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Tevas, Surtus, ir §ventoji Dvasia
"Nes vienus yro Dievu.ç, yiertus tuip put Tarpi-
ninkas turp Dievo ir itttottitl, Zmogus Kristus
Jezus; jis pats save duvë ulpirkintq uZ visus,-
liltdijimq savu luikLt.'\ 

- 
I Titttotie jui 2:5, 6.

KIEKVIENAS Zmogus gimsta turêdamas
palinkim4 garbinti auk§tesnç uZ savg galybç 

-Auk§ëiausi4 Eslbç. \orëdama patenkinti toki
garbinimo tro§kimq. Zmoni'ja sugalvojo sau

ivairiq nesubrendusiq ir klaidinanëiq nuomoniq
apie savo dievaiëius. Kaikurie, o kartais net visos
tautos, bandê pra§alinti nuomonç apie Diev4 ir
apsieiti be religijos. bet anksëiau ar vëliau ir vél
sugr[Zo prie garbinimo kokios nors auk§tesnês
galybës. Kiti gi. norëdami pasinaudoti visais
savo dievaiéiq palaiminimais. pasidarë sau dau-
gybg dievq. Senoves atënieëiai buvo net padirb-
ding sau statul4 (dievaiti 

- stab4 ) prie kurio
buvo para§as "\eZinomam Dievui." 

- 
Ap. Dar.

17:23.
Tikrasis Biblijos Dievas buvo "neZinomas

Dievas" didZiumai visuose amZiuose, net iki
§iai dienai. Dar ir §iame pasaulio istorijos laiko-
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tarpy galingos jêgos stengiasi nustumti §alin Bib-
lijos Diev4 ir jo vieton pastatyti garbinimq
pagoni§ko dievaiëio. Todel pasirodo reikalas
i§nagrinéti Sventraëio liüdijim4 apie krik§ëioni-
jos Diev4, kad mes, kurie stengiamës garbinti
tikraj[ Dievq, galetumem tai daryti suprantamai

- 
"çfvs5isje ir tiesoje." 

-Jono 
4:23, 24; Jer.

9:24; Jono l7:3;Neëm.8:8, 12.

Zymus neai§kumas apie Biblijos Dieva pasi-
rodo daugeliose prie§taraujanëiose nuomonëse.
Vienok, mes neturime laiko tyrinéti kiekvien4
i§ tq prie§taraujanëiq teorijrq. Geriausia bus eiti
tiesiog i paëia Biblijq. Joje randame ai§kiai
para§yta, kad yra tik vienas Dievas, kurio vardas
Jehova; ir kad §ios gadynés krik§ëionys turi teisç
manyti ir vadinti ji savo Dangi§kuoju Tèvu.

Biblija taippat kalba mums apie "Dievo
Sünq," kurs yra müsq Vie§pats Jezus Kristus,
pasaulio Atpirkêjas ir I§ganytojas. Pirmasis Jono
evangelijos skyrius sako mums, kad Jezus,
pirma negu jis buvo padarytas Zmogumi, buvo
vadinamas "Logos," kitaip sakant, "Zodis," arba
Jehovos, visatos Kùrëjo kalbétojas. Kalbêdami
apie Jezaus santykius su Zrnonij4, kaip jos l§ga-
nytoj4 ir Atpirkéjq, prana§ai kalba apie j[ kaip
apie "Ramybês Kunigaik§!"; "Galingq Dieva";
".Emanuêli"; "Mikolq"; "karaliq Karaliq"; "Tar-
pinink4"; ir tam pana§iai. §itais ivairiais titulais
nëra apibûdinami skirtingi dievai, bet tik ivairios
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ypatybës to paties vieno Dievo Sûnaus, kuri
Têvas [sakë garbinti kaip jis pats yra garbinamas.

-Iza.9:6; 
Mato l:23:- Dan. l2:l; Apr. l9:16;

I Tim. 2:5.
Biblija laippat kalba apie "§vent4jq Dvasiq."

Einant nesusipratimo keliu, sakoma kad Svento-
ji Dvasia yra asmuo, treèioji galinga esybe, jëgoje
ir garbèje lygi Têvui ir Sünui, vienok kokiu tai
slaptingu bùdu ji esanti vienas ir tas pats asmuo.
Bet mes pamatysime kad §itoki nuomonê nesut-
inka su §ventuoju Ra§tu. Tikrenybêje Sventoji
Dvasia, apie kuri4 taip daug kalbanra Svent4-
jame Ra§te, ),ra §ventoji Dievo galybe arba

itekmê - 
Dievo jega. kuri4 jis naudoja savo

tikslq ir nutarinru ivykdimui. Tyrinêjant Svent-
ra§éio liüdijimus tasai faktas pasidarys labai
ai§kiai [matomas.

Jehova. \Ieiles Dievtrs

lsitikinç 1 pasklidusias klaidingas nuomones
apie Jehor,'q. daugelis mano, kad jis Ziaurus ir
s4jausmo neturls asmuo, reikalauj4s nuoZmaus
nubaudimo visq. kurie pasiprie§ina jo i'aliai.
Kurie taip mano, tie Ziuri i Jezu kaip 1 nrr-'ilinuq
Biblijos Dieva. kuris atsistojo tarp rùstojo
,Sutvertojo ir Zmogaus. kaip 2monrios .{tpirkêjas
ir I§ganytojas. Sit;r nuomonê ai§kiai pasirodo
maZos mergaitës atsakl'me i klausim4, k4 ji
pirmiausia darys, kai nueis i dangq, jos atsakl'-
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mas buvo kad ji pasislëps uZ Jezaus, kad Dievas
nepamatytq jos.

Tyrinêjant Sventqj[ Ra§ta ir norint suZinoti k4
jis sako apie "meilés ir gailestingumo Dieva,"
pirmiausia yra svarbu pastebéti, kad ai§kiai
pasakyta, kad pats Jehova taip pat kaip ir Jezus
turi savyje meilés jausmus. Apa§talo lai§ke Titui
3:1 kalbama apie Diev4 kaip apie mùsq
"l§ganytoj4," ir ten pasakyta, kad jis malonus
ir meilingas. Sitas §ventojo Ra§to parei§kimas
parodo, kad jis yra pats i§ganymo plano Auto-
rius, Jezus, gi yra jo nuo§irdus bendradarbis.
"Nes Dievas taip mylêjo pasauli, kad davê savo
viengimusiji Sünq, kad kiekvienas, kurs iji tiki,
neZütq, bet turêtq amZin4ji gyvenimq." 

