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Įvadas
Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai
atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo
melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones,
skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik
keli gauti liudijimai:
„Dešimt maldos dienų... jos iš tikrųjų pakeitė mano gyvenimą. Aš radikaliai pakeičiau savo
požiūrį į gyvenimą.“ (Ruth K.)
„Šių Dešimties maldos dienų pamokos giliai palietė mūsų širdis. Dalyviai iš visos širdies
šaukėsi Jėzaus. Mes pirmą kartą supratome, ką reiškia melstis Dievo pažadais ir melsti pačios
brangiausios Jėzaus dovanos – Šventosios Dvasios.“ (Moureen K.)
„Prieš prasidedant ‘Dešimtčiai maldos dienų‘“, daugelis mūsų bažnyčios narių sirgo. Tačiau
maldos savaitės metu jie visi pasveiko! Ir netgi septyni žmonės nusprendė sudaryti Sandorą su
Jėzumi ir priimti krikštą.“ (Mugabe G.)
Ar girdite, kaip Dievas kviečia jūs atsinaujinti? Biblijoje galite rasti daugybę pažadų,
skirtų asmeniškai jums:
„Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano veido
ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu
nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.“ (2 Metraščių 7, 14)
„Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.“
(Jeremijo 29, 13)
„Ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.“ (Apaštalų darbų 2, 21)
„Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų.“ (Jokūbo 4, 8)
„Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš
pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su Manimi.“ (Apreiškimo 3, 20)
Kad ir kur esate šiuo metu, Dievas arčiau nei gali atrodyti. Jis trokšta išlieti savo
palaiminimus mūsų šeimoms, mūsų Bažnyčiai, mūsų kaimynams ir pasauliui,
kuriame gyvename!
Mūsų maldų tema – „TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA – KVIETIMAS MALDAI“
Šių metų Dešimties maldos dienų laikotarpiu kviečiame jus siekti atsinaujinimo ir kad
Šventoji Dvasia pakeistų mus. Tegul maldos metu trijų angelų žinia iš naujo apšviečia
ir apdovanoja jus ir jūsų mados grupelės narius gilesniu Jėzaus pažinimu.

Šiandien Dievas trokšta įvykdyti neįtikėtinus dalykus mūsų gyvenime ir mūsų
bendruomenėse. Jo planai ženkliai viršija mūsų galimybes, todėl, tik turėdami
nuolatinį ryšį su Juo per maldą, mes galėsime įvykdyti užduotį, kurią Jis mums
patikėjo. Viešpats kviečia: „Šaukis Manęs, ir Aš atsiliepsiu! Pasakysiu tau nuostabių
dalykų, paslapčių, kurių nežinojai.“ (Jeremijo 33, 3)
Prisijunkite prie mūsų maldoje dėl atsinaujinimo ir žadėtojo Šventosios Dvasios
išliejimo šiais pabaigos laikais! Ieškokime Dievo karalystės ir pamatysime, kaip Jis
atvers mums dangiškąsias malones!
Patarimai maldos susitikimams:
• Maldose nedaugiažodžiaukite. Melskimės vienu-dviem sakiniais dėl kiekvienos
reikmės. Po to leiskime melstis kitiems. Melskitės tiek kartų, kiek jausite poreikį, taip,
tarsi su kuo nors kalbėtumėtės.
• Tyla – geras dalykas, nes kiekvienam suteikia galimybę įsiklausyti, ką kalba Šventoji
Dvasia.
• Milžiniška palaima – bendri giesmių giedojimai, kuriems vadovauja Šventoji Dvasia.
• Užuot kalbėję apie jūsų maldos reikmes, tiesiog melskitės. Vėliau tas, kas dalyvauja
maldoje, gali melstis dėl jūsų reikmių.
Mes pasitikime Dievo pažadais
Didi palaima – melstis Dievo pažadais. Visi Dievo įsakymai ir įsakai taip pat yra Jo pažadai.
Mat Dievas niekuomet neprašys mūsų padaryti to, ko nepajėgtume padaryti padedant
Jo galiai. Maldos metu paprasta koncentruotis ties jūsų poreikiais, dejuoti ir apraudoti
savo situaciją. Tačiau tai nėra maldos tikslas. Maldos paskirtis – sustiprinti mūsų
tikėjimą. Todėl melsdamiesi pasitikėkite Dievo pažadais. Pakelkite savo žvilgsnį nuo
savęs, nuo savo silpnybių bei trūkumų ir nukreipkite į Jėzų. Žvelgdami į Jėzų, mes
tampame panašus į Jį.
Elena Vait mus įkvepia tokiais žodžiais: „Kiekvienas pažadas Dievo Žodyje yra skirtas
mums. Melsdamiesi pasikliaukite Jehovos duotu žodžiu ir tikėkite Jo pažadais. Jo
Žodis sako: jei jūs prašysite tikėdami, tai gausite visas dvasines palaimas. Prašykite
atkakliai, ir jūs gausite nepalyginamai daugiau nei prašote ar išmanote.“ („In
Heavenly Places“, p. 71)
Kaip pasitikėti Dievo pažadais? Melsdamiesi už pasaulio reikmes, jūs galite
perskaityti, tarkim, Jono 14, 27 ir pasakyti: „Viešpatie, savo Žodyje Tu mums
pažadėjai: ‘Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip Aš ją duodu,
kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!’ Duok mums ramybę,

kurią pažadėjai.“ Padėkokite Dievui už suteiktą ramybę, netgi jei ir nepajusite jos
tuojau pat.

PASNINKAS
Kviečiame jus Dešimties maldos dienų metu laikytis pasninko, kokio laikėsi pranašas
Danielius. Pradėti metus nuo pasninko ir maldos – nuostabus būdas ateinančiais
mėnesiais pašvęsti savo gyvenimą Dievui. Elena Vait rašo: „Šiandien ir kiekvieną
dieną iki pat laikų pabaigos Dievo tauta turi būti atkaklesnė ir atidesnė, pasitikėti ne
savo išmintimi, bet savo Vado išmintimi. Dievo vaikai turi paskirti dienas pasninkui
ir maldai. Nebūtinai visiškai nieko nevalgyti, tačiau reikia sumažinti maisto kiekį ir
valgyti patį paprasčiausią maistą.“ („Counsels on Diet and Foods“, p. 188–189)
Mes žinome, kad būsimas pranašas Danielius dešimt dienų valgė vien vaisius ir
daržoves. Šiomis maldos dienomis rekomenduojame laikytis tokios pat nesudėtingos
dietos. Jei siekiame turėti aiškesnį protą, kad paklustume Dievo balsui, ir trokštame
priartėti prie Jo, mes turime būti tikri, kad tam netrukdys mūsų maitinimosi įpročiai.
Pasninko paskirtis – ne tik susilaikyti nuo valgymo. Kviečiame susilaikyti nuo
televizijos laidų ir filmų, kompiuterinių žaidimų ir Facebook’o, YouTube peržiūrų.
Kartais veiksmai, kurie nėra blogi, gali atimti daugybę mūsų brangaus laiko. Kiek tik
įmanoma, atidėkite viską, kad turėtumėte galimybę daugiau laiko praleisti su Dievu.
Pasninkas – tai nėra greitas būdas gauti stebuklus iš Dievo. Jo pagrindinis tikslas –
NUSIŽEMINIMAS, leidžiant Dievui veikti mūsų viduje ir per mus. Artėkime prie Jo
per maldą ir pasninką, ir Jis taip pat artės prie mūsų.
ŠVENTOJI DVASIA
Prašykite, kad Šventoji Dvasia parodytų, kaip ir ko reikėtų melsti konkrečiam žmogui
arba už konkrečią situaciją. Biblija byloja, kad mes nežinome, ko turėtume deramai
melsti, todėl būtent Šventoji Dvasia užtaria mus.
„O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume
deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais.“ (Romiečiams
8, 26) „Į tokias maldas Dievas atsako su malonumu. Kai karštai ir atkakliai siunčiame
maldas Kristaus vardu, tai esame užtikrinti, kad Dievas yra arti ir pasiruošęs atsakyti
į mūsų maldą ir suteikti ‘nepalyginti daugiau negu mes prašome ar išmanome.’
(Efeziečiams 3, 20)“ (Elena Vait. „Paslėpti lobiai“, p. 121)
TIKĖJIMAS

Pranašystės Dvasia mus padrąsina, kad „malda ir tikėjimas padarys tai, ko negali
padaryti jokia žemiška jėga.“ (Elena Vait. „Gydymo tarnystė“, p. 377) Ji primena, kad
mes „galime prašyti bet kokios Jo pažadėtos dovanos. Po to turime tikėti, kad gavome,
ir padėkoti Dievui už tai.“ (Elena Vait. „Ugdymas“, p. 301) Todėl tegul tai tampa jūsų
tikėjimo taisykle, įpročiu – iš anksto dėkoti Dievui už tai, ką Jis ruošiasi jums padaryti
atsakydamas į jūsų maldas.
MALDA UŽ KITUS
Kviečiame jus melstis už žmones, kurie Dievo valia yra jūsų gyvenime. Išsirinkite
penkis-šešis žmones; tai gali būti jūsų artimieji, draugai, kolegos, kaimynai ar tiesiog
pažįstami. Raskite laiko ir paklauskite Dievą, ko jūs turėtumėte melsti. Prašykite, kad
Jis uždėtų jums tikro rūpinimosi šiais žmonėmis naštą. Užsirašykite šių žmonių
vardus ant lapelio ir pasidėkite jį matomoje vietoje, tarkime, savo Biblijoje. Jus
nustebins, kokiu būdu Dievas atsako į maldas!
DEŠIMTIES DIENŲ MALDOS IŠŠŪKIAI
Jėzus kviečia mus ne tik melstis, bet ir padėti stokojantiems: „Juk Aš buvau išalkęs, ir
jūs Mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir Mane pagirdėte, buvau keleivis, ir
Mane priglaudėte, buvau nuogas − Mane aprengėte, ligonis – Mane aplankėte,
kalinys – atėjote pas Mane.“ (Mato 25, 35–36)
Elena Vait savo knygoje „Gydymo tarnystė“ (p. 380) rašo: „Mes privalome gyventi
dvejopą gyvenimą – minčių ir veiksmų gyvenimą, tylios maldos ir nuoširdaus darbo
gyvenimą.“ Mūsų Gelbėtojas mums padovanojo tiek meilės, kad mes turime
privilegiją dalintis ja su draugais, kaimynais, nepažįstamais žmonėmis, su visais, kurie
jaučia jos poreikį.
Paklauskite Dievą, kaip po Dešimties maldos dienų jūsų bendruomenė ir jūs asmeniškai
galite pasitarnauti aplinkiniams. Tačiau ruošdamiesi maldos savaitei, neleiskite
pasiruošimo rūpesčiams atitraukti jūsų dėmesio nuo maldos: „Jūsų asmeninės
pastangos, skirtos artimiesiems išgelbėti, turi būti lydimos nuoširdžios maldos
vienumoje. Norint suprasti sielų išgelbėjimo mokymą, reikia gilios išminties. Prieš
eidami pas žmones, pirmiausia ateikite pas Jėzų. Tarnauti žmonėms pasiruošiama prie
dangiškojo malonės sosto.“ (Elena Vait. „Prayer“, p. 313)
Dešimties maldos dienų internetiniuose šaltiniuose jūs rasite dešimtis patarimų, kaip
tarnauti. Jėzus kviečia tapti Jo rankomis ir kojomis pasaulio stokojantiems!

