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?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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?
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!

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

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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1 JONO 2,3-4
Iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo įsakymų. 4 Kas 
sako: „Aš Jį pažįstu“, bet Jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra 
jame tiesos. 

Šarūnas žiūrėjo televizorių. Į kambarį įėjo mama ir 
minutėlę pastovėjusi pasakė: „Sūnau, nenoriu, kad 
žiūrėtum šią programą.“ Šarūnas perjungė kanalą. 
Ar jis pakluso? Taip! Tačiau kai tik mama išėjo, jis 
perjungė atgal ir toliau žiūrėjo programą. Ooops! 
Biblija sako: „Vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes taip patinka 
Viešpačiui“ (Kol 3,20).

Emilija klausėsi, kaip treneris aiškino naują taisyklę. „Tai tikrai kvaila“, – 
sumurmėjo ji. Vėliau nusprendė nesilaikyti tos taisyklės. Ar tai buvo gera 
mintis? Biblija sako: „Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę…“ 
Treneriai ir mokytojai irgi yra vadovai. Vadovai gali būti stovykloje, policija ir 
net prezidentas. Vadovų gali būti labai daug ir įvairių.

Aukščiausias mūsų vadovas yra Dievas. Jis prašo mus paklusti Jam. Tada 
Jis duoda mums jėgų daryti tai, ką sako. Dovydas rašė: „Suteik man įžvalgos 
laikytis Tavo įstatymo ir visa širdimi jam paklusti“ (Psalmė 119,34). 

Kai tu klausai vadovų, kuriuos Dievas tau duoda, tu paklūsti vienam iš 
Dievo įsakymų. Ar pasirinksi tai daryti šiandien?

KLAUSIMAS
Užrašyk kelis žmones, kuriems turėtum 
paklusti, nes to nori Dievas.
 

 

PASIMELSK

Brangus Dieve, Aš noriu paklusti Tavo įsakymams. 
Padėk man klausyti tėvų ir kitų mano vadovų ir padėk 

man daryti tai, ką jie liepia. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Psalmė 119,60
Skubiai ir nedelsdamas 
vykdau Tavo įsakymus. 

Kam turėčiau paklusti?
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PSALMĖ 119,1-2
Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą 
vaikšto. 2Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško. 

Lengva surašyti ilgą sąrašą, ko Dievas nori, kad tu darytum. Būk malonus su 
žmonėmis! Melskis! Kalbėk tiesą! Pasakok kitiems apie Jėzų! Klausyk savo tėvų!

Koks sąrašas! Ar gali pridėti dar? Sunkiausia yra neatidėlioti šių dalykų ir 
vykdyti juos tuojau (skubiai). Dievas nori, kad atkreiptum dėmesį į tai, ką sako 
Biblija. O tada pasirink paklusti su džiaugsmu.

Kai tu nepaklūsti Dievui, negali tikėtis, kad Jis atsakys į tavo maldas. Tu 
jautiesi nelaimingas ir tikriausiai nuliūdini kitus žmones. Tačiau labiausiai iš 
visų tu nuvili Dievą, kuris myli tave ir siuntė Jėzų būti tavo Gelbėtoju.

Kodėl turėtum paklusti Dievui? Biblijoje Jėzus sako: „Jei mane mylite, jūs 
laikysitės mano įsakymų“ (Jono 14,15). Svarbiausia priežastis paklusti Dievui 
yra ta, kad tu Jį myli. Pasakyk Dievui, kad tu nori paklusti Jam. Prašyk Dievo, 
kad Jis tau duotų jėgos paklusti Jam. Kas įvyks, kai tu paklusi Dievo įsakymams? 
Biblija sako: „… būsite palaiminti, taip elgdamiesi“ (Jono 13,17). Paklusnumas 
Dievui suteiks tau džiaugsmo čia, žemėje. Paklusnumas Dievui duos tau atpildą 
danguje.

KLAUSIMAS
Kuriems Dievo paliepimams tau sunku paklusti?
 

 

Kodėl turėčiau paklusti Dievui?

PASIMELSK

Brangus Dieve, man reikia Tavo stiprybės, kad paklusčiau 
visiems Tavo paliepimams šiandien. Padėk man apsispręsti 

paklusti Tau ir daryti, kas teisinga. Jėzaus vardu. Amen.
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JONO 14,20-21
Tą dieną jūs suprasite, kad Aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir Aš 
jumyse. 21Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. O 
kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir pats jam 
apsireikšiu.

Kazys išgirdo apie tikrai puikų darbą. Tai padėtų jam užsidirbti pinigų 
naujam lenktyniniam dviračiui. Tačiau jis nusivylė sužinojęs, kad turės dirbti 
kiekvieną sekmadienio rytą, kada įprastai eina į bažnyčią. Dabar Kazys turės 
pasirinkti. Jis myli Dievą ir iš tikrųjų nori Jam paklusti.

Jei tu myli Dievą, irgi norėsi Jam paklusti. Pirmiausia tau reikia žinoti, kokie 
yra Dievo įsakymai. Kai kasdien skaitai Jo Žodį, pasistenk suprasti, ką Jis tau 
sako. Galėtum net išmokti Biblijos eilutes atmintinai, kad prisimintum Jo 
paliepimus. Be to, tau reikia atidžiai klausytis, kai kas nors moko iš Biblijos. Kai 
atrandi paliepimą Dievo Žodyje, prašyk Dievo padėti tau iš karto jam paklusti. 
Tavo meilė Dievui bus matoma iš to, kad tuojau paklūsti Jo įsakymams.

Per savo ramiąją valandėlę Kazys surado Hebrajams 10,25 eilutę, kurioje 
Dievas liepia krikščionims: „Neapleiskime savųjų susirinkimo“. Kazys 
suprato, kad Dievas turi būti pirmoje vietoje. Jis nusprendė nesiimti to darbo, 
kad galėtų būti Dievo namuose sekmadienio rytais. Kazys iš karto pakluso 
Dievo paliepimui.

UŽDUOTIS
Apibrėžk būdus, kaip gali paklusti Dievo įsakymams.

Noriai Tuojau Piktai Maloniai

Kaip man paklusti Dievo įsakymams?

PASIMELSK

Brangus, Dieve, Aš myliu Tave ir noriu paklusti Tavo 
įsakymams. Prašau parodyti man, ką Tu nori, kad aš daryčiau, 

ir padėk man tuojau paklusti. Jėzaus vardu. Amen.
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LUKO 6,46-48
Kodėl vadinate mane: ‘Viešpatie, Viešpatie’, o nedarote, ką sakau? 

47Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos 
vykdo, – Aš parodysiu jums, į ką jis panašus. 48Jis panašus į namą 
statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant 
uolos. Užėjus potvyniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo 
pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos.

„Bet, mama, – maldavo Simas, –  aš turiu dabar eiti į parką. Jie tikriausiai 
jau ėmė skirstytis komandomis. Jei greitai ten nenueisiu, manęs nepriims į 
komandą.“

Mama pažiūrėjo į Simą. Ji nieko neatsakė. Jai ir nereikėjo. Simo mama 
niekada nekeisdavo savo nuomonės dėl kambarių tvarkymo. Nė karto! Simas 
buvo atsakingas už šį darbą. Tai reiškė, kad darbas turi būti atliktas. Kartais 
nesutvarkęs kambarių jis bandydavo pasiteisinti sakydamas: „Aš to nepadariau, 
nes mokytoja uždavė daug namų darbų.“ Namų darbai ar ne, bet Simas 
privalėjo padaryti visus savo darbus.

Tu taip pat esi atsakingas už kai kuriuos darbus. Būti atsakingam reiškia, kad 
atsakai už savo mintis ir veiksmus. Kai tingi ar priimi sprendimą nepaklusti ir 
nepadaryti savo darbo, kieno tai kaltė? Žinoma, tavo! Svarbiausia, kaip sako 
Šventasis Raštas, kad kiekvienas iš mūsų turės atsakyti Dievui (Rom 14,12). 
Šventajame Rašte Dievas pasako, ką Jis nori, kad mes darytume. Jis tikisi, kad 
tu Jo paklausysi. Jis teikia tau jėgų daryti tai, kas teisu. Nekaltink kitų, kai tau 
nepavyks padaryti to, ko iš tavęs tikimasi. Tu esi atsakingas!

KLAUSIMAS
Ką reiškia būti atsakingam už darbą? 

 

Ar tai mano kaltė?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man prisiminti, kad esu 
atsakingas Tau. Duok man jėgų greitai ir sąmoningai 

Tau paklusti. Jėzaus vardu. Amen.
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PATARLIŲ 3,5-6
Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. 

6Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus. 

Jona mylėjo Dievą. Dievas liepė Jonai nueiti į Ninėvę. Ninėvėje gyveno labai 
blogi žmonės, bet Dievas vis dar juos mylėjo. Jona turėjo pasakyti jiems, kaip 
jie galėtų gauti nuodėmių atleidimą.

Jona žinojo Dievo paliepimą. Ar jis skubiai ir nedelsdamas pakluso? Ne! Jis 
skubėjo ir bėgo kitu keliu. Dėl nepaklusnumo Dievui Jona pridarė problemų 
kitiems žmonėms. Jis pats pakliuvo į didelę bėdą. Jį prarijo didelė žuvis. Dievas 
laikė jį žuvies pilve tris dienas. Jona iš tikrųjų turėjo laiko pagalvoti apie tai, kaip 
yra blogai neklausyti Dievo.

Nepaklusimas Dievui yra blogas planas ir tau. Kai tu apsisprendi daryti kažką 
blogo, tu nuliūdini Šventąją Dvasią. Kadangi tu myli Dievą, neturi liūdinti 
Šventosios Dvasios. Nepaklusdamas Dievui, tu pats jautiesi blogai. Tu nejauti 
noro kalbėtis su Dievu ar skaityti Bibliją. Vaikštai susirūpinęs. Be to, neturi 
tikro džiaugsmo, kuris ateina, kai pasirenki paklusti Dievui.

Jona gailėjosi, kad nepakluso Dievui. Kai tu pasirenki nepaklusti, ne visada 
tai sužinos kiti, bet Dievas žino. Dievas žino viską. Tu žinai taip pat, ir kaip Jona 
tu gailėsies.

UŽDUOTIS
Parašyk X prieš dalykus, kurie nutinka, kai nepaklūsti Dievui.

 Dievas žino  Gali patekti į bėdą

 Dievui nerūpi  Jautiesi liūdnas

Kas atsitiks, jei aš nepaklusiu Dievui?

PASIMELSK

Brangus Dieve, neleisk man būti tokiam, kaip Jona. Aš 
noriu Tau paklusti. Ačiū Tau už meilę man ir pagalbą 
daryti teisingus apsisprendimus. Jėzaus vardu. Amen.
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ROMIEČIAMS 12,1-2
Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus 
kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas 
tarnavimas.2Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, 
atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, 
priimtina ir tobula Dievo valia. 

Juk puiku, kai žmonės kalba apie tave gerus dalykus? Įsivaizduok Dievą 
sakant kažką gera apie tave! Štai ką Dievas sakė apie žmogų, vardu Jobas: „Tai 
žmogus be priekaištų ir doras...“ (Jobo 1,8). Jobas buvo žmogus, kuris pakluso 
Dievui iš visos širdies.

Kadangi Jobas mylėjo Dievą ir pakluso Jam iš visos širdies, ar jam visada 
turėjo atsitikti tiktai gera? Ne! Jo gyvulius pavogė. Tarnus užmušė. Jo 10 vaikų 
žuvo per audrą. Baisu! Jobas neteko visko. Jis nežinojo, kodėl Dievas leidžia 
visiems šiems blogiems dalykams atsitikti. Tačiau Dievas davė Jobui jėgų ištverti 
visas nelaimes.

Kai tu apsisprendi paklusti Dievui net sunkiais laikais, kiti matys, kad 
Dievas duoda tau ypatingų jėgų. Problemos galėtų nuvesti tave šalin nuo 
Dievo. Tačiau Dievas naudoja problemas, kad padėtų tau vis daugiau ir daugiau 
Juo pasitikėti. Dievas pažadėjo niekada nepalikti tavęs (Hbr 13,5). Nepamiršk,  
tai tau padės, kai nutiks blogi dalykai.

Būtų labai gerai, jeigu tiems, kurie pasirenka paklusti Dievui, viskas gerai 
sektųsi. Bet ne visada viskas būna puikiai – ir Jobui ne visada buvo labai gera. 
Tačiau Jobas sužinojo, kad Dievas išves jį ir per labai blogas dienas. Tau taip pat 
reikia to išmokti.

UŽDUOTIS
Apibrėžk teisingą sakinio pabaigą. 
Kai atsitinka blogų dalykų, tu turėtum... 

(pasitikėti Dievu ir pklusti Jam.) (nusisukti nuo Dievo.)

Kai aš paklusiu Dievui, ar visada 
man nutiks geri dalykai?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man pasirinkti klausyti Tavęs visada, 
net kai užeis blogi laikai. Aš tikrai pasitikiu Tavim, Dieve. 

Ačiū Tau už pažadą padėti man. Jėzaus vardu. Amen.
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1 PETRO 5,6-7
Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus 
metui atėjus. 7Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi. 

Zenonas negalėjo atsispirti. Jis nulėkė gatve, jo naujo 
dviračio metalas tiesiog spindėjo. Žinodamas, kad 
aplinkiniai jį stebi, jis peršoko šaligatvį ir numynė 
dar greičiau. Jis girdėjo, kaip šaukė Gintas: „Ei, 
Zeni! Palauk! Leisk pažiūrėti į tavo naują dviratį“, 
bet Zenonas užrietęs nosį pravažiavo pro šalį. Jis 
puikavosi savo naujais galingais ratais. Apsukęs ratą, jis pravažiavo pro Gintą 
antrą kartą. „Gintas niekada neturės tokio puikaus dviračio, – pagalvojo jis. – 
Be to, aš geriausias lenktynininkas!“

Ar tau patinka, kai žmonės tave pastebi? „Pažiūrėkit, ką padariau!“ „Stebėkit 
mane!“ „Pažiūrėkit, ką turiu!“ „Aš to-o-oks šaunus!“ Dievas priešinasi tau, kai 
mąstai taip išdidžiai. Kodėl? Todėl, kad stengiesi atkreipti dėmesį į save, o ne 
į savo Dievą. Visus nuopelnus tu priskiri sau, o ne Dievui, kuris padėjo tau tai 
atlikti ar gauti. Dievas nekenčia pasididžiavimo! 

Išpuikimas – galvoti apie save geriau, nei yra iš tikrųjų. Teisinga būti 
patenkintam, kai gauni gerus pažymius, įmesti lemiamą tašką ar gauti ką nors 
nauja. Dėkok Dievui už tai, bet nebūk pasipūtęs. Besididžiuojantys žmonės 
tikisi, kad iš kitų žmonių jie susilauks pagyrimų. Jie ima elgtis perdėtai valdingai 
ir netgi šiurkščiai. Jėzus niekada nieko nedarė, kad žmonės jį pagirtų. Ir tu turi 
būti toks pat.

KLAUSIMAS
Kodėl bloga girtis tuo, ką turi, ar sugebi padaryti?
 

 

Kodėl Dievas priešinasi išdidiems?

PASIMELSK

Brangus Dieve, atleisk man, kad kartais esu 
pasididžiavęs. Dėkoju Tau už tai, ką man davei, ir už 

tai, ką padedi atlikti. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Jokūbo 4,6
Dievas išdidiems 
priešinasi, o 
nuolankiesiems teikia 
malonę. 
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PATARLIŲ 27,1-2
Nesigirk rytdiena, nes nežinai, ką ji tau atneš. 2Tegul kitas giria tave, 
o ne tavo burna; svetimas, bet ne tavo lūpos. 

Jėzus buvo su savo mokiniais ir ten nutiko kažkas neįtikėtino! Perskaityk, 
kas ten atsitiko: „Jėzus pakyla nuo stalo... ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui 
įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas 
rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs“ (Jono 13,4–5).

Jėzus, Dievo Sūnus, plauna kitiems kojas! Tada žmonės nešiojo sandalus. 
Keliai buvo labai dulkėti. Kai kas nors ateidavo į svečius, tarnas turėdavo 
nuplauti kojas. Ar tai buvo labai gerbiamas darbas? Ne! Ar tarnams jis patiko? 
Ne. Ar kas nors paprašė Jėzų nuplauti kojas? Ne!