- 
Jspe

3: l6; I Jono 1'.9, l0; Zydams l0:5-7.
Vardas Jehova rei§kia pats per save esEs,

arba AmZinasis. (Dr. lames Strong) Biblijoje
tas vardas taikomas i§imtinai Sutvertojui. didZia-
jai Pirmai PrieZasëiai. "Nuo amZiq ir per amZius
tu esi Dievas" yra tai vienas Sventosios Dvasios
1kvëptojo ra§ytojo parei§kimas, parodantis kad
Jehova nêra sutverta esybë, bet pats visq dalykq
Sr"rtvertojas. (Psa. 90:l) Vardas Jehor,a niekad
nêra pritaikomas Jezui.

Jehova yra Senojo Testamento Zodis, kur!
nenaudojo Naujojo Testamento ra§1'tojai turbüt
delto, kad jie manë jog tasai vardas yra per
§ventas vartoti kitq kalbq vertimuose, arba gal
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delto, kad jie negaléjo rasti graikq kalboje tinka-
mo ZodZio to vardo i§rei§kimui. Bet tai nerei§kia,
kad Jehova yra tik Zydq tautos Dievas. kaip
kaikurie nori mus itikinti. Jis yra vienintèlis
tikrasis Dievas, visatos Ktrëjas, ir tai, tas,
kuriame visi gyvi sutvêrimai gyvena ir juda ir
yra.- Ap. Darbai l7:U-28.

Mùsq paprastuose Senojo Testamento verti-
muose daZnai vartojama Zodis Vie§pats i§verti-
mui ZodZio Jehova. PavyzdZiui, angli§kame, taip
vadinamame King James vertime, taip i§verstasis
Zodis Vie§pats 1,ra sustatytas diclZiosiomis raidê-
mis, ir delto 1,ra labai lengva surasti t11 Zod!.
Tyrinédami mes randanre kad Sen4jame Testa-
mente tas Zodis vartojamas labai tankiai, bet yra
taikomas i§imtinai Tr'ërëjui. ne kitiems dievams,
neZiùrint ar jie bùtu geri ar blogi.

Kiti Dievai Senajiutre Testrruretrte
Vienok, randame ir kitu ebrai§kq LodLiu.,

kurie Sen4jame Testamente i§r'ersti Vie§pats ir
Dievas. §itie ZodZiai yra kartais taikomi Jehovai,
ir prana§ingai Jezui; kartais jie taikomi vienam
arba daugiau angelams, o kartais net pagoni§-
kiems valdovams ir jq dievams. Turime tris
tokius ebrajq ZodZius-aclon, A dottui, ir elohirtt.
ZodLiu adon dalmausia vadinami Zemës didZi-
unai ir galiünai. Adon«ivardu gi visuomet vadi-
nami dievaièiai, bet ne visuomet Jehova. Par,'r'z-
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dZiui Psalmèje I l0:5 mcs skaitome: "Vie§pats
tavo de§inëje. Savo rùstybês dien4 jis sutnuia ka-
rulirts." Ôia Zodis Vie§pats yra i§verstas i§ ebrajq
\odLio Adonaiir nurodo i Kristq, lvardis "tavo"
gi nurodo i Jehov4.

Ebrajq Zodis eloltirtt Sen4jame 1'estamente yra
daugskaitos Zodis daZniausiai i§verstas "Dievas"
ir "Dievai," ir kartais tuo vardu vadinamas
Jehova, kartais prana§ingai Kristus, ir kaikuriuo-
se atsitikimuose, i§rei§kiant pagarbq, tuo paëiu
pavadirrimu vadinanri teisëjai, angelai, ir kartais
net netikri dievai. I\,{es prisimename apie §ituos
ivairius ebrajq ZodZius i§verstus Vie§pats ir
Dievas delto, kad norime irodyti fakt4, kad
Jehova yra tik vienas ir vienintêlis V isagalis
Dievu.s, esantis "nuo amZiq ir per amZius.
Sventiljame Ra§te ra§oma apie kitus vie§paëius
ii dievus; bet Jehova. nors apie jI kalbama kaip
apie Adonui ir Eloltirrt vra tikrasis ir AmZinasis
Dievas.

Jehevos Pobuclzio Ypatybes
Daugelio mintyse Jehovos vardas buvo paZe-

mintas tradiciniais klaidingais isitikinimais apie
jo asmenybç. Nuo tamsiq viduramZiq padavimo
keliu atêjo lsitikinimas, bùk Dievas esqs pana§us

I senq barzduot4 vyr4. Biblija nemégina i§galêms
ai§kinti apie didZiojo ir AmZinojo Dievo kuni§k4
i§vaizd4, delto kad müsq apribotas protas
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negalëtq [sivaizdinti jo garbês, jei ir bütq mums
ai§kinama.

Biblijoje claug pasakyta apie atsiZyméjusias
dievi§kojo charakterio ypatybes. Ji sako mums
apie jo begalinç i§minti, teisingr,rmq, galybç ir
meilç. §itos Jehovos charakterio ypatybes turi
tobul4 lygsvar4, ir jq panaudojimas Zmonijos
naudai parodo mums Dievo garbç. Vienok,
dievi§kojo charakterio skaistumq mes galime
ivertinti tik tada, kai mes pa2istame jo planq
Zmonijos naudai.

Nors Biblijoje pasakyta, kad Dievas yra meilë,
kad jis teisingas, i§mintingas ir galingas, taëiau
§itos garbingos müsq Ktrêjo ypatybës pasidaro
suprantamos tik tuomet, kai mes [si2iürime i
galutin4 jo tikslq ivykdym4 Zmonijos naudai.
Tiesa, kad Ziqrêdami vis aplinkui i Dievo sutver-
tus darbus mes galime matyti jo galybç, bet
Dievo planas prikelimui mirusiqjq ir -v-patingai
prikelimas Jezaus i§ numirusiq, parodo jo galybe
dar ai§kiau negu jo sutverti dalykai. 

- 
Efez.

l:19, 20.
Neturint viso dievi§ko plano paZinimo gali

kilti klausimas. kodel Dievas nepanaudojo savo
galybés greitesniam sustabdymui Zmonijos ken-
têjimq, nes §ventEjame Ra§te pasakyta, kad jis
yra meilingas taip pat kaip ir galingas. Bet mes
turime atsiminti kad Dievas yra teisus ir i§min-
tingas tiek pat kiek jis yra galingas ir meilingas.
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Visa kE jis daro turi pilnai sutikti su visomis jo
charakterio ypatybemis. 

