bibliją, dėkoju 
už Tavo buvimą čia su manim. Tu esi toks dosnus man ir toks geras.“ Taip gali 
tęsti pagal visas kitas raides.

Biblija sako: „Gera giedoti gyrių mūsų Dievui“ (Psalmė 147,1). Dabar skirk 
laiko pagarbinti Dievą, kad tai patirtum!

UŽDUOTIS
Iš šios dienos Biblijos eilučių surask du svarbius dalykus, už 
kuriuos gali pagarbinti Dievą. 

 

Dievo garbinimas. Kas tai?

PASIMELSK

Brangus Dieve, Tu esi nuostabus! Padėk man kasdieną sugalvoti 
vis naujų būdų, kaip Tave pagarbinti. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 145,1-3
Aš aukštinsiu Tave, Dieve, mano Karaliau, aš laiminsiu Tavo vardą 
per amžius. 2 Kasdien tave garbinsiu ir šlovinsiu tavo vardą per 
amžių amžius. 3 Didis Viešpats ir vertas didžios šlovės, jo didenybė 
nesuvokiama.

Ar esi ką nors daręs, nesuprasdamas, kodėl tai darai? Dievo niekada 
neturėtum taip garbinti. Dievo garbinimas nėra kažkas, ką darai tik todėl, kad 
privalai tai daryti. Dievą garbini ne tam, kad Dievas tau už tai ką nors padarytų. 
Dievo garbinimas yra vienas Jo šlovinimo būdų. Dievas liepia mums Jį garbinti 
(girti). Jis yra vertas visokeriopo tavo gyriaus. Tačiau Dievą turėtum garbinti ir 
todėl, kad parodytum Jam, jog labai Jį myli.

Biblija sako: „Ateikite, džiaugsmingai giedokime VIEŠPAČIUI! Ateikime, 
pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų 
Kūrėją! Juk Jis mūsų Dievas... (Psalmė 95,1.6-7). Gyrius ir garbinimas plūsta 
iš džiaugsmingos širdies. Džiaugiesi, kai mąstai apie tai, kas Dievas yra, apie 
viską, ką Jis dėl tavęs padarė. Viešpats yra tavo Kūrėjas. Jis yra Dievas, ir būtent 
Jis valdo dangų ir žemę. Jis yra tobulasis, ant kryžiaus iškentėjęs ir miręs už tavo 
nuodėmes, o paskui prisikėlęs. Koks Jis didis! Kai garbini Dievą, prisimink, kas 
Jis yra ir pašlovink Jį taip, kaip Jis iš tikrųjų to nusipelno.

UŽDUOTIS
Parašyk „Taip“ prieš teiginį, kodėl turėtum pagarbinti Dievą.

  Vertas gyriaus

  Jis tau liepia

  Rodai Jam meilę

  Jis to nusipelno

Kodėl turėčiau garbinti Dievą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, garbinu Tave už tai, kad esi mano 
Dievas. Padėk man visada atiduoti tau gyrių, 

kurio esi vertas. Jėzaus vardu. Amen.
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2 KORINTIEČIAMS 9,7-8
 Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas 
ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. 8 O Dievas gali jus 
gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad visada ir visais 
atžvilgiais būtumėme aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui.

Nemažai žmonių mėgsta Kalėdų giesmę apie berniuką būgnininką. Jis buvo 
pernelyg neturtingas, kad galėtų padovanoti tinkamą dovaną naujagimiui 
Karaliui, tačiau turėjo kai ką, ką galėjo padovanoti – savo talentą. Berniukas 
mušė būgną. Jis žinojo, kad Jėzui tai suteiks malonumą.

Kaip Dievo vaikas, ką Jam galėtum padovanoti tu? Biblija moko, kad 
kiekvieną gerą dovaną, kurią turi, esi gavęs iš Dievo. Pinigus, drabužius, namus, 
šeimą, draugus – visa gera, ką turi – tau duoda Dievas. Vienas iš būdų, kaip gali 
parodyti Dievui, kad Jį myli ir Juo pasitiki, yra grąžinti Dievui ką nors iš to, ką 
Jis tau davė.