Jėzus nusprendė tai atlikti, norėdamas parodyti mokiniams, jog Jis nėra 
per daug išdidus, kad būtų jų tarnu. Jėzus turėjo nuolankią širdį. Nuolankus 
žmogus labiau rūpinasi kitais, nei jaudinasi dėl savęs. Jam pasididžiavimas 
svetimas. Kad būtum nuolankus, koks buvo Jėzus, privalai trokšti padėti kitiems, 
kuriems to reikia. Net jei niekas nepasakys: „Ačiū!“ arba: „Šauniai padirbėjai!“ 
Netgi kai niekas tavęs nepastebės. Tai sunku! Mes norime, kad žmonės mus 
girtų ir atsidėkotų dovanomis.

Dievas padės tau. Ieškok būdų, kaip patarnauti kitiems. Nesitikėk, kad visi 
atkreips į tave dėmesį. Sek Jėzaus pavyzdžiu.

KLAUSIMAS
Kam tu gali šiandien patarnauti ir ką gali dėl jų padaryti?
 

 

Ką reiškia būti nuolankiam?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man išmokti, kaip tarnauti 
Tau nuolankia širdimi. Padėk man šiandien būti kam 

nors nuolankiu tarnu. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 23,11-12
Kas iš jūsų didžiausias, tebūna jums tarnas. 12Ir kas save aukština, 
bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. 

Ar norėtum, kad tavo vardas būtų Nebukadnecaras (Ne-bu-kad-ne-ca-ras)? 
Įsivaizduok, kad tau jį reikėtų nuolat rašyti. Oi, ne!

Jis buvo karalius. Savo garbei buvo pasistatęs didžiulę auksinę statulą. 
Kiekvienas turėjo jai lenktis ir ją garbinti. Karalius Nebukadnecaras buvo 
išdidus. Pasididžiavimas – didelė nuodėmė. Biblija sako: „Puikybę lydi gėda, o 
pas kukliuosius ateina išmintis“ (Patarlių 11,2). 

Išdidusis karalius Nebukadnecaras buvo sugėdintas. Septynerius metus jis 
gyveno kaip gyvulys. Šliaužiojo žeme ir ėdė žolę (Danieliaus 4,30). Tikrai! 
Dievas pasakoja apie Nebukadnecarą, kad parodytų mums, kaip Jis nekenčia 
pasididžiavimo.

Jei giriesi tuo, ką gali padaryti ar ką įsigijai, turi pasididžiavimo problemą. 
Dievas nori, kad būtum nuolankus, o ne išpuikęs. Dievas tave sutvėrė. Be Dievo 
nieko gero negali padaryti. Atiduok Dievui visą garbę už tai, ką turi, ar už tai, 
ką gali padaryti. Ieškok būdų, kaip galėtum padėti kitiems. Būk laimingas, kai 
kiti laimi. Pasirinkdamas būti nuolankus, galėsi papasakoti kitiems apie savo 
nuostabųjį Gelbėtoją.

Nuolankiai garbindamas Dievą, savo gyvenimą pripildysi Jo palaiminimais. 
Pasididžiavimas gali tave pražudyti. Įsidėmėk, kas atsitiko Nebukadnecarui.

UŽDUOTIS
Išvardyk kelis dalykus, kuriuos turi arba gali padaryti ir už 
kuriuos galėtum pagarbinti Dievą. 

 

Ar esu išdidus, ar nuolankus?

PASIMELSK

Brangus Dieve, noriu tyliai padėti kitiems, net jei niekas manęs 
nepastebėtų. Kai žmonės kalba apie mane ką nors gera, 
padėk man atiduoti visą garbę Tau. 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. 

Ar esi tinginys? Tinginys delsia, delsia ir nepradeda savo 
darbo. Kitus žmones toks elgesys pykdo arba nuliūdina. 
Ar tu netinginiauji?

Tinginys tik sėdi ir mąsto apie šį bei tą. O turėtų 
klausytis mokytojo arba ruošti pamokas. Ar tu 

taip darai?

Tinginys dirbdamas skuba. Jis taip blogai atlieka darbą, kad jį vėliau reikia 
perdaryti. Ar tau taip nebūna?

Tingūs krikščionys nesistengia sužinoti daugiau apie Dievą. Jie nesimoko 
atmintinai Biblijos eilučių. Jie neskaito jos ir nesimeldžia. O tu?

Tinginiai nenori sunkiai dirbti ar laiku atlikti savo darbą. Jie mąsto tik apie 
save ir apie tai, ko nori sau. Jie pamiršta žmones, kurie jais pasitiki. Blogiausia, 
kad jie pamiršta Dievą. Šventasis Raštas sako: „Tingi ranka neša skurdą...“ 
(Patarlių 10,4).

Nebūk tinginys! Dirbk iš visos širdies. Kadangi priklausai Dievui, Jis padės 
tau visuose darbuose. Jis nori, kad tu nuspręstum nedelsdamas atlikti tau 
priklausančius darbus. Tai patiks kitiems žmonėms. O svarbiausia – tai patiks 
Dievui.

UŽDUOTIS
 Nupiešk  sakinių pradžioje, jei nesi tinginys.

 Atlieki darbą iš karto           Padarai geriausiai, kaip gali

 Studijuoji Bibliją ir meldiesi  Dirbi iš visos širdies

Kas yra tinginys?

PASIMELSK

Brangus Dieve, nenoriu būti tinginys. Padėk man 
kuo geriau atlikti visus darbus. Apsisprendžiu 

darbuotis dėl tavęs. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Kolosiečiams 3,23
Ir ką tik darytumėte, 
darykite iš širdies, 
kaip Viešpačiui, o ne 
žmonėms.
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EFEZIEČIAMS 6,7-8
Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 8žinodami, 
jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei daro ką gera, gaus 
atlyginimą iš Viešpaties. 

Tavo tėvai tikriausiai tau sako: „Paruošk namų darbus! Sutvarkyk savo 
kambarį! Pasimokyk groti pianinu!“ Ką dar galėtum įrašyti į šį sąrašą? Kyla 
pagunda pasakyti: „Ne dabar!“ arba: „Neturiu nuotaikos!“ Darbštus žmogus iš 
karto imasi darbo. Stropus žmogus stengiasi iš visų jėgų, kad padarytų darbą ir 
padarytų jį gerai.

Patarlių knygos 13 skyriaus 4 eilutė sako: „Tinginys alksta ir nieko neturi, 
o darbštus žmogus vaišinsis prie turtingo stalo.“ Dykinėtojai nori daugelio 
dalykų. Jie jų negauna, nes nedirba dėl jų. Darbštūs žmonės dažnai gauna, ko 
nori, nes labai uoliai dėl to dirba.

Darbštūs žmonės nurenka indus nuo stalo ir juos suplauna, užuot sėdėję 
susiraukę nieko neveikdami. Darbštūs žmonės atsikelia laiku, ne taip vėlai, 
kad ir lovos nebespėja pasikloti. Darbštūs žmonės susideda drabužius į vietą, o 
ne išmėto ant grindų. Juk nereikia tiek jau daug laiko, kad atliktum šiuos darbus. 
Būk darbštus!

Apsispręsk dirbti, kad patiktum Dievui, o ne tik kitiems žmonėms. Nesiskųsk 
dėl to, ką privalai padaryti. Padaryk kaip gali geriausiai, nes Dievas to nori iš 
tavęs. Kai esi gundomas patingėti, prisimink laiško Kolosiečiams 3-io skyriaus 
23-ąją eilutę. Tada nusišypsok ir imkis darbo!

KLAUSIMAS
Kokius darbus šią savaitę Dievas padėjo tau stropiai atlikti?
 

 

Koks yra darbštus žmogus?

PASIMELSK

Brangus Dieve, noriu būti darbštus žmogus. Kai esu gundomas 
patinginiauti, padėk man prisiminti laiško Kolosiečiams 

3-io skyriaus 23-ąją eilutę. Jėzaus vardu. Amen.
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1 TESALONIKIEČIAMS 4,11-12
 Stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir dirbti savo 
rankomis, kaip jums įsakėme. 12Taip jūs deramai elgsitės pašalinių 
akyse ir jums nieko netrūks. 

Dievas liepia tinginiams pažiūrėti į skruzdėles. Iš tikrųjų! Niekas joms 
nesako: „Darykit tą!“ arba „Eikit ten!“ Skruzdėlės tiesiog daro tai, ką jos 
privalo daryti. Kadangi jos triūsia per visą vasarą, žiemai turi pakankamai 
maisto. Niekas joms nesako: „Puikiai atliktas darbas!“ ar „Leiskit man jums 
sumokėti!“ Skruzdėlės dirba ir dirba, nors niekas jų neprižiūri. Biblija sako: 

„Nueik pas skruzdėlę, dykaduoni, patyrinėk jos kelius ir pasimokyk išminties!“ 
(Patarlių 6,6).

Jei esi darbštus, galbūt ir negausi pinigų už savo sunkų darbą. Žmonės 
gali ir nepastebėti. Tačiau Dievas žinos! Prisimink: kad ir ką darytum, darai 
Viešpačiui. Dievui patinka, kai dirbi iš visos širdies. Jis pasirūpins, kad būtų 
patenkinti visi tavo poreikiai.

Būdamas darbštus gali tapti geresniu krikščionimi. Mokykis naujų Biblijos 
eilučių. Pasikartok jau žinomas eilutes. Kiekvieną dieną skaityk Dievo Žodį. 
Skirk laiko maldai. Tau nebūtina laukti, kol kas nors lieps: „Padaryk tai“. Tiesiog 
būk darbštus ir daryk tai.

Darbštūs žmonės patys mato darbus, kuriuos reikia atlikti, ir jie juos daro. 
Prisimink, būtent taip dirba skruzdėlės!

UŽDUOTIS
Užpildyk tuščias vietas.
Dievas liepia mums stebėti, ką daro skruzdėlės, nes jos 

 .

Kas atsitiks, jei būsiu darbštus?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man šiandien būti darbščiam 
visame. Padėk man darbuotis iš visos širdies, 

kad Tau patikčiau. Jėzaus vardu. Amen.
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JEREMIJO 29,11
Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, – sako Viešpats. – 
Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi. 

Mokytoja paklausė Julijos: „Kiek turi brolių ir 
seserų?“ 

Ji atsakė: „Tris, – tačiau mintyse pridėjo, – panašiai.“ 
Julija ir jos vyresnysis brolis turėjo tą patį tėtį. Jų 
mama niekada ir neištekėjo už jų tėčio. Bet dar yra 
Andrius. Julijos mama neištekėjo ir už Andriaus tėčio. 
Vėliau Julijos mama buvo susituokusi ir susilaukė 
mergaitės, vardu Brenda. Dabar jos mama ir Brendos tėtis yra išsiskyrę.

Julijos mama savo gyvenime daug kartų neteisingai pasirinko. Julija yra 
pasiryžusi prašyti Dievo, kad Jis parodytų jai vyrą, su kuriuo galėtų susituokti. 
Julija nori gyvenime daryti teisingus pasirinkimus, kad galėtų tarnauti Dievui.

Teisingai pasirinkti gali, jeigu paklūsti Dievo Žodžiui. Kiekvieną dieną tau 
tenka daug kartų pasirinkti: „Ar man paklausyti mamos? Ar skaityti Šventąjį 
Raštą. Ar man stengtis mokykloje? Ar man sakyti tiesą?“ Blogai pasirinkdamas, 
jautiesi nuliūdęs, o kartais išsigandęs. Blogai pasirinkdamas, liūdini Dievą.

Tinkamai pasirink kiekvieną dieną. Vėliau tai padės tau teisingai pasirinkti 
svarbiais gyvenimo momentais: „Kurią merginą vesti ar už kurio vaikino 
ištekėti?“ Blogas pasirinkimas – visi neteisingi pasirinkimai – tau ir daugeliui 
kitų sukels problemų. Julija gali tau patvirtinti, kad tai tiesa.

KLAUSIMAS
Kodėl svarbu gerai pasirinkti ir mažus, ir didelius dalykus? 

 

Kodėl svarbu teisingai pasirinkti?

PASIMELSK

Brangus Dieve, man reikia Tavo pagalbos teisingai 
pasirinkti šiandien ir vėliau, kai gyvenime reikės daryti 

labai svarbius sprendimus. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Jozuės 24,15
Šiandien apsispręskite, 
kam norite tarnauti... 
Bet aš ir mano namai 
tarnausime Viešpačiui.
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PAKARTOTO ĮSTATYMO 30,19-20
Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti 
gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink 
gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys, 20mylėtum 
Viešpatį, savo Dievą, klausytum Jo balso ir glaustumeis prie Jo, nes 
Jis yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas...

Tarkime, kai tau reikia pasirinkti, galėtum paklausti: „Ar man žaisti šį 
kompiuterinį žaidimą?“ Jei Dievui patiktų tavo pasirinkimas, įsijungtų žalia 
šviesa. Galima! Jei ne, įsijungtų raudona šviesa. Negalima!

Tai būtų t-a-a-aip nuostabu. „Ar man pakviesti Šarūną į svečius?“ Žalia! „Ar 
man įeiti į šią internetinę svetainę?“ Raudona! „Ar man valgyti špinatus?“ 
Raudona..., na gerai, galbūt žalia!

Kai kurie sprendimai yra labai svarbūs: „Kokius draugus man pasirinkti? 
Kaip man elgtis, kai kiti tyčiojasi iš manęs?“ Jei kreipsi dėmesį į Dievo Žodį ir 
nuspręsi paklusti jam kiekvieną kartą, tai padės tau teisingai pasirinkti.

Kai nežinai, ko Dievas norėtų iš tavęs, kreipkis į dievobaimingus krikščionis, 
kad jie tau padėtų. Dievobaimingas krikščionis skaito ir laikosi Biblijos tiesų, 
meldžiasi ir eina į bažnyčią. Jis pasakoja apie Viešpatį Jėzų Kristų. Jis gyvena 
taip, kad jo gyvenimas patiktų Dievui.

Deja, nėra jokio „teisingo pasirinkimo šviesoforo“, bet Dievas suteikė tau 
Šventąją Dvasią, kuri gyvena tavyje. Dvasia nukreipia tavo mintis ir padeda 
teisingai pasirinkti. Kai Dievas rodo, ką turi daryti, nedvejodamas paklusk 
Jam. Kai žinai, ką privalai daryti, o nusprendi to nedaryti, tai – labai blogas 
pasirinkimas.

KLAUSIMAS
Kokie trys dalykai gali tau padėti teisingai pasirinkti?
 

 

Kaip man teisingai pasirinkti?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man paklusti Tavo Žodžiui 
ir klausytis Šventosios Dvasios, kad blogai 

nepasirinkčiau. Jėzaus vardu. Amen.
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2 SAMUELIO 12,13-14
Dovydas tarė Natanui: „Aš nusidėjau Viešpačiui“. Natanas atsakė 
Dovydui: „Viešpats pašalino tavo nuodėmę, tu nemirsi. 14Bet 
kadangi davei progos Viešpaties priešams Dievą niekinti, sūnus, 
kuris tau gimė, mirs“.

Kartais pasirinkdamas, padarai klaidą. Kitais kartais gali tyčia blogai 
pasirinkti. Kartą karalius Dovydas tyčia pasirinko neteisingai. Jis norėjo vesti 
Batšebą. Tačiau ji jau buvo ištekėjusi. Dovydas įsakė savo kariuomenės vadui 
pastatyti jos vyrą į priešakinę mūšio poziciją, kad jis žūtų. Tada Dovydas vedė 
Batšebą. Galbūt Dovydas manė, kad priimdamas sprendimą nusidėti, sugebės 
išsisukti.

Natanas, Dievo pranašas, žinojo, ką Dovydas padarė. Jis atskleidė Dovydui 
jo nuodėmės baisumą. Dovydas išpažino savo nuodėmę Dievui. Dievas 
jam atleido, bet Dovydas neišvengė bausmės. Pirmasis Dovydo ir Batšebos 
kūdikis mirė.

Kai nusprendi blogai pasielgti, nemanyk: „Na ir kas? Išpažinsiu savo 
nuodėmes Dievui ir Jis man atleis.“ Tačiau dėl nuodėmės įvyksta nelaimės. Kai 
nusprendi nepaklusti savo tėvams ar mokytojui, tu gali būti paliktas namie ar 
praleisti svarbias rungtynes. Nuodėmė atima tau galimybę skelbti žmonėms 
Jėzų, nes jie netikės tuo, ką kalbi.