- 
Psal. 89: 14.

Jei Dievas bùtq buvçs tik meilingas ir gailes-
tingas jis juk nebütq pasmerkgs mirtyn mùsq
pirmirtinius gimdytojus, neZiürint to kad jis buvo
jiems pasakçs, kad nusidèjç jie turès mirti.
Vienas Dievo [statymo pagrindinis nuosprendis
yra toks, kad "nuodémês alga yra mirtis." ( Rom.
6:23) Todel jo teisybë reikalavo kad müsq
pirmieji gimdytojai sumoketq bausmç uZ savo
nusidejim4. Kai kas gali pasakyti, kad Dievo
planas prikélimui mirusiqjq pa§alina jo teisybç,
reikalaujanéiq mirties bausmês prasiZengêliams
prie§ jo istatymE.

Bet éia ir vel pasirodo Dievo i§mintis ir meilê.
Jei bütq buvus panaudota vientik teisl,bé, tai
nebütq buvg pasirùpinta pa§alinti pradinç mirties
bausmç; bet dievi§koji i§mintis ir meilë surado
bùdE kaip Dievas gali pasilikti teisingas ir vistiek
pavartoti savo gall'bç sugr4Zinimui mirusiujq i
gyvenimq. Tai jis padarvs per Kristq. pasaulio
I§ganytojq. Pirmasis Kristaus atpirkimo darbas,
pagal §vent4ji Ra§tq,'yra pars "atpirkima5." 

-suiteikimas lygiai sverianëios kainos. Dievi§koji
meilë patiekê atpirkimq, nes Sventra§t.v-je pasa-
kyta, kad "Dievas taip mylêjo pasauli, kad davê
savo viengimupi §ünq, kad kiekvienas, kurs i ji
tiki, neZùtq, bet turëtq amZin4j[ gyvenim4." 

-Jono 3 :..16 Zydams 2:9.
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Tai nerei§kia, kad Dievas pakeite savo nuta-
rim4, kad "nirlodômês alga yra mirtis." Dievi§ko-
ji i§mintis irgi sulo(e svabiq rolç santykyjc' su

mùsr-1 Kùrêjo apsiêjimu su savo Zmoginiais
sutvërimais. Dievas .mateë kad 2mogus turês
labai daug naudos i§ pilno susipaZinimo su

nuodêmç 'ir su visomis jos pragai§tingomis
sekmëmis.

Zinojimui isigyti yra keturi büdai: bütent,
per nuojautq, informacij4, patêmyjim4 ir prity-
rim4. Nuojautinis Zinojimas priklauso tik vienam
Dievui. Mùsq pirmutiniai gimdytojai gavo Zino-
jim4 parei§kimu apie tai kokios bus nuodemès
sckmês, bet to neuZteka. Jei bttq noréta suteikti
jiems Zinojim4 patêmyiimu. tai kiti sutverimai
kur nors visatoje bùtq turêjç turëti prityrimq
su blogu. Todel Dievas. vaduodamies savo
i§minèia leido blogq tarp Zmoniq. kad patsai
Zmogus prity'rimais susipa2intq su pavojingomis
sekmêmis ir kad tuo paëiu kitos es1'bês patêmy-
jimu gautq naudingq pamokq.

Leidimas pasaulyje blogo buvo kitas Dievo
beribês i§minties parodymas. Jis galëjo sutverti
uZtenkamai Zmoniq visos Zemês pripildymui
ir tuo budu apgyvendinti müsq planetq be

vaisinimo veikmës. Taip esant kiekvienas Zmo-
gus bùtq patekçs asmeni§kam i§tyrimui gyveni-
mui. Tokiose aplinkybêse, jei bütq norëta
atpirkti nuo mirties nusidëjêlius, tai bütq reikêjg
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patickti kiekvierranr asme'niÙka Atpirkej:1. Maty-
dami gi esam:trjI Dievo patvarkym4, kuriame
Adomas yra atsakomingoji visos Zmonijos
galva, mes ir vêl matome jo i§mintl. Esamuoju
patvarkymu nuodêmê uZtraukê pasmerkimE ant
visu, delto kad i§ pat pradZios Zmonês gimê
netobuli, ir tuo paëiu pasidarê galima atpirkti
visus vicno Atpirkêjo mirtimi. 

- 
Rom. 5: 12.

Tuo tarpu. kuomet kiekviena Zmonijos pa-
dermès gentkartê atsirado. ji tuojau turêjo pro-
gos prityrimais susipaZinti su nuodêmç ir su jos
sekmêmis ir po to kiekviena Iaikinai uZminga
mirties miegu. Büsimuoju gi Kristaus karalia-
vimo metu, kuomet Zmonija bus atsteigta, jos
dabartiniai prityrimai bus labai naudingi ir
pagelbingi ivertinti palaiminimus kokie bus

-eaunami paklusnumu dievi§kiems istatymams.
kurie tuomet bus vykdomi.

Einant §ituo labai i§mintingu patvarkymu
kiekvienam Adomo vaikui bus duota proga
prityrimais susipaZinti su geru ir blogu ir tokiu
büdu Zmonés galês protingai i§sirinkti vien4 ar
kitq, kurie i§sirinks gera ir priims per Kristq,
müsu Atpirkêj4, teikiam4jq Dievo malonç, galês
tuomet turéti amZinqj[ gyvenimq.

Ivairiausia Dievo I§rnintis
Efezieëiams 3: l0 Apa§talas Povilas kalba

apie [vairiausi4 arba tuleriop4 Dievo i§mint!.
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i'ia Apa§talas ai§kina, kad §ita lvairiausi Dievo
iimintis lra rodoma net angeli§kiems sutveri-
mams visatojc. Jiems tai yra 1'patingui aprcik(ta
Dievo irpsiêjimais su buZny'èiq iiojc gadvneje.
Tatai rci§kia kacl Dievo sutvêrinrai kittrose
uyveninro Iaipsniuosc turi naudos matl'danri
dievi(kojo pluno vcikinr4 2monijos padcrnrôs
i§gelbcjimui nuo nuodêmcls sckmiq.

I(rinkinre ir prirenginrc haZnvëios. kLrri atei-
tyjc bcndradarhiaus su Jczumi jo karulvstèje.
Zuvusios 2monijos atsteiginrc. dar aiikiuu pa-
sirodl's dicvi(koji i(nrintis. Kaip iinrintingi §itie
nupuolusios pacicrnrés utstor ai turi huti. iirink-
ti. ir prircngti mokinti ir lainrinti tos paèios
padermës Znroncs jiems tarpininkaujunt husi-
mojc gadl ncjc.

