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Mieli tikėjimo broliai ir seserys, 

Dievas suteikė mums pažadą: jis trokšta mus laiminti! 
Atpažinkime teisingai šią palaimą ir pasidalinkime ja su 
kitais. Negalime atsisakyti šio pažado.

Atpažinti dieviškąją palaimą: Dievas suteikia tai, ko mums 
reikia pasiekti amžinąjį išganymą. Jis suteikia žmogui 
galimybę, būti amžinai kartu su juo. Tokia yra jo palaima: 
jo karalystė ir galiausiai amžinoji bendrystė su juo. 

Dalintis dieviškąja palaima: Dievas suteikia ją mums, kad 
pasidalintume šia palaima su savo artimuoju. Trokštame 
dalintis dvasiniais turtais su artimuoju – jau šiandien, 
mūsų gyvenime ir vėliau Dievo karalystėje. Tai yra mūsų 
troškimas, padėti žmonėms ateiti pas Dievą.

Mūsų atsakomybė yra saugoti šį pažadą ir perduoti jį mūsų 
vaikams, mūsų artimiesiems: „Pasitikėk Dievu! Jis laimins 
tave!“

Mielos seserys, mieli broliai! Tai yra ir jūsų atsakomybė, 
kad ši palaima būtų atpažinta ir ja būtų pasidalinta. Prašau, 
nenustokite trokšti atpažinti šią palaimą ir kalbėtis apie šią 
palaimą su savo artimuoju!

Jei išliksime ištikimi Jėzui Kristui, jis mus laimins ir padarys 
mus palaimos šaltiniais. Tai yra mano širdies troškimas, 
kad šis pažadas būtų perduodamas ateinančioms kartoms.

Jūsų   

 

Jean-Luc Schneider

Neatsisakyti 
pažado
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Turtingi 
Kristuje

Mieli broliai ir seserys! Labai graži pradžia, kai galime 
patį pirmąjį metų sekmadienį susitikti, kaip vaikai gražiai 
giedojo: šlovinti bei garbinti Viešpatį. Tuo išpažįstame savo 
tikėjimą visagaliu Dievu. Raminantis jausmas apima, kai 
metus galime pradėti su žinojimu ir pasitikėjimu: Dievas 
dar vis yra visagalis. Šiais metais neįvyks nieko, kas kažkokiu 
tai būdu galėtų užkirsti kelią jo išganymo planui. Jis 
pasirūpins tuo, kad jo išganymo planas galėtų netrukdomai 
tęstis. Jis meilės Dievas ir jo planas yra, atvesti į amžinąją 
bendrystę su juo tave ir mane, ir dar daug žmonių, kurie 
to nori. Dievas yra nepamatuojamai turtingas meile ir 
gerumu. Jis trokšta padėti visiems žmonėms. Jis trokšta 
visus žmones atvesti į bendrystę su juo. Jo šlovė užgožia 

„…, per jį jūs praturtėjote visa  
kuo – visokiu žodžiu ir pažinimu – ir 

Kristaus liudijimas tapo tvirtas. Todėl 
jums, laukiantiems mūsų Viešpaties 

Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga 
jokios malonės dovanos.“

1. Korintiečiams 1,5–7
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Sekmadienį, 2019-ųjų sausio 6 dieną, vyriausiasis apaštalas 
Jean-Luc Schneider šventė pamaldas kartu su tikėjimo 
broliais ir seserimis Berno-Ostermundigeno (Šveicarija) 
bažnyčioje. Jį lydėjo krašto apaštalas Jurg Zbinden 
(Šveicarija), apaštalas Manuel Luiz (Portugalija), apaštalas Uli 
Falk (Vokietija), o taip pat apaštalai ir vyskupai iš Šveicarijos.
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viską, ką tik galime įsivaizduoti. Kadangi Dievas yra 
turtingas savo šlove, turtingas meile ir gerumu, jis nori, kad 
visi žmonės turėtų dalį šiame turte. Toks yra jo tikslas. Jis 
sukūrė žmogų, kad šis galėtų gyventi tobuloje bendrystėje 
su juo. Jis rūpinasi, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybę, 
turėti dalį jo turtuose. Tai priklauso tik nuo žmogaus, ar jis 
to norės, ar ne.

Mūsų metų šūkis: turtingi Kristuje! Mes trokštame Dievo 
turtų. Trokštame būti turtingais Dieve. Kad taptume 
turtingais Dieve, kad priimtume jo turtus, jis nutiesė 
mums kelią. Nėra 200 kelių, yra tik vienas kelias. Šis kelias 
vadinasi Jėzus Kristus. Dievo Sūnus atėjo į žemę ir tapo 
žmogumi. Jis susilygino su žmonėmis, kad jiems apreikštų, 
kas ir koks yra Dievas iš tiesų, kokie jo ketinimai ir kaip 
arti jis yra. Jo pasiaukojančios mirties ir prisikėlimo dėka, 
jis paruošė kelią, kad žmonės 
galėtų įeiti į Dievo karalystę: 
jei jūs seksite manimi, galėsite 
tapti turtingais Dieve ir gausite 
šiuos turtus. Dievo turtas yra 
dieviškasis gėris. Tai priklauso 
tik nuo mūsų – ar norime tapti 
turtingais?

Norime panagrinėti metų šūkį: 
kaip galime tapti turtingais Dieve? Iš ko susideda šis turtas 
Kristuje? Kaip galime dalintis šiuo turtu?

Mano noras yra, kad ši tema visada įsilietų į pamokslą – net 
jei to nėra užrašyta pasiruošime pamaldoms. Tai turi įsilieti 
į pamokslą, kad bendruomenės ir broliai bei seserys į tai 
pasigilintų. Šventoji Dvasia pažadins daug minčių broliams 
ir seserims, jaunuoliams, vaikams, kurios padės sustiprinti 
valią: taip, aš trokštu tapti turtingu Kristuje!

Kaip galime tapti turtingais Kristuje? Pirmoji sąlyga yra 
tikėti Kristumi! Be to neįmanoma. Yra tik vienas kelias pas 
Dievą. Šis vienintelis kelias yra Jėzus Kristus ir mes turime 
juo tikėti. Paulius čia sako, kad pamokslas apie Kristų turi 
įsitvirtinti mumyse. Mes tikime Jėzumi Kristumi, tikime 
Jėzaus Kristaus tapsmu žmogumi, jo pasiaukojančia 
mirtimi ir prisikėlimu. Tikime jo pažadu: aš sugrįšiu, kad 
jus pasiimčiau pas save. Tikime jo mokymu ir Evangelija. 
Tai yra tiesa ir kelias, kad būtum laiminamas. Tai yra 
kelias, ateiti pas Dievą ir patikti Dievui – tuo mes tikime! 
Šis tikėjimas negali būti tik „laikomas teisingu“. Dievo 
Sūnus tapo žmogumi, mirė ir prisikėlė, aš esu krikščionis, 
aš tuo tikiu. Aš tikiu, kad Dievo Sūnus kada nors sugrįš, 
tikiu Evangelija ir Dievo žodžiu. Vien tik „laikymas 
teisingu“ nepadarys mus turtingais. Nepakanka taip pat 
pamaldų lankymo, tradicinio tikėjimo, buvimo Naujosios 