1 DIENA
MALDOS SVARBA
„[…] jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11,
13)
Sudėtinga užduotis
Gyventojų kiekis pasaulyje nuolat didėja. Naujausi duomenys apie gyventojų skaičių
rodo, kad šiuo metu, susispaudę šiame besisukančiame rutulyje, vadinamame
„Žeme“, kuris skrieja kosmose 67 000 mylių (107826 km/val., vert.pastaba) per valandą
greičiu, gyvena 7,8 milijardo žmonių. Kasdien gimsta maždaug 385 000 kūdikių arba
140 milijonų kasmet. Tai beveik 7 kartus daugiau, nei yra Septintosios dienos
adventistų bažnyčios narių. Ir mums iškyla klausimas, kokiu būdu mes galėtume
pasiekti pasaulio žmones skelbdami gerąja Evangelijos ir Kristaus greito sugrįžimo
žinias. Arba apsvarstykite šį klausimą iš kitos pusės. Akivaizdus spartus pasaulio
miestų augimas. Dabar yra mažiausia 548 miestai, kuriuose gyvena vienas milijonas
ar daugiau gyventojų. Daugelis šių miestų yra šalyse, kuriose Septintosios dienos
adventistų bažnyčios beveik nėra. Prieš mus sudėtinga, svarbiausia užduotis –
paskelbti visam pasauliui Trijų angelų žinią. Milijonai žmonių gyvena ir miršta taip ir
nepažinę Kristaus, neišgirdę gerosios išganymo naujienos bei neturėdami vilties
laukiant Jo antrojo atėjimo. Kartais mums atrodo, jog mūsų laukia neįmanoma
užduotis ir tai turėtų mus paskatinti suklupti nuoširdžiai maldai.
Per Šventosios Dvasios galią
Nepakaks jokių žmogiškųjų pastangų atvesti šį pasaulį pas Kristų. Žmonių planai yra
beverčiai, nebent jie yra įkvėpti Šventosios Dvasios. Tik su Šventosios Dvasios pagalba
mums pavyks paskelbti pasauliui laikų pabaigos žinią. Tik su Šventosios Dvasios
pagalba galime pasiekti milijonus didžiųjų šio pasaulio miestų gyventojų. Tik su
Šventosios Dvasios pagalba galima pasiekti tų šalių gyventojus, kurios priešinasi
Evangelijos žiniai. Tik su Šventosios Dvasios pagalba galime pasiekti mūsų
bendruomenes. Ir neįtikėtinai gera žinia yra ta, kad Dievas jau dirba šiose „sunkiai
pasiekiamose“ vietose. Jis kviečia mus ieškoti Jo, kad gautume jėgų įvykdyti mums
patikėtą užduotį.

Kiek daugiau, nei esame verti, mums duoda Dievas?
Jėzus pasakė: „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų,
juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“
(Luko 11, 13) Atkreipkite dėmesį į esančius šiose eilutėse žodžius „juo labiau“. Jėzus
nori padaryti daug daugiau dėl kiekvieno iš mūsų ir daug daugiau dėl savo bažnyčios,
nei mes galime įsivaizduoti. Jis ragina mus prašyti Šventosios Dvasios, maldauti
Dvasios, visa širdimi ieškoti Dvasios palaimos – ne todėl, kad Jis nenori jos duoti, bet
todėl, kad mes nesame pasirengę Jos priimti. Šiemet kartu pradėdami šias dešimt
maldos dienų prašykime Dievo įvykdyti šį pažadą.
„Pažadas atsiųsti Šventąją Dvasią neapsiriboja jokiu amžiumi ar rase. Kristus skelbė,
kad dieviškasis Jo Dvasios veikimas lydės Jo sekėjus ligi pabaigos. Nuo Sekminių
dienos iki šių laikų Guodėjas atsiunčiamas visiems, kurie visiškai atsiduoda Viešpačiui
bei Jo tarnystei.“ (Apaštalų darbai, psl. 38)
2021 maldos savaitės dalyvės liudijimas
„Esu dėkinga už šias dešimt maldos dienų. Jaučiu, tarsi mano sieloje vėl įsiliepsnojo ugnis. Aš
daugiau laiko praleidžiu su Viešpačiu ir skaitydama Bibliją . . . Aš dėkoju ir šlovinu Dievą už
tai, kad Jis atvėrė mano akis, mano širdį ir protą, kad visiškai galėčiau priimti Jėzų ir Šventąją
Dvasią į savo gyvenimą.“ (Konstancija)
Galingas pažadas
„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko,
jiems Mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę Mano vardu, ten
ir Aš esu tarp jų.“ (Mato 18, 19–20) „Prašykite Manęs, ir Aš atsakysiu į jūsų prašymus.“
Šis pažadas duotas su sąlyga, kad bažnyčia bus vieninga maldoje, o atsakas į šią
maldą gali būti daug galingesnis nei į asmenišką maldą. Ta galia bus proporcinga
narių vienybei maldoje ir jų meilei Dievui ir vienas kitam.“ (Ellen G. White,
Manuscript Releases, t. 9, p. 303).
Visos maldos grupės turi skirtingus bendros maldos būdus. Kviečiame 30–45
minutes praleisti vieningoje maldoje pasikliaujant Šventąja Dvasia. Žemiau rasite
keletą maldų, vadovaujantis Dievo Žodžiu, pavyzdžių. Taip pat galite melstis
naudodami kitas ištraukas.
Malda Dievo Žodžiu – „[…] jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems,
kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13)
„Juo labiau“

Dieve, Tu maloningas. Tu trokšti man gero daug labiau nei mane mylintis tėvas kada
pajėgtų. Tu žinai mano slapčiausius norus, tai, kas slypi mano viduje, mano širdį ir tik
Tu supranti, kaip mane atkurti, išgydyti ir pakeisti.
„Šventoji Dvasia“
Jėzau, ačiū Tau už Šventosios Dvasios pažadą. Ji atneša Dievo palaiminimus į mano
gyvenimą. Ji šlovina Tave mano širdyje. Mano gyvenimui Ji teikia išganymą, kurį Tu
dovanojai žmonėms per Kristaus auką Golgotoje. Ačiū Tau, Viešpatie, už šią dovaną!
„Kas Jį prašo“
Tėve, šiandien prašau įvykdyti pažadus, apie kuriuos Tu kalbi Luko 11, 13. Kasdien
džiaugsmingai prašysiu Tavęs pripildyti mano gyvenimą dovanomis, pripildyti mane
Šventosios Dvasios ir Jos galios buvimu manyje. Prašau, išlaisvink mane nuo visko,
kas trukdo Tau visiškai atsiduoti. Pripildyk mane ir mano bažnyčią Šventąja Dvasia,
kad galėtume šlovinti Jėzų pasaulyje, kuriam Jo reikia.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą
už Jo gerumą.
Atgaila: skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už
jų atleidimą.
Dievo mokymas: paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir
sprendimams.
Maldos už Bažnyčią: melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: melskitės už dabartinius bažnyčios narius, šeimų ir
kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar
giesme.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:


„Nuženk, Dvasia ramybės“ („Edeno aidai“, Nr.66)



„Dievo Dvasia Tu Šventoji” („Edeno aidai”, Nr. 67)



„Dvasia Šventoji, Tu ateik” („Edeno aidai”, Nr. 68)



„Pro atviras plačiai duris” („Edeno aidai”, Nr 69)
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AMŽINOJI EVANGELIJA IR MALDA
„Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės
gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją.“
(Apreiškimo 14, 6)
Nepaprastai svarbus pranešimas
Apreiškimo knygoje 14, 6–12 Dievas apreiškė žemės gyventojams nepaprastai svarbią
žinią, trijų angelų žinią, skirtą mūsų laikmečiui. Su šia žinia mus supažindina apaštalas
Jonas, jo tremties Patmo saloje metu. Prieš pažvelgdami į pačią žinią, turime atidžiai
apsvarstyti tris dalykus. Pirma, ji yra dieviškos kilmės. Ji ateina tiesiai nuo Dievo sosto.
Žinia iliustruota angelu, lekiančiu dangaus viduriu. Antras dalykas, į kurį reikia
atkreipti dėmesį, yra tai, kad žinią perduoda skrendantis angelas. Tai parodo, kad
žinia yra ypač svarbi ir turi būti paskelbta nedelsiant. Ir trečia, tai amžina žinia, skirta
kiekvienai kartai. Nėra sąlygojančių aplinkybių, ką ši žinia turėtų pasiekti, ji nėra
skirta nei kultūrai, nei tam tikrai etninei ar kalbos grupei. Ji turi būti paskelbta „visoms
tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms.“
Šios žinios esmė yra „amžinoji Evangelija“ arba Geroji naujiena apie pasiaukojantį
Jėzaus Kristaus gyvenimą, Jo kupiną meilės tarnystę, Jo atperkančią mirtį, Jo
stebuklingą prisikėlimą, Jo užtariamąją vyriausiojo kunigo tarnystę ir šlovingą antrąjį
atėjimą. Amžinosios Evangelijos apreiškimas (Apreiškimo 14) patvirtina Jėzaus
žodžius Mato 24 skyriuje: „Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame
pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas.“ (Mato 24, 14) Šiuose
žodžiuose mes matome Kristaus pažadą, kad Evangelija bus paskelbta visame
pasaulyje iki Jis sugrįš. Dievo tauta atgims. Ji bus pasiruošusi. Suprasdama, kiek mažai
liko laiko ir kupina Šventosios Dvasios, nuodėmės užterštam pasauliui, mirštančiam
nuodėmėje atskleis Jėzaus meilę, malonę ir tiesą.
Štai ką apie tai rašo Elena Vait: „Prieš Paskutinį Dievo teismą pasireikš toks Viešpaties
tautos maldingumo atgimimas, kokio nėra buvę nuo apaštalų laikų. Dievo Dvasia ir
galia išsilies ant Jo vaikų. Tuo metu daugelis atsiskirs nuo tų Bažnyčių, kuriose meilė
pasauliui išstūmė meilę Dievui ir Jo Žodžiui. Daugelis dvasininkų ir eilinių žmonių su
malonumu priims didžiąsias tiesas, kurios Dievo valia bus skelbiamos tuo metu, kad
parengtų žmones Viešpaties antrajam atėjimui.“(Didžioji kova, p. 401–402)
Prieš tai, kai visam pasauliui bus paskelbta (Apreiškimo 14) žinia, dvasinis Dievo
tautos atgimimas leis jiems bendradarbiauti su Dievu užbaigiant Jo darbą. Kartu
melskimės, kad tas dvasinis atgimimas įvyktų mūsų pačių gyvenime, paruošdamas
mus paskutiniams svarbiausiems Žemės istorijos įvykiams.
2021 maldos savaitės dalyvės liudijimas

„Dešimt maldos dienų man atnešė gydantį stebuklą. Prieš pat prasidedant dešimties maldos
dienų laikui, dėl staigios ligos aš atsidūriau ligoninėje. Jaučiausi beviltiškai, lyg mano maldų
neužtektų, nes mano būklė kiekvieną dieną blogėjo. Buvau pakviesta prisijungti prie dešimties
maldos dienų gulint palatos lovoje. Dalyvavau pirmą kartą. Vėlyvuose susitikimuose per
„Zoom“ vaizdo skambučius daugelis meldėsi už mano išgijimą. Šlovinu Dievą už nuostabius
žmones, kurie kiekvieną vakarą karštai meldėsi už kiekvieną mūsų maldos prašymą. Dievas man
buvo toks maloningas, kad aš buvau išleista iš ligoninės dar nepasibaigus dešimties maldos
dienų laikotarpiui. Būtent Jo gydomoji galia mane išgydė. Aš sirgau ir Jis mane palietė. Tai
tikras atsakas į maldą!“ (Harley)
Malda Dievo Žodžiu – Apreiškimas 14, 6
„Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės
gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją.“
„Amžinoji Evangelija“
Dieve, duok man vis didėjantį dėkingumą ir Evangelijos žinios suvokimą. Suteik man
išgelbėjimo džiaugsmą ir pakeisk mano gyvenimą taip, kad kai kiti mane matys, jie
pamatytų veikiančią Evangelijos jėgą ir tai juos paskatintų artėti prie Jėzaus.
„Skelbti tiems, kurie gyvena žemėje“
Tėve, aš trokštu Evangelijos patirties su Tavimi, kad galėčiau žodžiais ir darbais
pasidalinti šia gera žinia su kitais. Padėk man liudyti savo šeimai, draugams,
bendradarbiams, kaimynams ir visiems žmonėms, esantiems šalia manęs.
„Visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms“
Šis pasaulis artinasi prie pabaigos, o milijardai žmonių yra tamsoje. Jėzau, prašau,
suteik man galimybę šią savaitę pasidalyti Gerąja naujiena apie Tavo išgelbėjimo planą
su kitais. Suteik man pagarbos ir išminties liudyti kitoms tautoms, socialiniam
sluoksniui, kitos rasės, nei esu aš, žmonėms. Ačiū, kad ragini kiekvieną žmogų tikėti
Tavimi.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą
už Jo gerumą.
Atgaila: skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už
jų atleidimą.

