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Mokytojai, 
kurie mus mokys tik vieną dieną

Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu bent vieną dieną jus mo-
kytų Šventojo Rašto personažai – žmonės, kurie kovojo ir 
laimėjo daug nepaprastų kovų, kurie tarnavo karaliams, 
išgyveno didžiules tikėjimo krizes ir kuriuos tie išbandymai 
neatpažįstamai pakeitė. kas būtų, jeigu jie sėdėtų priešais 
jus ir jūs gautumėte progą su kiekvienu iš jų pabendrauti 
asmeniškai? ką tada patirtumėte? 

Štai tokia idėja mane ir paskatino parašyti šią knygą.
Tyrinėju didžiausius Šventojo Rašto lyderius daugiau 

kaip penkiasdešimt metų. Tiesą sakant, viską, ką žinau 
apie lyderystę, esu gavęs iš šios Didžiosios knygos. kai 
kuriomis įžvalgomis apie gyvenimą ir lyderystę, kurias 
man atskleidė Šventasis Raštas, pasidalijau savo knygoje 
„bėgimas su didžiaisiais“ (Running with the Giants). bet 
skaitytojai įkalbėjo mane parašyti dar vieną panašią knygą, 
tad aš vėl pasinėriau į studijas. Ir dabar noriu papasakoti, 
ką sužinojau naujo.

keliaukite kartu su manimi ir pabandykite įsivaizduoti, 
kaip atrodytų susitikimas su devyniais didžiais Šventojo 
Rašto herojais. kiekvienas iš jų skirs mums po kelias minutes 
ir pasidalys savo idėjomis apie lyderystę ir gyvenimą. 

Visas šis nepaprastas nuotykis truks vieną dieną – prasi-
dės anksti ryte ir baigsis artėjant nakčiai. 

Tą ilgą dieną mes praleisime kartu – jūs ir aš.
Laukiu jūsų.



eliJas: 
Dievas jus myli 

ir blogomis 
dienomis
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Elijas – vienas iš senojo Testamento pranašų. Jo gyveni-
mas aprašytas Pirmoje ir antroje karalių knygose. Elijas 
garsėjo kaip kovotojas už tikėjimo grynumą, jis negailes-
tingai naikino stabus ir netikrus pranašus. savo rankomis 
Elijas nužudė keturis šimtus penkiasdešimt pranašų, kurie 
garbino netikrą dievą. Paskui už tai jį patį ėmė persekioti 
ir jis buvo priverstas slapstytis dykumoje. Vienu metu jis 
netgi pajuto, kad artėja mirtis, bet Dievas Elijo nepaliko ir 
per savo angelą jam atsiuntė maisto. Elijas taip pat garsėjo 
stebuklais – jis perskyrė Jordano upę, prikėlė iš mirusių 
vienos našlės sūnų (manoma, kad tai buvo būsimasis prana-
šas Jona) ir padarė taip, kad jos namuose niekada netrūktų 
maisto. Elijo darbą tęsė jo mokinys Eliša. už uolią tarnystę 
Elijas buvo paimtas į dangų gyvas.

Malachijo knygoje pasakyta, kad Elijas vėl pasirodys 
žemėje ir praneš apie antrąjį kristaus atėjimą: „Pirm negu 
ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją.“ 
(Mal 3, 23)
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Iki aušros liko kelios minutės. Šis paros metas man la-
biausiai patinka. Mano namuose visiškai tylu. Pasitinku jus 
prie paradinių durų ir pakviečiu vidun. Ilgu koridoriumi 
mes nueiname į mano darbo kambarį.

Žvilgteliu į savo rašomąjį stalą. ant jo guli užrašyta 
paskutinė pamoka, prie kurios dirbau, šalimais – šūsnis 
kortelių su citatomis. kad darbas būtų baigtas, reikia dar 
daugiausia valandos, bet kol kas viską palieku taip, kaip 
yra. Padirbėsiu rytoj. o šiandien mes sulauksime svečių. 
Šiandien mus mokys būrys tikėjimo didžiųjų. Nežinau, kuris 
pasirodys pirmas, bet galiu pasakyti, kad po valandėlės jie 
vienas po kito ateis ir pasidalys savo išmintimi.

Laukimo jausmas mane tiesiog drasko. Tai bus įspūdinga 
diena! Mes kartu mokysimės iš žmonių, kurie bendravo su 
Dievu! Ta patirtis pakeitė jų gyvenimus. Esu nepaprastai 
laimingas, kad jūs nusprendėte prisijungti prie manęs.

Pro langą matome, kaip tekanti saulė rožiniais, oranži-
niais ir raudonais atspalviais dažo dangų virš atlanto van-
denyno. kaip didinga! Einu prie savo mėgstamo minkšto 
krėslo, į kurį dažnai sėduosi melstis ir mąstyti. Vandenyno 
vaizdas užburia. Pakviečiu jus įsitaisyti šalia tokiuose pat 
patogiuose krėsluose. Dar vienas krėslas, pastatytas priešais 
mus, tebėra tuščias. Mes sėdime tylėdami ir svarstydami, 
kas bus tas pirmasis, kuris ateis su mumis pabendrauti.