apaštalų bažnyčios nariu ir ėjimo į šią bažnyčią, kad 
taptume turtingais. Šis pamokslas apie Jėzų Kristų turi būti 
stiprinantis, tai reiškia, tikėjimas Jėzumi Kristumi turi būti 
jėga mumyse, jis turi mumyse gyventi. Šis tikėjimas turi 
būti varomoji jėga: taip, mes trokštame pas Jėzų Kristų, 
trokštame veikti pagal jo valią. Trokštame tapti tokie, kaip 
jis. Gyvenkime Jėzuje Kristuje. Norime žavėtis tuo, kad 
Dievo Sūnus dėl mūsų tapo žmogumi, kad įveikė mirtį 
ir šėtoną, kad jis kaip pirmas žmogus prisikėlusiojo kūne 
nužengė į dangų. Norime žavėtis jo pažadu: aš sugrįšiu 
ir tada galėsite būti pas mane. Trokštame būti įtikinti jo 
mokymo ir Evangelijos. Šis pamokslas apie Jėzų Kristų turi 
sustiprinti mus, kitaip negalėsime tapti turtingais Dieve. 
Visada rūpinkimės, kad Jėzus Kristus taptų jėga mūsų 
širdyse. Nepaisant visko, ką išgyvename, nepaisant visko, 
ką pasaulis mums siūlo, norime neužmiršti: Dievas tapo 

žmogumi. Jis mirė dėl mūsų, 
jis pirmasis įžengė į dangų ir 
jis sugrįš. Tai mumyse turi kelti 
susižavėjimą – tai turi liepsnoti 
mumyse.

Paulius sako: Dievas tapo 
vargšu, kad mes galėtume 
tapti turtingais. Jis tapo vargšu 
žmogumi, kad mes galėtume 

tapti turtingais. Jis save nuskurdino, kad mes galėtume 
tapti turtingais. Ką mes turime padaryti, kad taptume 
turtingais Dieve? Jėzus pačioje kalno pamokslo pradžioje 
sakė: palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus 
karalystė. Tai anuomet buvo pirmasis jo pamokslo elementas. 
Vargdienio dvasia nereiškia, kad turime būti kvaili. Bet kaip 
mums turėti vargdienio dvasią? Vargdienio dvasią turi tas, 
kuris yra nuolankus tam, kad būtų paklusnus. Jis veikia ne 
pagal savo valią, o pagal Dievo valią. Jam Dievo įsakymai 
yra geriausia, kas išvis egzistuoja. Pagal tai jis orientuoja 
savo gyvenimą ir išlieka paklusnus. Daugybei žmonių 
atrodo, kad iš jų per daug reikalaujama. Jie leidžia sau patys 
nuspręsti, kada įsakymai yra pamatuoti arba kada ne, ir 
kada jie gali būti naudingi. Tačiau toks žmogus yra vargšas 
dvasioje, jis negali būti laiminamas ir negali tapti turtingu 
Dieve. Nuolankusis, turintis vargdienio dvasią, sako: Dievas 
žino geriau – aš laikysiuosi įsakymų, kas beįvyktų, man tai 
yra geriausias kelias. Jis turi vargdienio dvasią. Trokštame 
būti vargdieniais ir nusižeminti, kad taptume turtingais. 
Kitas aspektas: Jėzus neatėjo tam, kad jam tarnautume, jis 
atėjo tam, kad tarnautų mums. Jis nusižemino ir tarnavo 
mums. Kad taptume turtingais, turime tarnauti Dievui ir 
turime dirbti. Jėzus labai daug kalbėjo apie darbą: jei trokšti 
tapti turtingu Dieve, turi tarnauti, dirbti ir stengtis. Apie tai 
yra daug palyginimų: apie svarus, apie talentus, apie darbą 
vynuogyne. Jėzus dažnai lietė šią temą. Tu negali užsidirbti 

Trokštame tarnauti 
Dievui – kiekvienas savo 

vietoje.



5

PAMALDOS EUROPOJEcommunity 02/2019

išganymo, tačiau tu turi dirbti, turi stengtis – kitaip 
netapsi turtingu. Jei šiais metais norime tapti 
turtingais, turime dirbti, turime pasiekti rezultatą. 
Trokštame tarnauti Dievui – kiekvienas savo vietoje.

Labai įdomus yra palyginimas apie talentus: 
šeimininkas davė vienam penkis talentus, kitam du, 
ir trečiam vieną. Kodėl jis taip nusprendė? Tas, kuris 
gavo penkis, su jais dirbo ir uždirbo dar penkiais 
daugiau. Tas, kuris gavo du, taip pat su jais dirbo ir 
uždirbo dar dviem daugiau. Tas, kuris gavo vieną, jį užkasė, 
tingėjo, nieko nedarė ir galiausiai nieko neuždirbo. Tie, 
kurie išviso uždirbo dešimt ir keturis talentus, buvo tuo 
ir apdovanoti. Jėzus tuo norėjo parodyti, kad svarbus yra 
darbas, o ne gautas rezultatas.

Yra bendruomenių, kurios yra labai didelės, gyvybingos, 
turėjusios nuostabius mokymo užsiėmimus, gerai 
informuotos ir gerai paruoštos tikėjimo atžvilgiu, turi 
didelį chorą, jose skamba muzika. Jose jau trys kartos yra 
Naujosios apaštalų bažnyčios nariai ir daug kas perduota 
iš kartos į kartą. Kitas galbūt yra tik užvakar paženklintas 
Šventąja Dvasia, priklauso mažai bendruomenei, 
susidedančiai iš keturių narių. Jie turi vieną kunigą, kuris 
nėra baigęs teologijos mokslų, jis stengiasi, tačiau nelabai 
gerai žino Bibliją. Mielas Dievas nesitiki iš jų tų pačių 
rezultatų. Kam jis daug suteikia, iš to daug ir reikalauja. 
Kam jis dėl kažkokių priežasčių mažiau suteikė, iš to ir 
tikisi mažiau. Tačiau iš visų jis tikisi intensyvaus darbo. 

Dirbkime intensyviai dėl mūsų išganymo, intensyviai 
tarnaukime Viešpačiui, tai yra mūsų prioritetas, mūsų 
sielos išganymas – tarnystė Viešpačiui yra mūsų gyvenimo 
prioritetas. Kas turi vargdienio dvasią, kas taip tarnauja, tas 
gali tapti turtingu Jėzuje Kristuje.