Nemanyk, kad gali tyčia daryti nuodėmę ir išsisukti nuo bausmės. Jos 
nepavyko išvengti Dovydui, nepavyks ir tau. Išpažink savo nuodėmes Dievui 
ir daryk, kas teisu.

UŽDUOTIS
Sunumeruok įvykusius dalykus eilės tvarka.
  Dovydo ir Batšebos pirmasis kūdikis mirė.

  Natanas parodė Dovydui, kokia sunki jo nuodėmė.

  Dovydas tyčia neteisingai pasirinko.

Kas atsitiks, jei pasirinksiu blogai?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad primeni man, jog neteisingai 
pasirinkdamas, savo gyvenime turėsiu sunkumų. Todėl 

padėk man teisingai pasirinkti. Jėzaus vardu. Amen.
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PATARLIŲ 19,20-21
Klausykis patarimo ir priimk pamokymą, kad ateityje būtum 
išmintingesnis. 21Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik 

Viešpaties valia įvyksta. 

Jehoašui buvo septyneri, kai jis tapo karaliumi. „...
uždėjo jam vainiką ir padavė valdžios ženklus. Jis 
buvo paskelbtas karaliumi, visiems plojant ir šaukiant: 
‘Tegyvuoja karalius!’“ (2 Karalių 11,12). Iš kur mažasis 
Jehoašas galėjo žinoti, ką sakyti ir daryti, kad vestų 

tautą? Kokia sunki užduotis! Jam reikėjo išmintingų, mylinčių Dievą žmonių 
pagalbos.

Tu nesi savo šalies karalius, bet irgi susiduri su daugybe sunkių dalykų. 
Iš kur žinai, ką pasakyti? Iš kur žinai, ką turėtum daryti? Kaip Jehoašui, tau 
reikalingi išmintingi patarimai.

Išmintingas patarimas – padedantis žinoti, ką daryti, – ateina iš gyvenančių 
šalia tavęs žmonių, kurie geriau už tave pažįsta Dievo Žodį. Patarlių knygoje 
22,17 Dievas sako: „Palenk ausį ir klausykis išminčių žodžių…“ Pažinti žmones, 
kurie myli Viešpatį Jėzų Kristų, yra didelė Dievo dovana. Dievas gali skirti tau 
tėvus, mokytojus, pastorius, sekmadieninės mokyklos mokytojus ir vyresnius 
krikščionis, kad mokytų tave. Dievobaimingi žmonės rašo knygas, kurios gali 
tave pamokyti, ką daryti.

Kadangi Jehoašas įsiklausydavo į duodamus patarimus, jis tapo išmintingu 
karaliumi. Ar tu įsiklausysi į tikinčiųjų žodžius, kurie gali tau padėti tapti 
išmintingu?

KLAUSIMAS
Kas tie žmonės, galintys duoti tau išmintingų patarimų?
 

 

Koks yra išmintingas patarimas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man įsiklausyti į išmintingus patarimus, 
kad tapčiau išmintingas žmogus. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Patarlių 22,17
Atidžiai klausykis 
išminčių žodžių, palenk 
savo širdį prie mano 
pažinimo. 
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PSALMĖ 1,1-2
Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja 
į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, 2 bet mėgsta Viešpaties 
įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį. 

Dievas išsirinko Mozę, kad jis taptų tautos vadovu. Žmonės žinojo, kad 
Dievas kalba Mozei. Todėl kai tautoje kildavo ginčas ar klausimai, jie ateidavo 
pas jį patarimo. Diena iš dienos nuo ryto iki vakaro žmonės rinkdavosi prie jo 
pasikalbėti. Mozė labai pavargdavo.

Jetras, Mozės uošvis, matė, kad toks darbas Mozei vienam per sunkus. Jetras 
tarė: „Duosiu tau patarimą“ (Išėjimo 18,19). Jis patarė Mozei paskirti kitus 
dievobaimingus žmones, kad jam padėtų. Mozė paklausė Jetro išmintingo 
patarimo. Turint daugiau pagalbininkų, jo darbas labai palengvėjo.

Išmintinga klausyti, ką sako geri patarėjai. Jie padės tau nedaryti klaidų. Jie 
gali paaiškinti tuos dalykus Biblijoje, kurių tu nesupranti. Jie gali tau padėti 
daryti teisingus sprendimus pasirenkant gerus draugus ar tinkamą draugiją.

Net ir tampant išmintingesniam, bus dalykų, kurių dar turėsi mokytis. Mozė 
jau buvo tautos vadovas, tačiau ir jam reikėjo išmintingo patarimo. Patarlių 
9,9 sako: „Šviesk išmintingą žmogų, kad taptų išmintingesnis…“ Ir toliau 
studijuok Dievo Žodį. Paklusk jo nurodymams. Tada kada nors galėsi duoti 
gerų patarimų daugeliui žmonių.

UŽDUOTIS
Nupiešk apskritimą prie keleto būdų, kaip 
geri patarėjai gali tau padėti. 
Paaiškinti dalykus Biblijoje Meluoti

Neleisti daryti klaidų Duok gerų patarimų

Kodėl išmintingas patarimas toks svarbus?

PASIMELSK

Brangus Dieve, aš dėkoju Tau už žmones, galinčius 
duoti man gerų patarimų. Padėk man klausytis 

jų ir Tavo Žodžio. Jėzaus vardu. Amen.
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PATARLIŲ 3,1-2.4
Mano sūnau, neužmiršk mano įstatymo, tavo širdis tesaugo mano 
įsakymus. 2Jie prailgins tavo dienas, pridės tau gyvenimo metų 
ir ramybės. 4Taip atrasi palankumą bei gerą įvertinimą Dievo ir 
žmonių akyse. 

„Važiuojam, – sušuko Gintas. – Sek iš paskos.“ Kai jis užšoko ant dviračio, 
Redas nulėkė iš paskos, stengdamasis neišklysti iš Ginto pravažiuoto kelio. 
Paskui šaligatviu. Per gatvę. Nuo vieno kelio ruožo iki kito. 

Prie judrios sankryžos abu berniukai sustojo atsikvėpti. Tai buvo vieta, iki 
kurios jiems buvo leidžiama važiuoti. Tačiau Gintas ėmė varytis dviratį skersai 
greitkelį sakydamas: „Važiuojam toliau!“ Redas norėjo juo sekti, bet žinojo, kad 
tai nėra gera mintis, nes Dievas laiške Efeziečiams 6,1 moko klausyti tėvų.

Kaip blogas draugo pasiūlymas, taip ir blogas patarimas sukelia abejonių. 
Dievo Šventoji Dvasia gyvena tavyje, kad padėtų tau atskirti gerą patarimą nuo 
blogo. Dvasia tau primena žodžius, girdėtus iš Dievo Žodžio. Geras patarimas 
visada atitinka Dievo Žodį. Kuo daugiau išmoksti iš Dievo Žodžio, tuo lengviau 
tau atskirti gerą patarimą nuo blogo.

Teisingas dalykas ne visada yra pats maloniausias. Redas tai žinojo. Nors 
jam ir norėjosi važiuoti paskui Gintą, bet jis nusprendė grįžti namo. Ar prašysi 
Dievo padėti, kad žinotum ir darytum tai, kas teisinga?

UŽDUOTIS
Užpildyk tuščias vietas.

Geras patarimas visada  Dievo .

Kaip man atskirti blogą patarimą nuo gero?

PASIMELSK

Brangus Dieve, prašau padėk man suvokti, ar žmonės 
duoda man gerą ar blogą patarimą. O tada padėk man 
pasiryžti daryti tai, kas teisinga. Jėzaus vardu. Amen.
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FILIPIEČIAMS 2,14-15
Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, 15 kad būtumėte 
nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir 
iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs 
spindite tarsi žiburiai pasaulyje. 

Ar kada nors sakai: „Kvaila užduotis; nesuprantu, 
kodėl mums reikia ją atlikti“. „Tu niekada 
nepasirenki manęs. Dabar mano eilė.“ „Ir vėl 
tas pats vakarienei. Negaliu pakęsti šito maisto!“ 

„Padaryk tą! Padaryk aną! Kodėl turiu tiek daug 
dirbti?“ „Kodėl jam leidžiama eiti, o man ne?“

Skundai! Skundai! Skundai! Kai skundiesi, pamiršti, kad Dievas kontroliuoja 
viską. Pamiršti, kad Jis myli tave. Pamiršti, kad Dievas pažadėjo duoti tau viską, 
ko tau reikia. Nusiskundimai rodo, kad esi savimeilis. Skųsdamasis daraisi 
nelaimingas, ir kiti žmonės ima tavęs vengti. Neįmanoma tuo pačiu metu 
reikšti nepasitenkinimą ir patikti Dievui. Kodėl? Nes Dievas sako: „Visuomet 
džiaukitės“ ir „visokiomis aplinkybėmis dėkokite“.

Kiekvieną kartą, kai esi gundomas skųstis dėl maisto, namų darbų užduočių, 
drabužių, darbų ar kitų dalykų, sustok ir pažiūrėk, ar gali vietoj to pasakyti 
ką nors gero. Būk laimingas, kai turi ko valgyti. Būk dėkingas, jei esi sveikas ir 
gali eiti į mokyklą, gali atlikti kokį nors darbą ar pažaisti. Prašyk Dievo padėti 
tau sakyti žodžius, rodančius, jog tu tikrai tiki, kad Dievas yra geras.

UŽDUOTIS
Išvardyk kelis dalykus, kuriais skundeisi, ir 
paprašyk Dievo padėti sustoti.
 

 

Kodėl žmonės skundžiasi?

PASIMELSK

Brangus Dieve, prašau padėk man nustoti skųstis, o 
verčiau būti dėkingam. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
1 Tesalonikiečiams 5,16-18
Visada džiaukitės,
be paliovos melskitės!  
Visokiomis aplinkybėmis 
dėkokite...
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FILIPIEČIAMS 4,8
Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, 
mylima, giriama, – apie visa, kas dora ir šlovinga. 

Kai Mozė vedė Dievo tautą, jie turėjo už ką Jam dėkoti. Dievas perskyrė 
Nendrių jūrą ir leido savo tautai pereiti ją dugnu kaip per sausumą. Ačiū Dievui! 
Kiekvieną dieną Dievas siuntė iš dangaus nuostabų maistą, vadinamą mana. 
Ačiū Dievui! Mozė sudavė lazda į uolą, ir Dievas išliejo vandens ištroškusiai 
miniai. Ačiū Dievui!

Ačiū Dievui! Šie žodžiai turėjo nepaliaujamai skambėti šių žmonių lūpose. Ar 
žinai, ką jie kalbėjo vietoje padėkos? Jie murmėjo, sakydami: „Mums reikia 
daugiau vandens! Mums atsibodo mana! Mums reikia naujo vado.“

Jie priekaištavo Dievui. Dėl šios nuodėmės Dievas pasiuntė nuodingas 
gyvates, kad juos nubaustų. Jos gėlė žmones! Daug jų mirė. Mozė meldėsi, ir 
Dievas atsakė, nurodydamas, ką daryti, kad jiems būtų atleista už jų nuodėmę 

– murmėjimą (Skaičių 21,5-9).

Biblijoje pasakyta: „Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų“ (Filipiečiams 
2,14). Atkreipk dėmesį, ji sako – visa. Kai murmi, pamiršti Dievo pažadą, kad 
Dievas suteiks tau visa, kas būtina. Dievas visa valdo ir myli tave. Džiaukis, 
dėkok ir nustok murmėti!

KLAUSIMAS
Kodėl, tavo nuomone, murmėjimas yra nuodėmė?
 

 

Ką Dievas mano apie murmėjimą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man būti dėkingam ir 
nustoti murmėti. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 9,1-2
 Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo širdimi, skelbsiu visus Tavo 
nuostabius darbus. 2Linksminsiuosi ir džiūgausiu Tavyje, Tavo 
vardui, Aukščiausiasis, giedosiu gyrių. 

„Nekenčių savo rūbų!“ – sušuko Radvilė. „Kuo jie tau nepatinka? – paklausė 
Saulė. – Manau, kad tu visada gražiai atrodai“. Radvilė piktai pažvelgė į savo 
draugę. „Jie visi seni! – atrėžė ji. – Aš niekada negaunu nieko naujo. Man 
atitenka mano sesers seni drabužiai, kai ji juos išauga. Žinoma, mano tėvai 
neturi daug pinigų, tačiau aš, kaip ir kiti, noriu naujų drabužių!“

Kai tu dėl ko nors skundiesi, kaip Radvilė, elgiesi tarsi Dievas nežinotų, 
ką Jis daro. Nustok taip galvoti! Stabtelk minutėlę ir pagalvok apie Dievą. 
Prisimink, kad Dievas yra meilė ir Jis myli tave! Jis yra išmintingas ir žino, kas 
tau geriausia! Jis – galingas ir gali tau padėti! 

Dėkok Dievui už visus didžius dalykus, kuriuos tau padarė. Biblija 
sako: „Visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui…“ (Efeziečiams 5,20). 
Vietoj murmėjimų pagiedok Jam gyriaus giesmę. Pasakyk Pirmo laiško 
tesalonikiečiams 5,16-18 eilutes pirmuoju asmeniu: „Aš visuomet džiaugsiuos, 
be paliovos melsiuos, visokiomis aplinkybėmis dėkosiu, nes to Dievas nori iš 
manęs Jėzuje Kristuje.“ Sakyk taip, kai norėsi skųstis dėl savo drabužių, šeimos, 
oro, mokyklos ar dar ko nors. Gali būti dėkingas, jei pasirinksi toks būti.

UŽDUOTIS
Apibrauk dalykus, už kuriuos gali padėkoti Dievui.

Šeima Dievo meilė Namai Draugai Pagalba, kai reikia

Kaip man būti dėkingam?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man šiandien būti dėkingam, 
o ne skųstis. Jėzaus vardu. Amen.
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PATARLIŲ 11,13
Liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam 
patikėta. 

Radvilė su savo padėklu atėjo prie stalo, už kurio 
sėdėjo Karina. Atsisėdusi ji tyliai sušnabždėjo: „Ar 
girdėjai, kad Marta už matematikos kontrolinį gavo 
labai blogą pažymį?“ Karina tyliai atsakė: „Nejaugi? 
Maniau, kad ji protinga.“  

Radvilė tarė: „Ji tinginė. Pažiūrėk! Ji ateina čia! Tokia 
susivėlusi šiandien.“ Karina pridūrė: „Ir dar apsivilkusi 

tą bjaurų rožinį megztinį.“

Ar tai panašu į pokalbį, kuris patiktų Dievui? Ar Radvilės ir Karinos žodžiai 
būtų ugdę Martą? Ne! Tai buvo žodžiai, kurie Efeziečiams 4,29 pavadinti 

„bjaurūs žodžiai“. Tai – apkalbos.

Apkalbos niekada neturi išeiti iš tavo lūpų. Tai – nedoros (ir dažnai 
melagingos) kalbos apie kitą žmogų. Apkalbos yra nuodėmė. Girdėdamas 
apkalbas, gali pabandyti jas sustabdyti. Pavyzdžiui, jei Radvilė pasakytų tau 
apie blogą Martos kontrolinio pažymį, galėtum jai atsakyti: „Kaip mes galėtume 
jai padėti iki kito kontrolinio?“ Kai kas nors kalbės bjaurius žodžius apie kitą 
asmenį, galėtum atsakyti: „Neteisinga taip kalbėti.“ Tada gali pakeisti pokalbio 
temą. Daryk viską, kad sustabdytum apkalbas.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinius.

Apkalbos yra  apie kitą . Dievas 

sako, kad apkalbos yra .

Kas yra apkalbos?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man neapkalbėti kitų žmonių. Tegul 
mano žodžiai visada ugdo kitus žmones. Jėzaus vardu. Amen. 

EILUTĖ ATMINTINAI
Efeziečiams 4,29
Joks bjaurus žodis 
teneišeina iš jūsų lūpų; 
bet tik tai, kas gera, 
kas tinka ugdymui 
ir suteikia malonę 
klausytojams. 
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PATARLIŲ 18,6-7
 Kvailio lūpos sukelia vaidus, ir jis savo burna prašosi mušamas. 

7Kvailio burna jį pražudo; jo lūpos – pinklės jo sielai. 

