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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:  
„Po dalyvavimo dešimtyje maldos dienų mano dvasinis gyvenimas visiškai pasikeitė.“ (Josphat T.)  
„Palaiminimai buvo neišmatuojami. Šventoji Dvasia akivaizdžiai buvo tarp mūsų! (Barbara J.)  
„Dešimt maldos dienų priartino mūsų bendruomenės narius prie Viešpaties. Draugystė tapo 
mielesnė, o žmonės pareiškė, kad yra labiau pasiryžę vykdyti misiją ir laimėti sielas. (Arlene A.) 
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)  
„Kas tik šauksis VIEŠPATIES vardo, tas bus išgelbėtas.“ (Joelio 3, 5)  
„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 yra arčiau nei gali atrodyti. Jis trokšta išlieti savo palaiminimus 
mūsų šeimoms, mūsų bažnyčiai, mūsų kaimynams ir pasauliui, kuriame gyvename! 
Mūsų maldų tema – „GRĮŽKIME PRIE AUKURO: PARUOŠKIME VIETOS DIEVUI“  
Skubėjau ir jaudinausi. Buvau piktas ir pasimetęs. Užsiėmęs ir palūžęs.  
Tai tik keletas žodžių, kuriais žmonės visame pasaulyje bando apibūdinti savo gyvenimą 
šiuolaikiniame, nuolat besikeičiančiame pasaulyje. 
Jei jūs taip pat išgyvenate žūstančio pasaulio sunkumus, kviečiame jus į 10-ies maldos dienų kelionę 
į pačią Dievo širdį – vietą, kur išvaduojama nuo visų sunkumų, aptvarstomos žaizdos ir atgaunamos 
jėgos. Jūs turėsite galimybę iš naujo atstatyti jūsų, Gyvojo Dievo šlovinimo aukurą, nes Jis pažadėjo: 
„Kai jūs šauksitės Manęs, kai ateisite ir kreipsitės į Mane malda, Aš jus išklausysiu.“  (Jeremijo 
29, 12) 
Kartu melskimės dėl mūsų asmeninių ir šeimyninių garbinimo aukurų atnaujinimo, kad Šventoji 
Dvasia keistų mus ir suteiktų mums jėgų skelbti paskutinę Dievo vilties žinią!  
 
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.  
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Mes pasitikime Dievo pažadais  
Didi palaima – prašyti Dievą išpildyti Jo pažadus. Visi Dievo įsakymai ir įsakai taip pat yra Jo 
pažadai. Mat Dievas niekuomet neprašys mūsų padaryti tai, 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 taiką, 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 būsimasis 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 bei suteikti ‘nepalyginti daugiau 
negu mes prašome ar išmanome.’ (Efeziečiams 3, 20)“ (Elena Vait. p. 121 „Paslėpti lobiai“,) 
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TIKĖJIMAS 
Pranašystės Dvasia mus padrąsina, kad „malda ir tikėjimas padarys tai, ko negali padaryti jokia 
žemiška jėga.“ (Elena Vait. p. 377 „Gydymo tarnystė“,) Ji primena, kad mes „galime prašyti bet 
kokios Jo pažadėtos dovanos. Po to turime tikėti, kad gavome, ir padėkoti Dievui už tai.“ (Elena Vait. 
p. 301 „Ugdymas“,) 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 dalytis 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!  
 
APIE AUTORIŲ 
Dwain N. Esmond – filosofijos daktaras, studentas, rašytojas, redaktorius, įšventintas pastorius. 
Daugiau nei 28 metus pastorius  Dwain tarnauja Viešpačiui. Jis buvo vice-prezidentas ir redaktorius 
Review and Herald Publishing asociacijoje. 2015 m. autorius tapo Ellen G. White Estate 
direktoriaus/redaktoriaus pavaduotoju. Jis redagavo kelis žurnalus. Vienas iš jų, jaunimui skirtas 
žurnalas Insight Magazine, kuriam autorius atidavė 11 metų. Dwain yra 3 populiariausių jaunimui 
skirtų knygų, tapusių bestseleriais ir daugiau nei 350 leidinių autorius. Dabar autorius vadovauja 
verčiant ir leidžiant White Estate medžiagą „Pranašystės dovana Šventajame Rašte ir istorijoje“. Tai 
akademinis darbas apie Šventosios Dvasios veikimą pranašystėse. Taip pat dirba su kūriniais  –  
2021 m. „E. Vait tikėjimas“, „Jėzus: vardas aukščiau visų vardų“; ir paskutiniuoju rinkiniu – „Trijų 
angelų žinia“ (2022). Kartu su juo tarnauja jo mylima žmona Kemba ir jų sūnus Dwainas jaunesnysis. 
Dešimties maldos dienų medžiagą ruošia Tarnautojų asociacija, Generalinė Septintosios dienos 
adventistų konferencija. 
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Jei nenurodyta kitaip, Rašto eilutės cituojamos iš: 
Senasis Testamentas. Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė  Antanas Rubšys.  
Naujasis Testamentas. Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. Lietuvos Biblijos draugija, 
Vilnius, 2012. 
 
 
1 DIENA  
MALDA UŽ ŠIRDŽIŲ SUSIJUNGIMĄ  
Kur tu? 
„Bet VIEŠPATS Dievas pašaukė žmogų ir paklausė: ‘Kur tu?‘“ (Pradžios 3, 9) 
 
Pats svarbiausias klausimas  
Ar yra svarbesnis klausimas už tą, kurį Dievas paklausė ką tik puolusį Adomą? Žinoma, Dievas gerai 
žinojo, kur yra Adomas ir Ieva. Dievas yra visažinantis, todėl tikrasis klausimas buvo, Adomai, ar 
žinai, kur esi tu? Adomas ir Ieva nepakluso Dievui (Pradžios 3, 4), ir dėl jų nepaklusnumo buvo 
pažeistas iki tol buvęs tobulas ryšys tarp Dievo ir Jo kūrinijos. Vieta, kur Dievas susitikdavo su 
Adomu ir Ieva kiekvieną ankstesnę dieną, tą dieną buvo tuščia. Tą dieną, pirmieji kada nors sukurti 
veidai, nesukėlė šypsenos jų Kūrėjui. Rankos, kurias Jis nulipdė iš molio, tą dieną Jo neapkabino. 
Širdys, kurių plakimas dažnai sinchronizavosi su Jo alsavimu, tą dieną buvo keistai tolimos, beveik 
neplakė. 
 
Nepakankamai 
Elena Vait rašo: Šėtonas pavaizdavo šventajai porai, kad pažeidę Dievo Įstatymą jie laimės. Ar ne 
tuos pačius samprotavimus mes girdime šiandien? (p. 35. Patriarchai ir pranašai,)  Adomas ir Ieva, 
paklusdami velniui, suklydo. Velnias įtikino juos, kad Dievas jiems pasiūlė nepakankamai, kad vien 
artimo, nuoširdaus bendravimo su Dievu nepakanka. Akimirksniu švelnus, kupinas nuostabiausių 
kvapų Edeno klimatas pasikeitė. „Atrodė, kad oras, iki tol buvęs švelnios ir vienodos temperatūros, 
ėmė darytis šaltas. Ankstesnė jų meilė ir ramybė išnyko, o jos vietoje atsirado nuodėmės pojūtis, 
ateities baimė, sielos nuogumas. Ankstesni juos dengę spindintys drabužiai dabar išnyko, ir jie 
stengėsi kuo nors pridengti savo nuogumą, nes negalėjo neapsirengę pasirodyti Dievui ir šventiesiems 
angelams. (Patriarchai ir pranašai, p. 37–38) Nuodėmė pakeitė vienintelių kūrinių Edene, kuriuos 
Dievas sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, dvasinę būseną. Iš tikrųjų tai sunaikino Dievo 
panašumą juose.  
 