Kaip dar galime tapti turtingais? Yra dar daug galimybių. 
Pavyzdžiui, niekas negali savęs palaiminti. Tai neįmanoma, 
taip užrašyta mūsų katekizme ir toks yra krikščioniškas 
išpažinimas. Kad gautume palaiminimą, mums reikia 
tarnų, kuriuos siuntė Dievas ir pašaukė juos, perduoti 
mums palaiminimą. Tai yra ordinuoti tarnybos broliai, 
kurie laiko pamaldas ir suteikia palaiminimus. Pavyzdys: 
našlė su savo dviem sūnumis turėjo didelę skolą. Jos vyras 
buvo miręs, ji buvo sunkioje padėtyje. Pranašas Elijas atėjo 
pas ją ir tarė: aš galiu tau padėti. Ką tu turi namuose? Ji 
atsakė, kad tik ąsotį su aliejumi. Jis pasakė: eik pas kaimynus 
ir surink visus ąsočius, kiek tik gali surinkti, tada eik namo 
ir pripildyk šiuos ąsočius savo aliejumi. Ji nuėjo pas visus 



6

community 02/2019 PAMALDOS EUROPOJE

pasaulinės bažnyčios finansus. Čia kalbame apie tai, jog 
reikia atnešti auką kaip mūsų dėkingumo ir pasitikėjimo 
Dievu ženklą. Kas turi vargdienio dvasią, tas žino: aš 
nieko neužsidirbau – viskas, ką turiu, gavau iš malonės. 
Tai yra Dievo malonė, už tai aš esu dėkingas ir mano 
auka yra dėkingumo išraiška. Turintis vargdienio dvasią 
sako: mielas Dieve, aš atiduodu tau tavo dalį ir žinau: tu 

pasirūpinsi manimi; tu suteiksi 
man tai, ko man būtinai reikia. 
Atneškime savo auką. Tai 
nesusiję su pinigais ir finansais. 
Tai yra mūsų dėkingumo ir 
pasitikėjimo Dievu išraiška. 
Dievas pažadėjo: kas aukoja, tas 
yra laiminamas, nes laiminama 
yra širdies nuostata – ne pinigai. 

Širdies nuostata, vargdienio dvasia, viskas ateina iš tavęs – 
aš esu dėkingas už tai. Tu esi tas, kuris manimi rūpinasi ir 
aš pasitikiu tavimi.

Tapkime turtingais Kristuje. Žinoma, tam turime pasišvęsti 
ir atsisakyti visko, kas nepatinka Dievui. Viešpats Jėzus sako: 
kas nori sekti manimi, turi save paneigti. Kartais mums 
kyla minčių, kurios nėra nei blogos, nei neteisingos; tačiau 

kaimynus, viską surinko, ką tik galėjo ir pildė ąsočius 
tol, kol visi buvo sklidini ir nebebuvo nei tuščio ąsočio, 
nei aliejaus. Tada ji pardavė šį aliejų ir galėjo išsigelbėti 
nuo skurdo. Jei ji būtų pasakiusi, jog nežino, ar kaimynės 
ąsotis yra švarus, arba jog jis atrodo nelabai gražiai, ji būtų 
gavusi mažiau aliejaus. Ji panaudojo net ir tuos indus, kurie 
priklausė ne jos namams.

Mieli broliai ir seserys, mes 
negalime visuomet tikėtis, 
kad mielas Dievas mums 
atsiųs tarnybos brolių, kurie 
atitinka mūsų įsivaizdavimą. 
Priimkime visus, kuriuos 
mums siunčia Dievas. Kuo 
geriau mes juos priimsime, tuo 
labiau mes būsime laiminami. Taip galime tapti turtingais. 
Turėkime gilų tikėjimą, būkime paklusnūs, tai yra kelias 
tapti turtingais. Priimkime brolius, kuriuos mums siunčia 
Dievas.

Trokštame įrodyti mūsų dėkingumą ir pasitikėjimą Dievu 
per mūsų aukas. Tai taip pat dažna tema Biblijoje – turtingas 
yra tas, kuris ištikimai aukoja. Čia dabar nekalbame apie 

Tarnystė Viešpačiui 
yra mūsų gyvenimo 

prioritetas.
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jos paprasčiausiai nesuderinamos su Jėzumi Kristumi. 
Širdies nuostata, galbūt tradicijos, kas bebūtų – jos gali būti 
nesuderinamos su Evangelija. Nenorime amžinai apie tai 
diskutuoti, kas yra teisinga, o kas ne. Norime to atsisakyti, 
nes tai nesuderinama su Jėzumi Kristumi. Taip galime tapti 
turtingais.

Ką reiškia būti turtingais Kristuje? Galima būtų pavardinti 
keletą dalykų. Vienas yra labai svarbus. Paulius čia kalba 
apie tai: atpažinimas, jog mes žinome Dievo ketinimus. 
Pasaulyje žmonės būtinai trokšta žinoti, kas bus ateityje. Kas 
yra ruošiama? Kas už to slypi? Žmonės leidžia pinigus tam, 
kad gautų informaciją. Pinigus už laikraščius, reportažus 
ir taip toliau. Mes žinome, kas vyksta: Dievas toliau kuria 
savo planą. Pabaigoje bus amžinoji bendrystė su Dievu 
naujajame kūrinyje. Dievas pasirūpins, kad visi žmonės, 
kurie trokšta, ten patektų. Netolima ateitis yra Viešpaties 
sugrįžimas. Tikrai žinau, kokius planus mielas Dievas turi 
mano atžvilgiu. Aš nežinau visų gatvių ir posūkių; tačiau aš 
žinau kelią ir žinau, kokia kryptimi keliaujame. Kas iš tiesų 

tuo tiki, tas yra turtingas. Žinoma, mes nesidžiaugiame 
tuo, kad turėsime mirti ir kad kažkas kitas mirs. Tačiau mes 
žinome, į kur tai veda ir ką Dievas nori padaryti. Tai yra 
didelis turtas, kurį mes dažnai nuvertiname. Žinome, kad 
viskas yra Dievo rankose. Kas turi tokį stiprų tikėjimą, kas 
turi vargdienio dvasią, tas turi šį turtą ir pažinimą.

Dar kitas turtas, kurio negalima nupirkti už jokius pinigus: 
tai žinojimas, kad esame mylimi. Kiekvienas iš mūsų yra 
besąlygiškai mylimas ir gali pasakyti: aš žinau, kad mane 
kai kas tikrai myli, ir tai yra Dievas – net jei kažką darau 
ne taip. Jis vis tiek mane myli. Jis myli mane ne dėl to, kad 
jam manęs reikia. Jis myli mane ne dėl naudos. Jis myli 
mane ne dėl to, kad aš padariau kažką gražaus ar gero. 
Jis paprasčiausiai mane myli tokį, koks esu. Jis yra meilė, 
jis kitaip ir negali. Šis jausmas ir šis užtikrintumas: aš esu 
mylimas, tai priklauso mūsų krikščioniškam tikėjimui. 
Tai yra turtas, kurį mes nuvertiname, jis galėtų būti dar 
didesnis mūsų širdyse. Džiaugsmas, jog aš esu mylimas, 
kas beįvyktų. Mes turime geriausią Užtarėją, koks tik gali 
būti: Jėzų Kristų. Jis vėl ir vėl mus užtaria bei dovanoja 
malonę. Jis yra geriausias Gynėjas, kokį tu tik gali turėti. 
Kas tiki Jėzumi Kristumi, gali kreiptis į šį Gynėją. Jis ateis ir 
padovanos nuodėmių atleidimą.