Dievo mokymas: paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir
sprendimams.
Maldos už Bažnyčią: melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: melskitės už dabartinius bažnyčios narių, šeimų ir
kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar
giesme.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:


„Pasaulio šviesa jūs esate” („Edeno aidai, Nr. 176)



„Šviečia Viešpaties malonė” („Edeno aidai”, Nr 178)



„Pro atviras plačiai duris” („Edeno aidai”, Nr 69)



„Žvakę uždek” („Edeno aidai”, Nr 180)

3 DIENA
DIEVO MISIJA IR MALDA, I DALIS
„Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano
liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“
(Apaštalų darbai 1,8)
Neįtikėtinas pažadas
Trijų angelų žinia yra skubus kvietimas atlikti Dievo mums patikėtą darbą. Iš pirmo
žvilgsnio gali pasirodyti, kad paskelbti Evangeliją visam pasauliui yra neįmanoma
užduotis, tačiau, vis dėlto tai galima padaryti su Šventąja Dvasia. Atlikti šią užduotį
pabaigos laikais yra panašu į iššūkį, su kuriuo susidūrė Naujojo Testamento bažnyčia,
kaip aprašyta Apaštalų darbų knygoje. Šventosios Dvasios pažadas yra duotas mums,
lygiai taip pat, kaip ir krikščionims, gavusiems jį iš Jėzaus Apaštalų darbų 1, 8: „Bet kai
ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano liudytojais
Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“ Šventosios
Dvasios jėga paveikė pasaulį per Naujojo Testamento bažnyčią. Dešimtys tūkstančių
priėmė Kristų kaip Mesiją ir buvo pakrikštyti.
Apaštalų darbų knyga atskleidžia artimą ryšį tarp maldingos ir kupinos Šventosios
Dvasios bažnyčios. Apaštalų darbų 1, 14 rašoma: „Jie visi ištvermingai ir vieningai
atsidėjo maldai […].“ Apaštalų darbų 2, 42: „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo
ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų.“ Apaštalų darbų 4, 31 priduriama: „Jiems
pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė

drąsiai skelbti Dievo Žodį.“ Atkreipkite dėmesį į tris dalykus: tikintieji meldėsi, jie
buvo pripildyti Šventosios Dvasios, dėl to – jie drąsiai skelbė Dievo Žodį. Malda,
Šventoji Dvasia ir misija yra vieninga visuma.

Mes turime gauti Šventąją Dvasią
Komentuodama mokinių patirtį, E. Vait rašo: „Mes turėtume taip nuoširdžiai ir giliai
melsti Šventosios Dvasios išliejimo, kaip mokiniai meldėsi Sekminių dieną. Jei jiems
to reikėjo tuo metu, mums tuo labiau to reikia šiandien.“ (Testimonies for the Church,
vol. 5, p. 158) Kokia dieviška įžvalga! Jei mokiniams reikėjo Šventosios Dvasios
išliejimo, kad Evanglija pasiektų pasaulį, mums juo labiau reikia Šventosios Dvasios
jėgos. Šiandien pasaulis tapo dar sudėtingesnis ir nuodėmingesnis.
Atėjo laikas maldoje prašyti Dievą išlieti beribę Dvasios jėgą, kad būtų pasiekta tai, kas
atrodo neįmanoma. E. Vait rašo: „Šventosios Dvasios išliejimas bažnyčiai laukiamas
tarsi ateityje, tačiau bažnyčia gali tai turėti dabar. Siekite Jos, melskitės, tikėkite. Mes
turime gauti Šventąją Dvasią, o Dangus laukia, kada galės Ją padovanoti. “(Evangelism,
p. 701)
Visi prašykime Šventosios Dvasios dovanos, kad dar šios kartos žmonės įvykdytų
neįmanomą užduotį, paskelbtų visam pasauliui Trijų angelų žinią. Atsigręžkime į
Dievą kartu maldoje, kad įvyktų šis galingas Jo Dvasios išliejimas.
2021 maldos savaitės dalyvės liudijimas
„Didžiąją savo brandaus gyvenimo dalį aš praleidau bandydama rasti džiaugsmą
pasaulyje. Vis kartojau sau, kad jei galėčiau rasti tinkamą vyrą, tinkamą darbą ir
numesti svorio, pagaliau atrasiu savo laimę. Nesupratau, kad kuo daugiau save
aukojau ant šio pasaulio aukuro, tuo labiau jaučiausi išsekusi ir tuščia. Nuolat
gaudavau „Dešimties maldos dienų“ skaitinius elektroniniu paštu, bet, tiesą sakant,
niekada neperskaitydavau visų dešimties dienų. Buvau per daug užsiėmusi siekdama
numaldyti savo dvasinį troškulį gerdama iš savo išdžiūvusių šaltinių, kai netoliese
buvo Gyvojo vandens fontanas! Šį kartą nusprendžiau išbandyti Jėzų ir patikėti Jo
pažadais. Kokios neįtikėtinos buvo šios dešimt dienų! Kaip Marija prie Juozapo iš
Arimatėjos kapo, aš pamačiau Jėzų ir galiu teigti – Jis gyvas! Kristus suteikė man
naują požiūrį į maldą, paklusnumą ir tikėjimą. Išpažindama savo nuodėmes vėl
atidaviau savo širdį Viešpačiui ir paprašiau Jį pasilikti su manimi. Dabar turiu tiek
daug dėl ko gyventi.“ (Tuto)
Malda Dievo Žodžiu – Apaštalų darbų 1, 8

„Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano
liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“

Jūs gausite galią
Dieve, aš žinau, kad esu per silpnas skelbti Trijų angelų žinią, kurią mums davei. Tai
nepaprastai sudėtinga ir viršijanti žmogiškąsias galimybes užduotis. Dėkoju Tau už
Šventosios Dvasios pažadą. Aš suprantu, kad labai svarbu kasdien būti pripildytam
Dvasios ir prisiminti Tavo pažadą, kad suteiksi galią tiems, kurie pasitiki Tavimi.
Tu būsi Mano liudytojas
Jėzau, dėkoju Tau, kad padarei mane Tavo meilės, tiesos ir permainų galios liudytoju.
Šiais paskutiniais laikais prašau suteikti man drąsos pasidalinti su aplinkiniais tuo, ką
dėl manęs padarei. Suteik man dar daugiau progų liudyti apie Tave ir pasakoti, koks
Tu nuostabus.
Iki pasaulio pabaigos
Tėve, aš suprantu, kad mano tarnystė prasideda mano namuose ir plečiasi mano
kaimynystėje, mano bendruomenėje, mano kaime ir mieste bei visame pasaulyje.
Parodyk man, kaip galiu atlikti Tavo užduotis ten, kur esu šiandien, ir kaip galiu
paremti Evangelijos darbą visame pasaulyje.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą
už Jo gerumą.
Atgaila: skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už
jų atleidimą.
Dievo mokymas: paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir
sprendimams.
Maldos už Bažnyčią: melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: melskitės už dabartinius bažnyčios narių, šeimų ir
kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar
giesme.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:



„Gyvenimas mums duotas” („Edeno aidai”, Nr 179)



„Nuveikt daug gali tu dėl Jėzaus” („Edeno aidai”, Nr 181)



„Dirbkime, kol dar laikas” („Edeno aidai”, Nr 177)



„Štai matau aš tolumoj” („Edeno aidai”, Nr 175)

4 DIENA
DIEVO MISIJA IR MALDA, II DALIS
„Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus Tėvui, nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus
šventuosius dėlei vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį esate girdėję
Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip
ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote
Dievo malonę.“ (Kolosiečiams 1, 3–6)
Staigus augimas
Naujojo Testamento Jėzaus bažnyčia labai greitai augo. Atsakydama į nuoširdžią, gilią
tikinčiųjų maldą, Šventoji Dvasia nusileido ant kiekvieno iš jų su didele jėga. Sekminių
dieną trys tūkstančiai žmonių krikštijosi vienoje vietoje ir vienu metu. Ketvirtame
Apaštalų darbų knygos skyriuje sakoma „daug žmonių, išgirdusių Žodį, įtikėjo, ir
tikinčiųjų padaugėjo maždaug iki penkių tūkstančių.“ (Apaštalų darbų 4, 4) Jei prie
šių įtikėjusiųjų pridėtume moteris ir vaikus, tikinčiųjų skaičius, praėjus keliems
mėnesiams po Sekminių, būtų 15 000–20 000 žmonių. Skaitydami visą Apaštalų darbų
knygą, galime matyti nuolatinį ir greitą bažnyčios augimą. Šeštame knygos skyriuje
mes skaitome, kad „net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui.“ (7 eilutė) Mes
skaitome apie Dvasios įkvėptą Pilypo tarnystę Samarijoje, Pauliaus misionieriškas
keliones Viduržemio jūros to meto pasaulyje, Petro šventųjų Raštų tyrinėjimą kartu su
Kornelijumi ir apie Šventosios Dvasios pilnus tikinčiuosius, visur skelbiančius
Kristaus žinią. Evangelijos poveikis buvo toks stiprus, kad apaštalas Paulius sakė,
Evangelija „paskelbta visai Kūrinijai po dangumi.“ (Kolosiečiams 1, 23)
Naujojo Testamento laikų bažnyčios pavyzdys pamokantis šiandienos bažnyčiai, kada
mes laukiame savo Viešpaties sugrįžimo. Kas juos vedė į sėkmę? Kodėl Naujojo
Testamento bažnyčia taip greitai augo? Apžvelkime tik kelias priežastis. Naujojo
Testamento bažnyčia pripildė viską, ką tik tikintieji bedarė melsdamiesi. Jie gyveno
visiškai atsidavę Dievui ir priklausomi nuo Jo. Jie pripažino, kad yra bejėgiai atlikti
Jėzaus misiją be paties Jėzaus galios. Elena Vait apie tai trumpai sako: „Mes turime
niekuomet nenuleisti akių nuo Jėzaus ir suvokti, kad darbą atlieka Jo galybė. Nors mes
turime uoliai darbuotis dėl pražuvusiųjų išgelbėjimo, reikia skirti laiko ir mąstymui,

maldai, Dievo Žodžiui tyrinėti. Tik daug meldžiantis atliktas darbas ir pašventintas
Kristaus nuopelnų galiausiai pasirodys buvęs veiksmingas.“ („Su meile iš Dangaus“,
p. 330)

Dievo misija – Dievo kelias
Atidžiai pažvelkite į ką tik perskaitytą ištrauką. Būtent Kristaus galia atlieka savo
darbą per mus. Tai nėra mūsų išmintis, intelektas, talentas ar žinios. Išmintis laimėti
sielas yra iš Jėzaus. Jėga, keičianti gyvenimus, yra Kristaus ir tik Kristaus. Galiausiai,
tik atliktas su gilia malda ir pašventintas Kristaus malone darbas, pasirodys esąs
veiksmingas. Dievo misija turi būti įvykdyta sekant Dievo keliu.
Ar yra brangus, mylimas žmogus, kurį trokštate pamatyti Dievo karalystėje? Ar yra
draugas ar bendradarbis, kuriam reikia Jėzaus? Ar pažįstamas žmogus vaikščiojo
kartu su Dievo tauta, bet nutolo? Užrašykite jų vardus ant paprasto popieriaus lapo ir
įdėkite tą lapą į Bibliją tiesiai prie 1 Jono 5, 14–17. Kiekvieną dieną prašykite Dievo
pažadų išpildymo savo artimiesiems. Šiuo metu kelias akimirkas praleiskite,
prašydami Dievą, kad Jis primintų mums žmones, kuriems Jis norėtų paliudyti
naudodamas mus, ir tada atsiklaupkite bendrai maldai už juos.
Malda Dievo Žodžiu – Kolosiečiams 1, 3–6
„Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
Tėvui, nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius dėlei
vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie viltį esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje,
kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje neša vaisių ir auga nuo tos
dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę.“
Nuolat melsdamiesi
Viešpatie, mes gailimės, kad skyrėme per mažai laiko maldai. Mes taip ilgai
pasitikėjome savo veiksmais, savo išmintimi ir kūrėme planus patys, vieni. O
atlikdami Tavo patikėtą darbą mums, mes per mažai pasitikėjome Tavimi. Atleisk
mums, mes prašome. Padėk mums tapti besimeldžiančia bažnyčia, kuri siekia atlikti
darbą, pasitikėdama tik Tavimi, bet ne sekdama žmogiškojo suvokimo ir savo
įsitikinimų. Padėk mums gyventi nuolatinėje maldoje ir atgaivink mus!
Mūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi
Viešpatie, mes suprantame, kad gerą rezultatą atneš tik toks darbas, kuris bus
pripildytas nuolatinių gausių maldų ir palaimintas Jėzaus malone. Padėk mums, mes

prašome, kad nuoširdi tikinčiojo malda taptų aukščiausia vertybe ir lydėtų visus
bažnyčios renginius ir visas pastangas, o taip mus ir mūsų šeimas. Sustiprink mūsų
tikėjimą Tavo pažadų įvykdymu.