Gali bažnyčioje paaukoti šiek tiek savo pinigų. Užuot prašęs pinigų iš 
tėvų, pamąstyk, kaip galėtum šiek tiek užsidirbti, kad paaukotum Dievui. 
O padėdamas bažnyčioje ar kaimynams, gali paaukoti Dievui savo laiką. 
Giedodamas ar grodamas muzikos instrumentu per šlovinimo pamaldas, ar 
panaudodamas kitokius savo sugebėjimus, gali paaukoti Dievui savo talentus.

Yra daugybė įvairiausių būdų, kaip gali aukoti Dievui. Skirk laiko padėkoti 
Dievui už viską, ką Jis davė, ir Jį šlovindamas, džiaugsmingai Jam grąžink!

UŽDUOTIS
Apibrėžk dalykus, kuriuos galėtum duoti Dievui.

Laiką Meilę Pinigus Talentus Neapykantą

Ką galiu duoti Dievui?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad man duodi tiek daug gerų dalykų. 
Padėk man džiaugsmingai Tau grąžinti. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 33,1-3
Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė. 2 
Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu 
psalteriu! 3 Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su 
džiaugsmo šūksniais.

Ar žinai, kad Biblija yra pilna giesmių. Kai tik Biblijos žmonės norėjo 
pagarbinti Dievą ir švęsti, jie giedodavo Dievui giesmes. Kartais jie giedodavo 
liūdnas giesmes, taip išreikšdami savo jausmus. Daug tų giesmių yra Biblijoje. 
Tiesą sakant, visa Psalmių knyga Biblijoje yra sudaryta iš įvairių giesmių.

Ar Dievas mėgsta muziką? Taip! Biblija sako: „Giedokite Jam [Viešpačiui] 
naują giesmę, grokite, kiek galite, džiugiai šūkaudami“ (Psalmė 33,3). Dievas 
nori, kad Jo žmonės panaudotų savo sugebėjimus ir šlovintų Jį muzika. 

Muzika egzistavo dar iki sukūrimo. Kai Dievas kūrė pasaulį, „... drauge 
giedojo rytmetinės žvaigždės ir visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo“ 
(Jobo 38,7). Dievas vartoja puikius žodžius, kuriais aprašo panašią šventę 
gamtoje: „... Kalnai ir kalvos, jus išvydę, pratrūks džiaugsmo giesme, visi 
medžiai laukuose ims jums ploti“ (Izaijo 55,12). Giesmės tęsiasi danguje, kai 
Dievo žmonės gieda Jam gyrių.

Dievas yra muzikos Kūrėjas ir Jam patinka Jį garbinančios giesmės. Kai Jėzui 
giedi gyriaus giesmes, gali būti tikras, kad Jis jų su džiaugsmu klausosi.

UŽDUOTIS
Parašyk savo sukurtą trumpą gyriaus giesmę Dievui.
 

 

 

Ar Dievas mėgsta muziką?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man pagerbti Tave muzika, 
kurią giedu ir kurios klausausi. Mokyk mane pagarbinti 

Tave giesmėmis. Jėzaus vardu. Amen.
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IZAIJO 41,9-10
Aš pašaukiau tave iš žemės pakraščių, susivadinau iš tolimiausių 
kampų ir tau sakiau: ‘Tu esi mano tarnas, Aš tave išsirinkau ir 
neatmesiu tavęs. 10 Nebijok, nes Aš esu su tavimi; nepasiduok 
baimei, nes Aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, 
Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine’.

Kur Dievas yra? Kai kurie žmonės sako, kad Jis yra danguje. Kai kurie, 
pažįstantys Viešpatį Jėzų, sako, kad Jis gyvena juose. Kai kas sako, kad Dievas 
yra labai toli. Visi šie atsakymai yra teisingi! Dievas yra visur esantis – Jis vienu 
metu yra visur.

Jei Jėzų Kristų pažįsti kaip savo Gelbėtoją, tai pažįsti Jį ypatingu būdu. 
Biblija moko, kad Dievas Šventoji Dvasia gyvena tavyje! Dievas yra davęs 
tau nepaprastą pažadą. Biblijoje Dievas sako: „Niekada aš tavęs nepamesiu...“ 
(Hebrajams 13,5). Nesvarbu, kas atsitiks, ar ką bedarytum, Dievas pažada 
visada būti su tavimi.