Iki praeitos vasaros Deivis ir Timas buvo geriausi draugai. Deivį priėmė į 
futbolo komandą, o Timo ne. Jis supyko, įsižeidė ir buvo apimtas pavydo. Todėl 
kai kuriems žmonėms Timas pasakė keletą žodžių, kurių jam nereikėjo sakyti.

Timas pasakė Dariui: „Į futbolo komandą Deivį priėmė dėl vienintelės 
priežasties: jo tėtis – trenerio draugas.“ Sarai jis pareiškė: „Deivis gadins visą 
žaidimą. Jis per daug storas, kad greitai bėgiotų.“ Netrukus Deivis išgirdo, ką 
Timas apie jį kalbėjo. Dabar jis įsižeidė ir supyko. Po šių kalbų jų draugystė iširo. 
Biblijoje, Patarlių knygoje 16,28 pasakyta: „... apkalbos išskiria draugus“.

Apkalbas skleidžiantys žmonės atveria tavo paslaptis. Timas buvo pasakęs 
Deiviui, kad, nepakliuvęs į komandą, jis jautėsi taip blogai, jog net apsiverkė. Ar 
Deivis turėjo išplepėti tai kitiems? Ne! Patarlių 11,13 pasakyta: „Liežuvautojas 
vaikštinėja, išplepėdamas paslaptis, o patikimas žmogus apie jas neprasitaria.“

Dievas girdi žodžius, kuriuos tari apkalbėdamas. Jis žino ir tavo padarytą 
žalą. Vieną dieną Dievas paklaus: „Kodėl taip pasakei?“ Mato 12,36 Dievas sako: 

„Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną 
pasakytą tuščią žodį.“ Prisimink tai ir nebeliežuvauk.

KLAUSIMAS
Kaip apkalbos gali pakenkti tavo draugystei?
 

 

Ką padaro apkalbos?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man apgalvoti savo žodžius ir 
prisiminti, kad Tu visada klausaisi. Jėzaus vardu. Amen.
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EFEZIEČIAMS 4,29.32
 Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas 
tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. 32Būkite malonūs, 
gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido 
jums.

Ar žinai, ką reiškia tavo vardas? Šventajame Rašte rašoma apie žmogų, 
kurio vardas turėjo išskirtinę prasmę. Tai buvo Barnabas, kurio vardas reiškė 

„paguodos sūnus“. Juk tai nuostabus vardas. Šventasis Raštas kalba mums, kad 
Barnabas ir elgėsi pagal savo vardo prasmę – jis ugdė kitus, drąsindamas juos.

Jį mes pirmą kartą sutinkame Naujajame Testamente tuo metu, kai Saulius 
(vėliau vadinamas Pauliumi) tapo krikščioniu. Tikintieji bijojo Sauliaus. Iš 
Apaštalų darbų 9 skyriaus 26-27 eilučių sužinome, kad Barnabas atvedė Saulių 
pas kitus tikinčiuosius ir papasakojo jiems, kad Saulius dabar yra krikščionis ir 
jiems nebereikia jo bijoti. Barnabas drąsino Paulių, jiems keliaujant kartu. Jis 
ragino žmones klausytis Dievo Žodžio ir tikėti Juo. Jis ragino juos gyventi dėl 
Viešpaties.

Ar esi toks pat guodėjas ir ragintojas kaip Barnabas? Tu gali toks tapti. 
Padrąsink žmones, sakydamas jiems panašius žodžius: „Tu padarei puikų 
darbą!“ „Dėkoju, kad padirbėjai iš širdies!“ „Smagu būti tavo komandos nariu!“ 

„Dievas tave myli ir aš taip pat.“ „Kaip šaunu, kad pažįstu tave!“ „Tu – nuostabus 
draugas!“

Viešpats Jėzus Kristus, gyvenantis Barnabo širdyje, padėjo jam ugdyti kitus. 
Tą patį Jis gali padaryti ir tau.

KLAUSIMAS
Ką pasakysi šiandien kam nors, kad jį padrąsintum?
 

 

Kaip galėčiau ugdyti kitus?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man ugdyti kitus žmonės, 
drąsinant juos. Jėzaus vardu. Amen.
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PAKARTOTO ĮSTATYMO 5,10-11
... bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane 
myli ir laikosi mano įsakymų. 11Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo 
be reikalo, nes Viešpats nepaliks be kaltės to, 
kuris be reikalo Jo vardą mini. 

Audros debesys pripildo dangų. Darosi tamsiau ir 
tamsiau. Pradeda pūsti stiprus vėjas. Pasižiūri pro 
langą ir staiga pamatai besisukantį kamino formos 
debesies stulpą. Tada sušunki: „O Dieve, tai – viesulas!“

Tačiau sakydamas „O, Dieve,“ tu net negalvoji apie 
tikrąjį ir gyvąjį Dievą. Tu nesikreipi į Tą, kuris turi 
valdžią sukelti ir nuraminti audras. Tu tari Dievo vardą be reikalo.

Galbūt tu žiūri kažkokią televizijos programą. Tavo šeimos nariai susiginčija. 
Vienas iš jų, supykęs, išrėžia „Jėzau!“ arba „Jėzau Marija“. Šie žodžiai neištariami 
su meile ir pagarba. Girdintieji nepradeda galvoti apie mūsų nuostabųjį 
Gelbėtoją. Toks žmogus taria Viešpaties vardą be reikalo. 

Kai tari Viešpaties vardą be reikalo, tavo ištarti žodžiai „Dieve“, „Viešpatie“ 
ar „Jėzau“ yra tušti arba netgi skamba piktai. Dievas yra gyvas! Dievas Sūnus, 
Viešpats Jėzus Kristus, kentėjo ir mirė už mus. Dabar Jėzus yra prisikėlęs! Tikrai 
yra labai blogai, kai Dievo vardas tariamas kaip priežodis. Tu turėtum nuliūsti 
išgirdęs taip kalbant.

UŽDUOTIS
Nubrėžkite liniją po Dievo vardais, kuriuos 
turėtumėte vartoti pagarbiai.

Dievas Jėzus Kristus Dievo Sūnus Tėvas Viešpats

Ką reiškia netinkamai vartoti Dievo vardą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, Tavo vardas yra nuostabus. Padėk man gerbti 
Tavo vardą ir niekada netarti jo be reikalo. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Išėjimo 20,7
Netark Viešpaties, 
savo Dievo, vardo be 
reikalo, nes Viešpats 
nepaliks be kaltės to, 
kuris be reikalo mini Jo 
vardą. 
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JOKŪBO 3,8-10
O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti; jis lieka nerimstanti 
blogybė, pilna mirtinų nuodų. 9Juo laiminame mūsų Dievą Tėvą ir 
juo keikiame žmones, kurie sutverti pagal Dievo atvaizdą. 10Iš tų 
pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano 
broliai, neturi būti!  

Biblija turi daug ką pasakyti apie kalbėjimą. Labai atidžiai perskaityk 
pateiktas Šventojo Rašto eilutes. Perskaityk keletą kartų.

„... šiurkštus žodis sukelia įniršį“ (Patarlių 15,1).

„Neapgalvoti žodžiai – kaip kalavijo smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo“ 
(Patarlių 12,18).

„Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip neturi būti!“ 
(Jokūbo 3,10).

„Kas saugo savo liežuvį, tas apsaugo savo gyvastį, o plepus žmogus prieina 
liepto galą“ (Patarlių 13,3).

„Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja 
savo širdį, to pamaldumas tuščias“ (Jokūbo 1,26). 

Žodžiai yra galingi. Tavo burna gali šlovinti Dievą arba tarti Jo vardą be reikalo. 
Tavo žodžiai gali padėti žmonėms arba juos sužeisti. Savo žodžiais gali pasakyti 
žmonėms, kaip tapti krikščionimis. Žmonės klausosi, ką kalbi. Jei, būdamas 
krikščionis, tari Dievo vardą be reikalo, aplinkiniai nepamirš to. Jie gali tavimi 
iš viso nebetikėti, kai bandysi sakyti, kad Viešpats Jėzus nori tapti jų Gelbėtoju. 
Gal tai atrodo neteisinga, bet žmonės ilgiau prisimena blogus tavo ištartus 
žodžius, negu pasakytus gerus dalykus. Todėl būk atsargus, kai kalbi!

KLAUSIMAS
Kodėl tavo žodžiai svarbūs Dievui?
 

Kodėl turėčiau atsargiai tarti žodžius?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man prisiminti, kad mano žodžiai gali 
sužeisti žmones arba jiems padėti. Padėk man kalbėti vien 
tik tokius žodžius, kurie patiktų Tau. Jėzaus vardu. Amen.
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PATARLIŲ 13,2-3
 Iš savo burnos vaisiaus žmogus valgys gėrybių, neištikimųjų siela 

– smurtą. 3Kas saugo burną, saugo gyvybę; kas plačiai atveria lūpas, 
susilauks pražūties. 

Monika mėgsta daug kalbėti! Ji pasakoja, ką veikė vakar ir ką darys rytoj. 
Ji pasakoja apie žmones ir aplankytas vietas, apie sportą, namų darbus, savo 
kompiuterį, televizijos programas, bažnyčią, atostogas, kas jai patinka ir ko ji 
nemėgsta.

Ar daug kalbantys žmonės turi „protingas“ lūpas? Patarlių 10,19 parašyta: 
„... protingo žmogaus kalba santūri.“ Prilaikyti liežuvį, vadinasi, nutilti. Kodėl 
Dievas liepia valdyti liežuvį? Kiekvieną kartą kalbėdamas gali pasakyti ir ką 
nors neteisingo, negero ar nesvarbaus. Be to, jei per daug kalbi, žmonės gali 
tavęs nebesiklausyti. Biblijoje pasakyta: „... kvailą šneką lydi žodžių srautas“ 
(Mokytojo 5,2). 

Karalienė Estera norėjo pasikalbėti su karaliumi. Jos planas buvo išgelbėti 
Dievo tautą nuo sunaikinimo (Esteros 4-5). Ji turėjo pamąstyti ir pasimelsti, 
kad ištartų reikiamus žodžius. Ji turėjo „protingas“ lūpas. Kaip tau turėti 

„protingas“ lūpas? Biblija sako: „Pastatyk, VIEŠPATIE, sargybą prie mano 
burnos...“ (Psalmė 141,3). 

Būk atsargus kalbėdamas. Vartok žodžius, kuriais padėtum žmonėms. Vartok 
Dievo vardą tinkamai. Prisimink taisyklę: DAUGIAU melskis! DAUGIAU 
klausykis! MAŽIAU kalbėk!

UŽDUOTIS
Pažymėkite X dalykams, kurių neturėtum daryti kalbėdamas.

Meluoti Drąsinti Būti nemandagiam Melstis Valgyti

Kaip man įgyti „protingas“ lūpas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man suvokti, kada kalbėti ir kada tylėti. 
Noriu turėti „protingas“ lūpas. Jėzaus vardu. Amen.
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PATARLIŲ 20,6-7
Daugelis žmonių skelbia savo gerumą, bet kas suras ištikimą žmogų? 

7Teisus žmogus vaikšto savo nekaltume, ir jo vaikai bus palaiminti. 

Noomė, jos vyras ir du sūnūs paliko savo namus 
Betliejuje ir iškeliavo į Moabo kraštą. Gyvenant ten, 
mirė Noomės vyras. Jos sūnūs vedė to krašto moteris 
Rūtą ir Orfą. Tada mirė ir abu jos sūnūs. Koks liūdnas 
turėjo būti tas laikas.

Noomė nusprendė grįžti į Betliejų. Rūta ir Orfa iškeliavo su ja. Pakeliui 
Noomė liepė abiem savo marčioms grįžti namo pas saviškius (Rūtos 1,6-14).

Orfa patraukė į namus, bet Rūta tarė jai „... Kur eisi tu, ten eisiu ir aš, kur būsi 
tu, ten būsiu ir aš! Tavo tauta bus mano tauta, o tavo Dievas – mano Dievas“ 
(Rūtos 1,16). Rūta buvo ištikima Noomei ir jos Dievui.

Ištikimybė – tai būti atsidavusiam tam, kuris vertas tavo meilės ir paramos. 
Krikščionys pirmiausia turi būti ištikimi Dievui. Be to, jie turi būti ištikimi 
šeimai ir draugams, išskyrus atvejus, kai šie žmonės nuolat pasirenka būti 
nepaklusnūs  Dievui.

Kai esi kam nors ištikimas, tu gini jį nuo skriaudikų. Tu kalbi gerus dalykus 
apie jį. Tu padedi jam, kai jis pakliūna į bėdą. Taip elgėsi Rūta. Dėl jos 
atsidavusios ištikimybės, ji buvo gausiai palaiminta. Ar seksi nuostabiu Rūtos 
pavyzdžiu?

KLAUSIMAS
Kaip šią savaitę gali parodyti ištikimybę savo draugui?
 

 

Ką reiškia būti ištikimam?

PASIMELSK

Brangus Dieve, prašau padėk man būti ištikimam 
savo šeimai ir draugams. O labiausiai padėk man 

būti ištikimam Tau. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Patarlių 28,20
 Ištikimas žmogus bus 
gausiai palaimintas...
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RAUDŲ 3,22-24
Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nepasibaigė. 
23Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė. 24Viešpats yra 
mano dalis, todėl vilsiuosi Juo. 

Danas buvo krikščionis. Jis troško būti ištikimas Dievui. Mokykloje Matas 
sėdėjo tiesiai už jo. Jis bakstelėjo pieštuku Danui, pašaipiai nusišypsojo ir 
sušnabždėjo: „Nepyk, Danai. Jei esi krikščionis, tu man atleisi!“ Tada jis dar 
kartą bakstelėjo Daną ir nusijuokė.

Ką darytum tu, jei kas nors kaip Matas erzintų tave, kadangi esi krikščionis? 
Kad liktum ištikimas Dievui, reikia didesnės jėgos, nei turi tu pats. Dievas gali 
suteikti „... malonę gauti pagalbą deramu laiku“ (Hebrajams 4,16).

Ištikimi krikščionys kiekvieną dieną skaito Bibliją ir meldžiasi. Jie ištikimai 
eina į bažnyčią. Lengviau likti ištikimam Dievui, kai bendrauji su kitais 
krikščionimis. Draugai krikščionys padeda vieni kitiems gyventi dėl Dievo. 
Tikrasis tavo ištikimybės Dievui išbandymas – tavo paklusnumas Jam.

Tau bus sunku būti ištikimam Dievui, jei tavo artimi draugai nemylės Dievo 
ir netarnaus Jam. Štai kodėl Danui Matas nebuvo artimas draugas. Tačiau 
Danas su draugais meldžiasi už Matą. Tai patinka Dievui. Būk ištikimas Dievui 
ir paklusk Jam visa širdimi.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinį.

Krikščionys  vieni kitiems gyventi dėl 

.

Kaip galiu būti ištikimas Dievui?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad myli mane. Net ir kai 
sunku, noriu būti ištikimas Tau. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 31,23-24

    Mylėkite Viešpatį, visi Jo šventieji. Ištikimuosius apsaugo Viešpats ir su 
kaupu atlygina išdidiems. 24Būkite drąsūs visi, kurie pasitikite Viešpačiu, 
ir Jis sustiprins jūsų širdis. 

Kai žinai, kad turi kažką padaryti, tačiau visai nenori to daryti, ką tu sau 
sakai? „Aš to-o-o-ks pavargęs!“ arba „Noriu daryti ką nors kita!“ arba „Reikia 
daryti, ir Dievas padės man tai atlikti!“ 

Sakydamas sau kaip trečiuoju atveju, mokaisi būti ištikimas. Ištikimybė 
reiškia, kad savo mintimis, žodžiais ir veiksmais esi nuoširdus prieš Dievą. Ką 
sako Patarlių 28,20? Ištikimybė Dievui tavo gyvenimui suteikia Jo palaiminimą 

– džiaugsmą!

Jei sakai, kad esi krikščionis, bet nesi ištikimas, žmonės tavimi nepasitikės. 
Jie nenorės būti tokie kaip tu. Jie nenorės girdėti svarbių dalykų, kuriuos 
privalėtum jiems pasakyti apie Dievą.

Kai esi ištikimas, žmonės gali pamatyti, kaip Dievas pakeitė tavo gyvenimą. 
Tu leidi pinigus išmintingai. Tu panaudoji savo laiką, kad padėtum kitiems. Tu 
studijuoji Bibliją ir eini į bažnyčią. Tu naudoji savo talentus (dalykus, kurie tau 
sekasi atlikti geriausiai), kad tarnautum Dievui.