Mylėkite visus šventuosius
Meilės Dieve, Tu mus sukūrei kupinus niekuomet nesibaigiančios galimybės augti
Tavo meilėje. Dėkojame, kad išlieji savo meilę mūsų širdims, kad ir mes, Tavo malonės
dėka, galėtume mylėti savo artimuosius.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą
už Jo gerumą.
Atgaila: skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už
jų atleidimą.
Dievo mokymas: paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir
sprendimams.
Maldos už Bažnyčią: melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: melskitės už dabartinius bažnyčios narių, šeimų ir
kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar
giesme.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:


„Broli, kai dangišką sėklą sėji” („Edeno aidai”, Nr 174)



„ Sėk, kol dar saulė aukštai” („Edeno aidai”, Nr 171)



„O malda, tu stebuklinga” („Edeno aidai”, Nr 98)



„Brangi man valanda maldos” („Edeno aidai”, Nr 97)

5 DIENA
PAKLUSNUMAS DIEVUI IR MALDA
„Mes tvirtai pasitikime Juo: nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mus išklauso. O
jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį ko tik esame
prašę.“ (1 Jono 5, 14–15)
Mes silpni, tačiau Jis Visagalis

Trijų angelų žinia kviečia mus paklusti Dievui. Pirmojo angelo žinioje kalbama: „Jis
šaukė galingu balsu: ‘Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo teismo
valanda; nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių
Sutvėrėją!‘“ (Apreiškimo 14, 7) Naujojo Testamento knygos buvo parašytos graikų
kalba ir žodis “bijokite”, naudojamas šioje Rašto vietoje, gali būti verčiamas ir kaip
“gerbkite”, “garbinkite”, “šlovinkite”. Šis žodis reiškia ištikimybę Dievui, mintyse
skatindamas mus paklusti Jo valiai. Saliamonas savo išmintimi tai išreiškė taip: “Visa
tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks: bijok Dievo ir laikykis Jo įsakymų, nes
tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą
– ir gerą, ir blogą.“ (Mokytojo 12, 13–14)
Siekiant laikytis Jo įsakymų, labai lengva teisinti save mūsų silpnybėmis ir
nesugebėjimu padaryti tai, ko trokštame visa siela. Pernelyg dažnai mes norime elgtis
teisingai, tačiau nerandame jėgų tai padaryti. Kaip ir apaštalui Pauliui, mums tenka
pripažinti: „Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko
nekenčiu.“ (Romiečiams 7, 15. 24–25) Kokį šios problemos sprendimą siūlo Paulius?
Baigdamas skyrių, jis klausia: „Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno!“, o vėliau
užtikrintai atsako: „Bet dėkui Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!“ (Romiečiams
7, 24–25)
Mūsų nuolatinių paklydimų, atgailos ir naujų paklydimų nesunkiai galima išvengti.
Pauliaus žodžiais, sprendimą mums duoda Viešpats Jėzus Kristus. Mes silpni, tačiau
Jis Visagalis. Mes bejėgiai, tačiau Jis galingas. Nuostabiai apie tai kalba Elena Vait savo
1897 m. straipsnyje.
„Jėzaus pavyzdys mums parodo, kad mūsų vienintelė viltis nugalėti, tai nuolatinė
kova su šėtono pinklėmis. Tik tas, kuris laimėjo kovoje prieš sielų priešą, nugalėdamas
pagundą, tik Jis gali suprasti, kokią galią turi šėtonas žmonėms. O Jis įveikė priešą,
tapęs žmogumi. Kaip nugalėtojas, Jis suteikė mums savo pergalės pranašumą, kad
stengdamiesi atsispirti šėtono pinklėms, galėtume suvienyti savo silpnumą su Jo jėga,
o savo nevertumą su Jo nuopelnais. Ir tik palaikomi Jo nenugalimos jėgos, stiprios
pagundos apsiaustyje, mes galime priešintis Jo vardu ir nugalėti, kaip nugalėjo Jis.“
(Signs of the Times, May 27, 1897)
Mūsų pergalė
Mes, kaip krikščionys, laimime tik tada, kai sutelkiame dėmesį į Jėzų, Jo galią, bet ne į
savo negalias. Pradėdami malda, sustiprinkime save pažadais, kurie aprašyti 1 Jono 5,
14–15: „Mes tvirtai pasitikime Juo: nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mus
išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį

ko tik esame prašę.“ Kai patikėsime šiuo pažadu, Jėzus padarys nuostabių dalykų ir
sustiprins mus gyventi šventą gyvenimą bei ruoštis greitam Jo sugrįžimui.

Malda Dievo Žodžiu – Mokytojo 12, 13–14
“Visa tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks: bijok Dievo ir laikykis Jo įsakymų,
nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net
slaptą – ir gerą, ir blogą.“
Bijokite Dievo
Viešpatie, mes suvokiame, kad Tu esi Kūrėjas ir mūsų Dievas – Visagalis,
Nenugalimas, Visa regintis. Tu esi virš mūsų žmogiško riboto supratimo, tačiau arčiau
mūsų, nei patys artimiausi mums žmonės. Mes lenkiamės prieš Tavo didybę ir
trokštame šlovinti Tave.
Laikykitės Jo įsakymų
Dieve, mes negalime savo jėgomis laikytis Tavo įsakymų ir vykdyti Tavo valią. Tik
Jėzus gali padėti mums. Mes trokštame vykdyti Tavo valią ir ištikimai tarnauti Tau.
Taip, dažnai mes suklumpame. Ačiū Tau ,Viešpatie, kad Jėzus savo galia padeda
mums tapti nugalėtojais mūsų pačiu gyvenime. Mes žvelgiame į Jį ir atsiduodame į Jo
mylinčias ištikimas rankas. Jėzau, prašome, būk mumyse.
Kiekvieną darbą, net slaptą – ir gerą, ir blogą
Tėve, aš suprantu, kad Tau nėra nieko paslėpto. Tu žinai, kas mano širdyje. Tu žinai
mano džiaugsmus ir skausmus. Tu taip pat gerai žinai tai, kas vyksta pasaulyje.
Dėkoju, kad nepaisant visų mano jausmų, Tu žiūri į mane su meile ir kupinas malonės,
o man nereikia bijoti nuteisimo, kol esu Kristuje.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: Dėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir šlovinkite Jį už Jo
gerumą.
Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeniniam nuodėmių išpažinimui ir dėkokite
Dievui už atleidimą.
Dievo pamokymas: Prašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienes
problemas ir priimant sprendimus.

Malda už mūsų Bažnyčią: Prašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių, regioninių
Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.
Prašymas

už

vietinę

bendruomenę:

Pasimelskite

už

kasdienius

vietinių

bendruomenių narių, jų šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakyti Jam dėkojimu arba
giedojimu.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:


„Tėve Dangiškas, išgirdau Tave” („Edeno aidai”, Nr 153)



„Kaip vaikelis, taip tikėk” („Edeno aidai”, Nr 152)



„Likimas mano – Tavo rankoj” („Edeno aidai”, Nr 157)



„Jėzau, tik Tavim kas dieną” („Edeno aidai”, Nr 150)

6 DIENA
PASITIKĖJIMAS DIEVO TEISINGUMU IR MALDA
„Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus
Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išsirinkdamas Jame prieš
pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti Jo akivaizdoje. Iš
meilės, palankios savo valios nutarimu, Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų
tapti Jam įsūniais.“ (Efeziečiams 1, 3−5)
Teismo valanda atėjo
Pirmojo angelo žinia iš Apreiškimo knygos skelbia: „Jis šaukė galingu balsu: ‘Bijokite
Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo teismo valanda; nuolankiai
pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją!‘“ (Apreiškimo 14,
7) Ryškioje amžinybės šviesoje Dangiškojo Teismo paveikslas paskatina mus su malda
siekti sukurti artimesnius santykius su Dievu. Senovės Izraelyje Dangiškojo Teismo
atspindžiu tapo Permaldavimo diena. Senojo Testamento laikais visi Izraelio sūnūs
susirinkdavo aplink šventyklą, išpažindavo savo nuodėmes ir prašydavo Dievą
atleidimo. Kunigų 23, 29 pabrėžia, kad “iš tikrųjų, kas tą dieną nepasninkautų, bus
pašalintas iš savo tautos.“ „Pasninkauti“, to meto izraelio gyventojui reiškė
nusižeminus atsigręžti į Dievą ir prašyti jėgų gyventi šventą gyvenimą.
Teismo dieną bus paliesti Dievo garbė ir šlovė. Visai Visatai bus parodytas Jo
charakteris. Ar teisingas Dievas mums? Ar įmanoma laikytis Jo įsakymų? Ar Jis iš
tikrųjų yra mylintis ir teisingas? Teisme Dievas įtikinamai atskleis, kad Jis padarė
viską, ką galėjo padaryti Dievas, kad žmonija būtų išgelbėta. Jis nieko nepraleido. Jo

malonės užtenka visiems. Jo atperkanti malonė išlaisvina mus nuo atpildo už
nuodėmę ir iš nuodėmės gniaužtų, atleidžia mums už mūsų praeitį ir įkvepia ateičiai.
Žinios apie Dievo teismą svarba ir tikrumas kviečia mus kurti artimesnius santykius
su Kristumi. Mes siekiame šlovinti Jį ir jokiais savo poelgiais nepaniekinti Jo Šlovingo
Vardo. Mums nereikia bijoti teismo, nes Jėzus mūsų Gynėjas, mūsų Užtarėjas ir mūsų
Teisėjas (žr. Jono 5, 22). Kristuje mes esame visatos Valdovo sūnūs ir dukterys,
priklausantys Dangaus Karalystės kunigystei. Pranašas Danielius aprašo, kaip Jėzus,
būdamas Dangiškoje šventykloje Dievo teismo valandą, užtaria mus prieš savo Tėvą.
Dešimtys tūkstančių dangiškųjų būtybių tampa šio reginio liudininkais. Didžioji kova
tarp gėrio ir blogio netrukus bus baigta. Dievo vardas ir Jo charakteris bus išaukštinti
visos Visatos akivaizdoje. (žr. Danieliaus 7, 9−14) Visi pamatys, kad Dievas maloningas
ir teisingas, kad Jis dovanojo mums pačią didžiausią dangaus vertybę – Jėzų Kristų.
Ir per amžius mes dėkosime šlovindami: „Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje,
mus išsirinkdamas Jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti
Jo akivaizdoje. Iš meilės, palankios savo valios nutarimu, Jis iš anksto paskyrė mus
per Jėzų Kristų tapti Jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovei. Ja Jis apipylė mus
dėl Mylimojo.“ (Efeziečiams 1, 3−5)
Šios dienos maldoje ištirkime savo širdis ir paprašykime Dievą parodyti, kas mumyse
prieštarauja Jo valiai. Paprašykime, kad Jis apvalytų mus nuo mumyse esančių
neišpažintų nuodėmių. Dėkokime Jam ir šlovinkime Jį už visą Jo suteiktą malonę,
atleidimą, už galią įveikti nuodėmes. Ir svarbiausia, dėkokime Dievui už Jėzų Kristų!
Malda Dievo Žodžiu – Apreiškimo 14, 7
„Jis šaukė galingu balsu: ‘Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo
teismo valanda.‘“
Bijokite Dievo
Dieve, Tave mes šloviname! Esi vertas šlovės ir garbės! Tu – Dangiškasis Nuostabusis,
mūsų Kūrėjas ir Sutvėrėjas, Amžinasis Dievas! Mes bijomės Tavęs. Tau nėra jokių ribų!
Atiduokite Jam šlovę
Dieve, kaip nuostabu žinoti, kad Tu per mane trokšti parodyti save patį ir savo mylintį
charakterį. Pripildyk mane, prašau, savo Šventosios Dvasios ir apreikšk šlovę, kurios
esi vertas. Būk manyje ir veik per mane, padėk per Tave nugalėti nuodėmę. Suteik
man jėgų gyventi pagal Tavo valią.