Pamąstyk apie dar vieną pažadą. Biblija sako: „Viešpats mano gelbėtojas...“ 
(Hebrajams 13,6). Dievas ne vien tik visada yra su tavimi, Jis visada pasirengęs 
padėti! Jis nori, kad tu pasikliautum Juo kaip savo gyvenimo vadovu. Jis nori, 
kad leistum Jam padėti tau ir dideliuose, ir mažuose dalykuose. Jis gali visada 
suteikti tau reikiamą pagalbą. 

Kai žinai, kad Dievas visada su tavim, viskas pasikeičia. Tu žinai, kad Jis 
visada pasirengęs padėti, ir gali šlovinti Jį, kad ir kur būtum.

UŽDUOTIS
Įrašyk žodžius į praleistas vietas.

Dievas pažada  būti su tavimi ir 

 tau.

Ar Dievas visada yra kaip tik čia?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū už tai, kad niekada manęs nepaliksi. Ačiū, 
kad visada esi šalia, kad padėtum. Jėzaus vardu. Amen.



52 
ROMIEČIAMS 8,38-39
 Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei 
kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, 39 nei 
aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti 
nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Jei Dievas visada yra su tavimi, kodėl kartais atrodo, kad Jis taip toli? Viena 
iš priežasčių gali būti nuodėmė. Kai nusidedi, pakenki tarpusavio santykiams 
su Dievu. Tu vis tiek lieki Dievo vaikas, bet Jis nori, kad išpažintum Jam savo 
nuodėmę ir padėkotum už tai, kad Jis atleidžia.

Ar pameni Dievo pažadą dėl nuodėmės išpažinimo? Biblija sako: „Jeigu 
išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums 
nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių“ (1 Jono 1,9). Tau reikia sutikti 
su Dievu, jog nusidėjai, ir prašyti Jo padėti tau daryti tai, kas teisinga. Kai taip 
padarysi, Dievas pažada, jog atleis tavo nuodėmę, ir tu vėl tapsi švarus. Tada 
tavo santykiai su Dievu vėl taps artimi.

Dievas gali atrodyti labai toli ir tada, kai prarandi drąsą arba sergi. Gali 
nesuprasti, kaip Dievas veikia tavo gyvenime. Tačiau ir tokiais atvejais gali 
žinoti, kad Dievas vis tiek yra su tavimi ir tavimi rūpinasi. 

Kitą kartą, kai tau vėl atrodys, kad Dievas labai toli, neužmiršk Jo pažado 
visada būti su tavimi (Mato 28,20). Pasakyk Dievui, kaip jautiesi, ir prašyk, 
kad Jis tau padėtų Juo pasitikėti.

UŽDUOTIS
Ką gali daryti, kai atrodo, kad Dievas labai toli?
 

 

Kodėl kartais atrodo, kad Dievas taip toli?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad visada esi su 
manimi. Jėzaus vardu. Amen.
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1 JONO 1,5. 7
Tai yra žinia, kurią išgirdome iš Jo ir skelbiame jums, kad Dievas 
yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsybės. 7O jei vaikščiojame šviesoje, 

kaip ir Jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su 
kitais, ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo 
mus nuo visų nuodėmių.

Kai Viešpats Jėzus gyveno žemėje, Jis turėjo žmogaus 
kūną. Gyvendamas tame kūne Jis padarė daug didingų 
ir nuostabių dalykų. Dabar tas pats Jėzus gyvena 

danguje. Didingus ir nuostabius darbus Jis daro per kitokį kūną, vadinamą 
Kristaus kūnu.

Kartais kūnas gali būti žmonių grupė. Kai kalbame apie Kristaus kūną, 
neturime omenyje to kūno, į kurį Jis buvo įsikūnijęs, bet žmonių grupę, kuri 
atstovauja Jėzų Kristų. Tie žmonės – krikščionys: vyrai, moterys, berniukai ir 
mergaitės, kurie įtikėjo Jėzų kaip Gelbėtoją.

Biblijoje Kristaus kūnas palyginamas su žmogaus kūnu, kad galėtume 
jį suprasti. Žmogaus kūne sprendimus priima galva ir pasako kitoms kūno 
dalims, ką jos turi daryti. Kristaus kūne „galva“ arba „vadovas“ yra Jėzus. Tai 
Jis vadovauja žmonėms, kurie yra Jo kūno „nariai“. Šie žmonės daro įvairius 
darbus, bet yra vienos grupės nariai.