Metas maldai  
Nuo suardytų Adomo ir Ievos santykių su Dievu iki nutrauktų santykių lavinos, kuriuos matome 
šiandienos pasaulio žmonių veiduose, galbūt, nėra nieko svarbiau, už ką turėtume melstis, nei malda 
už sugrįžimą ten, kur mūsų laukia Dievas.  
Prabėgo tūkstantmečiai, tačiau melas, pražudęs Adomą ir Ievą, nepasikeitė. Ir šiandien šėtonas teigia, 
kad Dievas kažką slepia nuo mūsų, kad Juo negalima pasitikėti, kad Dievo nepakanka. 
Šis teiginys ypač patrauklus technologijų kupiname skaitmeniniame amžiuje, kai daugybė įvairiausių 
įrenginių ir susisiekimo galimybių žada tam tikrą dvasinę nirvaną, aukštesnę būseną, kurioje galime 
patys valdyti savo likimą, užuot nusižeminę prieš mus sukūrusį Dievą. Dabar pats laikas atmesti 
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šėtono melą ir grįžti pas Tą, kuris pamilo mus amžina meile, pas Tą, kuris nesiliauja reikštis ištikimąja 
meile. (žr. Jeremijo 31, 3) 
 
Galingas pažadas  
„Nuostabu, kad mes galime efektyviai melstis. Kad būdami pasiklydę, mirtingi, mes turime galimybę 
pateikti savo prašymus Dievui. Kokios aukštesnės galios gali trokšti žmogus, nei ši – būti susietam 
su begaliniu Dievu? Silpnas, nuodėmingas žmogus turi privilegiją kalbėtis su savo Kūrėju. Galime 
ištarti žodžius, kurie pasiekia Visatos Karaliaus sostą. Eidami keliu galime kalbėtis su Jėzumi, o Jis 
atsako: Aš tavo dešinėje“ (Ellen G. White, Prayer, p. 7).  
 
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. 
 
Melskimės Dievo Žodžiu  
„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)  
 
„Aš būsiu jų Dievas“  
Dieve, ačiū Tau, kad atėjai mūsų surasti, kai padarėme viską, kad nutrauktume santykius su Tavimi. 
Ačiū, kad myli mus amžina meile ir kad nuolat, nuosekliai, akivaizdžiai kiekvieną kiekvienos dienos 
akimirką kvieti mus pas save. Ačiū Tau, Dieve, už meilę, kuri vis dar ieško nusidėjėlių! Amen. 
 
„Visa širdimi“  
Brangusis Jėzau, dėkojame Tau už pažadą duoti naują širdį, širdį, kuri ieško Dievo ir pasitiki Juo 
nepriteklių ir pertekliaus laikais. Išpildyk savo pažadą dėl naujos širdies, pilnos meilės Tau. Amen.  
 
„Jie bus Mano tauta“  
Dieve, neįtikėtina, kad Tu pavadinai mus savo tauta, kai mes palikome Tave. Dėkojame, kad pridengi 
mus tobulu Jėzaus Kristaus gyvenimu ir suteiki mums naują vardą (žr. Apreiškimo 2,17). Amen. 
 
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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2 DIENA 
VIETA ATMINTI 
Pašventinti ir atminti 
„Ten Abromas pastatė jam pasirodžiusiam VIEŠPAČIUI aukurą.“ (Pradžios 12, 7) 
 
Pašventinimas ir atminimas 
Biblijoje aukurai visada žymi pašventinimo ir atminimo vietas. Jie yra išorinis asmeninio ryšio su 
Dievu, tikrojo ir gyvojo Dievo pripažinimo ir garbinimo simbolis. Aukurai dažnai buvo statomi 
susitikimus su Dievu, kurie turėjo didelę įtaką kažkieno gyvenimui, atminti. Kai Dievas padarydavo 
ką nors „ypatingą“, „antgamtinį“ ar „neįmanomą“, Dievo apreiškimo gavėjai dažnai nenorėjo to 
pamiršti, todėl toje vietoje pastatydavo aukurą, kuris primintų vietą, kur jie matė Dievo veikimą.  
Kai Pradžios knygos 12, 7 Dievas pasakė Abromui, kad Jis atiduos Kanaano žemę jo palikuonims, 
norėdamas atsiminti šį „nepaprastą“ susitikimą su Dievu, Abromas pastatė ten aukurą. Tą akimirką 
Dievas pažadėjo pranokti viską, kas buvo įprasta Abromo gyvenime, ir iš jo palikuonių padaryti 
didelę ir galingą tautą. Kai Izaokas klajojo po Geraro dykumą ir kovojo su vietiniais dėl vandens 
šulinio, jam pasirodė Dievas ir tarė: „Aš esu tavo tėvo Abraomo Dievas. Nebijok, nes Aš esu su 
tavimi! Laiminsiu tave ir padauginsiu tavo palikuonis dėl savo tarno Abraomo“ (Pradžios 26, 24). 
Izaokas paminėjo šį dievišką susitikimą, pastatydamas aukurą toje vietoje, nes jo susitikimas su Dievu 
buvo „antgamtinis“. Dievas sutrikdė natūralią Izaoko gyvenimo tvarką, kad patvirtintų, jog Jo 
pažadas Izaoko tėvui dabar tapo ir pažadu Izaokui. Izaoko sūnus Jokūbas nukeliavo į vietą, vadinamą 
Beteliu (Pradžios 35, 3), ir pastatė aukurą Dievo, kuris pasirodė jam bėgant nuo Ezavo, garbei. 
Kadangi tas susitikimas su Dievu buvo „neįtikėtinas“, Jokūbas ten pastatė aukurą. Kai Gideonas 
slėpėsi nuo midjaniečių, jis buvo maloniai nustebintas, kai jam ramiai besidarbuojant, pasirodė 
Dievas ir pašaukė vesti tautą į pergalę. Gideonas buvo taip sujaudintas, ir kadangi  jo susitikimas su 
Dievu buvo „ypatingai taikus“, toje vietoje jis pastatė aukurą ir pavadino jį „Viešpats yra ramybė“ 
(Teisėjų 6, 24).  
 
Niekuomet nepamiršiu 
Kai daugelis Dievo galingus veiksmus savo gyvenime laiko tik atsitiktinumu ar aplinkybių sutapimu, 
kiti pripažįsta Dievo veikimą ir daro viską, ką gali, kad niekada nepamirštų to, ką Jis padarė. Ir jų 
pastangos nelieka nepastebėtos: būsimus keliautojus gyvenimo kelyje laimina tikinčiųjų pastatyti 
aukurai. Elena Vait pažymi: „Abraomas parodė mums vertą pavyzdį. Jo gyvenimas buvo maldos 
gyvenimas. Visur, kur tik jis statė savo palapinę, šalia visuomet buvo pastatytas jo aukuras, 
kviečiantis visus, kurie buvo stovykloje, rytinei ir vakarinei aukai. Kai jo palapinė būdavo išardoma, 
aukuras likdavo. Klajojantys kanaaniečiai gavo nurodymus iš Abraomo, ir visur, kur nors vienas iš 
jų ateidavo prie tokio aukuro, ten jis garbindavo Gyvąjį Dievą“ (Iš Eternity Past, p. 76). 
Kokius dangiškus palaiminimus norite prisiminti ateityje? O kokį aukurą Dievui šiandien pastatysite? 
Pasikalbėkite su savo Dievu. 
  
Malda Dievo Žodžiu   
„Ten Abromas pastatė jam pasirodžiusiam VIEŠPAČIUI aukurą.“ (Pradžios 12, 7)  
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„Jis pastatė aukurą“ 
Dieve, šią dieną noriu prisiminti, ką Tu padarei mano gyvenime, kaip Tu veikei, kai buvau 
klystkeliuose, kaip Tu mane išgelbėjai. Noriu prisiminti ir šlovinti Tave už Tavo mylinčią malonę 
man. Prisimenu Tavo gerumą ir atsakydamas į tai, (iš naujo) pašvęsiu Tau savo gyvenimą. Amen.  
 