Ju kvalifikacijc-rs i(nrimas taip pat yra i§nrin-
tingas: jie turi mrlëti Dio'q auk§éiausia meile.
savo gi artimq. taip nc-saumylingai, kad jie jau

linksmai nuudoja savo svvbes jiems târnrtu-
dami, ncZiLrrint i tai. kad j11 tarnavimas netohu-
las: ne's tuo brldu jic tegalcs bûti i(auk(tinti ir
pasicks -uart-ringll atcitics titrnitvimlt. kuriuo irus

aktualiai sLrtciktas visai 2mt nijai S) r.'nint.ts.
T4 pati tjalr kq Apaitalas Por il.t. r ltdinrt krik(tu
uZ numirusius. -- I Kor. l-s:29.

Taip. kurie clabar sckil Jr'zitus pèdonlis. tie
karaliaus su jr,ro tukstantmetineje- karalt'stéje,
Tos karaly'stès tikslls )'ra atsteigimas visos
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Zmonijos I prarastqj! Zemi§k4 rojq. Per t4
tukstantl mctq Kristus ir jo baZnyëia eis tarpi-
ninko pereigas nrokindami ir laimindami pasaul[;
ir pagaliau sugrilZins 2mones i vienybç su savo
Kûrêju. - 

Apr. 20:.1: Ap. Darb. 3:20, 2l; Ap.
Dlrb. I-5: I 6, l7 .

Taip nrcs matome kad Dievo planas parodo
jo nreilç. jo teisl hç, jo galybç ir jo i§minti. Juo
nuoclugniau mes paZistamc sitrl planil, tuo
gcriau mes galinrc matyti tenais apreik§t4ji
garbingqjl Dievo pobud!. Pasinaudojant Dievo
plano §viesa, nct ir esamojo laiko a§trüs prity-
rimai. kuriuos Zmonija turi pergyventi, pasi-
«laro suprantami. ncs mes Ziurime Ijuos
turêdami minty'se stebuklingqjI Dievo patvarky-
mq visq Zmoniq palaiminimui.

Jeztrs
Senojo Testamento Jehova Naujqjame Testa-

mente vadinamas Dangi§kuoju Tër'u. Jezus
mokino savo moky'tinius taip melstis: "Müsq
Teve, kurs esi danguje." Jezus yra Diel'o Stnus,
ir tokius santykius jis visuomet turèjo su Je-
hovu, Sutvertojum. §r'entra§tis ai§kiai sako, kad
Jezus buvo savo Tër'o bendradarbis nuo pat
sutvêrimo pradZios. Jis taip pat sako, kad Jezus
buvo "Dievo sutvërimo pradZia" (Apr. 3:14),
ir "pirmagimis pirm viso sutvêrimo." 

- 
Kol.

I :15.
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§itie tekstai parodo, kad Jezus buvo tiesioginis
Têvo sutvërimas, ir todel teisingai vadinamas jo
"viengimusiu Sr.rnumi." Apa§talas taip pat sako
mums, kad Jezus dalyvavo su savo Têvu visuose
tvêrimo darbuose. Jo pasakyta: "Nes per ji sut-
verta visa danguje ir Zemêje, matomi ir nemat-
omi dalykai, ar tai sostai, ar vie§patystës, ar
kunigaik§tystës. ar valdZios; visa sutverta pcr ja

ir jam." 
- Kol. l:16 Zyd. l:2; Jono. l:31

Efez.3:9.
Kitas interesingas apra§1'mas. kalbantis apie

tA pati dalykq, randasi pirmame skvriuje Jono
Evangelijos. eia kalbama apie Jezu jo pirm-
Zmoginiame stovyje kaip apie Dievo "Zodi."
Keturiokliktoje eiluteje pasakyta, kad "Tas
Zodis buvo padarytas kùnu ir gyveno tarp
müsq." Ôia pavadinimas "Zodis" yra i§verstas
i§ graikq iocJLio Logos. Senovcs karuliai. kuo-
met kalbêdavo i Zmones. paprastai séde davo
uZ grotq. kuriq prie§ak-vjc stovêdavo jq atsto-
vas, kurs paskelbdavo Zmonéms karaliaus pra-
ne§im4. Tas atstor as buvo vadinamas logos arba
karaliaus Zodis ar kalbêtojas.

Turêdami mintlje §itq Logos titul4 mes ma-
tome, kad jis labai graZiai tinka riensimusium
Dievo Sünui. Biblija skelbia kad tas Logos,
Dievo Sunus. r'isados buvo ir bus Jehovos
veikêjas. Nevien visq sutvertq daly'kq sutvër-
ime, bet taip pat ir pa§aukimc ir prirengimc
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baZnyéios §iame amZiuje ir didZi4jame atstei-
gimo darbe, kuris bus vykdomas tükstantmeti-
niame amZiuje. Visuose tuose Dievo darbuose
tas mylimasis Dievo Sünus daro savo Tëvo
valiq ir bcndrai vcikia su juo.Tükstantmeti-
niame amZiuje jis skelbs visoms tautoms ram-
ybç ir jie nusikals i§ savo kalavijrl Za,eriq ir i§

savo jieëirl pjautuvLl. 
- 

Mikejo 4:l-4: Psalme
46: I 0.

Kalbëdamas apie t4 garbingq nutarimq ivyk-
dim4 Zeméje bûsimuose amZiuose. Dievo Sünui
vadovaujant, Apa§talas Povilas sako: "Jis turi
karaliauti, iki nepaclès visq neprieteliq po savo
kojomis. Paskuëiausioji neprietelê bus sunaikinta
mirtis. Nes visa jis (Jehova) yra paverqÇs po jo
( Jezaus ) kojonris. Kada gi sako: \/isa jrm
( Jezui ) pavergta. tai, be abejo. i§skvrus tA
(Jehova ) . kursai visa yra jam ( Jezui ) paverggs.
O kai visa bus jam pavergta. tuomet ir pats
Sünus pasiduos tam (Jehovai). kurs visa yra
jam pavergçs, kad Dievas (Jehova ) butq viskas
vi5s6s." 

- I Kor. l5:2-s-18.
l\1ùsq kalbos vertinras Jono I : l, 2, nëra

taip labai ai§kus, ir todel _eali atrodyti lyg kad
"Zodis" arba Logos )'ra tas pat asmuo kaip
ir Dievas. Nesusipratimas pasirodo ZodZiuose
"ir Zodis buvo Dievas." Graikq kalbos tekste
tas parei§kimas daug ai§kesnis, nes jame pasi-
rodo skirtumas tarp Logos. Jezaus, [.urs §itoj
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vietoj vadinamas Dievo vardu ir tarp paties
Dievo Tëvo.