Jei esi krikščionis, priklausai Kristaus kūnui! Ar kada nors apie tai pamąstei? 
Tu priklausai Jėzui, kuris yra tavo „galva“, o bet kuris kitas krikščionis, kaip ir 
tu, yra Jo kūno narys. 

UŽDUOTIS
Kaip krikščionys Kristaus kūne turėtų elgtis vieni su kitais?

 

Kristaus kūnas. Kas tai?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū, kad esu Tavo kūno narys. Padėk 
man daryti tai, ką Tu sakai. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
1 Jono 1,7
… Jėzaus Kristaus 
kraujas apvalo mus 
nuo visų nuodėmių.
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JONO 3,16-17
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 17 
Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, 
bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.

Dabar kai jau žinai, kas yra Kristaus kūnas, tau reikia sužinoti, ar esi to 
kūno narys!

Biblija moko, kad „visi nusidėjo“ (Romiečiams 3,23). Kai vagi, meluoji ar 
darai kitokius blogus dalykus, tu nusidedi. Dievas yra šventas (be nuodėmės), ir 
turi nubausti nuodėmę. Bausmė – tai amžinas atskyrimas nuo Dievo.

Vienintelis niekada nenusidėjęs asmuo buvo Jėzus Kristus, Dievas Sūnus. 
Kadangi Jis tave myli, Jis sutiko užmokėti už tavo nuodėmę. Jis tai padarė 
leisdamas save prikalti prie kryžiaus, kur kentėjo ir mirė. Jo kūną palaidojo, 
tačiau trečią dieną Jis prisikėlė. Dabar Jis yra gyvas danguje ir nori, kad kada 
nors ir tu būtum ten kartu su Juo.

Vienintelis būdas, kaip gali gauti Dievo atleidimą ir žinoti, kad pateksi į 
dangų – patikėti Jėzumi, jog Jis yra tavo Gelbėtojas. Pasakyk Dievui, kad 
gailiesi dėl savo nuodėmių ir tiki, jog Jėzus mirė už tave. Paprašyk Viešpaties 
Jėzaus ateiti į tavo gyvenimą ir tapti tavo Gelbėtoju. Dievas pažada atleisti tavo 
nuodėmes ir padėti tau gyventi Jam. Kai įtiki, jog Jėzus yra tavo Gelbėtojas, 
tampi Kristaus kūno nariu.

UŽDUOTIS
Eilės tvarka sunumeruok sakinius.

 Tu pasitiki Jėzumi kaip 
savo Gelbėtoju.

 Tavo nuodėmės 
atleistos.

 Tu nusidėjai.

 Tu esi Kristaus kūno 
dalis.

Ar aš priklausau Kristaus kūnui?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau, kad aš galiu tapti Kristaus kūno nariu, 
tikėdamas Tavo Sūnų kaip mano Gelbėtoją. Jėzaus vardu. Amen.
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APAŠTALŲ DARBŲ 11,25-26
Tada Barnabas nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus 26 ir, radęs jį, 
atsivedė į Antiochiją. Jiedu ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir 
mokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius 

„krikščionimis“.

Kai tiki, kad Viešpats Jėzus yra tavo Gelbėtojas, tampi Jo kūno nariu. 
Kartais Kristaus kūnas yra vadinamas Bažnyčia. Visi krikščionys (kurie įtikėjo, 
kad Jėzus yra jų Gelbėtojas) yra Bažnyčios nariai. Ši gausi žmonių grupė – 
krikščionys – gyvena visame pasaulyje. Čia, žemėje, su dauguma šių krikščionių 
niekada nesusitiksi, tačiau tu priklausai tai pačiai žmonių grupei.

Kiekvienam asmeniui Kristaus kūne reikia būti vietinės bažnyčios nariu. 
Kai kurie krikščionys renkasi pastatuose, vadinamuose bažnyčiomis. Kiti 
renkasi namie ar kitokiuose pastatuose. Svarbu ne tai, kur susirenkate, bet tai, 
ką kartu susirinkę darote. Pagrindinė priežastis susitikti su kitais kūno nariais 
yra pašlovinti Dievą. Kūno nariai renkasi kartu mokytis apie Dievą ir Jo Žodį, 
padrąsinti vieni kitus ir padėti vieni kitiems tapti vis labiau panašiais į Jėzų. 
Dievo planas ir tau yra tapti aktyviu vietinės bažnyčios nariu.