„Aukuras Viešpačiui“  
Viešpatie Dieve, Tu ir tik Tu vienintelis nusipelnei mūsų šlovinimo, garbinimo ir mūsų pasišventimo. 
Nėra kito tokio Dievo kaip Tu: Tu toks mylintis, toks malonus, toks kantrus, toks gailestingas, toks 
galingas ir toks norintis gelbėti bei padėti. Mūsų akys nukreiptos į Tave, Viešpatie. Mūsų širdys yra 
Tavo. Mūsų garbinimas ir šlovinimas skirti tik Tau, nes Tu esi vertas! Amen.  
 
„Jam pasirodžiusiam VIEŠPAČIUI“  
Tėve, Tavo buvimas visada supa mus – išties, ir netgi arčiau, nei mes galime suvokti. Tu atskleidi 
save per Bibliją, Pranašystės Dvasią, pamokslus, maldą ar kitus žmones, ir mes dėkojame Tau, kad 
leidi mums Tave regėti. Džiaugiamės Tavo visapusiško buvimo tikrumu per Tavo Šventąją Dvasią ir 
kviečiame Tave gyventi mumyse kaip gyvuose induose. Šlovink save per mus. Parodyk mums, kaip 
mylėti aplinkinius žmones ir vesti juos į Tavo tiesą. Amen.  
 
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 
GYVENIMO RITMAS 
Rytas ir vakaras 
„Jie turės dalyvauti kas rytą dėkojant ir šlovinant VIEŠPATĮ, panašiai ir kas vakarą.“ (1 
Metraščių 23,30) 
 
Gyvenimas su Dievu  
Perskaičius 1 Metraščių knygos 23 skyrių, matome, kad Dievas įsakė levitams – tiems, kurie rūpinosi 
senovės žydų šventykla ir tarnyste joje – dalyvauti (kituose vertimuose „stovėti“) Jo akivaizdoje, 
kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą dėkojant ir šlovinant Jį. Ši apeiga atsirado dėl kito nurodymo, kurį 
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Dievas davė Mozei, kai paprašė izraelitų „Tepadaro jie Man šventyklą, idant galėčiau gyventi tarp 
jų.“ (Išėjimo 25, 8). Dievas dar įsakė: „Vieną avinėlį atnašausi rytą, o kitą avinėlį  – temstant.“ 
(Išėjimo 29, 39) 
 
Gyvenimas tarp 
Izraelitų gyvenimas buvo skirtas gyventi tarp dviejų kasdienių, pagrindinių dvasinių patirčių. Dievo 
tauta turėjo pradėti ir baigti kiekvieną dieną su Juo. Jie niekada neturėjo priimti Jo išganingos malonės 
kaip savaime suprantamo dalyko. Jiems reikėjo Dievo galios, kuri apsaugotų juos nuo išorinių 
grėsmių, kai jie ėjo per priešišką dykumą pakeliui į Pažadėtąją žemę. Juos reikėjo saugoti nuo vidinių 
pagundų – noro siekti egiptietiškų vertybių ir praktikuoti egiptietišką dvasingumą, bei vadovautis 
egiptietiškomis nuostatomis, išmoktomis nelaisvėje. Rytinės ir vakarinės aukos buvo Dievo būdas 
įskiepyti pamaldumo pavyzdį izraelitams ir jų šeimoms, kuriuo jie turėtų sekti, būdas kurti teisingus 
santykius su Juo. Štai kaip Elena Vait apibūdina šią šventą, iškilmingą kasdienę patirtį:  
Kai kunigai įžengdavo į šventąją rytinėms ir vakarinėms smilkymo apeigoms, kasdienė auka jau 
būdavo paruošta aukojimui ant aukuro, stovinčio išoriniame kiemelyje. Garbintojams, susirinkusiems 
Padangtėje, tai būdavo jaudinantis momentas. Prieš priartėdami prie Dievo per kunigo tarnystę jie 
turėjo rimtai pažvelgti į savo širdį ir išpažinti savo nuodėmes. Visi tyliai meldėsi, atsigręžę į šventąją. 
Taigi jų prašymai kilo su smilkalų debesiu, o tikėjimas juos siejo su malonėmis pažadėtojo 
Išgelbėtojo, kurį pranašavo Permaldavimo auka. Rytiniam ir vakariniam aukojimui skirtos valandos 
buvo šventos, ir visa žydų tauta ėmė jų laikytis kaip nustatyto garbinimo laiko. Ir kai vėlesniais laikais 
žydai buvo išsklaidyti kaip belaisviai po tolimas šalis, jie nustatytą valandą vis gręždavo savo veidus 
į Jeruzalę ir maldomis kreipdavosi į Izraelio Dievą. Šis paprotys yra geras pavyzdys, kaip 
krikščionims melstis rytą ir vakare. Nors Dievas smerkia mechanišką apeigų kartojimą be šlovinimo 
dvasios, Jis laimina tuos, kurie iš meilės Jam kas rytą ir vakarą lenkiasi maldai, atgailaudami už 
padarytas nuodėmes ir prašydami trokštamų palaiminimų. (Patriarchai ir pranašai, p. 276–278) 
Jei jūsų krikščioniškas gyvenimas prarado savo ritmą, paprašykite, kad Dievas atnaujintų jūsų 
įsipareigojimą šiandien rytiniam ir vakariniam šlovinimui.0 
Pasikalbėkime su savo Dievu. 
 
Malda Dievo Žodžiu  
„Jie turės dalyvauti kas rytą dėkojant ir šlovinant VIEŠPATĮ, panašiai ir kas vakarą.“ (1 Metraščių 
23, 30)  
 
Kas rytą  
Jėzau, mes norime pradėti savo dienas su Tavimi. Prašau, pažadink mus, kad galėtume mėgautis 
bendravimu su Tavimi. Padėk mums tai padaryti kasdieniu įpročiu, ne skubėti ir neatidėlioti. Padėk 
mums kiekvieną dieną mintyse iškelti Tave ir padaryti svarbiausiu mūsų gyvenime. Amen.  
 
 
 
Dėkoti ir šlovinti VIEŠPATĮ 
Tėve, mes skubame atnešti Tau įvairius mūsų prašymus, skundus, pageidavimus, kartais pamiršdami, 
kad Tu esi Asmenybė, o ne pardavimų automatas. Primink mums visas savo charakterio ypatybes, 
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visus mažus ir didelius darbus, kuriuos padarei ir darai dėl mūsų, kad mes galėtume už juos dėkoti ir 
šlovinti Tave. Tiesiog dabar primink priežastis, kodėl turime Tave šlovinti. Amen. 
 
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 Kristaus” („Edeno aidai”, Nr 181) 
• „Dirbkime, kol dar laikas” („Edeno aidai”, Nr 177) 
• „Štai matau aš tolumoj” („Edeno aidai”, Nr 175) 
 
 
4 DIENA 
ATSTATYKITE IR JIS VĖL SUGRĮŠ 
Kas sugrąžina Dievą 
„Ateikite arčiau prie manęs. Visi žmonės priėjo arčiau prie jo. Jis atstatė VIEŠPATIES aukurą, 
kuris buvo nuverstas.“ (1 Karalių 18, 30)  
 
Kai liovėsi lyti 
Atmosfera tą lemtingą dieną buvo įtempta, nors siaubinga tyla apėmė Karmelio kalną. Anksčiau 
Karmelio kalnas buvo puošni vieta, kur sruveno niekada neišdžiūvantys upeliai, o jo derlingus šlaitus 
dengė nuostabios gėlės ir vešlios giraitės. Tačiau, paveiktas pražūtingo prakeiksmo, šis grožis sunyko. 
(Pranašai ir karaliai, p. 102) Viskas pasikeitė. Sausra, trukusi trejus su puse metų, viską išdegino. 
Kalnas tapo plikas. (žr. 1 Karalių 17,1; Jokūbo 5, 17) Štai kaip Elena Vait aprašo to meto Izraelį: 
„Slenka metai, o lietaus vis nėra. Žemė išdeginta tarsi ugnies. Svilinantis karštis sunaikina likusią 
augmeniją. Versmės išdžiūva, o šen bei ten klajoja išsekusios baubiančios kaimenės ir mekenančios 
bandos. Kadaise vešėję laukai tapo lyg deginantis dykumos smėlis, apleisti tyrai... Kadaise klestintys 
miestai ir kaimai virto gedulo vietomis. Alkis ir troškulys įspėja žmones ir galvijus apie baisią mirtį. 
Vis labiau ir labiau artėja siaubą keliantis badas“. (Pranašai ir karaliai, p. 88) 
 