Laukiame visai neilgai.

e l i J a s
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Išgirstame, kaip kažin kas įžengia į koridorių ir ima artėti 
odiniais batais švelniai liesdamas akmenines grindis. Ir 
štai svečias stovi tarpduryje – plikas vyras, nei jaunas, 
nei senas. Jis vilki vienspalvę tuniką, surištą odiniu diržu. 
ant pečių užmesta kupranugarių vilnos mantija. Mantijos 
apykaklėje matosi keistos formos skylė, kurią, regis, buvo 
bandyta adyti. Vyras atrodo susikaupęs ir rimtas. spėlioju, 
kas jis galėtų būti.

– savo krašte buvau labai įtakingas žmogus, – žengdamas 
per kambarį ir įdėmiai žiūrėdamas į mus prabyla svečias. 
Jis įsitaiso krėsle priešais mus ir tęsia: – Manimi pasitikėjo 
žmonės, karalius įsiklausydavo į mano žodžius, o Dievas 
man leido veikti Jo vardu. aš pasmerkiau karalių ahabą, 
patį nedoriausią iš visų Izraelio valdovų. Išpranašavau trejų 
metų sausrą. Ir visiems įrodžiau, kad baalas yra bejėgis ir 
netikras dievas, tevertas paniekos.

Na, žinoma, tai pranašas Elijas. Mes esame akis į akį su 
pačiu Eliju!

Šis senojo Testamento pranašas drąsiai pasipriešino aha-
bui, kuris, kaip žmonės kalbėjo, buvo parsidavęs nelabajam, 
kad galėtų daryti blogus darbus, ir kuris piktino Dievą 
labiau negu visi kiti Izraelio karaliai iki jo. kai ahabas 
vedė Jezabelę, ji Izraelyje įtvirtino baalo kultą ir paragino 
ahabą atsisakyti Dievo. ahabas jai pakluso ir ėmė garbinti 
netikrus dievus. kai ahabas pradėjo netikriems dievams 
statyti šventyklas, Elijas jam pagrasino, kad Izraelį užklups 
baisi sausra. ahabas ir Jezabelė taip įsiuto, kad norėjo Eliją 
nužudyti, todėl pranašui teko bėgti. Tačiau Dievas pasi-
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rūpino Eliju: iš pradžių liepė varnams, kad šie jam neštų 
maistą, o paskui nusiuntė jį pas vieną našlę, kurios miltų 
ir aliejaus atsargos stebuklingai pasipildydavo, kad Elijas, 
našlė ir jos sūnus galėtų pramisti. 

– Papasakosiu jums šį tą svarbaus, – taria Elijas, žvelg-
damas mums į akis. – Dievas jus myli ir blogomis dienomis. 
Dievas jus myli, kai jums sunku.

Geriausios dienos

Mane stebina, kad Elijas kalba apie blogas dienas, nes jis 
gyveno labai didingu laiku. Po trejų ilgų sausros metų 
Dievas liepė Elijui, kad šis pasirodytų ahabui ir praneštų, 
jog greitai prasidės lietūs. Tačiau iš pradžių Elijas visam 
Izraeliui turėjo parodyti, kad Dievas yra Dievas ir kad 
baalas, tariamas lietaus ir vaisingumo dievas, tėra niekas. 

Tai buvo nuostabios dienos, nes...

Dievas pasirinko Eliją, kad šis atliktų svarbią užduotį

Dievas pasirinko Eliją, kad šis pasakytų ahabui, jog 
stos trejų metų sausra, bet tai nereiškė, kad Dievas turi 
pasirinkti Eliją ir vėl – tačiau Jis pasirinko. Dievas pakvietė 
Eliją padaryti vieną iš nuostabiausių stebuklų, kada nors 
matytų žemėje. 

e l i J a s
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Elijas be baimės pakluso Dievui

Elijui reikėjo drąsos, kad Izraelio karaliui tiesiai į akis 
pasakytų, jog būtent jis, karalius, yra kaltas dėl šalies ne-
laimių. Taip pat jam reikėjo drąsos pasiūlyti ahabui ant 
karmelio kalno sušaukti Jezabelės numylėtinius – keturis 
šimtus penkiasdešimt netikrų baalo pranašų. Ir kaip reikėjo 
pasitikėti savimi, kai jis paragino baalo pranašus prašyti iš 
savo netikro dievo ugnies, kad ji sudegintų jų atnašas, ir kai 
tyčiojosi iš jų, šaukiančių, šokančių, žalojančių save ir šitaip 
bergždžiai bandančių iškviesti ugnį. Dievas ugnį atsiuntė 
ne baalo pranašams, o jam, Elijui. Elijas laimėjo šią kovą. 