Kaip nuostabu žinoti, kad krikščionių yra ne tik ten, kur tu gyveni, bet 
visame pasaulyje. Būti Kristaus kūno nariu – nuostabi privilegija!

UŽDUOTIS
Ką krikščionys gali kartu veikti Bažnyčioje?

 

 

Kur Kristaus kūnas yra?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už viso pasaulio krikščionis, 
sudarančius Bažnyčią, Kristaus kūną. Jėzaus vardu. Amen.
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JONO 4,23-24
Bet ateina valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai 
garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško. 24 
Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje“.

Šeimos narius jungia tam tikri tarpusavio santykiai. Žmonės šeimoje gali 
būti triukšmingi arba ramūs, atsargūs arba griozdiški, mylintys arba savimeiliai. 
Jie gali būti labai skirtingi, tačiau priklausyti tai pačiai šeimai.

Panašiai galėtume apibūdinti ir Kristaus kūną. Mes visi priklausome 
Viešpačiui Jėzui Kristui, tačiau esame skirtingi. Vienas svarbus atžvilgis, 
kuriuo skiriamės, yra šlovinimas. Vieni krikščionys Dievą šlovina garsiai ir 
džiaugsmingai, o kiti tai daro ramiai. Vieni mėgsta vaikštinėti po patalpą, kiti 
lieka savo vietose. Vieni Dievą šlovina keletą valandų, kiti trumpiau. Taigi, jei 
tiek daug skirtumų, ar yra teisingas šlovinimo būdas?

Atsakymas skamba „taip“. Dievui patinka šlovinimas, kylantis iš asmens, kurio 
širdies nuostata Dievo atžvilgiu yra teisinga. Biblija sako, kad Dievą mes turime 
šlovinti „dvasioje ir tiesoje“ (Jono 4,24). Kai paklusnus krikščionis atiduoda 
gyrių ir šlovę Dievui per Viešpatį Jėzų, jis šlovina teisingu būdu. Tai, kaip kas 
nors kitas šlovina Dievą, tau gali pasirodyti neteisinga, bet Dievas mato to 
žmogaus širdies nuostatą.

UŽDUOTIS
Užpildyk tuščias vietas.

Geriausias būdas šlovinti Dievą yra  nuostata, 

kuri yra  Dievo atžvilgiu.

Ar yra teisingas būdas, kaip 
šlovinti Dievą Kristaus kūne?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man išmokti šlovinti Tave 
kartu su kitais Kristaus kūno nariais. Visada noriu 

parodyti Tau pagarbą. Jėzaus vardu. Amen.
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KOLOSIEČIAMS 3,23-24
 Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne 
žmonėms, 24 žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip 
atlyginimą, – nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui.

Kai įtikėjai, kad Jėzus yra tavo Gelbėtojas, Dievas suteikė tau tam tikrų 
sugebėjimų, vadinamų dvasinėmis dovanomis.  Dievas nori, kad tu naudotum 
tas dovanas tarnauti Jam ir kitiems nariams Kristaus kūne.

Jei esi gavęs patarnavimo dovaną, tau patiks padėti kitiems. Jei esi gavęs 
davimo dovaną, tau patiks aukoti pinigus, laiką ar savo talentus, kad padėtum 
patenkinti reikmes. Gailestingumo dovana padeda tau paguosti kenčiančius. Jei 
tau patinka studijuoti Dievo Žodį ir dalytis su kitais tuo, ką išmokai, galbūt esi 
gavęs mokymo dovaną. Jei mėgsti įgyvendinti projektus ir įtraukti į darbą kitus, 
gali būti, kad esi gavęs vadovavimo dovaną.

Kiekviena dovana yra svarbi. Kas būtų, jei visi Kristaus kūno nariai būtų 
gavę vadovavimo dovaną? O kaip būtų, jei niekas neturėtų aukojimo ar 
gailestingumo dovanos? Dievas yra labai išmintingas duodamas įvairias 
dovanas skirtingiems žmonėms. Jis nori, kad mes visi naudotume savo dovanas. 
Jei nežinai, kokią dvasinę dovaną esi gavęs, prašyk Dievo, kad Jis tau parodytų. 
Kai pradėsi tarnauti Dievui, greitai išsiaiškinsi, kokiai tarnystei atlikti Dievas 
tave apdovanojo.