Vidinė sausra  
Galbūt didesnė už tautą apėmusią fizinę sausrą, buvo dvasinė sausra, dėl kurios Dievo tautos dvasia 
išdžiūvo, o tikėjimas išseko. Izraelį valdė piktasis karalius Ahabas ir jo žmona Jezabelė. Sidonietė 
Ahabo nuotaka susilpnino jo ištikimybę Dievui. Būtent šiuo katastrofišku dvasinio atsimetimo metu 
Dievas pašaukė pranašą Eliją. Elena Vait rašo apie Eliją: „Ahabo karaliavimo dienomis gyveno 
tikėjimo ir maldos žmogus, kurio bebaimei tarnystei buvo skirta sustabdyti spartų Izraelio atsimetimo 
plitimą.“ (Pranašai ir karaliai, p. 85) 
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Jis atstatė VIEŠPATIES aukurą 
Po to, kai Baalo ir Astartės pranašams nepavyko priversti savo dievų pasiųsti ugnies, „atėjus metui 
atnašauti auką“ (1 Karalių 18, 30) Elijas pakvietė žmones ir atstatė VIEŠPATIES aukurą, kuris buvo 
nuverstas. Elijas tiesiogine prasme ne tik sugrąžino tautą prie tikrojo šlovinimo aukuro; jis pakvietė 
tautą prie kasdienio, nuolatinio tikrojo Dievo šlovinimo aukuro! Viso Izraelio garbinimo aukuras 
buvo nuverstas, bet Izraelio asmeniniai ir šeimos aukurai buvo nuversti jau seniai. 
 
Kas sugrąžina Dievą 
Tai buvo tikro, nuoširdaus šlovinimo atkūrimas, paskatinęs Dievą atsiliepti Karmelyje. Pirmasis Elijo 
tautinio dvasinio atgimimo veiksmas buvo nuversto aukuro atstatymas. Jei jūsų asmeninis ar šeimos 
šlovinimo aukuras nuverstas, atstatykite jį ir tegul Dievo Artumo ugnis apgaubia visus, kurie 
susirenka Jį šlovinti! 
Pasikalbėkime su savo Dievu. 
 
Malda Dievo Žodžiu  
„Ateikite arčiau prie manęs. Visi žmonės priėjo arčiau prie jo. Jis atstatė VIEŠPATIES aukurą, 
kuris buvo nuverstas.“ (1 Karalių 18, 30) 
 
Žmonės priėjo arčiau prie jo  
Jėzau, Tavo Šventoji Dvasia įtikino izraelitų širdis ant Karmelio kalno, kai Elijas atstatė aukurą. 
Lygiai taip pat prašome, kad šiandien įtikintum mūsų širdis. Parodyk mums mūsų nuodėmes, kad 
Jėzuje rastume atleidimą ir malonę įveikti jas. Priartink mus prie savęs, atskleisk mūsų širdims Tavo 
šventumo grožį ir suteik mums Tavęs ilgesį, kokio dar neturėjome. Amen. 
 
Jis atstatė VIEŠPATIES aukurą  
Mūsų Tėve, mes kalti, kad nepaisėme kasdienio, nuolatinio buvimo su Tavimi – pastovaus šlovinimo 
– tiek asmeninio, tiek šeimoje. Suteik mums naują širdį, naują mąstymą ir paskatink mus atkurti 
nuolatinius šlovinimo ir atsidavimo Tau santykius. Padėk mums būti sąmoningiems ir nuosekliems. 
Sustiprink mūsų tikėjimą, kad per Tavo buvimą mumyse apsigyventų tikroji religiją. Amen. 
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) 
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5 DIENA 
IEŠKOSIU TAVĘS ANKSTYVĄ RYTĄ 
Jėzus – ankstyvas paukštis 
„Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir 
pats Tėvas tokių garbintojų ieško.“ (Jono 4, 23) 
 
Aukuro tiesa  
Jėzaus gyvenime yra „aukuro tiesa“, į kurią turėtų koncentruotis kiekvienas krikščionis. Pastarąsias 
kelias dienas mes daug kalbėjome apie aukurus Šventajame Rašte ir apie tų, kurie juos statė, 
gyvenimus. Aukuras yra tikrojo ir gyvojo Dievo garbinimo vietos ir laiko metafora. Norint garbinti 
Dievą, nereikia turėti fizinio aukuro. Tiesą sakant, jei Jėzaus sekėjas gyvena nuolat, nuoširdžiai, giliai 
per Bibliją bendraudamas su Dievu, jis jau pastatė tokį patį tikrą aukurą, kokį Elijas atstatė ant 
Karmelio kalno (žr. 1 Karalių 18). 
Tokį „aukurą“ matome Jėzaus gyvenime. Kiekvieną dieną savo tarnystėje patirdamas nuolatinę 
įtampą, patirdamas nuolatinius velnio grasinimus ir gundymus, Jėzus daug laiko skyrė maldai ir 
šlovinimui. Tas, kuris buvo lygus su Dievu (žr. Filipiečiams 2, 6), kaip ir anksčiau suvokė, kaip 
svarbu „nutilti ir suprasti“, kad Viešpats yra Dievas (žr. Psalmyno 46, 11). Jėzus nuo mažens suprato, 
kad Jo pašaukimas negali būti įvykdytas be nuolatinio ryšio su Tėvu. Tai buvo vienintelis kelias 
atnešti pasaulio nuodėmes ant kryžiaus. 
 
Ieškomi anksti atsikėlę sekėjai 
Morkus, 1, 35 rašo, kad Jėzus atsikėlė „labai anksti, dar neprašvitus,“ nuėjo į negyvenamą, nuošalią 
vietą pasikalbėti ir išklausyti savo Tėvą. Praeita diena buvo visiškai pašvęsta tarnavimui – buvo 
gydomi ligoniai, išvaromi demonai ir sugrąžinami pasiklydusieji. Pabudę mokiniai pastebėjo, kad 
Jėzaus nebėra, ir nuėjo Jo ieškoti. „Ir, suradę Jį, pasakė: „Visi Tavęs ieško.“ (Morkaus 1, 37) Jėzaus 
atsakymas yra nuostabus priminimas apie palaiminimą, laukiantį visų, kurie atsakingai prižiūri savo 
rytinį ir vakarinį aukurą. 
„Jis atsakė: ‘Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs.‘“ 
(Morkaus 1, 38). Ar supratai, ką Jėzus sako? Jis susidūrė su galinga dilema. Likti ten, kur Jis buvo – 
Petro namuose – ir tęsti vaisingą tarnystę arba išeiti, ir keliauti į naujas dar neišbandytas vietas ir ten 
tęsti tarnystę? Nedaugelis krikščionių šiandien atsisakytų vaisingos tarnystės akimirkos dėl 
nežinomybės. Tačiau Jėzus nedvejodamas pasielgė būtent taip. Kas Jį paskatino priimti tokį 
sprendimą? Jėzaus asmeninio bendravimo su Tėvu metu, Dievas Tėvas atskleidė Jo tos dienos planus. 
Kai Jėzus meldėsi ir laukė Jo akivaizdoje, Tėvas patvirtino tos dienos tikslus. 
Bičiuliai, kai mes neieškome Dievo „labai anksti, dar neprašvitus,“ ir nepraleidžiame laiko 
šlovindami ir melsdamiesi, mes nesužinome apie Dievo planus mūsų dienai ir negauname iš Jo mūsų 
tikslų patvirtinimo. Šiandien melskimės už įsipareigojimą keltis anksti ir praleisti laiką su Dievu, kad 
Jis galėtų paruošti mus Jo tikslų mūsų dienoms ir mūsų gyvenimui įvykdymui. 
Pasikalbėkime su savo Dievu. 
 