Atėjo Jo teismo valanda
Jėzau, dėkoju Tau už Dievo teismą. Dėkojame Tau, kad teismas skirtas mums ir Tu
atkursi teisingumą Visatoje. Mes dėkojame Tau, kad esi mūsų Užtarėjas ir mūsų
Vyriausias Kunigas, už tai, kad Tavo teisumas suteikia mums pasitikėjimo, kurio dėka
mes galime stovėti aukštai iškėlę galvas ir su džiaugsmu šlovinti Tave. Primink mums
aktualias laikmečio problemas, kuriose mes gyvename, ir padėk liudyti kiek galima
daugiau žmonių, kad ir jie rastų Tavyje ramybę.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir pašlovinkite Jį
už gerumą.
Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeniniam nuodėmių išpažinimui ir padėkokite
Dievui už Jo atleidimą.
Dievo pamokymas: Paprašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienius
rūpesčius ir priimant sprendimus.
Malda už mūsų Bažnyčią: Paprašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių,
regioninių Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.
Prašymai už vietines bendruomenes: Melskitės už kasdienius bendruomenės narių,
jų šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakykite Jam padėkojimu
arba giedojimu.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:
• „O širdie nuliūdus” („Edeno aidai”, Nr 149)
• „Jėzum noriu sekti” („Edeno aidai”, Nr 148)
• „Dieve, arčiau Tavęs” („Edeno aidai”, Nr 144)
• „Viltį, mielas Atpirkėjau” („Edeno aidai”, Nr 143)

7 DIENA
TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA, SABATA IR MALDA
„Aš duosiu savo Namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą, vertingesnį už sūnus
ir dukteris, duosiu jiems amžiną ir nemarų vardą. Ir svetimšalius, ateinančius pas
Viešpatį, kad Man tarnautų, kad mylėtų Mano vardą ir taptų Mano tarnais, visus,
kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi Mano Sandoros .“ (Izaijo 56,
5–7)
Sukurti tam tikram tikslui

Trijų angelų žinia – tai garsus kvietimas tarnauti mūsų Viešpačiui. Mes nesame
evoliucijos padarinys ir ne genetinis atsitiktinumas. Mus sukūrė Dievas, o gyvenimas
– brangi Jėzaus dovana. Apaštalas Jonas sakė: „Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve,
priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes Tu visa sutvėrei, Tavo valia visa yra ir buvo
sutverta.“ (Apreiškimas 4, 11). Kvapą gniaužianti mintis yra suvokti, kad egzistuojame
tik Dievo valios dėka. Sabata mums primena, kad esame Dievo sukurti tam tikram
tikslui. Tas žinojimas sugrąžina mus į mūsų dangiškuosius namus Edene, tuo
primindamas apie mylintį Kūrėją, kuris linki mums tik gero. Kančių, ligų, nelaimių
kupiname pasaulyje Kūrinijų Viešpats žada „Niekada Aš tavęs nepamesiu ir
neapleisiu.“ (Hebrajams 13, 5) Jau vien šis faktas turėtų mus paskatinti suklupti ant
kelių ir šlovinti Dievą už mums dovanotą didžiausią dovaną – gyvenimą ir suprasti,
kokius konkrečius planus Jis paruošęs mums.
Sabata – raginimas melstis, šlovinti, skelbti
Sabata mums primena išgelbėjimo dovaną. Pasinerdami į sabatos poilsį, mes
įžengiame į tobulą, Kristaus dovanotą atilsį. Ir tai yra tobula kūrybos užbaigimo
dovana mums. (žr. Hebrajams 4, 9–10) Mes ilsimės Jo malonėje. Sabata nėra tik vienas
iš Įstatymo reikalavimų, duotų Izraeliui. Tai malonės kupina diena visai žmonijai,
diena, kuri turėtų mus paskatinti visiškai pasitikėti Kristumi, kaip mūsų Išganytoju.
(žr. Izaijo 56, 6–7) Kūrybos savaitę Jėzus užbaigė žodžiais: „Taip buvo atbaigti dangus
ir žemė bei visa jų galybė. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus,
kuriais buvo užsiėmęs, septintą dieną Jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo
atlikęs.“ (Pradžios 2, 1–2) Savo darbą Jis užbaigė ant kryžiaus, žodžiu „Atlikta!“ (Jono
19, 29) Mes neturėjome nieko bendro su Jo kūrimu. Jis pats pradėjo kurti ir baigė
kūrimą pats. Lygiai taip pat mes neturėjome nieko bendro su Jo išperkamąja auka ant
kryžiaus. Jis pradėjo išgelbėjimo darbą ir baigė jį. Sabata mums primena galimybę
džiaugtis Jo meile, ilsėtis Jo globoje ir šlovinti Kristų, kuris už mūsų išganymą
sumokėjo tokią didelę kainą. Sabata – tai kvietimas maldai, Dievo šlovinimui ir Jo
malonės skelbimui.
Sabata mums primena, kad nesame vieniši šiame apleistame liūdesio pasaulyje.
Gyvenant tarp žemiškų kančių, gamtos nuostabus grožis mums vis dar primena
Kūrėją. Tačiau sabata mums primena ne tik sukūrimo dienas, bet nukreipia mūsų
žvilgsnį į ateitį, leidžia žvelgti į naują dangų, naują žemę. Dėkingomis širdimis ir su
malda kreipkimės į mūsų Kūrėją.
Malda Dievo Žodžiu – Izaijo 56, 5–7

„Aš duosiu savo Namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą, vertingesnį už sūnus
ir dukteris, duosiu jiems amžiną ir nemarų vardą. Ir svetimšalius, ateinančius pas
Viešpatį, kad Man tarnautų, kad mylėtų Mano vardą ir taptų Mano tarnais, visus,
kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi Mano Sandoros .“

Duosiu jiems
Dieve, Tu sukūrei kiekvieną iš mūsų! Tu troškai, kad mes gyventume amžiname Tavo
Artume. Taip, Tu trokšti išgelbėti visus žemės gyventojus, visas tautas ir gentis.
Šloviname Tave! Dėkojame Tau už sabatą, kuri kiekvieną savaitę mums primena Tave.
Kurie laikosi sabatos
Viešpatie, mes taip dažnai pažeisdavome šią šventą dieną ir nesilaikėme jos. Prašome,
atleisk mums. Padėk mums, prašome, švęsti šias nuostabias valandas ypatingu būdu
šlovinti ir išaukštinti Tave. Atverk mūsų akis ir ausis, kad kiekvieną dieną galėtume
girdėti ir suprasti Tavo valią, sabatos dieną šlovinti Tavo ištikimybę ir likusiomis
savaitės dienomis skelbti apie ją.
Kurie laikosi Mano Sandoros
Jėzau, dėkojame, kad sabata tai ne tik ženklas ir galimybė suprasti Tave, kaip mūsų
Kūrėją, bet taip pat ir išgelbėjimo simbolis. Mes dėkojame Tau, kad, kai tvirtai
laikomės Tavo Sandoros pažadų, Tavo teisingumo dėka, kuris apgina ir gelbėja mus,
galime turėti ramų poilsį. Tegul sabatos laikymasis atspindi kasdienią patirtį su
Tavimi!
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą
už Jo gerumą.
Atgaila: skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už
jų atleidimą.
Dievo mokymas: paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir
sprendimams.
Maldos už Bažnyčią: melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.
Vietinių bendruomenių reikmės: melskitės už dabartinius bažnyčios narių, šeimų ir
kaimynų poreikius.

Pokalbis su Dievu: skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar
giesme.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:


„Diena ramybės, džiaugsmo” („Edeno aidai”, Nr 83)



„Dievo šventoji palaimos diena” („Edeno aidai”, Nr 85)



„Paguoda, Dieve, man esi” („Edeno aidai”, Nr 84)

8 DIENA
KRITO, KRITO DIDŽIOJI BABELĖ!
„Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę.
Žemė nušvito nuo jo skaistumo. O jis šaukė skambiu balsu: ‘Krito, krito didžioji
Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų dvasių pastoge, visokių nešvarių
ir nekenčiamų paukščių landyne.‘“ (Apreiškimo 18, 1–2)
Antrojo angelo žinia
Trijų angelų žinia, esanti Apreiškimo 14 skyriuje, turi ypatingą tikslą. Tas tikslas –
paruošti žmones Kristaus antrajam atėjimui. Jame apreiškiamas Dievo planas ir
demaskuojami velnio tikslai. Antrojo angelo žinia nuskamba rimtu perspėjimu:
„Krito, krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas
tautas!“ (Apreiškimo 14, 8) Lygiai taip pat, kaip senovės Babilonas priešinosi Dievui,
atmesdamas Jo Sandorą, dvasinis Babilonas nuodija milijonų žmonių samonę
klaidingų mokymų „vynu“. Štai kaip Babiloną apibūdina Elena Vait: „ Didžiausia
Babelės nuodėmė yra ta, kad ‘ji savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas‘“.
Ši svaiginanti taurė, kurią ji siūlo pasauliui, vaizduoja klaidingą mokymą, kurį ji
priėmė, palaikydama neteisėtą ryšį su žemės galiūnais. Draugystė su pasauliu iškreipė
jos tikėjimą, ji daro demoralizuojančią įtaką pasauliui, nes moko tiesų, kurios
prieštarauja aiškiausiems Šventojo Rašto teiginiams.“ (Didžioji kova, p. 336)
Paleistuvystė – tai priešingi santuokai santykiai. Dvasinis Babilonas atmeta Jėzų, kaip
savo vieinintelį tikrą draugą ir susivienija su valstybine arba politine valdžia.
Ši Apreiškimo 17 skyriuje aprašyta bažnyčios ir valstybės sąjunga privers priimti
„žvėries ženklą“. Babilonas atspindi religinę sistemą, iškreipiančią Šventąjį Raštą, kuri
sutelkta į žmonių išgalvotas doktrinas. Antrojo angelo žinia, kartu su pranašystėmis
iš Apreiškimo 17 ir 18 skyrių, apreiškia mums sukrečiančius įvykius, kurie nutiks
Žemėje. Atsimetusios religinės jėgos susivienys su religine ir politine valdžia, kad
taptų vieningomis globalinės krizės ir pasaulinių katastrofų akivaizdoje.