Kai pasirenki paklusnumą Dievui, tai suteikia daug džiaugsmo. Kai pasitiki 
Dievu, kad padėtų tau būti ištikimam, tu būni gausiai palaimintas. Taip sako 
Dievas!

UŽDUOTIS
Parašyk didelį X ant neteisingos sakinio pabaigos.
Ištikimybė reiškia likti ištikimam Dievui

(meluojant ir vagiant)

(savo mintimis, žodžiais ir veiksmais).

Kodėl svarbu būti ištikimam?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad myli mane. Net ir kai 
sunku, noriu būti ištikimas Tau. Jėzaus vardu. Amen.



Jei tau reikia pagalbos, skaičius ( ) nurodo, kurioje skaitinių dienoje slypi atsakymas.
1. (2) 2. (6) 3. (11) 4. (14) 5. (19) 6. (28)

Kai sunku paklusti Dievui, aš… ����������������������������������������������  

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

Pagalvok apie tai!
1. Kodėl turėčiau paklusti Dievui? �������������������������������������������  

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

2. Ką tavyje matys kiti, jei paklusi Dievui? ������������������������������������  

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

3. Kodėl reikia sunkiai ir kruopščiai dirbti? ����������������������������������  

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

4. Kas gali padėti padaryti teisingą pasirinkimą? ����������������������������  

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

5. Ką reiktų daryti, o ne skųstis? ���������������������������������������������  

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

6. Ką darysi, jei būsi kažkam ištikimas?  �������������������������������������  

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

Aš pasirenku paklusti!
Surask klaidingą teiginį ir perbrauk raidę 
apskritime.

Paklusnumas Dievui rodo, kad aš    uu Jį. 

Jei paklusiu Dievui:

aš džiaugsiuosiM

Dievas man atlyginsI

visada nutiks tik geri dalykaiY

gyvenimas bus laimingasL
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1 KORINTIEČIAMS 15,39
Ne visi kūnai yra vienodi. Vienoks žmonių kūnas, kitoks gyvulių, 
kitoks žuvų ir kitoks paukščių.

Ar esi kada nors girdėjęs sakant, kad tu panašus į 
savo tėtį, arba kad tavo šypsena panaši į tavo mamos? 
Kodėl? Tu gimei paveldėdamas kai kuriuos bruožus, 
kuriais esi panašus į savo tėvus.

Taip, kaip šeimoje yra panašumų, Dievas Kūrėjas 
sutvėrė visus žmones panašius į savo atvaizdą. Biblijoje skaitome: „Dievas 
sukūrė žmogų pagal savo paveikslą...“ (Pradžios 1,27). Kuo tu panašus į Dievo 
paveikslą? Tu esi asmenybė. Gali mąstyti apie įvairius dalykus. Gali jausti 
džiaugsmą ir liūdesį. Gali rinktis. Dievas suteikė tau sielą, kuri gyvens amžinai. 
Tai tik keletas nuostabių savybių, kurias tau Dievas suteikė. Dievas sukūrė visą 
visatą, bet tik žmogus yra sutvertas pagal Jo paveikslą.

Visa gyvybė yra svarbi ir vertinga Dievui, nes esi sutvertas pagal Dievo 
atvaizdą, ir Jam tu esi ypatingai brangus. Joks gyvūnas ar augalas, išskyrus 
tave, nėra sutvertas pagal Jo paveikslą. Biblijoje Dievas įsako: „Nežudysi“ 
(Išėjimo 20,13). Kiekvieno žmogaus gyvybė Dievui yra svarbi. Niekas neturi 
teisės atimti kito žmogaus gyvybės. Dievas nori, kad tu pagarbintum Jį, 
atiduodamas pagarbą ir saugodamas gyvybę.

KLAUSIMAS
Kodėl Dievas nori, kad gerbtum gyvybę?
 

 

Ką Dievas kalba apie pagarbą gyvybei?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju tau, kad sutvėrei mane pagal 
savo paveikslą. Padėk man gerbti savo ir šalia 
esančių žmonių gyvybes. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Psalmė 139,14
Girsiu Tave, kad 
taip nuostabiai ir 
baimę keliančiai esu 
sukurtas. 
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PSALMĖ 139,13-14
 Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose. 14Girsiu 
Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie 
nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

„Meskite į Nilą visus izraelitams gimusius berniukus!“ –  įsakė supykęs 
faraonas, Egipto karalius (Išėjimo 1,22). Dvi izraelitės pribuvėjos skubiai paliko 
faraono rūmus. Jos suprato įsakymą, tačiau norėjo paklusti Dievui.

Tuo metu izraelitai buvo vergai Egipte. Faraonas bijojo, kad jie gali susijungti 
su jo priešais ir kovoti prieš jį. Todėl jis norėjo nužudyti visus berniukus. 
Faraonas nejautė pagarbos žmogaus gyvybei, tačiau ją jautė dvi pribuvėjos. Jos 
saugojo naujagimių berniukų gyvybes.

Visų žmonių gyvybės yra svarbios Dievui. Kada prasideda gyvybė? Ji 
prasideda, kai Dievas mamos įsčiose ima formuoti naujagimį. Dievui ir negimę 
kūdikiai yra brangūs. Biblijoje parašyta, kad Dievas suformuoja kiekvieną kūno 
dalį, dar jiems negimus šiame pasaulyje (Psalmė 139,13).

 Kai gydytojas padaro abortą (nužudo kūdikį jam dar negimus ar gimstant), 
jis nužudo Dievo sukurtą gyvybę. Tik Dievas turi teisę suteikti ir atimti 
gyvybę. Daugelio šalių vadovai yra išleidę įstatymus, kuriais leidžiama žudyti 
negimusius kūdikius. Melskis, kad visų šalių vadovai paklustų Dievui. Melskis, 
kad jie norėtų gerbti ir ginti žmogaus gyvybę.

KLAUSIMAS
Parašyk padėkos maldą Dievui už tau suteiktą gyvybę.
 

 

Kaip žmonės Biblijoje gerbė gyvybę?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju tau, kad sukūrei mane. Padėk man 
ginti ir gerbti žmogaus gyvybę. Jėzaus vardu. Amen.
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ROMIEČIAMS 13,9
Juk įsakymai: „Nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliudyk, 
negeisk“ ir kiti, yra sutraukti į šį posakį: „Mylėk savo artimą kaip 
save patį“.

Ar mėgsti žaisti vaizdo žaidimus? Kai kurie iš jų suteikia daug džiaugsmo, 
tačiau yra ir smurtinių žaidimų. Jie skatina tave „žudyti“ kitus, kad laimėtum. 
Gali pagalvoti, kad tai nėra blogai – tai tik žaidimas. Tačiau, kuo daugiau žaidi 
tokius žaidimus, tuo mažiau tave jaudina smurtas.

Smurtas liejasi per televiziją, filmus, muziką – net animacinius filmus! Kai 
kurie žmonės dažnai klausosi muzikos, kur kalbama apie žudymą. Greitai jie 
pradeda mąstyti, kaip pakenkti kitiems arba net sau. Kai kurie žiūri filmus, 
kuriuose rodoma, kaip žmonės žudo kitus ar patys yra žudomi. Vėliau jie ima 
mėgdžioti, ką matė. Būna, kad vaikai į mokyklas atsineša ginklų, kad sužeistų 
ir žudytų kitus.

Dievas nekenčia smurto. Jis sako: „Nežudysi“ (Išėjimo 20,13). Atimti kam 
nors gyvybę – arba netgi savo paties – yra nuodėmė. Niekas neturi teisės atimti 
gyvybės. Dievas nori, kad gerbtum gyvybę, taip pat ir savo.

Būk atsargus ir mąstyk, ko klausaisi ir ką žiūri. Nepripildyk savo proto 
minčių apie žudymą. Išjunk smurtines televizijos programas ar vaizdo žaidimus. 
Klausykis muzikos, kurioje aukštinamas gyvenimas. Tu pagarbini Dievą, kai 
gerbi gyvybę.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinius.

Dievas nori, kad tu  gyvybę. Niekas neturi 

 atimti .

Kaip galėčiau gerbti gyvybę?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man pasakyti „ne“ smurtiniams 
žaidimams, televizijos programoms ir muzikai. Padėk man 

pagarbinti Tave gerbiant gyvybę. Jėzaus vardu. Amen.
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ROMIEČIAMS 13,1-2
Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra 
valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo 
nustatytos. 2Todėl kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai. 
Kurie priešinasi, užsitraukia sau teismą.

Džiugas mėtė popieriaus gniužuliukus į mergaites, sėdinčias priekyje 
jo autobuse. Autobuso vairuotojas liepė jam liautis, bet kai tik vairuotojas 
nežiūrėdavo, Džiugas vėl imdavo kelti sumaištį. Mokytoja perspėjo Kotryną, 
kad ši nesibrautų iš savo vietos eilėje į priekį. Kotryna šiurkščiai atsikirto 
mokytojai. Džiugas ir Kotryna nerodė pagarbos žmonėms, turintiems jiems 
valdžią. 

Ar rodai pagarbą žmonėms, turintiems valdžią tau? Ar atsikerti ir nepaklūsti 
jiems? Biblija kalba: „Kiekvienas žmogus tebūna klusnus aukštesnėms 
valdžioms...“ (Romiečiams 13,1). Dievo planas tau – gerbti savo vadovus, 
maloniai atsakant ir paklūstant jiems. Dievas skiria žmones, kurie turi valdžią 
tau ir kitiems tavo gerovei. Šie žmonės padeda tau laikytis taisyklių, kad būtum 
saugus. Jie padeda tau teisingai pasirinkti, kad visi galėtų taikiai sugyventi.

Tie, kurie yra šiurkštūs ar nepaklūsta valdžiai, yra baudžiami. Kai esi 
šiurkštus ar nepaklusnus, tavo elgesys gali sukelti problemų tau ir kitiems. Jei 
buvai šiurkštus ar nepaklusnus, išpažink šią nuodėmę Dievui. Prašyk Jo, kad 
tau padėtų gerbti žmones, turinčius valdžią tau.

UŽDUOTIS
Nurodyk keletą žmonių, kuriems turėtum 
rodyti daugiau pagarbos.
 

 

Ką Dievas sako apie pagarbą valdžiai?

PASIMELSK

Brangus Dieve, prašau atleisk man už tuos kartus, kai buvau 
šiurkštus ar nepaklusnus žmonėms, turintiems valdžią man. 

Padėk man rodyti pagarbą jiems. Jėzaus vardu Amen.
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1 PETRO 2,15-17
Mat tokia Dievo valia, kad, darydami gera, nutildytumėte 
neprotingų žmonių neišmanymą. 16Elkitės kaip laisvi; ne kaip tie, 
kurie laisve pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. 17Gerbkite visus, 
mylėkite broliją, bijokite Dievo, gerbkite karalių.

Jaunuoliui, vardu Dovydas, Dievas pažadėjo, kad vieną dieną jis taps 
Izraelio karaliumi. Iki to laiko, jis turėjo kantriai gerbti savo valdovą – karalių 
Saulių. 

Kartą moterys liaupsino Dovydą, kad jis geresnis karys už Saulių, o 
Saulių apėmė pavydas. Vėliau, Dovydui grojant arfa, Sauliaus protą užvaldė 
neapykanta ir pavydas. Jis metė savo ietį į Dovydą, bet Dievas išgelbėjo Dovydui 
gyvybę. Nuo to laiko Saulius persekiojo Dovydą, nes norėjo jį užmušti.

Dovydas žinojo, kad Dievas paskyrė jį karaliumi. Jis galėjo pasipriešinti 
Sauliui. Tačiau Dovydas gerbė Sauliaus viešpatavimą. Kartą Saulius užėjo į 
olą. Jis nežinojo, kad olos gilumoje slėpėsi Dovydas ir jo kariai. Dovydo vyrai 
norėjo Saulių užmušti, bet Dovydas juos sulaikė. Jis nupjovė Sauliaus apsiausto 
skverną, norėdamas parodyti, kad galėjo jį užmušti. Vėliau Dovydas jautėsi 
kaltas, nupjovęs karaliaus drabužio kraštelį. Jis gerbė karaliaus valdžią, nors 
Saulius ir nepakluso Dievui.

Kaip ir Dovydas tu gali rodyti pagarbą valdžiai. Būk kantrus ir lauk, kol 
Dievas įgyvendins savo planą. Atėjus tinkamam laikui, Dievas pagerbė Dovydą. 
Jis tapo Izraelio karaliumi. Dievas pagerbs ir tave, jei gerbsi esančius valdžioje.

UŽDUOTIS
Sunumeruok sakinius eilės tvarka.
  Dievas padarė Dovydą Izraelio karaliumi.

  Karalius Saulius stengėsi nužudyti Dovydą.

  Dovydas atsisakė nužudyti karalių Saulių.

Kaip Dovydas rodė pagarbą valdžiai?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man gerbti valdžią ir tada, 
kai sunku tą daryti. Jėzaus vardu. Amen.
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EFEZIEČIAMS 6,1-3
Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga. 2„Gerbk 
savo tėvą ir motiną“, – tai pirmasis įsakymas su pažadu: 3„Kad tau 
gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje“.

Biblijoje Dievas yra davęs dešimt įsakymų arba taisyklių. Šie įsakymai 
parodo tau, kaip gerbti valdžią. Svarbiausias asmuo, turintis valdžią tau, yra 
Dievas. Pirmasis Jo įsakymas skamba taip: „Neturėsi kitų dievų, tiktai mane“ 
(Išėjimo 20,3). Niekas negali būti svarbiau už Dievą. Jis nusipelno būti pirmas. 
Atiduok Jam pirmenybę, kiekvieną dieną skirdamas laiko maldai ir Šventojo 
Rašto skaitymui. Skirk Jam pirmąją savaitės dieną, sekmadienį, nueidamas į 
bažnyčią. 

Ir Dievo vardas vertas pagarbos. Kitame savo įsakyme Dievas sako: „Netarsi 
be reikalo VIEŠPATIES, savo Dievo vardo“ (Išėjimo 20,7). Labai nepagarbu 
sakyti Dievo vardą kaip pertarą ar keiksmažodį. Įsidėmėk, kad Dievas – šventas. 
Tark Jo vardą pagarbiai. 

Dievas tavo gyvenime paskyrė įvairius žmones, kad jie tau vadovautų. 
Tikriausiai pirmieji iš jų, apie kuriuos pagalvoji, – tavo mama ir tėtis. Vienas iš 
Dievo įsakymų sako: „Gerbk savo tėvą ir motiną...“ (Išėjimo 20,12). Vienas iš 
geriausių būdų gerbti savo tėvus – paklusti jiems, turint teisingą nusistatymą 
jų atžvilgiu. Dievas pastatė save ir kitus žmones, kaip turinčius valdžią tavo 
gyvenimui. Prašyk Jo, kad padėtų tau juos gerbti.

UŽDUOTIS
Nurodyk du būdus, kaip gali gerbti savo tėvus.
 

 

Kaip aš galiu gerbti valdžią?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau už savo tėvus. Padėk man juos 
gerbti, klausant jų su teisinga nuostata. Jėzaus vardu. Amen.
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LUKO 12,15
Jis pasakė jiems: „Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus 
gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos“.

„Atiduok man savo vynuogyną!“ – pareikalavo karalius 
Ahabas. (Vynuogynas yra sodas, kuriame auginamos 
vynuogės). Jis priklausė žmogui, vardu Nabotas. 
Vynuogyną jis paveldėjo iš savo tėvo ir senelio.

„Ne, – atsakė Nabotas, – neatiduosiu savo vynuogyno.“ 
Karalius Achabas įsiuto. Jis sugrįžo į rūmus, atsigulė į 

lovą, nusisuko į sieną ir nieko nevalgė. Jis buvo nepatenkintas, nes nepasiekė 
savo. Karalius Ahabas užsigeidė Naboto vynuogyno. Geismas – stiprus 
troškimas įsigyti tai, kas tau nepriklauso. Karalius taip užsigeidė Naboto 
vynuogyno, kad vėliau jam įvykdė mirties bausmę!  Geismas gali užtraukti 
siaubingų dalykų.