Malda Dievo Žodžiu  
„Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir 
pats Tėvas tokių garbintojų ieško.“ (Jono 4, 23) 
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Tikrieji garbintojai  
Tėve, išmokyk mus šlovinti Tave mūsų kasdienėje veikloje, užklupus svarbiems klausimams ir 
kasdienėse mūsų gyvenimo situacijose. Mokyk nebeskirstyti savo tikėjimo į atskiras dalis, negalvoti 
apie šlovinimą tik kaip apie sabatos dienos įvykį, bet iš tikrųjų atrasti tai kaip laimingiausią mūsų 
gyvenimo patirtį. Nuolat būti susiję su Tavimi ir gyventi kaip tikri vienintelio tikrojo Dievo 
garbintojai. Amen.  
 
Šlovinkime Tėvą dvasia ir tiesa 
Ačiū Tau, Dieve, kad galime šlovinti Tave, kad ir kur bebūtume ir kada tik to norime. Tu girdi mus, 
nesvarbu, ar namuose, darbe, bažnyčioje ar kelyje esame. Mes šloviname Tave už tai, kad mes, Tavo 
vaikai galime pasiekti Tave visą parą. Viešpatie, vesk mus  savo Šventąja Dvasia į tiesos pilnatvę, 
kad mūsų garbinimas, kaip ir mūsų gyvenimas derėtų su tiesa. Ačiū Tau, Dieve, kad parodei mums 
teisingą garbinimo kelią. Amen. 
 
Tėvas tokių garbintojų ieško  
Maloningas Tėve, Tavo meilė mums yra nesuvokiama. Tu nori, kad būtume šalia Tavęs. Tu nuolat 
ieškai mūsų ir trokšti tapti mums viskuo. Atleisk mums, kai nekreipėm į Tave dėmesio ir kasdien su 
Tavimi praleidome per mažai laiko. Žinome, kad Tu nesiūlai mums savęs per prievartą. Ačiū už 
patikinimą, kad jei pakviesime Tave būti su mumis, Tu būsi tarp mūsų. Amen.  
 
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) 
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6 DIENA 
PABAIKIME DIENĄ SU DIEVU 
Malda visą naktį 
„Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten Jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui.“ 
(Luko 6, 12) 
 
Pavyzdys mums  
Yra žinoma, kad Jėzus ištisas naktis melsdavosi, kaip ir naktį prieš pasirinkdamas 12 mokinių, kurie 
vieną dieną paskelbs Evangeliją visam pasauliui (žr. Lk 6, 12–13). Jūs taip pat nemiegotumėte visą 
naktį, jei turėtumėte išgelbėti pasaulį, padedant 12 neatsakingų nusidėjėlių. Atsakomybė buvo tokia 
didelė. Štai kaip Elena Vait aprašo Jėzų, visos nakties maldos karį: 
„Dangaus Valdovas, vykdydamas savo žemiškąją tarnystę, daug meldėsi Tėvui. Jis dažnai visą naktį 
klūpėdavo maldoje. Jo dvasia dažnai liūdėjo, kai Jis jautė šio pasaulio tamsos galias. Jis palikdavo 
judrų miestą bei triukšmingą minią, ėjo į negyvenamas, nuošalias vietas kur galėtų išsakyti savo 
maldas. Alyvų kalnas buvo mėgstamiausia Dievo Sūnaus maldos vieta. Dažnai, kai minia naktį 
pasitraukdavo, Jis nesiilsėjo, nors nuo dienos darbų buvo pavargęs...  Kai miestas panirdavo į tylą, o 
mokiniai grįždavo į savo namus pailsėti, Jėzus nemiegojo. Jo dieviški prašymai kildavo pas Tėvą nuo 
Alyvų kalno. Jėzus meldė, kad Jo mokiniai būtų apsaugoti nuo blogio, su kuriuo jie kasdien susidurs 
pasaulyje, įtakos, ir kad Jo paties dvasia būtų sustiprinta ir paruošta ateinančios dienos tarnystėms ir 
išbandymams. Visą naktį, kol Jo sekėjai miegojo, jų dieviškasis Mokytojas meldėsi...  Jo pavyzdys 
lieka Jo sekėjams“. (Homeward Bound, p. 169)  
 
Supraskime svarbą 
Nors kai kurie krikščionys, dažniausiai baimindamiesi to, kas jų laukia, kai jie paliks savo namus,  
dieną pradeda su Dievu. Tačiau daugelis retai ją užbaigia su Juo. Gavę visa, ko jiems reikia, kad 
išgyventų dieną, jie vos stabteli padėkoti Dievui už Jo rūpestį ir apsaugą jų gyvenimuose. Pavargę ir 
iškankinti vakarais jie griūva į lovą, nesusimąstydami, kad gali prašyti Jo jėgos išgyventi rytojaus 
išbandymus. Jie net retai Jam padėkoja. 
Jėzus suprato didžiulę dvasinės tikrovės svarbą, kuri Jį pasitikdavo kiekvieną dieną. Jis puikiai suvokė 
dvasinus pavojus, su kuriais susidūrė Jo mokiniai, netgi tuomet, kai jie patys to nesuvokė (žr. Luko 
22, 32). Šiandien – ir kiekvieną dieną – niekuomet nepraleiskime galimybės užbaigti dieną 
nukreipdami savo širdis į Dievą maldomis ir šlovinimu. Nuoširdžiai melskimės vieni už kitus, kad 
Dievas išsaugotų mus ištikimus artėjant Jėzaus Kristaus sugrįžimui. 
Pasikalbėkime su savo Dievu. 
 
Malda Dievo Žodžiu  
„Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten Jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui.“ 
(Luko 6, 12)  
 
Jėzus užkopė į kalną melstis 
Jėzau, dėkojame už Tavo pavyzdį mums. Tavo gyvenimas yra nuostabus pavyzdys, kuriuo 
vadovaujamės, ir meldžiame, kad Tu gyventum savo gyvenimą mumyse. Viešpatie, mes 
pripažįstame, kad mums reikia asmeninio bendravimo su Tavimi. Padėk mums šiandien skirti 



16 
 

ypatingą ramų laiką maldai. Parodyk mums pasiekiamą „kalną“ – vietą, kur galime bendrauti su 
Tavimi ir išmokti aiškiau išgirsti Tavo balsą. Amen. 
 
Praleido visą naktį 
Dieve, daugelis iš mūsų niekada nesimeldė ištisą naktį. Kai kuriems iš mūsų sunku melstis ilgiau nei 
30 sekundžių. Ir nors maldos trukmė nelemia, ar Tu mus išgirsi, mes suprantame, kad daugiau laiko, 
praleisto su Tavimi, suteiktų mums daug daugiau palaiminimų. Būtent pokalbyje su Tavimi, Tu mus 
stiprini, padedi mums, vedi, graudeni, vadovauji ir laimini. Dieve, išmokyk mus melstis ir šį šventą 
laiką su Tavimi padaryti svarbiausiu tiek sau, tiek bažnyčiai, kaip Tavo kūnui. Leisk mums pasiekti 
tikslą, kai laikas, praleistas maldoje, taps ilgesniu nei laikas, kurį praleidžiame savo telefonuose, prie 
televizoriaus ar tas, kurį praleidžiama nenaudingai. Paversk mus maldos kariais. Amen. 
 
Melstis Dievui 
Mūsų mylintis Dieve, nesmagu pripažinti, kad dėl daugelio iššūkių pirmiausia kreipiamės ne į Tave, 
o į kitus šaltinius, kurie nėra iš Tavęs. Dažnai net nesusimąstome, kad tiek daug dalykų ar išgyvenimų 
pavertėme stabais. Prašome, atleisk mums. Parodyk mums, kada ir kur mes ieškojome atsakymų 
pasaulyje, užuot ieškoję Tavęs. Tu esi Visagalis, galingas Visatos Dievas. Mes norime ieškoti tik 
Tavęs. Tik Tau melstis. Amen. 
 