Galime džiaugtis, kad priklausome bendruomenei. Esame 
ne vieni. Žinoma, ne viskas bendruomenėje yra tobula. 
Vienas yra didelis, kitas mažas. Vieni yra malonūs, kiti 
nelabai. Vieni yra tokie kaip mes, kiti visiškai skirtingi. 
Žvelkime į tai su vargdienio dvasia – bendruomenė yra 
turtas. Mes galime melstis vieni už kitus. Mieli broliai 
ir seserys, žvelkime į bendruomenę iš dvasinės pusės ir 
pašventintomis akimis. Tai yra bendrystė, kurioje vieni už 
kitus meldžiasi. Bendrystė, kuriai pavyksta būti vieningai 
Jėzuje Kristuje, nepaisant visų skirtumų. Mes nesuvokiame, 
koks didis šis turtas. Jei žvelgiame į platųjį pasaulį, ar čia 
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Šveicarijoje, ar kitose šalyse, tai matome, kaip žmonės su 
ilgesiu siekia priklausyti kažkokiai grupei ar kažkokiai 
bendrystės formai. Mes įaugome į vieną bendruomenę. 
Tai yra turtas, kurį mes nuvertiname. Trokštame paveldėti 
didelį turtą: bendrystę su Dievu. Tačiau ir šiandien norime 
tapti vis turtingesniais Jėzuje Kristuje. Mes tai galime, jei 
vis labiau siekiame vargdienio dvasios, esame nuolankūs, 
atsidavę Dievui, tarnaujame Jėzui, esame paklusnūs ir 
pasišventinę. Trokštame dalintis šiuo turtu su artimuoju. Ir 
mes nenuskursime.

Mes turime ir malonės turtą. Jėzus Kristus mus gina, jis 
atleidžia mums – tai milžiniškas turtas, kurį gali perduoti 
kitiems, gali atleisti artimajam. Žmonės mano, kad jei 
jie neatkeršija, nepasiekia savo tiesos, tai jie pralaimi. 
Tačiau mes žinome, kad jei atleidi, netampi skurdesnis, 
o kaip tik turtingesnis. Dalinkimės malonės turtu su 
mūsų aplinkiniais. Trokštame dalintis Evangelija su mūsų 
aplinkiniais ir jiems pasakyti: tu taip pat esi mylimas. Mes 
žinome, kur link veda kelias, tu taip pat esi plano dalis. 
Kalbėkime su jais apie Evangeliją ir neškime toliau šią 
Žinią. Dievas yra meilė, jis išgelbės tave. Viską esame gavę 
iš Dievo.

Esame dėkingi ir atnešame mielajam Dievui auką. Kartas 
nuo karto mielas Dievas mums pasakys, kad kažkam šalia 
tavęs blogai sekasi. Kitose šalyse taip pat yra žmonių, 
kuriems yra visai blogai. Tuomet ir mes galėtume patikrinti 
savo kišenes ir nors truputį duoti. Taip pat ir šiuo turtu 
trokštame dalintis. Būti turtingais Kristuje reiškia, jog 

ESMINĖS MINTYS

■  Dievas padaro turtingais tuos, kurie įrodo tikėjimą 
ir nuolankumą.

■  Mes siekiame būti turtingais pažinime, meilėje, 
malonėje ir ramybėje.

■  Mes dalinamės savo turtais su artimuoju.

nesame priklausomi nuo pinigų. Tikras krikščionis, 
nuolankus krikščionis, turi vidinę ramybę. Ši ramybė 
nepriklausoma nuo nuosavybės. Saugumas, jog Dievas 
suteiks viską, ko man reikia, įeiti į jo karalystę, man yra 
svarbiausia. Tai sumenkina pinigų ir nuosavybės svarbą. 
Tada nesi kankinamas godumo, kaip daugybė žmonių 
šiais laikais. Kas yra turtingas Kristuje, tas yra išlaisvintas 
ir nėra kankinamas godumo ar pavydo. Jis paprasčiausiai 
yra patenkintas. Jo vidinė laimė, jo stabilumas, nepriklauso 
nuo jo nuosavybės ir todėl jis žino, kaip elgtis su pinigais 
ir geba juos padėti ten, kur reikia. Šia prasme mes visi dar 
turime kur tobulėti.

Mieli broliai ir seserys, tai tik keletas minčių – turtingi 
Kristuje – šių metų tema. Į tai turime gilintis ir Šventoji 
Dvasia suteiks tam dar daug gražių minčių. Amen.
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Artimojo meilė skaičiais
Apie 4 milijonai eurų už 100 projektų 24-iose šalyse: toks yra 2017-ų metų paramos 
organizacijos NAB-labdaringa veikla balansas. Kokie likimai slepiasi už šių skaičių, 
atskleidžia neseniai publikuota metinė ataskaita.

„Mus jaudina kančios daugybėje pasaulio vietų“,- taip 
motyvaciją labdaringai veiklai apibūdina jos globėjas 
vyriausiasis apaštalas poilsyje Wilhelm Leber. „Artimojo 
meilę galima įgyvendinti įvairiais būdais. Čia savo vietą 
atranda ir bažnytinių paramos organizacijų veikla.“

Koks šių pastangų tikslas
Šešias veiklos sritis 2017-ųjų metinėje ataskaitoje įvardija 
Naujosios apaštalų bažnyčios organizacija iš Vokietijos.

Pagrindinės išlaidos su daugiau nei 1,7 milijonų eurų buvo 
skirtos „duonai“, pragyvenimo šaltinio užtikrinimui ir 
kūrimui. Tam puikiausias pavyzdys yra pomidorų padažo 
gamykla Zambijoje, kuri sukuria darbo vietas ne tik šešiems 
darbuotojams, bet ir 1900 ūkininkų šeimų.

Apie 780.000 eurų buvo investuota į „švietimą“: tai 
pirmiausia pasitarnavo mokyklų steigimui ir plėtrai, 
tačiau ir jaunimo profesiniam mokymui bei suaugusiųjų 
kvalifikacijos kėlimui.

„Struktūros“ sričiai buvo skirti beveik 490.000 eurų. 
Čia parodomasis projektas yra šiukšlių naikinimo bei 
perdirbimo sistemos sukūrimas Bandžulyje (Gambija).

Tiesioginėmis „katastrofų“ pasekmėmis rūpinosi NAB-
labdaringa veikla su 290.000 eurų. Tai padėjo kovoti su bado 
problema Rytų Afrikoje , o taip pat pinigai buvo skiriami 
neatidėliotinai pagalbai pabėgėliams ir jų integracijai 
Vokietijoje, Graikijoje, Jordanijoje bei Serbijoje.

„Sveikatos“ srityje buvo sunaudota 
daugiau nei 250.000 eurų: tai pasitarnavo, 
pavyzdžiui, „Coming Clean“ – kovos 
su priklausomybėmis programai Pietų 
Afrikoje. Pagrindinė Naujosios apaštalų 
bažnyčios organizacija Pietų Afrikoje yra 
„Masakhe NPC“. Bet ne tik čia yra NAB-
labdaringa veikla kartu su atitinkamomis 
krašto bažnyčiomis, ji veikia taip pat 
ir Zambijoje („NACRO“) bei Kenijoje 
(„KUMEA“).