Tačiau Dievas žinojo, kas vyksta karaliaus Ahabo širdyje. Kai Nabotui buvo 
įvykdyta mirties bausmė, karalius Ahabas nuėjo į vynuogyną ir jį pasisavino. 
Ten Dievas pasiuntė savo pranašą Eliją. Jis pasakė karaliui, kad Dievas jį nubaus 
už tokius siaubingus darbus.

Biblija sako: „... Saugokitės bet kokio godumo [įgeidžio]...“ (Luko 12,15). 
Dievas įspėja tave, kad nenorėtum to, kas ne tavo. Verčiau dėkok Dievui už tai, 
ką turi. Skirk Dievui pirmenybę ir turėsi viską, ko tau reikia.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinį.

Dievas įspėja tave:  to, kas yra ne

 .

Ką reiškia žodis „geisti“?

PASIMELSK

Brangus Dieve, parodyk man, kur aš geidžiu. Padėk man būti 
patenkintam tuo, ką Tu man suteikei. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
1 Timotiejui 6,6
Dievotumas yra 
didelis pelnas, kai 
pasitenkinama tuo, ką 
turi.
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FILIPIEČIAMS 4,11.13
Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo 
būkle. 13Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

„Mama, ar duosi pinigų nusipirkti _______? Ką čia įrašytum? Žaislą? Telefoną? 
Saldainių? Galbūt esi matęs vaikus parduotuvėje, prašančius ir verkiančius dėl 
ko nors. Gal ir pats panašiai elgeisi.

Štai keletas pavyzdžių iš Biblijos, kurie padės būti patenkintam:

 *Būk maldingas. Pirmiausia pasiklausk Dievo, jei turėtum pirkti 
ar prašyti ko nors. Dievas padės tau suprasti, kas būtų teisinga: „... visuose 
reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui“ 
(Filipiečiams 4,6).

 *Būk kantrus. Dievas duos tau, ko reikia, kai tau iš tikrųjų reikės: „Ir 
Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis 
Kristuje Jėzuje“ (Filipiečiams 4,7).

 *Būk patenkintas. Jei Dievas sako ne, įsidėmėk, kad toks Jo atsakymas 
– tau geriausias: „... būk patenkintas savo būkle“ (Filipiečiams 4,11).

 *Būk pasitikintis Dievu. Dievas patenkins tavo poreikius: „O mano 
Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų 
reikmes“ (Filipiečiams 4,19).

Didelis džiaugsmas ir ramybė gyvenime ateina, kai esi patenkintas tuo, ką 
turi. Paulius, laiško filipiečiams autorius Biblijoje, išmoko būti patenkintas 
visame. Tu taip pat gali toks tapti!

KLAUSIMAS
Kuris iš keturių nurodytų dalykų  (*) tau 
sunkiausiai įgyvendinamas? Kodėl?
 

Ką Dievas kalba apie pasitenkinimą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad patenkini mano poreikius. Tavo 
stiprybe pajėgsiu būti patenkintas. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 6,25-26
Todėl sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite ar ką 
gersite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už 
maistą ir kūnas už drabužį? 26Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie 
sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos 
maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?

Vieno iš turtingiausių žmonių pasaulyje paklausė: „Kiek pinigų reikia turėti, 
kad būtum laimingas?“ Jis atsakė: „Dar daugiau pinigų.“ Jis tiesiog norėjo 
pasakyti, kad jam niekada jų neužteko. Jis visada norėjo daugiau.

Daug krikščionių dažnai susiduria su ta pačia problema – nori daugiau. 
Biblija sako: „... būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: 
‚Niekada Aš tavęs nepamesiu...‘“ (Hebrajams 13,5). Pasitenkinimas – būti 
patenkintam tuo, ką turi. Jei esi nepatenkintas, tu aiškiai sakai, kad Dievas 
tavimi nesirūpina. 

Jei tiki Jėzumi kaip savo Gelbėtoju, Jis pažadėjo, kad niekada, niekada tavęs 
nepaliks. Jis bus su tavimi namie, mokykloje – visur, kur tik esi. Jis patenkins 
tavo poreikius. Su Jėzumi gali būti patenkintas tomis aplinkybėmis, kuriose esi:  
kaip atrodai, kur gyveni ir ką turi.

Kai esi nepatenkintas, stabtelk ir pradėk dėkoti Dievui už tai, ką jau turi. 
Padėkok Jam, kad Jis yra su tavimi ir patenkins visus tavo poreikius. Biblijos 
eilutė sako: „Dievotumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi“ 
(1 Timotiejui 6,6). Kai turi Jėzų, turi viską, ko tau reikia – ir dar daugiau! Ar 
šiandien esi patenkintas?

UŽDUOTIS
Nurodyk tris dalykus, už kuriuos gali dėkoti Dievui.
 

 

Kaip man būti patenkintam?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau už Jėzų, kad Jis visada yra su manimi. 
Padėk man būti patenkintam Jame. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 6,19-20
Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys 
įsilaužia ir vagia. 20Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, 
nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia...

Marcelė mėgo braškes. Vieną vakarą jos mama atnešė dubenį braškių desertui. 
Kai indas buvo perduotas jai, Marcelė įsidėjo braškių pilną lėkštę. Savo broliui 
ir sesei ji paliko vos kelias. Marcelė pasirodė esanti godi. Ji nesutiko pasiimti tik 
kelias uogas, o likusiomis pasidalyti. Ji norėjo sau jų visų.

Godumas yra stiprus troškimas turėti viską, kiek tik galima gauti. Kai esi 
godus, galvoji tik apie save. Biblija sako: „Kas iš gobšumo trokšta neteisėtos 
naudos, tas kenkia savo šeimai...“ (Patarlių 15,27). 

Kazys parduotuvėje prie durų pamatė krepšį obuolių. Jis palaukė, kol 
parduotuvės savininko dėmesį patraukė kiti dalykai, tada priėjo prie krepšio. 
Paėmęs obuolį, įsidėjo į užantį. Iš parduotuvės jis išėjo taip ir nesumokėjęs už 
paimtą obuolį. Kazys jį pavogė.

Dievo aštuntasis įsakymas skelbia: „Nevogsi“ (Išėjimo 20,15). Vogimas yra 
– pasiimti kažką, kas tau nepriklauso. Privalai darbuotis savo rankomis, kad 
užsidirbtum pinigų ir nusipirktum, ko tau reikia. Tu negali to pasiimti iš kitų 
žmonių. Godumas ir vogimas – savanaudiški troškimai, kurie neleis tau būti 
patenkintam.

KLAUSIMAS
Ką turėtum daryti, kai esi gundomas 
godumo ar noro ką nors pavogti?
 

 

Ką Dievas kalba apie godumą ir vogimą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad primeni man, 
jog  nevogčiau ir nebūčiau godus. Padėk man būti 
patenkintam tuo, ką turiu. Jėzaus vardu. Amen.
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JOZUĖS 7,20-21
Achanas atsakė Jozuei: „Iš tiesų aš nusidėjau Viešpačiui, Izraelio 
Dievui, padarydamas tai ir tai. 21Pamačiau tarp daiktų prabangų 
apsiaustą iš Šinaro, du šimtus šekelių sidabro ir aukso gabalą, 
sveriantį penkiasdešimt šekelių. Aš jų užsigeidžiau ir juos pasiėmiau. 
Visa užkasiau į žemę, savo palapinės viduje, ir sidabras yra apačioje.“

„Valio! Mūsų pergalė! Dievas suteikė mums pergalę, leisdamas užimti Jerichą.“ 
Dievas padėjo Izraelio armijai nugalėti didelį Jericho miestą. Tačiau kai jie 
išėjo kovoti prieš žymiai mažesnį Ajo miestą, Izraelis pralaimėjo šį mūšį. Jozuė, 
tautos vadovas, labai nuliūdęs puolė kniūbsčias prieš Viešpatį. Dievas nurodė 
Jozuei pralaimėjimo priežastį. „Izraelis nusidėjo!“ (Jozuės 7,11). Kažkas pavogė 
brangenybių iš miesto.

Dievas buvo davęs aiškius nurodymus. Visos brangenybės, paimtos iš Jericho, 
turėjo būti atiduotos Viešpaties namams. Bet kuris, paėmęs brangenybių 
sau, užsitrauks Dievo bausmę. Vykstant Jericho mūšiui, vyrą, vardu Achanas, 
užvaldė godumas. Jis pasiėmė keletą vertingų daiktų ir užkasė juos savo 
palapinėje. Dievas nurodė Jozuei, kad Achanas buvo kaltas. Jis prisipažino, ką 
buvo padaręs. Achanas, jo šeima ir viskas, kas jam priklausė, buvo sunaikinta – 
dėl godumo (Jozuės 7).

Jei įsileisi godumą į savo gyvenimą, gali sulaukti baisios bausmės. Tik 
pagalvok, kiek daug žmonių gali paveikti tavo godumas. Kitiems tu gali 
tapti blogu pavyzdžiu. Kai kurie net gali nuspręsti nepriimti Jėzaus kaip savo 
Gelbėtojo dėl to, ką mato tavo gyvenime.

UŽDUOTIS
Pažymėk X prieš dalykus, kurie gali nutikti, 
jei leisies užvaldomas godumo.
Būsi nubaustas Parodysi blogą pavyzdį

Suteiksi žmonėms laimės Nukentės kiti žmonės

Kas atsitiko, kai Achaną užvaldė godumas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man būti dievobaimingumo 
pavyzdžiu kitiems, kad būčiau patenkintas tuo, ką 

turiu ir nebūčiau godus. Jėzaus vardu. Amen.



42 
LUKO 6,38
Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su 
kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus 
atseikėta.

Godumas yra stiprus troškimas turėti kažką sau. Godumo priešybė – būti 
patenkintam tuo, ką Dievas davė. Tik Dievas gali padėti tau būti patenkintam. 
Dėkok Dievui, kad Jis atleido tavo nuodėmę ir suteikė tau visas turimas gėrybes. 
Kai esi patenkintas, norėsi duoti, o ne visada ką nors gauti sau.

Gali skirti Dievui savo laiką melsdamasis ir skaitydamas Šventąjį Raštą. 
Renkant paaukojimus bažnyčioje, gali paaukoti dalį savo kišenpinigių. Dievo 
tarnavimui gali atiduoti savo talentą ir sugebėjimus. Galbūt šlovinimo metu 
gali pagiedoti giesmę ar nupiešti piešinį bažnyčiai papuošti. Davimas Dievui 
yra geras būdas atsilaikyti prieš godumą.

Dievas gali padėti tau duoti kitiems, o ne būti godžiam. Gali pasidalyti savo 
žaislais. Gali atiduoti vieną iš savo striukių draugui, kuris neturi nė vienos.

Prašyk Dievo, kad Jis parodytų, kaip gali atsiliepti į kitų reikmes. Tegul 
Dievas padeda tau būti patenkintam. Duok Dievui ir kitiems, tada neturėsi 
laiko būti godus!

UŽDUOTIS
Sudaryk sąrašą būdų, kuriuos gali duoti Dievui ir kitiems.
 

 

Kaip galėčiau išvengti godumo?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man būti patenkintam ir duoti Tau 
ir kitiems, o ne būti godžiam. Jėzaus vardu. Amen.
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PSALMĖ 37,7
 Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi 
žmogui, kuris daro pikta.

„Palauk!“ – vienas iš sunkiausių žodžių, kuriam turi 
paklusti. Tačiau laukimu Dievas tave moko kantrybės. 
Kantrybė yra sugebėjimas laukti ramiai, net ir sunkiais 
ar nuobodžiais laikais. Kartais Dievas leidžia savo 
vaikams patirti įvairių išmėginimų, kad padėtų mums 
išmokti būti kantriems. Tai gali būti sunkiai išmokstama 
pamoka!

Biblija sako: „Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius 
išmėginimus [sunkius laikus]. Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo 
ištvermę [kantrybę]“ (Jokūbo 1,2–3). Sunkūs laikai tavo gyvenime patikrina 
tavo tikėjimą Dievu. Kartais norisi sakyti Dievui: „Padėk man tapti geresniam 
dabar!“ arba „Padėk man greitai gauti naują dviratį!“ Ar būsi kantrus ir gyvensi 
dėl Dievo, net jei Jis pasakys: „Palauk“?

Kaip krikščionis tu gali kantriai laukti Viešpaties, žinodamas, kad tavo 
gyvenimas yra Dievo rankose. „Lauk VIEŠPATIES! Būk stiprus, ir drąsi 
tesijaučia tavo širdis! Ir lauk VIEŠPATIES!“ (Psalmė 27,14; A.Jurėno vert.). Kai 
esi kantrus, laukdamas Viešpaties, daraisi stipresnis. Kitą kartą patirdamas 
išmėginimą, leisk Dievui mokyti tave kantrybės.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinį.

Kantrybė yra  laukti ramiai, net ir 

 laikais.

Ką Dievas sako apie kantrybę?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju tau už išbandymus savo 
gyvenime. Padėk man kantriai laukti Tavęs, dirbti ir 

pasitikėti Tavo planu. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Jokūbo 1,19
 Kiekvienas žmogus 
tebūna greitas klausyti, 
lėtas kalbėti, lėtas 
pykti.
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JOBO 1,20-22
 Jobas atsikėlė... ir, puolęs ant žemės, pagarbino, 21tardamas: 

„Nuogas gimiau, nuogas ir mirsiu. Viešpats davė, Viešpats ir atėmė; 
tebūna palaimintas Viešpaties vardas“. 22Visu tuo Jobas nenusidėjo ir 
nekalbėjo kvailai prieš Dievą.

Jobas buvo turtingas žmogus. Jis turėjo 7000 avių, 3000 kupranugarių, 500 
jaučių ir 500 asilų. Jobas su savo žmona susilaukė septynių sūnų ir trijų dukterų.

O visų svarbiausia, Jobas tikėjo Dievu. Santykiai su Dievu jam buvo svarbiau 
už visa kita jo gyvenime. Tačiau Dievas siuntė jam išmėginimus. Vieną dieną 
priešai pavogė visus jo jaučius, asilus ir kupranugarius, o avys sudegė ugnyje. Jo 
vaikai pietavo namuose. Pakilo stiprus vėjas, namas sugriuvo ir visi vaikai žuvo. 
Net negali įsivaizduoti, koks liūdesys apėmė Jobą, tačiau jis nenusidėjo ir Dievo 
nekaltino (Jobo 1,14.18-19).

Vėliau Dievas leido ištikti Jobo kūną skaudžiomis votimis (Jobo 2,7). Jo 
žmona tarė jam „Prakeik Dievą ir mirk“ (Jobo 2,9). Atrodė, kad blogiau 
nebegali būti. Tačiau Jobas nenusidėjo savo žodžiais. Jis prarado viską, išskyrus 
tikėjimą Dievu. Jo draugai ir šeima atėmė jam drąsą, tačiau jis buvo kantrus. Jis 
tikėjo, kad viskas Dievo rankose.

Biblijoje rašoma, kad Dievas galiausiai atlygino Jobo kantrybę. Jis grąžino 
Jobui dvigubai daugiau, nei jis turėjo. Jis davė Jobui vaikų. Dievas jam suteikė 
daugiau gėrybių, negu jis turėjo anksčiau (Jobo 42,12).

KLAUSIMAS
Kaip Jobas liko ištikimas Dievui, per visus sunkius laikus?
 

Kaip Dievas atlygino Jobui už kantrybę?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man būti kantriam sunkiu metu. Padėk 
man visada būti ištikimam Tau. Jėzaus vardu. Amen.



45 
PSALMĖ 37,3-5
Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi 
pamaitintas! 4Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo 
širdis. 5Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.

„Norėčiau turėti šunį“, – mąstė Tomas. Jis svajodavo, kaip žaistų su savo 
šunimi kieme ir eitų imtynių su juo žolėje. Jis prašė tėvų, tačiau jie atsakė, kad 
šiuo metu neišgalėtų laikyti šuns. Tomas nesiskundė. Jis tik toliau meldėsi ir 
laukė. Galų gale, po ilgo laiko, Tomo tėvai leido jam laikyti šunį. Tomui buvo 
atlyginta už jo kantrybę!

Kartais Dievas ar tavo tėvai sako „ne“ arba „palauk“, kai prašai jų šuns, 
dviračio ar žaidimo. Visada panašiu metu turi „būti kantrus ir laukti 
VIEŠPATIES“ (Psalmė 37,7). Nesijaudink ir nesiskųsk. Melskis ir pasitikėk 
Dievu, kad Jis padarys, kas geriausia.