§itame tekste Zodis Dievas yra i§verstas i§

graikq âodZio Theos, rei§kianëio galingasis, to-
del pats skaitytojas turi nutarti ar tas Zodis
taikomas i Jehovq, didyj! Visagal!, arba i jo
Sünr-1, Kristq Jea4, anksëiau vadinamu Logos,
kurs taip pat yra Galingas. Tas pat Zodis theos
vartojamas 2 Korintieëiams 4:4, kur kalbama
apie Seton4 kaip apie "§io pasaulio diev4" -galingq valdov4.

Ai§ku tat, kad Logos, Jezus, kurs buvo "pa-
darytas künu," buvo Jehovos veikëjas. Nebuvo
tai pats Jehova, Visagalis Dievas. [domu ëia.
pastebeti, kad Pirmos Mozës Knygos apra§yme
apie tvêrim4, pasakyta: "Padurykime Lmogr4 i
rrttistl paveiksla." Ôia Jehova kalba i Logos4,
aiSkindamas ir tvarkydamas tvêrimo darbE. -I Mozès l:?6.

Turedamas toki4 vienybês ir bendradarbia-
vimo dvasiq, kai atêjo tinkamas laikas a.tpirkti
nupuolus! Zmogq, Logos "pasiZemino," pasi-
darê Zemo laipsnio tarnu kentejimui mirties
ant kryZiaus. (Pil. 2:7, 8) Visq savo Zemi§ko
tarnavimo Iaik4 Jezus pasiliko nusiZeminçs,
visuomet primindamas tiems, kuriems jis tar-
navo, kad Lodiiai, kuriuos kalbêjo ir darbai,
kuriuos jis darë, nebuvo jo paties, bet jo Tevo.
Toks jo elgesys pilnai atitiko jo parei§kimui:
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"Mano Tëvas didesnis uL mane." 
- 

Jono.
I 4:28.

Jezatrs Vienurnils sn Tevu
! savo mokytinius Jezus pasakë: "A§ ir

Tévas esame vienas." (Jono. l0:30) §itas pa-
rei§kimas buvo klaidingai ai§kinamasr nes buvo
bandoma irodyti, kad Jezus ir jo Tèvas esa
vienas ir tas pat asmuo. Mes manome kad visi
suitiks, kad yra ir kitokios rü§ies vienumas,
§ale asmens pana§umo. Septynioliktame Jono
Evangelijos skyriuje pasakyta, kad Jezus meldè-
si del savo baZnyéios vienumo. Savo maldoje
jis pra§o savo Tëvo atvesti jo baZnyëiq i toki4
pat vienybç, koki buvo tarp jo ir jo Tëvo.
Ai§ku kad ëia kalbama apie valios ir tikslo
vienumq.

Taigi, tokioje pat prasmêje §itie Jezaus Zod-
Ziai rei§kia, kad jis ir jo Têvas yra viena. Tq
patvirtina daugelios Jezaus kalbos. Savo tarny-
bos metu jis atkartotinai sakydavo, kad jis
neatêjo daryti savo valios, bet valios savo
Dangi§kojo Tëvo, kurs ji siuntê. Kai Jezus
buvo paduotas i§juokimui, sugëdinimui ir
mirëiai, jis pra§é savo Tèvo, kad, jei galima,
atimtq tuo jo te taurg. "Taëiau tebünie ne mano
valia, bet tavo," jis pasakë. (Luko 22:42; Mato
26:39; Jono 5:30; 6:38) Dievo Tevo valia
visuomet turëjo Zymiausi4 viet4 müsq Vie§pa-
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ties gyvenime. Todel jis tikrai galëjo pasakyti:
"A§ ir mano Têvas esame viena."

Del tos paëios prieZasties Jezus taip pat
teisingai galejo sakyti: "Kas ma{re mato, mato
ir Tëva." (Jono. l4:9\ Kad §itie Jezaus LodLiai
nerei§kia, kad tie, kurie maté ji, taip pat aktua-
liai matê Jehov4, ai§kiai parodo daugelis Senojo
ir Naujojo Testamento parei§kimq, nes paskyta,
kad nëvienas negali paZiürëti i Diev4 ir i§likti
gyvas (2 Moz.33:20; I Tim. 6: l6; l: 17; Jono
I : l8 ) Jei tie, kurie matê Jezq, bütq aktualiai
matç Diev4, tai reik§tq kad Dievas, visatos
Kurêjas yra Lmoginë esybê. Jezus rei§ke kad
jo gyvenimas ir tarnavimas aprei§kë Têv4 tiems,
kurie turéjo matanëias akis.

§ale to turime atsiminti, kad Jezus büdamas
Zmogumi, buvo tikras tëvo Adomo vietos uZé-
méjas, nes pasakyta, kad jis buvo sutvertas i
"Dievo paveikslq." Suprantama kad ëia kal-
bama apie moralini, o ne küni§kq, pana§um4.
Reikia suprasti kad Adomas sugçbëjo atskirti
teisybg nuo neteisybês, kaip tai buvo paskelbta jo
Sutvertojo istatyme. Del tos prieZasties jis buvo
laikomas, atsakomingu uZ savo nusidejimq.

Jezus, lygiai kaip ir Adomas pirm jo nuside-
jimo, buvo Dievo paveikslas - 

tobula, nenu-
sidêjusi Zmoginé esy'bé. Jam reikêjo büti tokiu,
nes kitaip esant jis nebùtq galëjçs atpirkti Ado-
m4 ir jo ainijq nuo mirties. Jis atêjo ant Zemës
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kaip Dangi§kojo Têvo atstovas; todel visa, k4
jis daré ir sakë, buvo tai, k4 pats Têvas bùtq
darçs ir sakgs jei jis asmeni§kai bütq buvçs ëia
ant Zemés. Tokiu tat stebêtinu büdu [vyko kas
Jezaus pasakyta, kad kurie matë j[, matê Têv4.
Tai buvo vienintêlis büdas nupuolusiam 2mogui
matyti Diev4 ir i§likti gyvu.