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) 
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7 DIENA 
SVARBIAUSIAS MŪSŲ POREIKIS 
Besimeldžianti Bažnyčia 
„Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!“ 
(Psalmynas 95, 6) 
 
(Ne)nutrūkstantis šlovinimas 
2018 m. pasaulinė Septintosios dienos adventistų apklausa parodė, kad tik 34 procentai adventistų 
šeimų nuolat ryte ir vakare meldžiasi, ir tik 52 procentai bažnyčios narių apskritai meldžiasi. Ar gali 
bažnyčia, kurios paskutiniųjų laikų žinia sutelkta į šlovinimą – trijų angelų žinia (Apreiškimo 14, 6–
12), perteikti šią iškilmingą žinią, jei jos nariai nėra ištikimi asmeninėje ir šeimyninėje maldoje? 
Kitaip tariant, ar galime veiksmingai skelbti tai, ko daugelis iš mūsų nedarome kasdien? 
Elena Vait rašo: „Nėra nieko svarbiau [Dievo] darbe, kaip praktinių asmeninių santykių su Dievu 
rezultatai“ (Testimonies for the Church, t. 6, p. 47). Kitur ji rašo: „Kaip ir senųjų laikų patriarchai, 
tie, kurie sako, kad myli Dievą, turėtų statyti aukurą Viešpačiui visur, kur bepasistatytų palapinę... 
Tėvai ir mamos dažnai turėtų pakelti savo širdis į Dievą, nuolankiai melsdami už save ir savo vaikus. 
Tegul tėvas, kaip namų kunigas, padeda ant Dievo aukuro rytinę ir vakarinę auką, o žmona ir vaikai 
vienijasi maldoje ir šlovinime. Tokiuose namuose Jėzus mielai pasiliks.“ (Child Guidance, p. 518, 
519) 
 
Svarbiausias mūsų poreikis 
Septintosios dienos adventistų asmeninis ir šeimyninis šlovinimo atkūrimas yra bene svarbiausias 
mūsų laikų poreikis. Bet tai nebus lengva. Šiandien susiduriame su technologijų iššūkiu, kurios vis 
labiau užima mūsų laiką ir keičia mūsų protus. Mūsų priklausomybė nuo žiniasklaidos, ypač 
socialinės, padarė mus nerimastingais, irzliais, vienišais, mes įsitempę, prislėgti, blogai miegame ir 
esame nepatenkinti savo gyvenimu. 
Ironiška, bet asmeninis ir šeimyninis Dievo šlovinimas turi priešingą poveikį. Šlovinimas nuramina 
mūsų protą, mažina vienatvę, stresą, atneša ramybę, tenkina mūsų emocinius poreikius ir moko mus 
būti patenkintais. Ar aukuras gali būti priešnuodis mūsų sugniuždytam protui ir neramioms širdims? 
Dabar labiau nei bet kada Dievas kviečia mus sugrįžti prie Jo širdies, į nuolatinius atgaivos laikus Jo 
akivaizdoje. Būtent dėl šios priežasties Septintosios dienos adventistų bažnyčia pradėjo iniciatyvą 
„Grįžkime prie aukuro“ – svarbią misiją atstatyti nuverstus asmeninius ir šeimų aukurus Dievo 
bažnyčioje. Tikimės, kad iki 2027 m. bent 70 procentų adventistų rytais ir vakarais skirs laiko 
asmeniniam ir šeimyniniam šlovinimui. Artimiausiomis dienomis išgirsite daugiau apie šią 
iniciatyvą, tačiau jau dabar mes visi galime pradėti ištikimai ir nenutrūkstamai garbinti Dievą. Jei 
grįšime prie aukurų su Dievu, tapsime panašūs į Jo atvaizdą ir gausime jėgų užbaigti Jo darbą! 
Šiandien prašykime Dievą ypatingo Jo Šventosios Dvasios išliejimo į mūsų Viešpaties šlovinimo 
patirtį. Dabar labiau nei bet kada mums reikia brangaus palaiminto bendravimo su Dievu. 
Pasikalbėkime su savo Dievu.  
 
Malda Dievo Žodžiu  
„Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti, klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!“ 
(Psalmynas 95, 6)  
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Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti 
Dieve, kaip dažnai mes nesuvokiame, koks iš tikrųjų Tu esi didis, nuostabus ir nesuvokiamas žmogui. 
Visatos platybės negali Tavęs sutalpinti, tačiau taip dažnai mes negerbiame ir nešloviname Tavęs 
taip, kaip turėtume. Leisk mums pažvelgti į Tavo šlovę ir padėk mums suprasti, kad Tu esi vertas 
visos garbės, šlovės ir garbinimo. Primink mums, kad artintumės prie Tavęs su begaline pagarba ir 
nusižeminę, pripažindami Tave mūsų galingu Dievu. Amen.   
 
Klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją  
Dieve, mūsų Kūrėjau, Tu esi didžiausias ir nuostabiausias Menininkas. Viskas, ką Tu padarei, yra 
gražu ir tobula. Tavo meilė atsispindi kiekviename besiskleidžiančiame pumpure ir kiekviename 
lapelyje. Tu taip pat esi mūsų tikrasis Tėvas, kuris mus sutvėrei, pamilai mus ir padarei pagal savo 
paveikslą. Ar kada nors iki galo galime suvokti tą garbę, kurią mums suteikei vadintis Tavo vaikais? 
Mes šloviname Tave ir garbiname Tave, mūsų Kūrėjau! Amen. 
 
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 
IŠTVERMĖ IR PABAIGOS LAIKŲ ŽINIA 
Garbinimas ir trijų angelų žinia 
„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) 
 
Pirmojo ir Antrojo angelo žinia 
Būdami Septintosios dienos adventistais, esame pašaukti skelbti pabaigos laikų žinią, kuri yra tokia 
svarbi, kad niekas kitas neturėtų nukreipti mūsų dėmesio nuo šio darbo (Elena Vait, Testimonies for 
the Church, t. 8, p. 302). Mes skelbiame žinią apie pirmąjį angelą, „lekiantį dangaus viduriu, turintį 
paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją“ 
(Apreiškimo 14, 6), raginantį visus bijotis Dievo, ir pašlovinti „dangaus ir žemės, jūros ir vandens 
šaltinių Sutvėrėją“ (7 eilutė). Šios eilutės mums primena, kad žmonijos kilmė yra dieviška, o ne 
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evoliucinė. Mes turime „amžinąją Evangeliją“ – šiuolaikinę ir nesenstančią, svarbią ir amžiną, 
reikalingą ir nesibaigiančią! 
Taip pat dalijamės antrojo angelo žinia, esančia Apreiškimo 14, 8: „Krito, krito didžioji Babelė!“ Ši 
šventa žinia ragina visus tikruosius Dievo sekėjus atmesti visas, nepagrįstas Dievo Žodžiu, žmonių 
sukurtas garbinimo ir tikėjimo formas. Jis apsaugo mus nuo atsitiktinai sukurtų nepagrįstų Šventuoju 
Raštu ir nepatvirtintų Pranašystės Dvasios įsitikinimų. Išeikite iš Babelės, kad nedalyvautumėte jos 
nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų, – vėliau įsakys (Apreiškimo 18, 4) angelas. Ši šventa žinia 
yra kvietimas būti tikrojo Dievo garbinimo likučiu! 
  
Trečiojo angelo žinia 
Tačiau, draugai, jei pirmosios dvi žinios buvo galingos, ką stulbinančio apie trečiojo angelo žinią 
sako Elena Vait? Elena Vait savo 209 laiške rašo: „Pirmojo ir antrojo angelų žinios skelbimo galia 
turi būti sutelkta trečiojo angelo žinioje“ (1899). Kaip tai? Nes trečiojo angelo žinia atspindi amžinąją 
Evangeliją ir jos kvietimą garbinti! Tai apima antrojo angelo kvietimą atsiskirti nuo klaidingo 
garbinimo. Tačiau šis trečiosios žinios kontekstas skiriasi nuo pirmųjų dviejų tuo, kad joje girdime 
bauginantį įspėjimą: „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) Ši žinia leidžia atskirti paženklintus 
žemėje gyvenančius žvėries garbintojus ir dangaus užantspauduotus Dievo garbintojus! 
„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ (Apreiškimo 14, 
12) Rašydama apie šią žinią Elena Vait pažymi: „Ši tiesa skirta šiai dienai. Ji turi būti skelbiama 
aiškiai ir galingai. Jos neturi užgožti žmogiškosios teorijos ir gudravimai“ (20 laiškas, 1900). Šiandien 
melsdamiesi prašykime Dievą pripildyti Jo šlovinimą jėga, kuri įgalintų galingai skelbti Jo pabaigos 
žinią žūstančiam pasauliui. 
Pasikalbėkime su savo Dievu. 
 