„WASH“ vadinama vandens, sanitarinių 
įrenginių ir higienos sritis. Tam buvo 

paruošta beveik 90.000 eurų. Jie buvo paskirti biocentro 
įkūrimui Mukuru Slum Kenijoje: tualetų ir dušų 
kompleksų nuotekos nukreipiamos į biodujų reaktorių. Ten 
išgautos metano dujos naudojamos apšvietimui, o taip pat 
viryklėms.

Parama kreditui
NAB-labdaringa veikla daugiausia dėmesio iš regionų skiria 
Afrikai, beveik 90 procentų visų išlaidų. Apie 2,1 milijonas 
eurų skiriama Rytų Afrikai. Beveik 1,1 milijoną eurų 
dalinasi Vakarų, Centrinė ir Pietų Afrika. Iš kontinentų 
toliau seka Azija su 5,8 procentų dalimi, Europa su 3,9 
procentais ir Amerika su 0,4 procentais.

Dešimties metų projektai 98 procentais finansuojami iš 
aukų. Didžiausią dalį sudaro individualios aukos, rėmėjai 
ir ilgalaikės akcijos, o taip pat palikimai. Kaip finansavimo 
šaltinis naudojamas ir kreditas.

„Mes didžiuojamės NAB-labdaringa veikla ir džiaugiamės 
mūsų finansuotojais, rėmėjais bei kritikais“,- įžanginiame 
žodyje pabrėžė vadovas Jörg Leske. Nes kritikai padeda 
„išlaikyti diferencijuotą požiūrį į šiuo metu vykstančias 
politines diskusijas pabėgėlių bei migracijos temomis.“

Metinė ataskaita reguliariai pateikiama informuoti 
aukotojus bei suinteresuotuosius apie įvairią paramos 
organizacijų veiklą.
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Mūsų bažnyčios tarnai sausio 25 d. ekumeninėse pamaldose 
meldėsi už krikščionių vienybę. Šių metų savaitės tema „Tik 
to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16, 18–20).

Vyskupas A. Strelčiūnas, krašto evangelistas D. Ezerskis, 
evangelistas E. Gavėnia ir kunigas J. Drevnickis dalyvavo 
Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir 
Evangelisto bažnyčioje vykusiose tradicinėse ekumeninėse 
pamaldose.

Kartu meldėsi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios 
vyskupas M. Sabutis, Lietuvos evangelikų reformatų 
bažnyčios vicesuperintendentas kun. R. Stankevičius, 
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis 
pastorius G. Lukošius, laisvųjų krikščionių bažnyčios 
pastorius A. Rulinskas, stačiatikių bažnyčios Lietuvoje 
sekretoriato vadovo padėjėjas kun. Maksimas Krutolevič, 
Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios 
klebonas kun. Vinkentij Vasil Pelykh OSBM, katalikų 
bažnyčios Vilniaus arkivyskupijos ganytojai, kunigai, 
seminaristai ir tikintieji. Pamaldoms vadovavo Vilniaus 
vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę

REgioninė daliscommunity 02/2019

Pamaldų vedantysis katalikų vyskupas a. Poniškaitis. 
Už jo mūsų bažnyčios evangelistas E. gavėnia, krašto 
evangelistas d. Ezerskis, vyskupas a. strelčiūnas

Vyskupas a. strelčiūnas, krašto evangelistas d. Ezerskis, 
kunigas d. Balodis seminaro metu
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Vyskupas A. Strelčiūnas gruodžio 15 d. pakvietė LNAB 
tarnybos brolius, nešančius kunigiškąją tarnystę, į 
Kauną, į seminarą, kur supažindino su dvasininkams 
aktualiais teisės aktais, kalbėjo apie bažnyčios nustatytą 
tvarką ir sąlygas bažnytinės santuokos sudarymui.

seminaro dalyviai
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Jaunimas ruošiasi kelionei į Diuseldorfą

community 02/2019 Regioninė Dalis

Bendra nuotrauka atminčiai

Diskusijoje gimsta idėjos
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Gegužės pabaigoje Diuseldorfe (Vokietija) vyks 
Tarptautinės Naujosios apaštalų bažnyčios jaunimo dienos 
su šūkiu „AŠ ČIA” („HIER BIN ICH”). Laukiama atvykstant 
daugiau kaip 30 000 tūkstančių mūsų bažnyčios tikinčiųjų.

Lietuvos NAB jaunimo grupė taip pat ruošiasi kelionei 
į Tarptautinę jaunimo šventę, dabar jau repetuojamas 
prisistatymas, renkama vaizdinė medžiaga stendams. Šią 
veiklą kuruoja krašto vyresnysis A. Andrijanov ir tarnybos 
broliai, dirbantys su jaunimu.

Prieš 10 metų mūsų bažnyčios jaunimas dalyvavo 
Tarptautinėse jaunimo dienose, tai buvo pirmą kartą 
Naujosios apaštalų bažnyčios istorijoje organizuojama 
įspūdinga ir nepamirštama šventė, kuri vyko 2009 m. 
gegužės 21-24 dienomis. 45 000 jaunimo iš viso pasaulio 
- Azijos, Australijos, Afrikos ir Europos šalių susirinko 
Diuseldorfe. Iš Lietuvos vyko 52 žmonių delegacija. Patirti 
įspūdžiai liko ilgam. Keturias dienas vyko koncertai, 
parodos, renginiai, kurie vienijo skirtingų rasių, šalių ir 
kultūrų žmones. Renginį vainikavo sekmadienio pamaldos, 
kurių šūkis buvo „KRISTUS-MANO ATEITIS“. Kiekvienas 

senjorai mūsų bažnyčioje

Septyniose mūsų bažnyčiose – Vilniuje, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Šilutėje, Klaipėdoje, Kaune ir Kybartuose 
- kartą mėnesyje vyksta popietinės pamaldos 
senjorams, po kurių neskubama skirstytis, susėdama 
pasikalbėti prie arbatos, pasidalinama rūpesčiais 
ir džiaugsmais, pasveikinama su gimtadieniais, 
bendraujama su tarnybos broliais.

Klaipėdos NAB bendruomenės senjorai kovo mėnesį 
paruošė Užgavėnių popietę, kur linksmai išlydėjo 
“žiemą iš kiemo”, vaišinosi blynais, šmaikštavo. Tai 
vienas iš jau tradicinių tapusių renginių, kaip kalėdiniai 
pasisėdėjimai, poezijos popietės, išvykos. Linksmai 
bei įdomiai bendrauja ir N. Akmenės senjorai, kurie 
kartu su Šiaulių bendraamžiais susitinka ir su kitomis 
bendruomenėmis. Įdomi ir įspūdinga buvo Lietuvos 
vakarų regiono senjorų ekskursija į Pakruojį.

išgyvenęs pamaldas pasiėmė dalelę gėrio, tikėjimo  
ir vilties.