UŽDUOTIS
Kokį ypatingą dalyką galėtum padaryti, 
kad padėtum Kristaus kūnui?
 

 

Ar galiu Kristaus kūne atlikti 
ką nors ypatinga?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad apdovanojai mane 
dvasinėmis dovanomis, kad Tau tarnaučiau. Padėk man 

išsiaiškinti, kokios tai dovanos. Jėzaus vardu. Amen.
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1 PETRO 4,10-11
Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės 
tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana. 11 Jei kas kalba, tekalba 
kaip Dievo žodžius; jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo 
teikiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų 
pašlovintas Dievas. Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius! Amen.

Ar žinai, kokios yra tavo dvasinės dovanos? Jei krikščionimi tapai neseniai, 
tikriausiai, kad ne. Tačiau gali sužinoti. Geriausias būdas, kaip tai gali padaryti 

– tarnauti Dievui. Dažnai tavo dvasinės dovanos yra dalykai, kurie tau patinka 
ir tu juos darai gerai. Pagalvokime apie keletą dvasinių dovanų ir kuo jos gali 
būti naudingos tavo bažnyčiai.

Jei esi apdovanotas patarnavimo dovana, galbūt tu padedi sustatyti 
susirinkimui kėdes arba po susirinkimo sutvarkyti patalpą. Jei esi 
apdovanotas aukojimo dovana, tu džiaugiesi duodamas paaukojimą, ypač kai 
įgyvendinami specialūs projektai. Jei esi apdovanotas gailestingumo dovana, 
tu galbūt noriai aplankai sergantįjį, tiesiog kad pabūtum su juo ir palaikytum 
kompaniją. Jei esi apdovanotas mokymo dovana, gali būti, kad nuspręsi 
mokyti sekmadienio mokykloje. Jei turi vadovavimo dovaną, tau patinka būti 
atsakingam už projektus, pavyzdžiui, organizuoti specialų klasės susirinkimą.

Kad ir kaip apsispręstum panaudoti savo dvasines dovanas, įsitikink, kad tai 
darai su meile. Kai naudoji savo dvasines dovanas, kad padėtum kitiems, tada 
gerai tarnauji Dievui ir puikiai išnaudoji  laiką. 

UŽDUOTIS
Užpildyk tuščias vietas.

Vienas iš būdų rasti savo dovaną yra  Dievui ir 

stebėti, kas tau patinka ir ar  juos darai.

Kaip galiu panaudoti savo dovanas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man išsiaiškinti, kaip geriausiai 
galėčiau panaudoti savo dvasines dovanas, kad 

Tau tarnaučiau. Jėzaus vardu. Amen.
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JONO 13,34-35
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip 
Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. 35 Iš to visi pažins, 
kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.

Biblija sako, kad mes, krikščionys, turime bendrauti su Dievu ir tarpusavyje. 
Ar žinai, kas yra bendravimas ir kaip jį sukurti?

Bendravimas daug kuo panašus į draugystę. Bendraudamas su žmogumi, juo 
rūpiniesi, su juo kalbiesi. Leidi laiką kartu todėl, kad tu to nori. Kaip ir draugystė, 
bendravimas prasideda iš to, kas jus sieja. Ką bendra turi krikščionys? Viešpatį 
Jėzų Kristų. Kadangi mes visi pažįstame Jėzų, tai visi turime ypatingą meilę 
Dievui ir vieni kitiems. 

Susidraugauti gali būti sunku, nes ne visada kiti gali tave priimti. Tačiau kaip 
krikščionis tu jau esi priimtas, nes Kristus tave priima! Dėl Jo meilės, išlietos 
tavyje ir kituose krikščionyse, jūs galite bendrauti su Dievu ir vienas su kitu. Tai 
panašu, kaip turėti draugų, kur bebūtum. Dievas – tai draugas, kuris niekada 
tavęs nepaliks, o kiti krikščionys taip pat gali būti patys artimiausi tavo draugai.