Sitas §ventraSëiui atitinkqs supratimas apie
Jezq kaip apie Têvo mylimqji ir viengimus!
Sunq, turëtq padidinti musq lvertinim4 ir versti
mus duoti jam tinkamos vietos müsq §irdyse,
kaip antr4jam nuo paties Jehovos. Mes turime
gerbti Sünq taip pat kaip mes gerbiame TevE.
(Jono 5:23) Pats Dievas laiko savo Sünq taip
auk§toje pagarboje, kad yra isakgs angelams ji
garbinti. Oyd. l:6, 7 ) Jei mes laikytumêmês
nuomonês, kad Jezus buvo pats Dievas, tai
pasirodytu lyg kad müsq Vie§pats meldès pats

i save. §ale to sutiktume dar ir kitu nesutikimq
Jezaus Zemi§koje tarnyboje.

Jezus Dabar Auk§tai I§auk§tintas
Biblija parodo, kad vykdant dievi§k4ji atpir-

kimo plan4 Zmonijos naudai, viengimusis
Dievo Sünus turêjo pergyventi dvi prigimties
permainas. Pirm pasidarymo Zmogumi jis buvo
garbinga dvasinë esybë, pagarboje ir valdZioje
aréiausia paëiam Dangi§kam Têvui. Savo mal-
doje Jezus prisiminë apie savo pirm-Zmogi§kq
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garbg, sakydamas: "Têve, pa§lovink mane pas

save ta §love, kuri4 a§ turëjau pas tave, pirma
nekaip atsirado pasaulis." (Jono l7:5) Ta §lovê
buvo padêta §alin tada kai Logos buvo "padary-
tas kùnu." Apa§talas ai§kina, kad Jezus buvo
padarytas kùnu "del mirties kentêjimo." (Zyd.
2;9, 14) Büdamas dvasine esybe jis negalêjo
duoti save kaip atpirkimo kain4 uZ tévq Adom4
ir uZ jo ainij4; todel jis nusiZemino ir pasidavê
mirëiai atpirkimui ir i§gelbêjimui Zmonijos nuo
arnZino sunaikinimo. - 

Pil. 2:7,8; I Tim. 2:5,
6.

Prikeldamas müsq Vie§pat[ i§ numirusiq
Dangi§kasis Tévas suteikë jam daugiau negu
pirmiau turêt4 garbing4 viet4 dangi§koje karal-
ystèje. Jis labai i§auk§tino savo Sünq, pasodin-
damas j[ savo de§inéje savo visatos soste. Jis
jam davë taip pat ir dievi§k4 prigimti, taip kad
dabar jis i§tikrqjq )'ra dievi§kasis Kristus -"jo garbës at§vaita ir jo esmês paveikslas."
(Psa. I l0:l: Ap. Darb. 2:31. 36: Pil. 2:9-ll1'
Zyd. l:3, l3) Aleliuja, §tai koks I§ganytojas!

§\'ENTOJI DYASI \
Nesuprasdami Sventra§èio parei§kimq dau-

gelis klysta ir tiki. kad Sventoji Dvasia esanti
asmuo, treëioji trejy'bës Dievq ypata; bet §vent-
asis Ra§tas, kuomet teisingai suprastas, tokios
nuomonës nepatvirtina. Labai plaéiai varto-



20 Têvas, Sùnus, ir Sventoji Dvasia

jamame anglq kalbos vertime, vadinamame
King James Version, graikq Zodis pneuma yra
i§verstats "ghost." Lalio Zodynas i§verëia §i

anglq Lodi "§mêkla." Taigi, sulig minëtuoju
vertimu §ventoji Dvasia yra klaidingai pava-
dinta §ventoji §mêkla.

Minëtasis anglq kalbos vertimas yra labai
senas ir buvo padarytas tokiuose laikuose, kuo-
met Zmonês buvo labiau isitikinç ir linkç gerbti
tai, k4 jie vadindavo §mêklomis. Zmoniq min-
tys buvo pripildytos ivairiomis nesuprantamo-
mis ir ne§ai§kinamomis slaptybémis. Todel ir
tq laikq vertêjai laikësi nuomonës, kad §ventoji
Dvasia yra ypata, ir pasekmêse praminê jq ypatos
pavadinimu. Pana§iai manê ir kitq kalbq vertë-
jai ir delto ivairiuose Biblijos vertimuose [sisk-
verbê mintys, kad §ventoji Dvasia yra koks tai
asmuo, kuomet tikrybëje tai yra nematomoji
Dangi§kojo Têvo jêga arba galybe.

Sen4jame Testamente Zodis "dvasia" yra
i§verstas i§ ebrajq ZodZio ruach. Pirmoj vietoj
to ZodZio prasmê yra "vêjas." Taip sak-vdami
mes nerei§kiame, kad Sventoji Dvasia yra tik
§ventas vejas. Tai yra tik §ito LodLio kilmê.
Vêjas yra nematomas ir galingas, todel senovës
Zmonês taikydavo tq Lodt" [vairioms nemato-
moms ir galingoms itekmêms. Kadangi dievi§koji
galybê yra naudojama Zmoniq akims nemato-
mais ir nesuprantamais keliais ir büdais, delto
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Zodis ruach yra labai tankiai pritaikomas vi-
siems Dievo veikimams,

Sen4jame Testamente Zodis ruach yra i§vers-
tas nevien "dvasia," bet ir "kvapas," "audra,"
"vêjas," "vêjuotas," ir t. p. Ai§ku kad taip
i§verstais ZodZiais norêta pasakyti, kad kalb-
ama apie Dievo nematom4 galybç arba itekmg.
PavyzdZiui: véjas arba Zmogaus mintys yra
nematoma galybë, kurios veikimas néra visai
ai§kus arba suprantamas.

Kaip jau buvo pareik§ta. kad Nauj4jame
Testamente graikq Zodis, kuris yra i§verstas
"Dvasia" arba Sventoji Dvasia, yra pneumo.
Pradine to ZodZio prasmê taip pat yra vêjas
arba oras. Naujqjame Testamente tasai graikq
Zodis yra i§verstas nëvien "Dvasia," bet ir
"gyvybê," "dvasinis." o kartais ir "vejas." Ap-
rei§kimo l3: 15. kame pasakyta, kad "jam buvo
duota suteikti Zvêries paveikslui dvasiq, angli§-
kame vertime, tas pats graikq Zodis Pneuma
yra i§verstas "life" 

- 
"gyvybç."