Jaunimo grupė dalyvavo ir Tarptautinėse jaunimo dienose 
Maskvoje (Rusijoje) 2011 m. rugpjūčio 5-7 dienomis su 
šūkiu „BŪTI SU DIEVU VISADA!“ Į šventę suvažiavo 
jaunimas ir bažnyčių tarnai iš Vokietijos, Rusijos, Ukrainos, 
Mongolijos, Baltarusijos, Kazachstano. Šventėje buvo 
daugybė renginių, šalių pristatymai, varžybos ir šventinės 
pamaldos, kurias vedė vyriausiasis apaštalas.
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Vienas ligonis jau 38 metus 
laukia pasveikimo. Pamatęs 
jį, Jėzus klausia: „Ar norėtum 
pasveikti?“
Ligonis jam atsako: „Viešpatie, 
aš neturiu žmogaus, kuris, 
vandeniui sujudėjus, mane įkeltų 
į tvenkinį. O kol pats nueinu, 
kitas įlipa greičiau už mane.“
Jėzus jam taria: „Kelkis, imk 
savo gultą ir eik.“
Žmogus pakyla, jis išgijo! 
Pasiima savo gultą ir eina.
Toji diena yra šabas. Pakeliui 
išgydytąjį užsipuola žmonės: „Ei, 
tu, šiandien šabas, tau negalima 
nešti gulto.“

JėzuS Išgydo LIgonį 
BEtzAtoS tVEnKInyJE
Pagal Jono 5,1–18

Prie Betzatos tvenkinio Jeruzalėje 
yra penkios stoginės. Jose guli akli, 
raiši ir kiti ligoniai. Visi laukia, kol 
sujudės vanduo. Kuris pirmas į jį įlips, 
pasveiks.
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Vyras paaiškina: „Tas, kuris 
mane pagydė, man liepė: ‚Imk 
savo gultą ir eik!‘“
Žmonės klausia jo, kas jam tai 
sakė, bet jis nežino ką atsakyti.
Šventykloje Jėzus vėl sutinka 
išgydytąjį vyrą. Jis taria: „Štai 

tu esi pasveikęs; daugiau 
nebenusidėk.“ Vyras sužino, kad 
Jėzus jį išgydė. Jis visiems apie 
tai papasakoja.
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SVEčIuoSE PAS MAtVEj tAšKEntE 
(uzbEKIjA)

Taškentas yra Uzbekijos sostinė, čia gyvena trys 
milijonai žmonių. Taip pat ir aš, Matvej, gyvenu čia su 
šeima. Uzbekija yra valstybė Azijoje. Šalis ilgą laiką buvo 
Sovietų Sąjungos dalis, tačiau nuo 1991-ų metų ji yra 
nepriklausoma.

Mes gyvename bažnyčios pastate. 
Mano tėtis Aleksandras yra mūsų 
bendruomenės kunigas. Mano 
mama Tatjana ir aš giedame 
chore, mums patinka giedoti. 
Po mokyklos mama rūpinasi 
mumis, vaikais. Mano sesė Sofija 
eina į septintąją klasę, man yra 
aštuoneri ir ką tik baigiau antrąją 
klasę, o mano mažasis brolis 
Arsenis įveikė pirmąją klasę. 

Mes gyvename bažnyčios pastate. Mano tėtis Aleksandras 
yra mūsų bendruomenės kunigas. Mano 
mama Tatjana ir aš giedame 
chore, mums patinka giedoti. Po 
mokyklos mama rūpinasi mumis, 
vaikais. Mano sesė Sofija eina į 
septintąją klasę, man yra aštuoneri ir 

ką tik baigiau antrąją klasę, o mano 
mažasis brolis Arsenis įveikė 
pirmąją klasę. 



15

community 02/2019 VAIKŲ KAMPELIS

15

■
 Š

al
tin

is
: 

Žu
rn

al
as

 „
M

es
 v

ai
ka

i“,
 le

id
im

as
 1

1/
20

18
; 

nu
ot

ra
uk

os
: 

iš
 a

sm
en

in
io

 a
rc

hy
vo

, 
©

ef
es

en
ko

, 
zu

ka
m

ilo
v 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Nacionalinis patiekalas Uzbekijoje yra 
plovas. Tai skanus troškinys iš mėsos, ryžių, 
česnakų, svogūnų ir morkų. Kiekvienas 
miestas turi savo plovo receptą. 2017 metų 
rugsėjo 8 dieną 50 virėjų ruošė Taškente 
didžiausią pasaulyje plovo puodą, jis svėrė 
7360 kilogramų ir buvo įrašytas į Gineso 
rekordų knygą. Virėjai ruošdami jį užtruko 
šešias valandas ir sunaudojo 1500 kilogramų 
jautienos, 400 kilogramų avienos, 1900 
kilogramų ryžių ir 2700 kilogramų morkų. 
Paskutinėje mūsų bendruomenės šventėje 
taip pat buvo plovas, man jis buvo labai 
skanus.

Per paskutinę Kalėdų šventę mes – vaikai – dovanų 
gavome tris triušiukus, su kuriais dažnai žaidžiame. Be 
to, aš mėgstu lipdyti figūrėles arba žaisti su draugais.
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Tarnybos broliai, dvasinės dovanos 
ir tarnystės Kristaus bažnyčioje

Paulius pasitelkia pavyzdį apie kūną, kad paaiškintų 
bažnyčios esmę. Tikintieji yra Kristaus kūno nariai; 
kiekvienas iš jų turi skirtingas funkcijas. Šio pavyzdžio 
pagalba jis nesiekia įvardinti bažnyčios apibrėžimo, bet juo 
nori aprašyti keletą bažnyčios aspektų:
■ Kristus yra kūno galva, būtent bendruomenės galva 

(Kolosiečiams 1,18): kaip kūnas atlieka galvoje priimtus 
sprendimus, taip ir bažnyčia tarnauja Kristui.

■ Kūno nariai yra visi skirtingi: ir nors jų uždaviniai 
skirtingi (Romiečiams 12,4), tačiau jie veikia kartu ir 
tarnauja vienas kitam.

■ Kūno ugdymui Dievas suteikė atskiras dvasines dovanas 
bei tarnystes (Efeziečiams 4,11–13; Romiečiams 12, 6–8; 
1. Korintiečiams 12,4–11).

■ Bažnyčios kaip Kristaus kūno augimas vyksta iš Dievo 
valios ir veikimo (Kolosiečiams 2,19). 

Kristaus bažnyčia sudaryta iš tikinčiųjų, kurie per Krikštą, 
tikėjimą ir išpažinimą priklauso Kristui. Tai galime suvokti 
tik tikėjimu.

Pauliaus laikais krikščionys būrėsi aplink apaštalus; 
anuomet nebuvo keleto bažnytinių bendruomenių 
ar konfesijų; tačiau net Paulius negalėjo žinoti, kurie 
krikščionys iš tiesų priklauso Kristaus bažnyčiai: tik Dievas 
gali matyti kiekvieno žmogaus tikėjimo nuoširdumą.