„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) 
 
Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą  
Mūsų galingasis Kūrėjau Dieve, Visatos Karaliau, norime būti nuolankūs Tavo akivaizdoje. Tu esi 
mūsų Dievas, vienintelis Dievas  vertas šlovės, mūsų atsidavimo ir pasišventimo Tavo valiai. Tu esi 
stebuklingas, nuostabus, galingas ir nepaprastas. Mes prašome, kad išpildytum savo pažadą ir 
pripildytum mus savo Šventąja Dvasia, kad mūsų gyvenimas taptų Tavo tobulo meilės charakterio 
atspindžiu. Meldžiame, šlovink ir apreikšk save per mus. Amen.  
 
Nes atėjo Jo teismo valanda 
Jėzau, Danieliaus ir Apreiškimo knygos pranašiškas žodis yra aiškus: gyvename žemės istorijos 
paskutiniojo teismo valandą. Dėkojame Tau, kad galime pasitikėti Tavo teisingumu, kuris priklauso 
mums dėl mūsų tikėjimo, ir kuris suteikia mums išgelbėjimo užtikrintumą teismo metu. Padėk mums, 
savo malone, gyventi tarnystės gyvenimą, šlovinti Tave viskuo, ką darome. Amen.  
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Pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją 
Brangus Jėzau, kai žiūrime į šį pasaulį ir Visatą, esame apstulbę nuo Tavo rankų kūrybos grožio. 
Nepaisant nuodėmės įtakos viskam, mes vis dar matome, koks esi nuostabus Menininkas, sukūręs 
tokį grožį. Be Tavęs nebūtų mūsų. Ačiū, kad pasidalinai savo gyvenimu ir sukūrei mus ne tik tam, 
kad nugyventume savo gyvenimus, bet ir tam, kad gyventume amžinai bendraujant su Tavimi, mūsų 
Kūrėju. Amen. 
 
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 
MALDA PADEDA NEPRARASTI PROTO 
Nepraraskite proto 
„Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai.“ (Patarlių 4, 23) 
 
Esminis klausimas 
Neatgimusi žmogaus širdis verta dėmesio. Jei kiekvieną dieną žiūrėsime naujienas, pamatysime, kad 
žmonės elgiasi taip, kas verčia suabejoti jų žmogiškumu. Nuostabūs meilės ir gerumo poelgiai vyksta 
visame pasaulyje kiekvieną akimirką, tačiau be abejonės, kad blogis taip pat veikia visur, kur 
bepažvelgtume. Kai mes pagrįstai koncentruojamės į nesibaigiančius karus, politinę korupciją ir 
beprasmį masinį smurtą, turime taip pat pripažinti, kad visi vykstantis žiaurumai kyla iš sutrikusių 
žmonių širdžių. 
Atvirai kalbant, Biblija nesako nieko gero apie neatsidavusias Jėzui Kristui žmonių širdis. Dievas 
sako: „Širdis už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti?" (Jeremijo 17, 
9) Šioje eilutėje, kalbėdamas apie širdį, Dievas kalba ne apie „varikliuką“ mūsų krūtinėje, o apie 
„proto širdį“ – mūsų mąstymo vietą, mūsų intelektualinės ir moralinės būties centrą, šaltinį, iš kurio 
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kyla mūsų troškimai. Jėzus dar aiškiau leido tai pamatyti, sakydamas: „Geras žmogus iš gero savo 
širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.“ 
(Luko 6, 45) 
 
Mintimis mes garbiname 
Elena Vait rašė apie žmogaus proto ir iš jo tekančių minčių svarbą: „Protas valdo visą žmogaus esybę. 
Visus mūsų poelgius, gerus ar blogus, nulemia mūsų mintys. O protas, garbinantis Dievą, susivienija 
su dangiškąja išmintimi. (Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 72). Būtent protą Dievas siekia 
paveikti kovoje su egoizmu ir blogiu. Kalbėdama apie Biblijos galią lavinti ir stiprinti protą, Elena 
Vait taip pat pastebėjo: „Niekas taip nesustiprins mūsų visapusiškai, kaip reikalavimas mokiniams 
siekti nuostabiųjų apreiškimo tiesų. Protas pamažu prisitaiko prie dalykų, į kuriuos jis 
koncentruojamas.“ (Testimonies for the Church, t. 5, p. 24) Kokia palaima žinoti, kad mūsų protą gali 
pakeisti gydantis Dievo Žodis! 
 
Saugok savo širdį 
Žmogus atsidėjęs turi saugoti, prižiūrėti ir rūpintis savo protu, kaip Saliamonas ragino Patarlių 4, 23. 
Kaip ir karalius Dovydas, turime prašyti, kad Dievas sukurtų mumyse tyras širdis ir atnaujintų 
mumyse ištikimą dvasią (Psalmyno 51, 12). Tačiau turime stropiai saugoti šią dovaną. Nuolatinis 
asmeninio laiko paskyrimas šlovinimui, maldai, Biblijos studijoms ir skelbimui, daug labiau apsaugo 
mūsų protą Kristuje Jėzuje, nei bet koks kitas kasdienis užsiėmimas: „Nesvyruojantiems duodi 
ramybę ir teiki gerovę, nes jie Tavimi pasitiki.“ (Izaijo 26, 3) Išlaikykite tyras mintis, net kai visi kiti 
netenka proto. 
Pasikalbėkime su savo Dievu. 
 
Malda Dievo Žodžiu  
„Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai.“  
 
Saugok savo širdį  
Jėzau, šiame beprotiškame ir informacijos perpildytame pasaulyje mums sunku sutelkti dėmesį į 
Tave. Mes pripažįstame, kad esame visiškai priklausomi nuo Tavęs ir prašome, padėk mums išlaikyti 
mūsų širdis. Kiekvieną dieną padėk mums priimti teisingus sprendimus, kad apsisaugotume nuo 
piktojo išpuolių. Amen. 
 
Atsidėjęs saugok 
Brangusis Gelbėtojau, ačiū Tau už Tavo atsidavimą mums. Ačiū, kad leidi pamatyti, kas yra tikroji 
meilė ir atsidavimas. Tu žinai, kaip mums kartais trūksta tinkamo atsidavimo Tau ir Tavo darbui. Mes 
taip greitai puolame mokyti kitus, neišmokę savo pamokų. Atleisk už mūsų veidmainystę ir padėk 
mums gyventi pilnus, nuoširdžios ištikimybės gyvenimus. Amen. 
 