Antrojo angelo žinia kviečia aktyviai maldai, kuri sudaryta iš mažiausia trijų aspektų.
Pirmiausia, mes esame kviečiami būti ištikimi Kristui ir Jo Žodžiui. Paskutiniosiomis
žemiškoios istorijos valandomis toks kompromisas atves tiktai į Babilono sąjungos
glėbį ir į karą prieš Dievo tautą.
Antra, ši žinia kviečia mus turėti tikėimą, kuris padės atsilaikyti visų išbandymų
akivaizdoje. Dievo pranašė kreipiasi primygtinai ragindama: „Artėja audra, kurios
įniršio dar niekas nepatyrė, kuri nesigailės nieko. Ar esame pasiruošę tam? Mes
neturėtume kartoti: paskutiniųjų dienų pavojai greitai mus užklups. Jie jau čia. Jau
šiandieną mums reikia, kad Viešpaties kalavijas pervertų giliausias mūsų širdžių,
sielų, kūniškų geismų, besaikio apetito ir geismų gelmes. Visos mūsų mintys turi
pasikeisti... Jos privalo būti sutelktos į Dievą.“ (With God at Dawn, p. 113)
Ir trečia, Antrojo angelo žinia skatina mus kviesti savo draugus ir kurti rimtus
santykius su Kristumi, bei suprasti Apreiškimo knygoje aprašytas paskutiniųjų laikų
tiesas. Suklupkime maldai už Tai, apie ką kalbėjome:
1. Padėk mums aiškiau suprasti Dievo Žodį, begalinę Jėzaus meilę ir tai, kas yra
dvasinio tvirtumo pamatas.
2. Tikėjimą, kuris padės ištverti visus išbandymus.
3. Tvirtą tikėjimą, kuris įgalins liudyti aplinkiniams.
Malda Dievo Žodžiu – (Apreiškimo 14, 8)
„Krito, krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas
tautas!“
Krito didžioji Babelė
Mūsų Amžinasis Tėve, norėdami turėti tvirtą ir patikimą pamatą šiame pasaulyje, mes
nerasime nieko, kuo galėtume pasikliauti, išskyrus Tavo Šventąjį Žodį. Padėk mūsų
gyvenimus nukreipti į Tavo malonę, atsiduoti Tavo Šventosios Dvasios vedimui ir
vadovautis išskirtinai Tavo Žodžiu.
Apgirdė visas tautas
Dieve, mums suteikta privilegija pažinti Tave ir suprasti tiesą Tavo Žodyje. Ir todėl
mes suvokiame mūsų atsakomybę. Šiandieną mes meldžiame dėl milijardų žmonių,
kurie buvo apgauti, kurie pasuko klaidingų tikėjimų keliu. Padėk mums paskelbti
jiems tiesą apie tai, kas Tu esi, apie tai, kaip Tu myli juos ir padėti jiems įžengti į tiesos
pilnatvę.
Paleistuvingo įniršio vynu

Jėzau, pripažįstame, kad kartais susižavėdavome daugybe mums pateiktų iliuzijų ir
papuldavome į šėtono paspęstus spąstus. Kartais mes nukreipdavome nuo Tavęs akis,
susikoncentruodavome į save ir į savo savanaudiškus išgyvenimus. Prašome, atleisk
mums. Padėk mums nepasiduoti mūsų nuodėmingiems kūniškiems išbandymams ir
padėk pasiekti pergalė, kurią gali mums duoti tik Tu.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir pašlovinkite Jį
už gerumą.
Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeniniam nuodėmių išpažinimui ir padėkokite
Dievui už Jo atleidimą.
Dievo pamokymas: Paprašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienius
rūpesčius ir priimant sprendimus.
Malda už mūsų Bažnyčią: Paprašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių,
regioninių Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.
Prašymai už vietines bendruomenes: Melskitės už kasdienius bendruomenės narių,
jų šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakykite Jam padėkojimu
arba giedojimu.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:
„Noriu vien Jėzui aš priklausyt“ („Edeno aidai“, Nr. 57)
„Jėzum noriu sekti“ („Edeno aidai“, Nr.148)
„Tėve dangiškas, išgirdau Tave“ („Edeno aidai“, Nr. 153)
„O, kokį Draugą aš radau“ („Edeno aidai“, Nr. 158)
„Dieve, Tu toks maloningas“ („Edeno aidai“, Nr. 52 A)
„Siek Dangaus karalystės“ („Edeno aidai“, Nr. 84 A)

9 DIENA
ŽVĖRIES ŽENKLAS IR MALDA
„Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios
‘Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi Jo
nuosprendžiai! Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę, kuri sugadino žemę savo
ištvirkavimu; Jis atkeršijo už savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis.'“ Ir dar kartą
jie skelbė: ‘Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius!‘ “Dvidešimt keturi
vyresnieji ir keturios būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą, sėdintį soste, sakydami:

‘Amen. Aleliuja!“ O nuo sosto nuskambėjo balsas: „Šlovinkite mūsų Dievą, visi Jo
tarnai, visi, kurie Jo bijote, maži ir dideli!“ (Apreiškimo 19, 1–5)
Didingas perspėjimas
Trečiojo ir paskutinio iš trijų angelų žinia yra vienas didingiausių Biblijos įspėjimų. Į
tai daugelis žmonių norėtų nekreipti dėmesio, tačiau jis atskleidžia gyvenimą
keičiančias dvasines tiesas, kurios patenkina mūsų giliausius poreikius ir priartina
mus prie Jėzaus. Apaštalas Jonas rašo: „Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas
skardžiu balsu: ‘Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant
rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės
taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse.“
(Apreiškimo 14, 9–10)
Pirmasis, gyvenimą keičiantis principas, susijęs su šiuo įspėjimu, yra tas, kad jis ateina
iš mylinčio Dievo širdies, kuris labiau už viską nori išgelbėti mus savo Karalystei. Tai
dieviška žinia, duota mums, kad Dievo tauta nebūtų netikėtai užklupta artėjančių
apgavysčių.
Antrasis principas susijęs su garbinimu. Angelas sako: „Kas garbina žvėrį“. Tai
visiškai prieštarauja pirmojo angelo žiniai, kviečiančiai garbinti Kūrėją: „Jis šaukė
galingu balsu: ‚Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo teismo
valanda; nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių
Sutvėrėją!'“ (Apreiškimo 14, 7) Kūrėjo garbinimas paskatina ištikimus Kristaus sekėjus
atsiliepti į Jo meilę, pasitikėti Jo išganomąja malone, būti paklusniems Jo Žodžiui ir
laikytis Jo įsakymų. Žvėries garbinimas veda žmones į savarankišką, nepriklausomą
nuo Dievo gyvenimą ir Jo įsakymų nesilaikymą. Tokie žmonės susitelkia į save, o ne į
Jėzų.
Žvėris mumyse
Trečiojo angelo žinia kalba apie artėjantį laiką, kai bažnyčia ir valstybė susivienys ir
bus pavaldi popiežiui, kad įsteigtų savaitės pirmosios dienos šlovinimą. Paskutinė
trijų angelų žinia yra raginimas karštai ir nuoširdžiai maldai. Antikristo principas –
pasididžiavimas, o ne nuolankumas, savęs išaukštinimas, o ne pasiaukojimas kitų
labui. Pasitikėjimas žmogaus išmintimi, o ne dieviškuoju Šventojo Rašto įkvėpimu –
yra giliai įsišakniję mūsų puolusioje prigimtyje. Koks yra mumyse gyvenančio žvėries
principų sprendimas? Yra tik vienas sprendimas, tai yra Jėzus – Jo malonė, Jo galia, Jo
meilė, pripildanti mūsų širdis ir gyvenimus. Jei mūsų įsipareigojimai Jam nėra
stipresni už šio pasaulio vertybes, mes esame valdomi žvėries principų ir vieną dieną
priimsime žvėries ženklą. Trečiojo angelo žinioje skambantis įspėjimas apie žvėries

ženklą turėtų mus paskatinti nuolankiai paklūstant Kristui klauptis ant kelių ir
maldauti, kad Jo Dvasia visiškai apvalytų mūsų vidų ir padarytų dieviškosios malonės
stebuklą mūsų širdyse. Tai taip pat turėtų paskatinti mus melstis už savo šeimą,
draugus ir kaimynus, kad ir jie atvertų savo širdis išganančiai paskutiniosios dienos
Kristaus žiniai. Ši žinia turėtų mus padrąsinti laukti tos dienos, kai amžinai
džiūgausime kartu su Kristumi prie Jo sosto. (žr. Apreiškimo 19, 1–5)

Malda Dievo Žodžiu – Apreiškimo 14, 9–10
„Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: ‘Kas garbina žvėrį ir
jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo
įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir
siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse.‘“
„Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą“
Dieve, Tu esi rūpestingas Dievas, Dievas, kuris trokšta, kad niekas nepražūtų ir visi
būtų išgelbėti. Dabar tiek daug žmonių pasitiki klaidingais mokymais, iškreipta
filosofija ir šiuolaikiniais stabais, manydami, kad tai yra jų stiprybių šaltinis ir
galimybė realizuoti save. Mes dėkojame, kad Tu bandai juos įspėti ir kad suteiki mums
jėgų darbuotis atvedant juos pas Jėzų, kaip Vienintelį Tikrąjį, vertą garbinimo
Gelbėtoją.
„Dievo įniršis“
Dieve, Tavo šventas pyktis nuodėmei, blogiui ir nedorybei teikia mums didžiulę
paguodą. Ačiū, kad trokšti amžiams sunaikinti nuodėmę ir vieną dieną Visatoje
atkursi tobulą meilę, taiką ir darną. Dėkojame, kad per Jėzų aiškiai mums parodei,
nenorįs pasmerkti žmonių, bet juos išgelbėti. Ačiū, kad suteiki kiekvienam žmogui
pasirinkimą ir galimybę priimti išganymą Kristuje. Prašome išgelbėti ir apsaugoti mus
nuo antikristo principo laikymosi – savęs išaukštinimo ir pasididžiavimo. Vietoj to,
leisk mums sekti Avinėlį, kad ir kur Jis eitų.
„Avinėlio akyse“
Jėzau, mus labai guodžia tai, kad paskutiniame teisme paaiškės, jog Tavo malonės ir
išgelbėjimo planas nebuvo atskirtas nuo teisingumo. Ačiū, kad prisiimi bausmę visų,
kurie Tau atsiduoda. Ačiū Tau, kad nors ir kaip sunku bus matyti tų, kurie nusprendė
tvirtai laikytis nuodėmės, sunaikinimą, visi pripažins, kad Tu buvai sąžiningas,
teisingas ir maloningas visuose savo reikaluose.

Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir pašlovinkite Jį
už gerumą.
Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeninių nuodėmių išpažinimui ir padėkokite
Dievui už Jo atleidimą.
Dievo pamokymas: Paprašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienius
rūpesčius ir priimant sprendimus.
Malda už mūsų Bažnyčią: Paprašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių,
regioninių Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.
Prašymai už vietines bendruomenes: Melskitės už kasdienius bendruomenės narių,
jų šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakykite Jam padėkojimu
arba giedojimu.
Siūlomos giesmės bendram giedojimui:
„Tu toks teisingas esi, šventas Dieve“ („Edeno aidai, Nr. 17)
„Te manyje išaukštintas bus Kristus“ („Edeno aidai“, Nr. 59)
„Viltį džiaugsmingą turime širdy“ („Edeno aidai“, Nr. 62)
„Eikš, laikas dabar Jį šlovint“ („Edeno aidai“, Nr. 115 A)
„Dangiškąją sėklą verkdami jei sėjam“ („Edeno aidai“, Nr. 172)
„Pasaulio šviesa jūs esate čia“ („Edeno aidai“, Nr. 176)

10 DIENA
DIEVO ŽMONĖS, LIKUTIS IR MALDA
„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.“
(Apreiškimo 14,12)
Galutinis tikslas
Trijų angelų žinia turi vieną pagrindinį tikslą: paruoši žmones Jėzaus antrajam
atėjimui. Ši Dievo įkvėpta žinia pasiekia kulminaciją Apreiškimo knygoje (Apreiškimo
14, 12), kai Jonas paaiškina galutinį Dangaus siųstos pabaigos laiko žinios supratimo
ir priėmimo rezultatą. Apaštalas teigia, kad ši žinia išugdys žmones, apie kuriuos
galima parašyti „Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir
Jėzaus tikėjimo!“ (Apreiškimo 14,12)

Žodis „kantrybė“ gali būti verčiamas kaip „ištvermė“. Jo malone, Dievo tauta ištvers
paskutinių dienų išbandymus ir taps nugalėtojais. Jie susidurs su žvėries įniršiu ir
nenusigręš nuo savo sąžinės įsitikinimų. Nors jie negalės pirkti ar parduoti ir dėl
Kristaus susidurs su persekiojimu, įkalinimu ir pačia mirtimi, jie paklus Jo įsakymams.
Jų nebus įmanoma priversti išsižadėti savo ištikimybės Kristui. Paskutinę Žemės
valandą jie gyvens malonės kupiną, Kristų išaukštinantį, paklusnų gyvenimą
nuodėmingame, maištingame, nepaklusniame pasaulyje.