Šiandien mes susiduriame su didžiule krikščioniškų 

Kristaus bažnyčia: kas ji iš tiesų yra? Ir kaip ji gali funkcionuoti be apaštalų? 
Atsakymus pateikia šis vyriausiojo apaštalo mokomasis straipsnis.
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bažnyčių įvairove. Todėl svarbu Kristaus bažnyčios 
nesupainioti su institucijomis ar bažnytinėmis 
bendruomenėmis. Ji susideda iš katalikų, Naujosios apaštalų 
bažnyčios, protestantų ir ortodoksų krikščionių, tačiau ji 
nėra nei katalikų, nei Naujoji apaštalų, nei protestantų, nei 
ortodoksų bažnyčia, ir ji nėra šių visų bažnyčių visuma.

Tarnybos broliai, dvasinės dovanos 
ir tarnystės pirmykštėje bažnyčioje
Jėzus Kristus aprūpino savo bažnyčią apaštalų tarnyste. Jis 
išrinko apaštalus, juos įgaliojo, palaimino ir pašventino, 
patikėjo jiems sakramentų valdymą. Per apaštalų tarnystę 
tikintieji turi priėjimą prie išganymo pilnatvės.

Per apaštalų tarnystę Dievas aprūpino bažnyčią dvasinėmis 
dovanomis ir dvasinėmis tarnystėmis. Naujasis testamentas 
cituoja tokias:

■ Romiečiams 12 minimos pranašystės, mokymo, 
raginimo, vadovavimo bendruomenei, gailestingumo 
dovanos;

■ 1. Korintiečiams 12,8–10 kalbama apie išminties, 
pažinimo, tikėjimo, gydymo, stebuklingų darbų, 
pranašavimo, dvasių atpažinimo, įvairių kalbų ir kalbų 
aiškinimo dovanas. Po to (28 sakinyje) dar kalbama 
apie apaštalus, pranašus, mokytojus, stebukladarius, 
gydytojus, padėjėjus, (bendruomenės) vadovus ir įvairių 
kalbų žinovus.

■ Efeziečiams 4 pasakojama apie apaštalus, pranašus, 
evangelistus, ganytojus ir mokytojus. 

Visas šias dovanas ar charizmą Dievas iš malonės suteikia 
tiems, kuriuos jis išsirinko tarnystei bažnyčioje. Paulius 
pasitelkia pavyzdį apie kūną, kad paaiškintų, jog ne visi 
gavo tas pačias dvasines dovanas, tačiau kiekvienas savo 
dovanas turi panaudoti visų labui. Kaip to paties kūno 
nariai, tikintieji yra kviečiami įrodyti savo nuolankumą 
(Romiečiams 12,3), vienybę (Efeziečiams 4,3) ir solidarumą 
(1. Korintiečiams 12,26).

Jėzaus įgalioti pastatyti bažnyčią, pirmykštės bažnyčios 
apaštalai ordinavo diakonus, kurie padėjo jiems jų darbe. 

Vėliau jie sukūrė struktūrą bažnyčiai, paskirdami vietinius 
bendruomenių vadovus (vadinamus vyresniuosius arba 
vyskupus) ir nustatydami jiems, kaip naudoti bažnyčioje 
skirtingas dvasines dovanas (1. Korintiečiams 14; 1. Petro 
4,10).

Reikia pažymėti, kad apaštalų laiškai aiškiai parodo, jog 
Kristaus bažnyčia istorinėje tikrovėje buvo netobula, nes ji 
buvo sudaryta iš netobulų vyrų bei moterų.

Dvasinės dovanos ir tarnystės 
Kristaus bažnyčioje po apaštalų 
mirties

Po pirmykštės bažnyčios apaštalų mirties keletą amžių 
apaštalai nebebuvo skiriami. Todėl nebebuvo įmanoma
■ ordinuoti tarnus dvasinei tarnystei, t. y. juos pašventinti, 

palaiminti ir įgalioti Dievo Trejybės vardu;
■ suteikti Šventosios Dvasios dovanas;
■ priimti dovanų ir palaiminimų gausą Šventosios 

Vakarienės metu, kurios yra susiję su apaštalo ar jo 
įgalioto tarnybos brolio ostijos išskyrimu. 

Tačiau Dievas vis tiek toliau rūpinosi bažnyčia. Tie, kurie 
tikėjo Jėzumi Kristumi, galėjo būti pakrikštyti ir galėjo 
priimti Kristaus kūną. Šventoji Dvasia toliau tęsė savo 
išganantį poveikį, suteikdama Kristaus bažnyčios nariams 
dvasines dovanas, reikalingas Evangelijos skelbimui, 
pažinimo gilinimui ir bažnyčios vystymuisi.

Ištikimi krikščionys naudojo savo dvasines dovanas 
Kristaus ir jo bažnyčios tarnystei: jie skelbė Evangeliją, 
mokė tikinčiuosius ir juos ragino, tyrinėjo Raštą ir tokiu 
būdu gilino pažinimą, vedė ir organizavo bažnytines 
bendruomenes, padėjo vargšams. Visu šiuo laikotarpiu 
Kristaus bažnyčia galėjo toliau vystytis, kadangi 
pakrikštytieji vandeniu naudojo jiems Dievo suteiktas 
dvasines dovanas Kristaus tarnystės labui.

Tačiau iš kitos pusės bažnyčios narių netobulumai buvo 
tam tikrų trūkumų priežastis, pavyzdžiui, jie vedė į 
krikščionybės susiskaldymą.

Leidykla
Leidėjas: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Ciurichas/Šveicarija
Leidykla Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 233, 63263 Noi-Izenburgas/Vokietija
Redaktorius: Peter Johanning
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Skirtingi nariai, 
skirtingos tarnystės

Po apaštalų tarnystės atkūrimo pakrikštytieji vandeniu vėl 
galėjo priimti Šventosios Dvasios dovaną. Priimdami Jėzaus 
kūną ir kraują, jie turėjo tobulą priėjimą prie bendrystės 
su Dievo Sūnumi. Bažnyčioje vėl galėjo būti įgaliojami, 
laiminami ir šventinami tarnystės nešėjai.

Tikėjimas gyvaisiais, šiandieniniais apaštalais bei 
Šventosios Dvasios dovana yra malonės dovanos, kurias 
Dievas suteikia tiems, kuriuos jis išsirinko. Jo sprendimai 
nesuvokiami žmogiškajam protui: „Bet dabar Dievas 
sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų, kaip panorėjo“ (1. 
Korintiečiams 12,18).

Išpažinti Kristų žodžiais ir darbais
Bažnyčia kaip Kristaus kūnas susideda iš pakrikštytųjų 
vandeniu ir atgimusiųjų iš vandens bei Dvasios. Visi kūno 
nariai yra raginami, išpažinti tikėjimą Jėzumi Kristumi ir 
skelbti Dievo gerumą žodžiais bei darbais (1. Petro 2,9). 
Kiekvienas narys turi priimti kitą su meile ir palaikyti 
Dvasios vienybę taikos ryšiais (Efeziečiams 4,2.3).