Galbūt prašai Dievo ko nors rimčiau, pvz., išgydymo draugui, kuris miršta, 
ar pagalbos sprendžiant rimtą šeimos problemą. Nurimti ir kantriai laukti 
Viešpaties – sunku. Įsidėmėk, kad Dievas žino ateitį. Būti kantriam padės 
žinojimas, kad Dievas darys tai, kas tau geriausia. Tau gali tekti laukti daugelį 
metų. Kantrybė yra pasitikėjimas Dievu, kad Jis padarys tai, kas geriausia savo 
nustatytu metu.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinį.

Kantrybė yra pasitikėjimas  , kad Jis 

 tai, kas  tau savo nustatytu 
laiku.

Kaip man būti kantriam?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man kantriai laukti ir 
pasitikėti Tavimi, kad atsakysi į mano maldas pačiu 

tinkamiausiu  laiku. Jėzaus vardu. Amen.
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JOKŪBO 1,19-20
 Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas 
klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. 20Žmogaus rūstybė nedaro Dievo 
teisumo.

Kas tave supykdo? Kai mažasis broliukas sujaukia tavo kambarį arba sesuo 
užsivelka tavo drabužius? O gal, kai tėvai pasipriešina tavo norui?

Pyktis gali sukelti daug problemų. Supykęs gali pasakyti ar padaryti ką nors, 
dėl ko vėliau gailėsies. Pyktis gali sukelti tau kaltės ir gėdos jausmą. Jis gali 
sugriauti draugystę. Žmonėms nepatinka bendrauti su piktu žmogumi. Jis netgi 
gali sugriauti tau sveikatą! Normalu kartais supykti, tačiau nevaldomas pyktis – 
nuodėmė. Dievas trokšta, kad tu gyventum ramybėje su Juo, su savimi ir kitais. 
Tai ne visada lengva pasiekti!

Gerai yra vadovautis šia taisykle: „... Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų 
rūstybės!“ (Efeziečiams 4,26). Kitais žodžiais tariant, neleisk pykčiui valdyti 
tavo gyvenimo. Jei leidai pykčiui tave valdyti, prisipažink dėl to Dievui ir 
paprašyk Jo atleidimo. Jei supykai ant kito žmogaus, pasikalbėk su tuo žmogumi. 
Pabandyk išspręsti problemą. Galbūt tau reikės ir atsiprašyti. Prisimink mūsų 
Biblijos eilutę: „Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, lėtas kalbėti, lėtas 
pykti“ (Jokūbo 1,19).

KLAUSIMAS
Ką tau reiktų daryti, jei leidai pykčiui valdyti savo gyvenimą?
 

 

Ką Dievas sako apie pyktį?

PASIMELSK

Brangus Dieve, prašau padėk man būti kantriam su 
kitais ir lėtam pykti. Jėzaus vardu. Amen. 
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MORKAUS 10,14-15
Tai pamatęs, Jėzus pyktelėjo ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. 15Iš 
tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip mažas vaikas, – 
niekaip neįeis į ją“.

Tėvai nešė savo vaikus Viešpačiui Jėzui, kad Jis juos palaikytų ir pasimelstų 
už juos. Kai mokiniai pamatė ateinančius vaikus, pabandė juos sulaikyti. 
Jėzus supyko ant mokinių. Jis įsakė jiems leisti vaikams ateiti pas Jį (Morkaus 
10,13-16).

Kitą kartą Jėzus atėjo į šventyklą (garbinimo vietą). Jis rado ten žmones, 
kurie pirko ir pardavė gyvulius, keitė pinigus ir apgaudinėjo kitus. Jie naudojo 
Dievo šventyklą savo gobšumo planams. Jėzus išvarė juos ir išvartė jų stalus. Jis 
šaukė: „Mano Namai vadinsis maldos namai visoms tautoms! O jūs pavertėte 
juos plėšikų lindyne“ (Morkaus 11,17).

Abiem atvejais Jėzus pyko ant nuodėmės. Tu taip pat turėtum pykti ant 
nuodėmės. Supyk, jei kas nors siūlys tau narkotikų. Tu privalai supykti, kai 
girdi keikiantis minint Dievo vardą. Supykti – dar nereiškia nusidėti. Dievo 
Žodis sako mums: „Rūstaudami nenusidėkite...“ (Efeziečiams 4,26). Mes turime 
pykti ant nuodėmės, bet neleisti pykčiui užvaldyti mūsų. Prašyk Dievo, kad jis 
suteiktų tau teisingą požiūrį, ypač kai tai susiję su pykčiu.

UŽDUOTIS
Nubrėžk po sakiniu brūkšnį, kada verta pykti.
Kai Dievo vardu prisiekiama.

Kai matai, kad iš kažko tyčiojamasi.

Kai tau siūlo narkotikų.

Ar iš viso teisinga pykti?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad mokai mane apie teisingą pyktį. 
Kai aš pykstu, padėk man nenusidėti. Jėzaus vardu. Amen.
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HEBRAJAMS 12,1-2
Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime 
visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir 
ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, 2žiūrėdami į 
mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio 
džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo 
sosto dešinėje.

Susivaldymas – leisti Dievui darbuotis tavyje valdant tavo mintis, jausmus 
ir veiksmus, kad jie nevaldytų tavęs. Jėzus parodė mums kelią, kaip 
gyventi susivaldant. Kaip vaikas Viešpats Jėzus pademonstravo susivaldymą, 
paklusdamas savo tėvams (Luko 2,41–51). Jau suaugęs Jėzus parodė 
susivaldymą, atsisakydamas nuodėmės, Šėtonui gundant Jį (Luko 4,1–13). 
Net mirdamas, Jėzus parodė susivaldymą, atleisdamas žmonėms, kurie Jį 
nukryžiavo (Luko 23,34). 

Šventosios Dvasios jėga tu gali susivaldyti. Leisk Šventajai Dvasiai, esančiai 
tavyje, valdyti tavo mintis, žodžius ir veiksmus. Laikykis atokiau nuo žmonių ir 
vietų, kurios gundo tave prarasti savitvardą. 

Kiekvieną rytą pavesk save Dievui. Gali pasimelsti: „Dieve, pavedu tau savo 
burną, kad ji kalbėtų tiesą. Pavedu savo rankas, kad jos padėtų kitiems. Pavedu 
tau savo protą, kad jis mąstytų blaiviai. Pavedu savo akis, kad jos skaitytų Tavo 
Žodį.“ Ugdant savitvardą reikia įdėti daug darbo. Pasitikėk ir leisk Šventajai 
Dvasiai atlikti tavyje Dievo darbą.

KLAUSIMAS
Kuriose gyvenimo srityse tau sunkiausia susivaldyti?
 

 

Kaip galėčiau susivaldyti?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man pavesti Tau kiekvieną savo gyvenimo 
sritį, kad ten vadovautų Šventoji Dvasia. Jėzaus vardu. Amen.
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EFEZIEČIAMS 4,32-5,1.2
Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas 
Kristuje atleido jums.5:1Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi 

vaikai, 2ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus 
pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir 
kvapią auką Dievui.

Ar kiti žmonės laikytų tave maloniu, ar geru? 
Gerumas – elgesys su kitais, parodant meilę ir pagarbą. 
Gerumas – veiksminga meilė. Pamąstyk, koks geras 
buvo Jėzus, gyvendamas žemėje. Nors žmonės ir 
nebuvo to nusipelnę, Jis elgėsi su jais maloniai. Jis buvo 

maloningas vargšams, sergantiems, vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Be 
to, jis buvo geras savo draugams ir priešams. Jis net parodė gerumą žmonėms, 
kurių kiti nekentė.

Didžiausia meilę ir gerumą Jėzus parodė mirdamas ant kryžiaus už tavo ir 
mano nuodėmę. Savo noru Jis kentėjo, praliejo kraują ir mirė žiauria mirtimi, 
kad mums būtų atleista. Jis netgi atleido tiems, kurie įvykdė Jam mirties bausmę. 

Kadangi Jėzus parodė tokį gerumą mums – savo vaikams, mes privalome 
rodyti tokį patį gerumą kitiems. Būk malonus namie, padėdamas tvarkytis 
neprašomas. Būk malonus mokykloje draugaudamas su tais, kurių niekas 
nemėgsta. Parodyk gerumą savo kaimynystėje, padėdamas pagyvenusiems 
žmonėms sutvarkyti kiemą ar išnešti šiukšles. Ieškok kelių, kaip galėtum 
parodyti Dievo gerumą kitiems. 

UŽDUOTIS
Užrašyk žmogų, kuriam šią savaitę parodysi 
gerumą. Kaip tai padarysi? 
 

 

Ką Dievas kalba apie gerumą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man rodyti Tavo meilę ir 
gerumą kitiems. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Efeziečiams 4,32
Būkite malonūs, 
gailestingi, atlaidūs 
vieni kitiems, kaip ir 
Dievas Kristuje atleido 
jums.
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PRADŽIOS 13,8-9
Abromas tarė Lotui: „Tenebūna vaidų tarp manęs ir tavęs, tarp mano 
piemenų ir tavo piemenų, nes esame broliai! 9Ar ne visa šalis tau 
atvira? Skirkis nuo manęs! Jei eisi į kairę, aš eisiu į dešinę, o jei tu eisi 
į dešinę, tai aš eisiu į kairę“.

Abromas buvo turtingas žmogus. Dievas buvo pasakęs jam palikti savo tėvo 
namus ir keliauti gyventi į naują šalį. Dievas pažadėjo Abromui, kad jo šeima 
taps didžiule šeima ir turės žemę, kurią galės vadinti savo namais (Pradžios 
12,1–2).

Kartu su Abromu ir jo žmona Sara keliavo ir jo sūnėnas Lotas. Abromas ir 
Lotas turėjo daug gyvulių ir tarnų. Atvykę į naująją šalį, jie pamatė, kad toje 
vietoje nėra pakankamai maisto ir vandens visiems jų gyvuliams. Dėl to tarp jų 
tarnų kildavo ginčų (Pradžios 12,5.3,7).

Abromas sakė Lotui, kad jiems būtina atsiskirti, nes tik taip jų bandos turės 
pakankamai maisto ir vandens. Dievas jau buvo atidavęs žemę Abromui, bet 
jis pateikė malonų ir dosnų pasiūlymą Lotui. Jis leido pasirinkti Lotui pirmam. 
Lotas pasirinko geriausią žemę su švariais šuliniais ir derlinga dirva. Abromas 
pasiėmė, kas buvo likę. Jis galėjo pasirinkti geriausią žemę, tačiau nusprendė 
būti geras, atiduodamas geriausią žemę Lotui. (Pradžios 13,8–11).

Abromas rodo mums gerą pavyzdį, kaip būti maloniam savo šeimos nariams. 
Tai ne visada lengva, tačiau Dievas gali padėti tau taip elgtis!

UŽDUOTIS
Sunumeruok sakinius eilės tvarka.
  Dievas liepė Abromui vykti į naują šalį.

  Abromas leido Lotui pasirinkti žemę, kurios jis norėjo.

  Gyvuliams neužteko maisto ir vandens.

Kaip Abraomas buvo geras Lotui?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau už savo šeimą. Padėk 
man būti maloniam kiekvienam jos nariui, net 

ir tada, kai sunku. Jėzaus vardu. Amen.
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FILIPIEČIAMS 2,3-4
Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai 
vienas kitą laikykite aukštesniu už save 4ir žiūrėkite kiekvienas ne 
savo naudos, bet kitų.

Malonus kitiems gali būti savo mintimis, žodžiais ir darbais. Ar apie kitus 
pagalvoji pirmiau, nei apie save? Įsidėmėk šias raides: J-K-TP. Pirma – Jėzus, 
antra – kiti, o pabaigoje – tu pats. Štai ką reiškia „... vienas kitą laikykite 
aukštesniu už save“ (Filipiečiams 2,3). 

Parodant gerumą, svarbūs ir žodžiai. Žmonės gali sakyti: „Žodžiai manęs 
niekada neįskaudins.“ Tačiau jie įskaudina. Kai kurie vaikai prisimena savo 
pravardes visą gyvenimą. Prieš kalbėdamas, pamąstyk. Jei neturi pasakyti nieko 
gero, iš viso tylėk. Pagalvok, kaip pasakyti ką nors malonaus.

Malonus kitiems gali būti ir savo darbais. Pamąstyk, kaip galėtum padėti 
kitiems. Padėk klasės draugui, kuriam nesiseka mokykloje. Padėk kaimynui 
sugrėbti lapus. Padėk mamai prižiūrėti savo mažesnį broliuką ar sesutę. Padaryk 
atviruką ir padovanok sergančiam draugui.

Būdamas malonus, parodysi kitiems, kad esi krikščionis. Tada galėsi 
papasakoti jiems apie Viešpaties Jėzaus didžią malonę, parodytą mums. 
Būdamas malonus kitiems, parodai žmonėms Jėzaus meilę.

UŽDUOTIS
Nurodyk tris būdus, kuriais šią savaitę 
būsi malonus kitiems žmonėms.
 

 

 

Kaip galiu būti malonus kitiems žmonėms?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man parodyti Tavo malonę kitiems 
žmonėms savo mintimis, žodžiais ir darbais. Jėzaus vardu. Amen.



52 
KOLOSIEČIAMS 3,12-13
Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite 
nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir 
ištverme. 13Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, 
jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs 
atleiskite.

Atleisti – vadinasi, atsisakyti pykčio ir troškimo suvesti sąskaitas su mane 
įskaudinusiu asmeniu. Tikrasis atleidimas kyla iš Dievo. Nuo to laiko, kai 
nuodėmė įėjo į pasaulį per pirmuosius žmones Adomą ir Ievą, žmonėms 
reikalingas Dievo atleidimas. Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, mirė ant kryžiaus, kad  
atvertų mums kelią nuodėmių atleidimui. Visiems, kas tiki Jėzumi Kristumi 
kaip savo Gelbėtoju, atleidžiamos nuodėmės. Jei patikėjai Viešpačiu Jėzumi 
kaip savo Gelbėtoju, gali dėkoti Jam, kad Jis tau atleido.

Kadangi esi gavęs Dievo atleidimą, Jis nori, kad tu atleistum kitiems, kurie 
tave įskaudina. Biblijos eilutė sako: „Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni 
kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus“ (Efeziečiams 4,32). Tau 
reikia atleisti kitiems, nes Dievas atleido tau. Galbūt kas nors pasakė ar padarė 
tau ką nors negero. Nelaikyk pykčio prieš tą žmogų. Pagalvok apie visus savo 
gyvenimo nuodėmingus dalykus, už kuriuos Dievas tau atleido. Tada priimk 
sprendimą atleisti žmogui, kuris tave įskaudino. Netgi jei tas žmogus niekada 
neatsiprašys už neteisingą savo poelgį, tu gali atleisti kitiems, nes Dievas tau 
atleido.

UŽDUOTIS
Užpildyk sakinį.

Man reikia atleisti (vardas)  , nes Dievas atleido 

.

Ką Dievas sako apie atleidimą 
kitiems žmonėms?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad man atleidai. Padėk man 
atleisti kitiems, kaip ir Tu man atleidai. Jėzaus vardu. Amen.
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PRADŽIOS 50,19-21
Juozapas jiems atsakė: „Nebijokite! Argi aš užimu Dievo vietą? 
20Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gera, norėdamas 
įvykdyti, ką šiandien matome – išgelbėti daugybę žmonių.“

Jei kas nors ir turėjo svarbią priežastį nekęsti savo brolių, tai buvo Juozapas. 
Biblija sako, kad jo broliai taip jam pavydėjo, kad įmetė jį ir duobę ir kūrė 
planus, kaip jį užmušti, kol pagaliau pardavė vergijon. Padedant ir laiminant 
Dievui, Juozapas tapo antruoju pagal įtaką žmogumi Egipte. Užėjus dideliam 
badui (maisto trūkumui), į Egiptą iš tolimų kraštų atvykdavo žmonės, kad 
nusipirktų maisto. 

Vieną dieną, kai Juozapas dalijo maistą, prieš save pamatė stovinčius dešimt 
savo vyresniųjų brolių. Jis juos pažino, tačiau jie jo neatpažino, nes dabar jis 
atrodė ir kalbėjo kaip egiptietis. Juozapas galėjo atkeršyti savo broliams, tačiau 
jis taip nepasielgė. Jis netgi dėkojo Dievui, kad pasiuntė jį į Egiptą. Juozapas 
suprato, kad Dievas panaudojo jo brolius, jog įvykdytų savo tobulą planą. Jis 
jiems visiškai atleido. Jis net pakvietė savo tėvą, brolius ir jų šeimas, kad jie 
atvyktų gyventi į Egiptą, kur jis galėtų jais pasirūpinti (Pradžios 50,16-21).