Iš jos teka gyvenimo šaltiniai 
Dieve, mes dažnai pamirštame kokia brangi, jautri ir svarbi yra mūsų širdis, todėl netinkamai su ja 
elgiamės, pasiduodami tam tikrai įtakai. Mes galime nesuvokti, kokią įtaką tai turi formuojant tai, 
kuo mes esame ir kuo tikime. Padėk mums būti budriems ir atverti savo gyvenimą tik Tavo šventai 
įtakai. Tu ateik, Viešpatie, ir gyvenk savo gyvenimą mumyse. Amen. 
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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 
ĮGALIOTAS UŽBAIGTI DARBĄ 
Aš eisiu! 
„Tada išgirdau Viešpaties balsą: ‘Ką Man siųsti? Kas gi bus Mūsų pasiuntinys?‘“ O aš 
atsiliepiau: ‘Štai aš, siųsk mane!‘“ (Izaijo 6, 8) 
 
Dievo žmonės, eikite 
Ką man siųsti? Štai tokį klausimą Dievas uždavė Izaijui, kai šis patyrė gyvenimą keičiantį Dievo 
regėjimą. Ši akimirka buvo užpildyta nuostabiais specialiaisiais efektais. Dievas sėdėjo „aukštame ir 
didingame soste“ (Izaijo 6, 1). Šventyklą buvo pripildęs Jo apdaras, aplink stovėjo tarnauti pasirengę 
šešiasparniai serafai, giedantys „Šventas, šventas, šventas yra Galybių VIEŠPATS! Visa žemė pilna 
Jo šlovės!“ (3 eilutė). Kai Dievas prabilo, durų staktos pradėjo drebėti, o šventyklą užpildė dūmai. 
Visas „nepaprastas“ įvykis taip paveikė Izaiją, kad jis sušuko: „Vargas man, nes esu žuvęs! Aš – 
žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos, ir savo akimis regiu Karalių, 
Galybių VIEŠPATĮ.“ (5 eilutė) Ar galime jį kaltinti? Kas gali pažvelgti į Dievą ir nelikti 
demaskuotas? 
Izaijas buvo sukrėstas Dievo šventumo ir didybės, bet Dievas neapreiškia savęs vien norėdamas 
nustebinti mus. Apsireiškus Dievui, paprastai seka prašymas. Taip buvo, pavyzdžiui, kai ištremtam į 
Patmo salą Jonui buvo duotas Jėzaus Kristaus apreiškimas. Apreiškimas Jonui apie pasaulio pabaigą 
ir Kristaus sugrįžimą turėjo būti apreikštas visiems. Taip ir Izaijui apsireiškęs Dievas ieškojo 
pasiuntinio, pasiruošusio skleisti Jo meilės ir įspėjimo žinią. Izaijo atsakymas buvo tvirtas: „Štai aš, 
siųsk mane!“ (8 eilutė) 
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Veidas į veidą 
Tačiau kažką Dievas padarė Izaijui, dėl ko jis priėmė kvietimą eiti. Kai Dievas pasiėmė jo kaltę ir 
apvalė nuodėmes, Izaijas atsakė į Dievo malonę: „Štai aš, siųsk mane!“ (Izaijo 6, 8) Jo sprendimas 
atsiliepti į Dievo kvietimą buvo priimtas per asmeninę maldos patirtį su Dievu. Galia, kurią jis viešai 
naudos Dievo garbei, buvo  įgyta per asmeninį bendravimą su Dievu. Pateptasis rašytojas, ištikimas 
pranašas, bebaimis skelbėjas – visa išorinė Izaijo tapatybė tebuvo atspindys to, kas buvo jo viduje. 
Jis buvo prie aukuro su Dievu! 
Baigdami savo 10 dienų maldos patirtį, mes meldžiamės, kad jūs pradėtumėte atstatyti savo asmeninį 
kasdienio šlovinimo aukurą. Tikimės, kad jūsų šeima sudarė sandorą susitikti su Dievu kiekvieną rytą 
ir vakarą. Dar stipriau meldžiame, kad priimtumėte ypatingą Dievo kvietimą eiti. Taip darydami 
būsite palaiminti ir „Tiems, kurie visiškai atsiduoda Viešpačiui, suteikdami Jam galimybę prisiliesti 
prie jų lūpų, skirti Viešpaties žodžiai: „Eik į pjūties lauką. Aš būsiu su jumis“ (Ellen G. White, Gospel 
Workers, p. 23). 
Melskimės kartu.  
 
Malda Dievo Žodžiu  
„Tada išgirdau Viešpaties balsą: „Ką Man siųsti? Kas gi bus Mūsų pasiuntinys?“ O aš 
atsiliepiau: ‘Štai aš, siųsk mane!‘“ (Izaijo 6, 8) 
 
Ką Man siųsti?  
Dieve, tai, kad Tu užduodi šį klausimą, mums yra priekaištas. Mes neatsiliepėme į kvietimą tarnauti 
ir skelbti Tavo Žodį. Kartais jaučiamės prislėgti, atrodytų, neįmanomos užduoties paskelbti pasauliui 
Evangeliją. Kartais mes tiesiog pernelyg susikoncentravę į savo gyvenimus, savo darbotvarkes ir 
norus. Atleisk mums, Viešpatie. Prašome, atleisk mums ir naudok mus savo vynuogyne. Amen. 
 
Štai aš 
Nuostabusis Jėzau, Tu pakvietei, ir aš atsiliepiau. Štai aš. Aš neturiu tau ko atnešti, bet žinojimas, kad 
Tu esi šalia – tai viskas, ką aš turėčiau žinoti. Taip pat ir tiems, kuriuos siųsi, Tu taip pat leisi daryti 
Jėzaus darbus. Taigi štai aš, Viešpatie. Priimk šį vyrą / moterį / vaiką ir pašlovink save per juos. 
Amen. 
 
Siųsk mane! 
Dieve, mes suprantame, kad mūsų gyvenimo tikslas yra atskleisti Tavo mylintį charakterį šiam 
pasauliui. Prašome, siųsk mus į savo misijos lauką. Parodyk mums, kur Tu dirbi šiuo metu, kad 
galėtume dirbti kartu su Tavo Dvasia. Vadovauk mūsų mintims ir projektams, mūsų draugystei ir 
tarnystėms. Mes norime atspindėti Tave, Jėzau. Siųsk mus! Siųsk mane. Aš eisiu! Amen. 
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. 
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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) 
 
 
DEŠIMT MALDOS DIENŲ 
2022 m. sausio 11–21 d. 
www.tendaysofprayer.org 
 
Kvietimas misionieriškai tarnystei 
Jėzus kviečia mus ne tik 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 privilegiją pasidalyti ja su draugais, kaimynais ir 
nepažįstamais mums žmonėmis, kurie turi poreikių. Pasibaigus „10 maldos dienų“ laikui, paklauskite 
Dievą, kaip jūs ir jūsų bažnyčia gali pasitarnauti aplinkiniams. Planuodami savo tarnystę, 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 
Dangiškojo 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 sesę, draugą, kaimyną; 
• Pakvieskite kaimyną/kolegą į svečius; 
• Pamaitinkite benamį; 
• Paaukokite drabužių, kuriuos jūs patys norėtumėte gauti; 
• „Įsūnykite“ pagyvenusį žmogų. Nuolat jį lankykite, pagelbėkite namų ruošos darbuose, padėkite 
apsipirkti, paruoškite valgyti, darbuokitės jo namuose, sode; 
• Iškepkite duonos ar pyragą ir pavaišinkite kaimyną;  
• Pasiūlykite savo pagalbą, jūsų apylinkės gyventojams, jų vykdomuose projektuose; 
• Padėkite prižiūrėti ligonį arba neįgalųjį. Tuo jūs pagelbėsite juos prižiūrintiems; 
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• Dalyvaukite socialiniuose projektuose; 
• Susipažinkite su naujais kaimynais arba su tais, kurių nepažįstate. Pasidalykite 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 drabužius, skirtus stokojantiesiems;  
• Paaukokite jūsų kompiuterį ar kitą elektroninį įrenginį; 
• Paruoškite patarimus ir medžiagą sveikatos tema; 
• Paskambinkite sergančiajam; 
• Pakalbinkite kaimynus, paklauskite, kaip jiems einasi; 
• Padovanokite knygą artimam žmogui, draugui, bičiuliui, kolegai; 
• Parenkite Evangelizacinę programą; 
• Dalykitės Dievo Žodžiu dovanodami lankstinukus – 10 Dievo įsakymų, laikraščiu „Vilties šaltinis“; 
• Pasiūlykite kam nors iš draugų, atverti širdį Jėzui; 
• Pasidalykite 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 Bibliją 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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DEŠIMT MALDOS DIENŲ 
2022 m. sausio 5–15 d. d. 
www.tendaysofprayer.org 
 
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) 
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„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, 11)  
„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 32, 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) 
„Kai... 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 pakeisti širdį 
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„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 5, 17) 
„Aš Įstatymu numiriau Įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. 
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)  
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„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 12, 2)  
„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 įvykdyti Jo valią 
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„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 4, 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 sutaikė su savimi ir davė mums sutaikymo 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) 
 