Jėzaus tikėjimas
Apreiškimo knygoje (14, 12) yra dar kai kas žavingo. Šie paskutiniųjų laikų tikintieji
ne tik turi tikėjimą Jėzumi, bet ir Jėzaus tikėjimą. Jėzaus tikėjimas yra ta pati tikėjimo
Dievu savybė, kurią Jėzus turėjo ant kryžiaus. Kai Jėzus kabojo ant kryžiaus,
prisiimdamas kaltę, gėdą ir pasmerkimą už žmonijos nuodėmes, Jis jautėsi taip, lyg
Dievas Jį būtų palikęs. Nuodėmės baisumas buvo toks milžiniškas, kad Jėzus jautėsi
Dievo apleistas. Štai kodėl Jis garsiai sušuko: „Mano Dieve, Mano Dieve, kodėl Mane
apleidai?!“ (Mato 27, 46). Ar Dievas Jį apleido? Tikrai ne! Jo tėviškos akys žvelgė į
kryžių visą tą laiką. Jo kupina meilės širdis plyšo jausdama tą pačią kančią, kurią jautė
Kristus. Negalėdamas to matyti, Jėzus neprarado pasitikėjimo. Jo tikėjimas pranoko
tai, kas vyko aplink Jį. Štai kodėl Jo paskutiniai žodžiai buvo: „Tėve, į Tavo rankas
atiduodu savo dvasią.“ (Luko 23, 46)
Pagal Apreiškimo knygos pranašystes, prieš pat Jėzaus sugrįžimą, kai viskas aplinkui
atrodys yra nusistatę prieš juos, Dievo tautai, kaip ir anksčiau, vėl reikės pasitikėti. Kas
juos ves per šį išbandymų laikotarpį? Tai yra „Jėzaus tikėjimas“. Kaip ugdome šį
Jėzaus tikėjimą? Visų pirma, kaip išgelbėjimas yra dovana, taip ir tikėjimas yra
dovana, kurią Dievas įdeda į mūsų širdis ir kuri auga, kai ją naudojame (žr.
Romiečiams 12, 3–8). Kai patiriame sunkumus ir iš visų jėgų laikomės Dievo pažadų,
mūsų tikėjimas auga. Kai prisotiname savo mintis Dievo Žodžiu, mūsų tikėjimas auga
(žr. Romiečiams 10, 17). Kai pripažįstame savo tikėjimo stoką ir nuoširdžiai
meldžiame, kad Dievas sustiprintų mūsų tikėjimą, jis auga (žr. Luko 17, 5).
Šiandien maldos metu prašykime Dievą, kad Jis mums suteiktų ištvermės susidūrus
su gyvenimo išbandymais. Melskime, kad Jis suteiktų mums jėgų paklusti Jo valiai
visose mūsų gyvenimo srityse ir prašykime Dangaus, kad suteiktų mums daugiau
tikėjimo, kad „Jėzaus tikėjimas“ užpildytų mūsų gyvenimą ir paruoštų mus
galutiniams Žemės istorijos sukrėtimams. Tada, vieną dieną, gyvensime su Jėzumi
visą amžinybę!

Malda Dievo Žodžiu – Apreiškimo 14, 12
„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.“
Štai ištvermė šventųjų
Viešpatie, mes ilgai laukėme Tavo sugrįžimo. Mes taip pat žinome, kad Tavo
pasirinktas laikas yra tobulas ir kad Tu žinai, kas yra mums geriausia. Ačiū Tau, kad
Šventoji Dvasia gyvena mumyse ir ugdo mūsų kantrybę bei ištvermę. Parodyk mums,
kaip tinkamai išnaudoti Tavo garbei laiką, kurio mes vis dar turime. Kai mes patirsime
išbandymus ir vargus, mes guosimės žinodami, kad Tu suteiki jėgų ir dieviškos
kantrybės.
Kurie laikosi Dievo įsakymų
Tavo valia, Dieve, yra meilė. Meilė Tau ir meilė kitiems. Meilė, apreikšta Dievo Žodyje
ir Jėzaus gyvenime. Aš džiūgauju žinodama (-s), kad Tu gali ir nori pakeisti mūsų
maištingas širdis į širdis, derančias ir plakančias vienu ritmu su didžiu meilės
įstatymu.
Ir Jėzaus tikėjimo
Aš esu abstulbęs (-usi) Jėzaus parodytu tikėjimu ir ištikimybe šioje žemėje, ypač Jo
mirtimi ant kryžiaus. Kad ir koks didelis Jo pasitikėjimas Tėvu buvo pavyzdžiu mums,
Jis to taip nepalieka. Jis suteikia galimybę visiems, kurie tiki, išsiugdyti tą pačią
tikėjimo savybę. Jėzau, prašau,

kasdien vis labiau stiprink mūsų tikėjimą. Mes

atsiduodame Tau, mūsų brangus, ištikimas Gelbėtojau.
Papildomi patarimai
Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir pašlovinkite Jį
už gerumą.
Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeninių nuodėmių išpažinimui ir padėkokite
Dievui už Jo atleidimą.
Dievo pamokymas: Paprašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienius
rūpesčius ir priimant sprendimus.
Malda už mūsų Bažnyčią: Paprašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių,
regioninių Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.
Prašymai už vietines bendruomenes: Melskitės už kasdienius bendruomenės narių,
jų šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakykite Jam padėkojimu
arba giedojimu.

Siūlomos giesmės bendram giedojimui:
„Klajojau, Dieve, nevilty“ („Edeno aidai“, Nr. 13)
„Būk man vadu, o Valdove širdžių“ („Edeno aidai“, Nr. 44)
„Kalbėki, Jėzau, širdžiai“ („Edeno aidai“, Nr. 75)
„Dar trupučio reiks kantrybės“ („Edeno aidai“, Nr. 129)
„Yra pasaulyje viena vieta“ („Edeno aidai“, Nr. 185 A)
„Mūsų laukia Tėvynė dangaus“ („Edeno aidai“, Nr. 211)
„Nuostabus manęs laukia Dangus“ („Edeno aidai“, Nr. 212 A)
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Kvietimas misionieriškai tarnystei
Jėzus kviečia mus ne ti melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei
fizinius poreikius. „Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs,
ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas

mane

aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane.“ (Mato 25, 35–36)
Knygoje „Gydymo tarnystė“ mes skaitome: „Mes privalome gyventi dvejopą
gyvenimą – minčių ir veiksmų gyvenimą, tylios maldos ir nuoširdaus darbo
gyvenimą.“ („Gydymo tarnystė“, p. 380) Mūsų gelbėtojas užliejo mus tokia meile, kad
mes turime privilegija pasidalinti ja su draugais, kaimynais ir nepažįstamais mums
žmonėmis, kurie turi poreikių. Pasibaigus „10 maldos dienų“ laikui, paklauskite
Dievo, kaip jūs ir jūsų bažnyčia gali pasitarnauti aplinkiniams.

Planuodami

savo

tarnystes, neleiskite planams trukdyti melstis: Be abejonės, jūsų asmenines nukreiptas
į artimųjų išgelbėjimą pastangas, turi lydėti nuoširdžios maldos vienumoje. Norint
suprasti sielų gelbėjimo mokslą, reikia didelės išminties. Prieš eidami pas žmones,
pirmiau ateikite pas Jėzų. Tarnystė žmonėms prasideda prie Dangiškosios malonės
sosto.“ (Prayer, p. 313)
Štai, kai kurie būdai, kurie padės jums pamatyti, kaip galite padėti žmonėms.
Išsirinkite tarnysčių kryptis, kurios bus atsakas į žmonių poreikius, kuriems jūs
ruošiatės padėti.


Pamaitinkite sergantį brolį ar sese, draugą, kaimyną;



Pakvieskite kaimyną/kolegą į svečius;



Pamaitinkite benamį;



Paaukokite rūbų, kuriuos jūs patys norėtumėte gauti;



„Įsūnykite“ pagyvenusį žmogų. Nuolat jį lankykite, pagelbėkite namų ruošos
darbuose, padėkite apsipirkti, paruoškite valgyti, darbuokites jo namuose,
sode.



Iškepkite duonos ar pyragą ir pavaišinkite kaimyną;



Pasiūlykite savo pagalbą, jūsų apylinkės gyventojams, jų vykdomuose
projektuose;



Padėkite prižiūrėti ligonį arba neįgalūjį. Tuo jūs pagelbėsite juos prižiūrintiems;



Dalyvaukite socialiniuose projektuose;



Susipažinkite su naujais kaimynais arba su tais, kurių nepažįstate. Pasidalinkite
kokiomis nors vaišėmis su jais. Tegul jie pasijunta tarsi namuose;



Nupirkite maisto produktų ir perduokite juos sunkiai besiverčiančiai šeimai;



Pasiūlykite kartu studijuoti Bibliją;



Apsilankykite globos namuose;



Pamaitinkite studentą;



Paaukokite drabužių skurdžiai besiverčiančiai šeimai;



Jūsų bažnyčioje galima paruošti vietą, kurioje galėsite palikti rūbus, skirtus
stokojantiesiems;



Paaukokite jūsų kompiuterį ar kitą elektroninį įrenginį;



Paruoškite patarimus ir medžiagą sveikatos tema;



Paskambinkite sergančiąjam;



Pakalbinkite kaimynus, paklauskite, kaip jiems einasi;



Padovanokite knygą artimam žmogui, draugui, bičiuliui, kolegai;



Parenkite Evangelizacinę programą;



Dalinkitės Dievo žodžiu dovanodami lankstinukus – 10 Dievo įsakymų,
laikraščiu „Vilties šaltinis“;



Pasiūlykite kam nors iš draugų, atverti širdį Jėzui;



Pasidalinkite savo kulinariniais sugebėjimais puslapyje – „Sveikata ir gerovė“;



Dovanokite krikščionišką literatūrą



Nupirkite produktų ir atneškite žmogui, kuris prarado savo artimąjį;



Aplankykite ligoninės pacientą. Praskaidrinkite jo kasdienybę, paklauskite, kuo
galėtumėte padėti;



Paskaitykite pagyvenusiam žmogui;



Aplankykite vaikų namus ir pasiūlykite savo pagalbą;



Paskaitykite Biblija neregiams arba tiems, kurie patys negali skaityti;



Leiskite pernakvoti savo namuose stokojantį;



Savanoriškai pasidarbuokite namuose, kur gyvena ar laikinai būna žmonės,
patyrę smurtą;



Paaukokite kelias knygas vaikų namams;



Aplankykite senelių namus kartu su jaunimu. Paruoškite jiems šventinę
programą, giesmes;



Surenkite šventę vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų;



Sutvarkykite aplinką;



Organizuokite maldos namuose sveikatos, sporto ratelį. Pakvieskite draugus ir
kaimynus;



Pakvieskite žmones pažiūrėti filmą dvasine tema. Pasimelskite kartu;



Sugalvokite savo projektą tarnystei;
Daugiau apie pasiūlymus tarnystei:
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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Dievo pažadai maldai
Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios
„Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria
perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“
(Zacharijo 10, 1)
„Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo
labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“
(Luko 11, 13)
„O Globėjas Šventoji Dvasia, kurį Mano vardu Tėvas atsiųs, Jis išmokys jus
visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs... Jis ateis ir parodys pasauliui,
kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo.“ (Jono 14, 26; 16,8)
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau,
ir dar už juos didesnių, nes Aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite Mano
vardu, Aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Jei ko prašysite
Manęs Mano vardu, Aš padarysiu.“ (Jono 14, 12–14)
„Jis tarė man: „Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui. Ne galybe, ne jėga, bet
Mano Dvasia, skelbia Galybių VIEŠPATS.“ (Zacharijo 4, 6)