Tau reikia išmokti atleisti kitiems, kaip Dievas tau atleido. Tik Dievas gali 
suteikti tau jėgų atleisti.

KLAUSIMAS
Kuo Juozapo atleidimas savo broliams 
panašus į Dievo atleidimą tau?
 

 

Kaip Juozapas elgėsi su savo broliais?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad mokai mane per Juozapą. 
Padėk man visiškai atleisti. Jėzaus vardu. Amen.
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MATO 18,21-22
Tuomet Petras priėjo ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu 
atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Ar iki septynių kartų?“ 

22Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau iki septynių kartų, bet iki 
septyniasdešimt septynių“.

Kornelija tyliai verkė viena savo kambaryje. Vyresni vaikai vėl ją erzino 
autobuse. Ji buvo įskaudinta ir supykusi.

Alių ištiko šokas. Vėlai vakare jis girdėjo besibarančius tėvus, tačiau niekada 
nemanė, kad jo tėtis susikraus lagaminą ir išeis. Aliui atrodė, kad tai buvo jo 
kaltė. Jis buvo įskaudintas ir supykęs. 

Kiekvienas žmogus yra buvęs užgautas ar įskaudintas. Kartais toks užgavimas 
gali būti fizinio pobūžio, pvz.: smūgis ar spyris. Dažnai užgautas ar įskaudintas 
žmogus pyksta ant skausmą sukėlusio asmens. Įsidėmėk, kad Dievo atleidimas 
gali padėti atleisti tave įskaudinusiam žmogui. Tik per Jo jėgą galėsi visiškai 
atleisti.

 Melskis už tave įskaudinusį žmogų. Prašyk Dievo, kad Jis pakeistų jį. Pagalvok, 
ką gero galėtum jam padaryti. Tai gali būti sunku. Dievas nesako: „Būk geras tik 
draugams.“ Turi būti malonus draugams ir priešams.

Prisimink, kaip Jėzus atleido Jį prie kryžiaus prikalusiems žmonėms, kurie 
stebėjo, kaip Jis miršta. Jis tarė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“ 
(Luko 23,34). Prašyk Dievo, kad Jis padėtų tau taip atleisti.

KLAUSIMAS
Kaip galėtum atleisti tave įskaudinusiems 
ar užgavusiems žmonėms?
 

 

Kaip atleisti mane įskaudinusiems žmonėms?

PASIMELSK

Brangus Dieve, mane įskaudino ir užgavo kiti. 
Tau padedant, aš dabar atleidžiu jiems (pasakyk 

Dievui jų vardus). Jėzaus vardu. Amen.
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KOLOSIEČIAMS 3,9-10
Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais 
10ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą To, 

kuris jį sukūrė.

Turbūt esi girdėjęs posakį: „Sąžiningumas – geriausia 
politika“? Nors jis ne iš Biblijos, tačiau jį verta 
prisiminti, kai susiduri su pasirinkimu.

Dievas primena tikintiesiems rūpintis „... geru vardu 
ne tik Viešpaties, bet ir žmonių akyse“ (2 Korintiečiams 
8,21). Ateina laikas, kai gali padaryti sąžiningą (teisingą) 

pasirinkimą arba nesąžiningą (neteisingą). Atsiras žmonių, kurie sakys tau, kad 
būti nesąžiningam gerai, kol nesi pagautas. Tačiau tiesa ta, kad esi pagaunamas 
kiekvieną kartą. Dievas žino visus tavo veiksmus ir net visas tavo mintis! 
Viešpats Jėzus Kristus mato viską, ką darai.

Privalai turėti gerą vardą ir „žmonių akyse“. Būk sąžiningas. Kiti stebi tave. Jei 
esi nesąžiningas, kiti netikės tavimi, kai liudysi jiems apie Jėzų.

Sąžiningumas toks svarbus Dievui, jog Jis trokšta, kad net tavo mintys būtų 
sąžiningos. Biblija sako: „Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga 
(sąžininga), garbinga...“ (Filipiečiams 4,8). Nepamiršk, kad Dievas kaip ir kiti 
žmonės stebi tave. Mąstyk ir elkis sąžiningai.

UŽDUOTIS
Apibrauk žodžius, rodančius, kaip gali būti sąžiningas.
Pasirinkimai Žodžiai Veiksmai Mintys Daiktai

Ką Dievas sako apie sąžiningumą?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man mąstyti ir gyventi sąžiningai, kad 
mano gyvenimas šlovintų Tave. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
2 Korintiečiams 8,21
Mes juk rūpinamės 
geru vardu ne tik 
Viešpaties, bet ir 
žmonių akyse.
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EFEZIEČIAMS 4,22.24-25
... kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, 
žlugdančio apgaulingais geismais, 24ir apsirengti nauju žmogumi, 
sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. 25Tad, atmetę melą, 

„kiekvienas tekalba tiesą savo artimui“, nes esame vieni kitų nariai.

Biblija pasakoja apie du brolius, Ezavą ir Jokūbą, kurie buvo dvyniai, bet 
labai skirtingi. Gimęs pirmasis, Ezavas, mėgo medžioti ir būti laukuose. 
Jokūbas dirbo šalia namų ir mėgo gaminti maistą.

Vieną dieną jų tėvas Izaokas norėjo suteikti Ezavui ypatingą palaiminimą. 
Jokūbas nusprendė apgauti tėvą, kad jis palaimintų jį Ezavo vietoje. Padedant 
motinai Rebekai, jis paruošė maisto. Tada Rebeka apvyniojo Jokūbo kaklą 
ir rankas ožkų kailiais. Nesąžiningasis Jokūbas į tėvo palapinę nunešė valgį. 
Apsimesdamas Ezavu, jis atidavė jį tėvui.

Izaokui jau buvo galbūt daugiau nei 100 metų, todėl jis blogai matė. Izaokas 
palietė sūnaus rankas – jos buvo plaukuotos kaip Ezavo rankos. „Tai Ezavas“, 

– pagalvojo Izaokas. Jis suvalgė pagamintą valgį ir palaimino sūnų. Jokūbas 
apgavo savo tėvą!

Sugrįžęs Ezavas užsiliepsnojo pykčiu dėl tokio Jokūbo poelgio. „Aš užmušiu 
savo brolį Jokūbą“, – pasakė Ezavas (Pradžios 27,41).

Jokūbas daugeliui metų turėjo palikti savo tėvų namus. Vėliau Jokūbo 
žmonos tėvas daug kartų buvo su juo nesąžiningas. Dažnai tai, ką darai kitiems, 
galų gale sugrįžta tau. Vien dėl nesąžiningumo šioje šeimoje įvyko daug liūdnų 
dalykų.

KLAUSIMAS
Kaip nesąžiningumas galėtų paveikti kitų 
tavo šeimos narių gyvenimą?
 

Kas atsitiko, kai Jokūbas buvo nesąžiningas?

PASIMELSK

Brangus Dieve, padėk man būti sąžiningam su savo 
šeima ir draugais. Jėzaus vardu. Amen.
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LUKO 16,10.12
Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame, o kas 
neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame. 12Ir jeigu nebuvote 
ištikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?

Domas ir jo brolis Dovydas mėgo žaidimus. Kadangi Domas buvo vyresnis, 
jis skaičiuodavo rezultatus. Dovydui nesisekė matematika, todėl jis džiaugėsi, 
kad Domas viską skaičiuoja. Vieną dieną pralaimėdamas Domas pagalvojo, jog 
būtų neblogai prisidėti trūkstamų taškų. Juk Dovydas vis tiek nesužinos. Ką jam 
daryti? Argi tai jau taip svarbu? Juk tai tik žaidimas.

Elina nuėjo į krautuvę kai ko nupirkti mamai. Ji sumokėjo už prekes, tačiau 
kai pardavėjas atidavė jai grąžą, Elina pastebėjo, kad jis atidavė jai dvidešimt 
penkiais centais daugiau. Ką Elina turėtų daryti? Argi tai taip svarbu? Tai tik 
dvidešimt penki centai.

Taip, tai iš tikrųjų svarbu Dievui. Jis nori, kad tavo žodžiai, mintys ir darbai 
būti teisingi. Įsidėmėk, kad Dievas žino viską, ką tu darai. Jis žino, kai tu pakeiti 
žaidimo rezultatą ar pasilaikai per didelę grąžą. Jam svarbūs ir mažiausi dalykai.

Kai kiti žmonės matys tavo sąžiningumą mažuose dalykuose, jie dažniausiai 
patikės tau didesnius darbus ir atsakomybę. Mąstyk teisingai, ir tada elgsies 
sąžiningai. Dievas bus patenkintas tavo darbais.

KLAUSIMAS
Kodėl taip svarbu būti sąžiningam net ir mažuose dalykuose?
 

 

Kaip man būti sąžiningam visuose reikaluose?

PASIMELSK

Brangus Dieve, prašau padėti man būti sąžiningam prieš 
Tave ir mažuose dalykuose. Jėzaus vardu. Amen.
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PAKARTOTO ĮSTATYMO 31,8
 Viešpats bus su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs; nebijok ir 
nenusigąsk!

Karalius Dovydas žinojo, ką reiškia bijoti. 
Gyvenime jis patyrė daug siaubingų atsitikimų. Kaip 
paauglys  piemenukas, jis turėjo saugoti savo bandą 
nuo laukinių žvėrių. Jaunuolis Dovydas kovojo prieš 
milžiną, kuris gąsdino visą Izraelį.

Vėliau, jau suaugęs, Dovydas vedė savo kariuomenę į daugelį mūšių, todėl 
jo gyvybei dažnai kildavo pavojus. Tačiau visomis šiomis gąsdinančiomis 
aplinkybėmis, Dovydas žinojo, ką daryti su savo baime.

23 psalmės 4 eilutėje jis rašo: „... nebijau jokio pavojaus, nes Tu [Dieve] su 
manimi.“ Kitoje savo psalmėje Dovydas rašė: „Kai baimė apima, Tavimi 
pasitikiu“ (Psalmė 56,3). Dovydas dažnai sau primindavo, kad kur jis beeitų, 
Dievas visada ten bus. Dievas visada buvo su juo.

Kartais visiškai natūralu jausti baimę. Tačiau, jei patikėjai Jėzumi kaip savo 
Gelbėtoju, gali būti tikras, kad Dievas visą laiką yra su tavimi. Savo Žodyje 
jis pažadėjo: „Niekada aš tavęs nepamesiu...“ (Hebrajams 13,5). Jis su tavimi 
kiekvieną tavo gyvenimo akimirką, visur, kur tu eini. Kai tave apima baimė, 
daryk, ką darė Dovydas. Prisimink, kad Dievas su tavimi, ir pasitikėk Juo.

UŽDUOTIS
Užbaik sakinį.

Jei pasitikėjai Jėzumi kaip savo , Jis yra su tavimi 

 laiką, net kai tu .

Ką Dievas sako apie baimę?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju Tau, kad Tu visada su manimi. Padėk man 
pasitikėti Tavimi, kai mane apima baimė. Jėzaus vardu. Amen.

EILUTĖ ATMINTINAI
Psalmė 56,3
Kai baimė apima, Tavimi 
pasitikiu.
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MORKAUS 4,37-38
Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau sėmė. 
38Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino 
Jį, šaukdami: „Mokytojau, Tau nerūpi, kad mes žūvame?!“

„Irkluokit stipriau! Šios bangos mus paskandins!“ Jėzaus mokiniai buvo 
siaubingai išsigandę. Jie nesitikėjo, kad diena su Jėzumi baigsis tokia baime.

Viešpats Jėzus Kristus mokė Galilėjos jūros pakrantėje. Atėjus vakarui Jis 
ir Jo mokiniai sėdo į nedidelę valtį, kad nuplauktų į kitą ežero krantą. Jiems 
išplaukus, Jėzus greitai užmigo valties gale.

Kilo smarki audra. Bangos liejosi per valties kraštus, o mokiniai visais būdais 
stengėsi, kad ji nenuskęstų. Bijodami dėl savo gyvybių, mokiniai pažadino 
Jėzų šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?!“ (Morkaus 4,38). 
Atbudęs Jėzus ištarė vėjui ir bangoms: „Nutilk, nurimk!“ Tuoj pat vėjas nutilo, 
ir pasidarė visiškai ramu.

Jėzus tarė savo mokiniams: „Kodėl jūs tokie bailūs? Ar jums tebestinga 
tikėjimo?“ (Morkaus 4,40). Mokiniai pradėjo suvokti, kad Jėzus, Dievo Sūnus, 
turi galią visiems dalykams. Jis norėjo, kad apimti baimės mokiniai išmoktų Juo 
pasitikėti. Jėzus nori, kad ir tu išmoktum šią pamoką.

UŽDUOTIS
Sunumeruok teiginius eilės tvarka.

 Mokiniai išsigando.  Kilo didžiulė audra.

 Jėzus sustabdė audrą.  Jėzus miegojo.

Kaip elgėsi Jėzaus mokiniai, 
kai juos apėmė baimė?

PASIMELSK

Brangus Dieve, dėkoju tau, kad esi su manimi. Padėk man 
pasitikėti Tavimi, kai mane apima baimė. Jėzaus vardu. Amen. 
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IZAIJO 41,10.13
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’. 13 Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę 
ranką ir sakysiu: ‘Nebijok, Aš tau padėsiu!’

Kas verčia tave bijoti? Gal tai tamsa ar audros. Galbūt bijai būti vienas namuose 
arba atsakinėti priešais klasę. Kartais baimę sukelia tokios rimtos problemos 
kaip liga ar tėvų skyrybos.

Baimė gali būti rimta problema, ar ją sukeltų mažos, ar didelės priežastys. 
Baimė gali paveikti net tavo kūną, ir tu gali susirgti. Baimė – natūralus jausmas, 
įdėtas Dievo į mūsų kūnus, kad padėtų išvengti pavojaus. Tačiau kai baimė tave 
užvaldo, tai tampa problema. 

Dievo sprendimas nugalėti baimę – pasitikėti Juo. Dievo nenustebins jokie 
vykstantys dalykai. Jis viską valdo. Kai tave apims baimė, gali prisiminti ypatingą 
Dievo pažadą: „Būk stiprus ir drąsus, taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes 
Viešpats, tavo Dievas, su tavimi, kad ir kur eitumei“ (Jozuės 1,9). Kad ir kas 
vyktų, Dievas – su tavimi. Pasakyk Jam, kokie dalykai tave baugina. Sau kartok 
šią eilutę ir tikėk tuo, ką ji sako. Kai tave apims baimė, pasitikėk Dievu. Jis 
niekada tavęs neapvils!

KLAUSIMAS
Ką darysi, kai kitą kartą tave apims baimė?
 

 

Ką man daryti, kai apima baimė?

PASIMELSK

Brangus Dieve, kai mane apims baimė, padėk 
man prisiminti, kad Tu esi su manimi. Padėk man 

pasitikėti Tavimi. Jėzaus vardu. Amen.



Jei tau reikia pagalba, skliausteliuose nurodytas numeris pamokos, kurioje gali pasitikrinti kiekvieną 
atsakymą. 1. (31) 2. (34) 3. (39) 4. (49) 5. (52) 6. (58)

Pagalvok!
1. Kodėl žmonės Dievui yra ypatingai brangūs?  �����������������������������  

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

2. Kaip Dievas nori, kad tu elgtumeisi su valdžią turinčiais žmonėmis?  ������  

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

3. Ką gali padaryti, kai nesi patenkintas?  ������������������������������������  

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

4. Kodėl su kitais žmonėmis turi būti malonus? �����������������������������  

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

5. Kaip Dievas nori, kad elgtumeisi, kai tave kas nors įskaudina? ������������  

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

6. Ką turi sau priminti, kai apima baimė? ������������������������������������  

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

Aš VISAS galiu 
gyventi dėl Dievo

Užpildyk tuščias vietas, kaip gali gyventi dėl Dievo

Mano protas gali   

Mano akys gali  

Mano burna gali  

Mano širdis gali  

Mano kojos gali  

  mąstyti apie Dievą
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