Ai§ku tat, kad "Sventoji Dvasia" yra nema-
toma Dievo galy'bë, kuri apsirei§kia ivairiais
büdais. Kalbant apie Dievo tverianëia galybg
pasakyta, kad "Dvasia sklendeno ant vandenq."
( 1 Mozës I :2 ) Buvo tai gyvybç-duotanti
galybë. Müsq gi krik§ëioni§kame gyvenime
§ventosios Dvasios ltaka daZniausiai rei§kia
Dievo mintis 

- 
müs lieëianëiq jo apreik§t4j4
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vali4.
Palyginimas ivairiq Dievo Sventosios Dvasios

veikimq su tuo, k4 Sventasis Ra§tas sako apie
veikimE ne§ventos Setono' dvasios, pagelbës
mums suprasti kr1 tikrybeje rei§kia Zodis dvasia.

ivairùs Sventosios Dvasios veikimai apibüdin-
ami tokiais uZvardinimais, kaip "Kristaus Dva-
sia," "§ventumo Dvasia," "tiesos Dvasia." "sven-
toji paZadêjimo Dvasia," "nuolankumo Dva-
sia," "Malonés Dvasia," ir "prana§avimo
Dvasia."

[vairüs Setono dvasios apsirei§kimai gi apibù-
dinami tokiais pavadinimais, kaip "baimês
dvasia," "vergijos dvasia," "pasaulio dvasia,"
"paklydimo dvasia." 'Zyniavimo dvasia," "an-
tikristo dvasia," 'uZmigimo dvasia." Nê vienas
juk nemanys, kad taip vartotas Zodis dvasia,
kuomet pritaikomas ivairiems §etono itakos
pasaull'je apsirei§kimams, rei§kia kad yra koki
tai asmeni§ka "ne§ventoji dvasia," viename ir
tame pat asmenyje su velniu.

Girnes i§ Dvasios
Svent4jame Ra§te randame daug apibùdini-

mq apie Sventosios Dvasios veikim4 krik§èioniq
§irdy'se ir gyvenimuose. Vienas tokiq apibùdini-
mq )'ra "gimimas." Tuo Lodliu i§rei(kiamas
naujo gvvenimo prasidéjimas, ir tok! darbq
atlieka Sventosios Dvasios galybê: Sitas nauja-
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sis gyvenimas, kuomet bus pilnoje to LodLio
prasmëje "gimçs," bus taip Iabai skirtingas nuo
Zmogi§kojo gyvenimo, kad Jezus apie tai pa-
sakê: "Vêjas puëia kur nori, girdi jo ùZim4,
bet neZinai, ii kur jis ateina ar kur eina: taip
yra ir su kiekvienu. kurs gimê i§ pvn5i65." 

-Jono 3 :tl.
Graikq Zodis. kurs mùstg Biblijoje yra i§ver-

stas "gimçs," yra taip pat teisingai i§verstas
"uZvaisintas." arba "praclëtas," delto pats skai-
tytojas turi nutarti kurl ra§ytojas turêjo minty-
je. Pastebcjç §itok! skirtum4 mes suprantame,
kad kalbant apie pasi§ventim4 Kristui, netinka
sakyti, katl jau Zmogus i'ra gimçs i§ Dvasios.
Kuomet kas ateina pas Dievq ir padaro atgailE,
ir tikêjimu I Kristu. savo Atpirkêja, padaro
piln4 pasiiventim4 ir apsiima vvkinti f)ievo
valiE, tai tikrl'bêje jis büna tik "atgimdytas"
Sventosios Dievo Dvasios. Kitaip sakant, tuo-
met tik prasidéjo jo naujasis gyvenimas.

Bet §ita naujoji gyvybë, simbolinêje prasméje,
yra tik -qemalas. Reikia j! maitinti Dievo Zo-
dZiu, kad i§sivystytq ir pasidarltq stiprus Vie§-
patyje ir jo stiprybés jégoje. Pilnos prasmés
gimimas ivvks prisikêlime i§ numirusiq. Tuo-
met §itas naujas gyv'enimas bus tikrai "gimçs"
i§ Dvasios. lki tam laikui nè v'ienas i§ taip gim-
usiqjq negali ateiti ir nueiti kaip nematomasis
vejas. Patêmyjç tokI ZodZiq "gimçs" ir "pradé-
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tas" skirtum4 mes galime daug geriau suprasti
kaip Dievo galybë, jo ZodZiui tarpininkaujant,
veikia pasi§ventusiuose Vie§paties pasekéjuose.

Dvasios Krik§tas
Sventasis Ra§tas taip pat kalba apie Dvasios

"krik§t4." Zodis krik§tyti rei§kia panardyti
arba palaidoti; todel büti pakrik§tytu Dievo
Dvasia rei§kia büti pilnai pasidavusiu ir besi-
stengianëiu vykinti Dievo valiq. 

- 
buvimq jos

kontroleje, nebeturêjimq savo valios. Vienok,
paties Dievo Zvilgsniu, visa Kristaus baZnyëia
buvo pakrik§tyta SventEja Dvasia Sekminiq
dienq: delto nebéra reikalo i§naujo i§lieti jo
Dvasiq ant kiekvieno asmens. kurs pasi§venëia
daryti jo valiE.

Apa§talas Povilas ra§é: "Nes mes visi esame
pakrik§tyti vienoje Dvasioje," ir jis ai§kina. kad
asmeni§kai Zmo-qus gauna toki krik§tq tada kai
jis leina i Kristaus küne. ( I Kor. 12:13 ) Tai
rei§kia palaidojimq mtsq valios ! Dievo vali4,
taip kaip ji yra i§reik§ta per Kristq, to "küno"
Galvq. Supratç kaip reikia k4 rei§kia Dvasios
krik§tas, mes nebejie§kosime atsikartojimo steb-
uklingq Dievo galybês apsirei§kimq, kokie !r'y-
ko Sekminiq dienq.

Supratç ko mes turime laukti po to kai mes
pasiduodame Sventosios Dvasios itakai, mes
nebesistebêsime kodel negalime kalbêti ivairio-
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mis kalbomis, taip kaip mokytiniai darê per
Sekmines ir per trumpA laik4 po Sekminiq,
Kalbëjimas "ivairiomis kalbomis," kaip buvo
daroma ankstyboje baZnyëioje, buvo tuomet
bütinas reikalas. Sekminitl dienq Jeruzalëje
buvo susirinkusiq Zydq i§ ivairiq apgyventojo
pasaulio kra§tq. Jie kalbéjo ivairias kalbas, o
Vie§paties valia buvo toki, kad jie turêjo gauti
liüdijimq apie ties4, kuriq skelbé apa§talai.
Norint pasekmingai tai [vykdyti mokytiniams
buvo suteikta stebuklinga galybè kalbéti !vai-
riomis kalbomis. BaZnvëiai gi augant. kuomet
jau daug i§ tq ivairiq kalbq 21'dq [tikejo, nebe-
buvo ilgiau reikalinga kalbèti ! juos stebuklin-
gai suteiktomis kalbomis. nes mokytiniq tarpe
atsirasdavo galinëiu kalbëti ir skelbti Evangeli-
ja jq paëiq suprantanrose kalbose.