Kristaus kūno nariai, kurie priėmė Šventosios Dvasios 
dovaną, nėra „geresni“ už kitus – liekant prie kūno 
pavyzdžio: akis nėra „geresnė“ už pėdą. Jie buvo išrinkti 
ypatingos tarnystės vykdymui: jie turi skelbti Viešpaties 
sugrįžimą, kuris neilgai trukus įvyks, turi liudyti gyvųjų 
apaštalų veikimą, duoti savyje erdvės Šventajai Dvasiai, 
įsisavinti dieviškąsias dorybes ir taip ruoštis Kristaus 
sugrįžimui. Kadangi Dievas išliejo savo meilę jų širdyse per 
Šventosios Dvasios dovaną (Romiečiams 5,5), jis ypač tikisi 
iš jų, kad šią meilę jie parodys ir kitų atžvilgiu.

Atgimusieji iš vandens bei Dvasios, kuriuos Dievas 
nusižiūrėjo dvasinės tarnystės vykdymui – apaštalai ir per 
juos ordinuoti tarnystės nešėjai -, yra įgaliojami Jėzaus, 

skelbti Evangeliją, ruošti tikinčiuosius jo sugrįžimui, 
atnašauti sakramentus bei skelbti nuodėmių atleidimą.

Atskleisti gabumus ir juos panaudoti
Dievas aprūpina Kristaus bažnyčią dovanomis, kurių jai 
reikia. Jis išsirenka keletą bažnyčios narių, atgimusių iš 
vandens ir Dvasios, bei pakrikštytų vandeniu, kad jiems 
suteiktų ypatingus gabumus, pavyzdžiui: gabumus skelbti 
Evangeliją, mokymo dovaną, atpažinimo, išminties arba 
artimojo pagalbos dovanas. Visi Kristaus kūno nariai 
yra raginami, gautus gabumus atskleisti bei panaudoti 
kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo laipsnį 
(Romiečiams 12,3), su visu nuolankumu bei meilumu.

Tikintieji, kurie šiandien priklauso Kristaus bažnyčiai, yra 
netobuli, nepaisant to, kokie gabumai jiems yra patikėti ir 
kokią funkciją jie turi bažnyčioje. Jų klaidos ir trūkumai yra 
matomų Kristaus bažnyčios trūkumų priežastis.

Ruoštis Kristaus sugrįžimui
Mūsų suvokimas apie Kristaus bažnyčią įtakoja ir mūsų 
santykį su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis.

Naujosios apaštalų bažnyčios mokymas paremtas Šventojo 
Rašto aiškinimu Šventosios Dvasios šviesoje. Su mokymu 
supažindinama Naujosios apaštalų bažnyčios katekizme. 
Kalbant apie tai, kas susiję su Kristaus bažnyčia, mes tikime:

■ Dievas pašaukia tuos, kuriuos jis išsirinko, priimti 
vandens Krikštą ir taip tapti bažnyčios nariais 
(Efeziečiams 4,1).

■ Visi pakrikštytieji vandeniu, kurie tiki Jėzumi Kristumi 
ir jį išpažįsta, priklauso Kristaus bažnyčiai.

■ Dievas patiki Kristaus bažnyčios nariams dvasines 

Kristaus kūne nė vienas narys nėra geresnis ar svarbesnis už kitą. Jie tik turi skirtingas 
užduotis – rašo vyriausiasis apaštalas apie Kristaus bažnyčią ir kaip tai išreikšta 
Naujojoje apaštalų bažnyčioje.
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dovanas ir reikalauja iš jų, kad jie jomis tarnautų Dievui 
ir jo bažnyčiai.

■ Visos krikščionybės istorijos eigoje iki šių dienų, 
tikėjimo ir Dievo meilės pripildyti krikščionys tarnavo 
Kristui jo suteiktais gabumais ir taip atitinkamai 
pagal Dievo valią prisidėjo prie Kristaus bažnyčios bei 
išganymo plano tęsimo.

■ Apaštalai ir jų ordinuoti tarnybos broliai buvo 
Dievo pašaukti ir įgalioti, ruošti tikinčiuosius Jėzaus 
sugrįžimui ir jų išganymui.

■ Tikėjimas apaštalais ir Šventosios Dvasios dovana yra 
ypatinga duotybė, kurią Dievas dovanoja jo išrinktiems 
Kristaus bažnyčios nariams.

■ Tikintysis, kuris priėmė šias dovanas, yra pašauktas 
Dievo, vykdyti ypatingą Kristaus bažnyčios užduotį.

■ Nors jie yra apdovanoti skirtingais gabumais, tačiau 
visi Kristaus kūno nariai yra raginami būti solidariais 
tarpusavyje ir priimti vieni kitų skirtumus, kad galėtų 
bendrai statyti Kristaus meilėje.

Dvasios vienybė taikos ryšiais

Ant šio pagrindo trokštame vystyti santykius su kitais 
krikščionimis ir kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis.

Mes esame pripildyti gilaus dėkingumo visiems 
krikščioniams praeityje ir dabartyje, kurie iš Dievo gautas 
dovanas panaudojo Kristaus ir jo bažnyčios tarnystei. 
Čia ypatingai galvojame apie gabumą skelbti Evangeliją, 
mokymo, atpažinimo ir gailestingumo dovanas.

Kaip Kristaus kūno nariai, Naujosios apaštalų bažnyčios 
krikščionys rūpinasi visiems krikščioniams patikėtos 
užduoties vykdymu: tikėjimo į Jėzų Kristų išpažinimu ir 
Dievo gerumo skelbimu žodžiais bei darbais (1. Petro 2,9). 
Jie tiki atgimimu iš vandens bei Dvasios, todėl jų šventa 
užduotis yra, leisti ir kitiems patirti Kristaus meilę. Iš meilės 
artimajam jie skelbia Viešpaties sugrįžimą ir liudija gyvųjų 
apaštalų veikimą; jie rodo dėmesį tiems krikščioniams, 
kurie nesidalina savo tikėjimu.

Baigdamas norėčiau duoti patarimą: mes trokštame megzti 
santykius su kitais krikščionimis pagal apaštalo Pauliaus 
žodžius: „Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, 
kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu 
nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite 
tarpusavio meilę, uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos 
ryšiais“ (Efeziečiams 4,1-3).

■
 N

uo
tr

au
ka

: M
ar

ce
l F

el
de



New Apostolic Church
International

Apžvalga
07.04.2019 Amsterdamas (Nyderlandai)

14.04.2019 Bangis (Centrinės Afrikos Respublika)

19.04.2019 Bazelis (Šveicarija)

21.04.2019 Lindau (Vokietija)

11.05.2019 Keiptaunas (Pietų Afrika Respublika)

12.05.2019 Keiptaunas (Pietų Afrika Respublika)

19.05.2019 Geteborgas (Švedija)

26.05.2019 Brandenburgas (Vokietija)

02.06.2019 Diuseldorfas (Vokietija)

09.06.2019 Goslaras (Vokietija)

22.06.2019 Santo Domingas (Dominikos Respublika)

23.06.2019 Leoganė (Haitis)

30.06.2019 Oberhauzenas (Vokietija)