Dievo pažadai – atsakas į maldas
„Jei pasiliksite Manyje ir Mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik
norėsite, ir bus jums suteikta.“ (Jono 15, 7)
„Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume
gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku.“ (Hebrajams 4,
16)
„Todėl sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip
bus.“ (Morkaus 11, 24)
„Šaukis Manęs vargo dieną; išgelbėsiu tave, ir tu Mane šlovinsi.“ (Psalmynas
50, 15)
„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio
dalyko, jiems Mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę
mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų.“ (Mato 18, 19)
„Visa, ko tikėdami melsite, gausite.“ (Mato 21, 22)
„Ir ko tik prašysite Mano vardu, Aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas
Sūnuje. Jei ko prašysite Manęs mano vardu, Aš padarysiu.“ (Jono 14, 13–14)
„Tą dieną jūs manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei tik
prašysite Tėvą Mano vardu, Jis duos tai jums. Iki šiol jūs nieko neprašėte
Mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“ (Jono
16, 23–24)
„Mes tvirtai pasitikime Juo, nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mūsų
išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome
turį, ko esame prašę.“ (1 Jono 5, 14–15)
Pažadai apie Dievo galybę
„Argi yra Dievui negalimų dalykų? Aš sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais
metais, ir Sara turės sūnų.“ (Pradžios 18, 14)
„Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite.“ (Išėjimo 14, 14)
„Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui:
Dievui viskas įmanoma.“ (Morkaus 10, 27)
„Tasai, Kuris jus šaukia, yra ištikimas; Jis ir įvykdys!“ (1 Tesalonikiečiams 5, 24)
„Žinau, kad Tu gali visa padaryti; ką tik užsimoji, tą gali įvykdyti.“ (Jobo 42,
2)
„Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš
mus?! Jeigu Jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, tai
kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?!“ (Romiečiams 8, 31–32 )

„Tada Balakas tarė Bileamui: „Ką tu padarei? Aš atvedžiau tave prakeikti
mano priešus, o tu juos laiminte palaiminai!“ (Skaičių 23, 19)
„Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs? VIEŠPATS amžinasis Dievas, visų žemės
šalių

Kūrėjas.

Jis

nepailsta,

nepavargsta;

Jo

išmintis

neištiriama.

Nuvargusiam Jis duoda jėgų, bejėgiui atšviežina gyvastį. Net jaunuoliai
pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki
VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami,
nepails eidami.“ (Izaijo 40, 28–31)
Dievo pažadai vadovauti
„Argi tau neįsakiau: ‘Būk stiprus ir ryžtingas’? Taigi nesibaimink ir
nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, su tavimi, kad ir kur eitumei!“
(Jozuės 1, 9)
„Būk tikras, Aš esu su tavimi! Globosiu tave, kad ir kur eitum, ir sugrąžinsiu
tave į šią žemę. Niekada tavęs nepaliksiu, kol neįvykdysiu, ką tau
pažadėjau.“ (Pradžios 28, 15)
„Štai siunčiu Aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią
parengiau.“ (Išėjimo 23, 20)
„Tačiau ieškosi ten VIEŠPATIES, savo Dievo, ir rasi Jį, jei ieškosi visa širdimi
ir visa siela.“ (Pakartoto įstatymo 4, 29)
„Šaukis Manęs, ir Aš atsiliepsiu! Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių,
kurių nežinojai.“ (Jeremijo 33, 3)
„Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva tebūna
nukasta. Uolėta žemė pavirs lyguma, kalvotos apylinkės slėniais. Tada
VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta! Visa žmonija drauge Ją išvys, nes Pats
VIEŠPATS tai pažadėjo Savo lūpomis!“ (Izaijo 40, 4–5)
„VIEŠPATS sako: „Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti;
patarsiu tau, lydėdamas tave akimis.“ (Psalmynas 31, 8)
„Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, nepaliks tavęs vieno ir
neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“ (Pakartoto įstatymo 31, 8)
„Kas tik pagarbiai bijo VIEŠPATIES, tas sužino iš Jo taką, kuriuo eiti turėtų.“
(Psalmynas 25, 12)
„Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU ir nesiremk vien savo įžvalga. Pripažink
Jį visur, kad ir ką darytum, ir Jis ištiesins tavo kelius.“ (Patarlių 3, 5–6)
„Duodi alkstančiam duonos ir palengvini varguolio gyvenimą, šviesa tau
užtekės tamsoje, tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis. VIEŠPATS visuomet
bus tavo vadovas, ir sausros išdegintoje šalyje tave pasotins. Jis atnaujins

tavo jėgas, ir tu būsi kaip laistomas sodas, kaip niekada neišsenkantis
šaltinis.“ (Izaijo 58, 10–11)
„Atsiliepsiu pirmiau, negu jie šauksis, išklausysiu, dar jiems tebekalbant.“
(Izaijo 65, 24)
Dievo pažadai širdie pakeitimui
„Aš duosiu jiems širdį, kad pripažintų, jog Aš esu VIEŠPATS. Jie bus mano
tauta, o Aš būsiu jų Dievas, nes jie visa širdimi sugrįš pas Mane.“ (Jeremijo 24,
7)
„Be to, VIEŠPATS, tavo Dievas, apipjaustys tavo širdį ir tavo palikuonių
širdis, kad mylėtumei VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela ir
išliktumei gyvas.“ (Pakartoto įstatymo 30, 6)
„Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų
akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį.“ (Ezechielio 36, 26)
„Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki
Kristaus Jėzaus dienos.“ (Filipiečiams 1, 6)
„Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai
atsirado nauja.“ (2 Korintiečiams 2, 19–20)
„Aš įstatymu numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas
kartu su Kristumi. 20 Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.
Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane
ir paaukojo Save už mane.“ (Galatams 2, 19–20)
„Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei
nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. Tasai,
kuris jus šaukia, yra ištikimas; Jis ir įvykdys!“ (1 Tesalonikiečiams 5, 23–24)
„Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano
veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu Savo dangaus buveinėje,
atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.“ (2 Metraščių 7, 14)
„Juk Tu, Viešpatie, geras ir atlaidus, kupinas ištikimos meilės visiems, kurie
tavęs šaukiasi.“ (Psalmynas 86, 5)
„Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas
danguje jums atleistų jūsų nusižengimus.“ (Morkaus 11, 25)
„Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas
Kristuje jums buvo atlaidus.“ (Efeziečiams 4, 32)
„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų
mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“ (1 Jono 1, 9)

„VIEŠPATS sako: „Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo
nuodėmių, bet Aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it
kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna.“ (Izaijo 1, 18)
„Aš, Aš Tas, Kuris dėl Savęs naikina tavo nusižengimus, Aš tavo nuodėmių
neatminsiu.“ (Izaijo 43, 25)
„Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį:
‘Pažinkite VIEŠPATĮ!’ Visi, maži ir dideli, pažins Mane, tai VIEŠPATIES
žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“ (Jeremijo
31, 34)
„Kuriame turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą Jo malonės
gausa.“ (Efeziečiams 1, 7)
„Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė,
nugalinti pasaulį, – mūsų tikėjimas!“ (1 Jono 5, 4)
„Tačiau visa mes lengvai nugalime per Tą, kuris mus pamilo.“ (Romiečiams 8,
37)
„Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų
Kristų.“ (1 Korintiečiams 15, 57)
„Nebijok, nes Aš su tavimi, nebūgštauk, nes Aš tavo Dievas! Stiprinsiu tave,
padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešine.“ (Izaijo 41, 10)
„Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas
ugningas piktojo strėles.“ (Efeziečiams 6, 16)
„Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas
kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo Save už
mane.“ (Galatams 2, 20)
„Nes Dievas iš Savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti! (Filipiečiams 2,
13)
„Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.“ (Galatams
5, 16)
„O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis. Mūsų
Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis!“ (Romiečiams 16, 20)
Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą,
kad galėtumėte suvokti Dievo valią  kas gera, tinkama ir tobula.“ (Romiečiams
16, 20)
„Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra
jame Tėvo meilės.“ (1 Jono 2, 15)
Dievo pažadai sveikatai

„Jeigu iš tikrųjų klausysite VIEŠPATIES, savo Dievo, balso,  sakė Jis,  ir
darysite, kas dora Jo akyse, paisydami Jo įsakymų ir laikydamiesi visų Jo
nuostatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau egiptiečius, nes esu
jus gydantis VIEŠPATS.“ (Išėjimo 15, 26)
„Tebūna tavo durų velkės iš geležies ir vario; būk saugus visas savo dienas!“
(Pakartoto Įstatymo 33, 25)
„Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela, ir nepamiršk, koks Jis geras! Jis atleidžia
visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Jis atperka tavo gyvastį iš kapo
ir apgaubia tave meile ir gailestingumu, Jis sotina tavo gyvenimą gėrybėmis,
kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.“ (Psalmynas 103, 2–5)
„Nebūk išmintingas tik savo paties akyse; pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir
venk pikta. Tai teiks sveikatą tavo kūnui ir atgaivą tavo kaulams.“ (Patarlių 3,
7–8)
„Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su
negalia, toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, ir
mes Jį laikėme nieku. Tačiau Jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų
skausmus. O mes laikėme Jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet
Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant Jo krito kirčiai už mūsų kaltes.
Bausmė ant Jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis.“
(Izaijo 53, 3–5)
„Gydyk mane, VIEŠPATIE, kad tikrai būčiau išgydytas; gelbėk mane, kad
būčiau išgelbėtas, nes tu  mano gyrius.“ (Jeremijo 17, 14)
„Grąžinsiu tau sveikatą, tavo žaizdas užgydysiu,  tai VIEŠPATIES žodis, 
nors jie ir vadino tave ‘Atmestąja’, ‘Sionu, kuris niekam nerūpi’.“ (Jeremijo 30,
17)
„Štai atnešiu jai vaistą ir išgijimą, išgydysiu juos ir apreikšiu jiems tikros
gerovės perteklių.“ (Jeremijo 33, 6)
Bet jums, bijantiems Mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais
spinduliais. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo.“
(Malachijo 3, 20)
„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie
tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda
išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus
atleista.“ (Jokūbo 5, 14–15)
Dievo pažadai dėl jėgos, kuri padės išpildyti Jo valią

„Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis
nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų
vargas ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę. Mes
nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o
neregimieji amžini.“ (2 Korintiečiams 16–18)
„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių!“
(Galatams 6, 9)
„Aš visa galiu Tame, Kuris mane stiprina.“ (Filipiečiams 4, 13)
„Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!“ (Filipiečiams
2, 13)
Bet man Jis atsakė: „Gana tau Mano malonės, nes Mano galybė tampa tobula
silpnume.“ Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus
galybė apsigyventų manyje.“ (2 Korintiečiams 12, 9)
Dievo pažadai liudijantiems Dievą
Nenusigąskite, nebijokite:

argi Aš

jau seniai

to

nepaskelbiau ir

neapreiškiau? Juk jūs Mano liudytojai! Ar yra gi kitas Dievas be Manęs? Ar
yra kokia nors Uola be Manęs?“ (Izaijo 44, 8)
„Kelkis, nušvisk! Tavo šviesa atėjo, VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito!“
(Izaijo 60,1)
„O visa tai iš Dievo, Kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums
sutaikinimo tarnystę.“ (2 Korintiečiams 5, 18)
„Bet VIEŠPATS man atsakė: „Nesakyk: ‘Esu tik vaikas!’ Kur tik tave siųsiu,
ten eisi, ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi!“ (Jeremijo 1, 7)
„Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite
mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės
pakraščių.“ (Apaštalų darbai 1, 8)
„O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji
liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus To, Kuris pašaukė jus iš
tamsybių į Savo nuostabią šviesą.“ (1 Petro 2, 9)
„Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę
įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.“
(1 Petro 3, 15)