Pripildl,ti Dvrrsia
§ventasis Ra§tas sako: "Bükite pripildyti

Sventosios Dvasios." (Efez. 5: l8 ) Kaip tu§ëias
ir bereik§mis bùtq tasai parei§kimas jei Svento-
ji Dvasia bütq 1'pata! Kuomet gi mes pripaZis-
tame kad tai vra tik Dievo galy'bë arba [taka,
naudojama krik§ëioni§kame gyvenime <Jaugiau-
sia per jo ra§rtqji Zodi, tuomet mes galime sup-
rasti kaip mes galime turêti daugiau ar maZiau
Dvasios ltakos müsq gyvenimuose. Norint büti
pripildytais Dvasia reikia i§tu§tinti save ir pa-
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dêti §alin savo valiq. Paskui reikia uoliai ir
atydZiai tyrinéti Dievo àodi ir stengtis vykinti
visus jo teisingus patarimus.

§vent4jame Ra§te taip pat pasakyta, kad
krik§ëionys yra "uZantspaud2iuoti" arba "pa-
Zenklinti" ar "paZymêti §ventqja paZadêjimo
Dvasia." (Efez. l:13) Ra§ant Senqji Testa-
mente Dievo Dvasia taip vadovavo prana§q
mintis, kad jie para§e daug paZadëjimq, kurie
buvo ir bus suteikiami jo i§tikimiesiems. Nau-
jasis Testamentas taip pat buvo para§ytas tie-
sioginiu Dvasios arba Dievo galybês vadavimu,
ir jame para§yta dar daugiau paZadëjimq, kur-
iais Dievas garantuoja nugalëjimq per Kristq
kiekvienam i§tikimam Vie§paties pasekêjui. To-
kiu bùdu jis "paZymi" müs savo paZadêjimais,
uZtikrindamas, kad jei mes bùsime jam i§tiki-
mi, jis suteiks mums malonës ir pagelbos kiek-
viename reikale; o prisikêlime i§ numirusiq
suteiks mums gyvenimo vainikE.

Kalbant apie §ventosios Dvasios veikimq
krik§ëioniq gyvenimuose, dar yra vartotas Zo-
dis "liüdijimas." Apa§talas sako, kad ta "pati
Dvasia duoda liüdijimq müsq dvasiai, kad mes
esame Dievo vaikai." (Rom.8:16) Ir tas daly-
kas yra ai§kus ir suprantamas. Visame Dvasios
lkvëpt4jame Ra§te yra para§yta apie lvairius
Zingsnius ir prityrimus krik§ëioniq, kurie i§ti-
kimai daro Dievo vali4. Kurie patyrê, kad
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Dievas laimina juos, kuomet jie seka §vento-
sios Dvasios vadovystg laikydamies jo ZodLio,
tie turi "liüdijim4," kad Sventosios Dvasios
atgimdymu jie buvo priimti i Dievo §eimyn4 ir
taip pasidaré Dievo vaikais.

"Ant Viso Kuno"
Sventosios Dvasios arba Dievo galybës veiki-

mas nèra skirtas vien tik §iam amZiui. §ventasis
Ra§tas parodo, kad tükstantmetiirio Kristaus
karaliavimo metu jis "i§lies savo Dvasios ant
viso kùno." (Joêlio 2:28) Bütq sunku [sivaiz-
dinti kaip ypata arba Sventosios Dvasios asmuo
galêtq büti "i§lieta;" bet §itas parei§kimas yra
lengvai suprantamas kuomet mes Zinome, kad
Dievo Sventoji Dvasia -vra jo galybê arba itek-
mê 

- 
jêga, kuriq jis naudoja visq savo gerq su-

manymq [vykdymui.
Tükstantmetinêje gadynêje Dievo Dvasia bus

ivairiais büdais i§lieta Zmonijos palaiminimui.
Vie§pats padary's, kad visa Lemé bus pripildyta
jo garbës paZinimo, kaip vanduo dengia jûrq.
(lza. I l:9) Jo galybe taip pat bus panaudota
sugr4Zinimui mirusiqjq i gvvenimq. nes jo
paZadas )'ra toks, kad "bus prisikëlimas i§

numirusiq teisiqjq ir neteisiulq." - 
Ap. Darbai

24:15.
PaZadêjime apie Nauj4 Sandor4, kuriq Vie§-

pats padarys pirmiausia su Izraêlio namais ir
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paskui su visu pasauliu, yra pasakyta, kad
Vie§pats [ra§ys savo istatymA i Zmoniq §irdis.
(Jer. 3l:31-34) Tq darb4 taip pat atliks
§ventosios Dvasios veikimas gyvenimuose tq,

Hïr.Or. 
paklusntls Kristaus karalystës lstaty-

Tükstantmetiniu Kristaus karaliavimo metu
Setonas bus suri§tas ir jo dvasia nebeturés ita-
kos Zmonëse gundyti juos i pikta. Kiekviena
naujosios visuomeninês tvarkos aplinkybë bus
pagelbinga vykinti teising4 Dievo vali4. Meilë
uZims viet4 saumylumo ir ji bus valdanëioji
jèga visq Zmogaus veikimq. Zmones suZinos,
kad didZiausis ir pastovausis dZiaugsmas ateina
per daryma gera kitiems, o ne i§ to, kad
Zmogus pirmiausia stengiasi saumylingai paten-
kinti savc reikalus.

Visa Zmonijos padermés i§vaizda i§palenevo
persimainys delto, kad Dievo Dvasia bus
i§lieta ant viso kùno. Mes galime labai dZiaug-
tis. kad tokiu büdu panaudotoji Dievo gall'bë
i§laisvins ir palaimins suvargusi4 ir mir§tanëi4
Zmonijos padermg. Kuomet Zmonês pradés
paZinti, kad Sventosios Dvasios i§liejimu gautie-
ji palaiminimai ateina nuo didZiojo ir tikrojo
visatos Dievo, dangaus ir Zemês Sutvertojo, tuo-
met jie su dZiaugsmu pagarbins ji, nes visiems
bus ai§ku, kad jis yra tikrasis meilés Dievas.