Kai šiandien šlovinsi Dievą, mąstyk apie savo bendravimą su Juo. Tave 
sukūręs Dievas nori nepaprastos draugystės su tavimi. Jis myli tave labiau 
negu kas nors kada nors pajėgtų! Jis padaugina savo meilę suteikdamas tau 
bendravimą su kitais krikščionimis.

UŽDUOTIS
Kaip manai, kodėl svarbi bendrystė su 
Dievu ir kitais krikščionimis?
 

 

Kas yra bendravimas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už tai, kad galiu bendrauti su Tavimi 
ir su savo broliais ir seserimis Kristuje. Jėzaus vardu. Amen.
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FILIPIEČIAMS 2,1-2
 Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrąsinimo, meilės paguodos, jei 
esama kokio Dvasios bendravimo, nuoširdumo ir gailestingumo, 2 
tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, 
turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo.

Kadangi esi krikščionis, Dievas tau padovanojo daug gerų dovanų. Jis tau 
davė tiek daug gerų dalykų, kad lengva kai ko ir nepastebėti. Viena dovanų, 
kurią mes dažnai pamirštame – bendravimas. Mes nesuvokiame, kokia tai 
nuostabi dovana!

Biblija sako: „Kaip geležis paaštrina geležį, taip žmogus paaštrina savo 
artimo nuovoką“ (Patarlių 27,17). Kai bendraujame su kitais krikščionimis, 
jie mus padaro stipresnius ir geresnius. Jei nebūsime atsargūs, tai daug kas 
gyvenime gali atitraukti mus nuo Dievo. Bendravimas su kitais krikščionimis 
mums reikalingas, kad išliktume stiprūs Jame. 

Mūsų draugai nekrikščionys kartais gali mus atitraukti nuo Dievo.  Biblija 
sako: „Blogos draugijos gadina gerus papročius“ (1 Korintiečiams 15,33). 
Nekrikščionys gali ir nedaryti daug blogų dalykų, bet netikėdami Jėzumi 
Kristumi į pasaulį žvelgia kitaip. Jų laimė priklauso nuo pinigų, daiktų ir kitų 
žmonių. Kadangi esi krikščionis, todėl žinai, kad tikros laimės šaltinis yra 
Viešpats Jėzus.

Dievas žino, jog tau reikia bendravimo, kad galėtum būti stiprus krikščionis. 
Gero bendravimo su kitais krikščionimis pradžia – bendravimas su Dievu. Jau 
šiandien skirk laiko pasimėgauti bendravimu su Dievu. Pašlovink Jį!

UŽDUOTIS
Apibrėžk dalykus, kuriuos gali suteikti 
bendrystė su kitais krikščionimis. 
Jėgą Draugus Laimę Pagalbą Viltį Pasitikėjimą

Kodėl man reikalingas bendravimas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, ačiū Tau už Tavo dovaną – bendravimą! 
Padėk man mėgautis bendravimu su Tavimi ir 

kitais krikščionimis. Jėzaus vardu. Amen.



Jei reikia pagalbos, numeris skliausteliuose nurodo, kurioje pamokoje gali pasitikrinti atsakymą.
1. (33) 2. (35) 3. (37) 4. (39) 5. (46) 6. (53)

Pamąstyk!
1. Kas iš tikrųjų gali šlovinti Dievą?  ������������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

2. Ką reiškia, kad Dievas yra visur esantis?  ����������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

3. Kam Dievas panaudoja savo galią?  ���������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

4. Kaip Dievo šlovinimas kartu su kitais tau padeda?  �����������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

5. Išvardyk keletą būdų, kaip gali šlovinti Dievą.  ����������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

6. Ką reiškia būti Kristaus kūne?  ��������������������������������������������  

 ���������������������������������������������������������������������������

Brangus Dieve,
Tu esi… 

A  B 

D  G 

I  K 

Aš taip džiaugiuosi, kad esi mano Dievas, kadangi 
���������������������������������������
���������������������������������������
Ačiū Tau už…
���������������������������������������
���������������������������������������

Jėzaus vardu. Amen.

Šlovink 
Dievą!

Pavartodamas pateiktas 
raides, parašyk šlovinimo 

maldą, kuri apibūdintų 
Dievą. 

Maldą užbaik, 
pabaigdamas du 

pateiktus sakinius. 
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