Elijas pasitikėjo Dievu besąlygiškai 

kai baalo sekėjai pralaimėjo, Elijas parodė, kad Dievu 
jis pasitiki besąlygiškai – liepė tris kartus apipilti vandeniu 
savo aukojamą jautį ir malkas. Paskui Elijas paprašė Dievo, 
kad Jis patvirtintų savo dieviškumą – kad atsiųstų ugnį 
ir sudegintų atnašas. Ir Dievas tai padarė, o ugnis prarijo 
ne tik aukojamą gyvulį, bet ir malkas, vandenį, dulkes ir 
net akmenis. Dievo veiksmai įtikino Izraelio žmones ir jie 
ėmė skelbti: „Viešpats – Jis yra Dievas!“ Paskui Elijas pats 
nužudė visus netikrus pranašus.

Dievas sustiprino Eliją

kai Dievas ant karmelio kalno parodė savo galią, pradė-
jo lyti ir kilo stipri audra. kad neliktų įklimpęs į dumblą, 
ahabas šoko į kovos vežimą ir išlėkė į Jezrėelio miestą, 
tačiau Elijas, sustiprintas Dievo, susijuosė strėnas ir į Jez-
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rėelį nubėgo pirmiau ahabo. Pėsčias septyniolikos mylių 
atstumą jis įveikė greičiau nei vežimu važiavęs ahabas.

– Ta diena, kai Dievas atsiuntė ugnį atnašoms sudeginti 
ir nubaudė netikrus pranašus, tapo didingiausia mano 
gyvenime, – tarė Elijas. – Privalote suprasti štai ką: visa 
tauta buvo nusisukusi nuo Dievo. Po stebuklo ant karmelio 
kalno supratau, kad žmonės daugiau Jo niekada neatsižadės. 
Mano širdis troško, kad jie vėl atsigręžtų į Dievą. 

kai tarė paskutinius žodžius, Elijo balsas užlūžo.
Jis nutilo.

Blogiausios dienos

– Grįžau į Jezrėelį apimtas ekstazės, – kalbėjo toliau Eli-
jas. – Dievas mane pašaukė, apdovanojo stebuklingomis 
galiomis ir palaimino. Jis taip įspūdingai mane panaudojo, 
o aš tik įvykdžiau Jo valią! Tada maniau, kad dabar viskas 
pasikeis, kad vyks tik geri dalykai. Juk aš paklusau Dievui. 
Tačiau netrukus mano viltys subyrėjo ir prasidėjo blogos 
dienos. ahabas papasakojo Jezabelei viską, kas nutiko, taip 
pat pranešė apie jos mylimų netikrų pranašų mirtį. – Elijo 
pečiai nusmuko žemyn tarsi prislėgti atsiminimų naštos. – 
Jezabelė tuojau pat pasiuntė pas mane pasiuntinį, kuris 
perspėjo, kad ji prisiekė mane nužudyti. – Elijas susiėmė 
rankomis galvą ir nutilo. Po kelių akimirkų tęsė: – Maniau, 
kad mano nesantaika su Jezabele baigėsi, tačiau aš klydau. 
Maniau, kad Izraelio žmonės garbins tik vieną tikrą Dievą, 

e l i J a s
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ir tai buvo dar viena mano klaida. Maniau, kad mano 
tarnystė Dievui visada bus nuostabi, bet ji tokia nebuvo. 
Todėl aš pabėgau. Visa mano drąsa išgaravo. Nusidanginau 
į dykumą ir ėmiau laukti mirties. Geriausios dienos virto 
blogiausiomis dienomis. Pasakiau Dievui, kad man jau gana, 
ir paprašiau, kad Jis pasiimtų mano gyvybę.

elijo gyvenimo pamokos

Elijas sėdi tylėdamas. Dabar aš pradedu suprasti. Jo nuopuo-
lis buvo dvigubai skaudesnis, nes Jis krito iš labai didelio 
aukščio. Iš pradžių Dievas jį pakylėjo, o paskui apleido. 
Nenuostabu, kad jis jautėsi toks prislėgtas. 

Tačiau netrukus jo išraiška pasikeičia ir jis vėl ima kalbėti:
– bet net ir blogiausiomis dienomis Dievas jus vis tiek 

myli. Tegu dėl to niekam nekyla nė mažiausių abejonių. 
Galbūt jums atrodo, kad Dievo meilė išblėso, tačiau tai 
netiesa. Dievo meilė jums niekada nesikeičia. 

Dievas mumis niekada nenusivilia

Elijas kalba toliau:
– Jaučiausi sugniuždytas. Nors buvau Visagalio Dievo 

pranašas, teko sprukti į beeršebos miestą. Gulėjau po krūmu 
ir man norėjosi mirti. Nebuvau geresnis už savo protėvius. 
koks nevykėlis! aš taip nusivyliau savimi! Tačiau Dievas 
manimi nenusivylė. Jis niekada nebuvo manimi nusivylęs 
ir niekada nebus nusivylęs jumis.
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Nusivylimas ateina tada, kai tikrovė nepateisina mūsų 
lūkesčių. Tačiau Dievo nuvilti negali niekas, nes Jam iš 
mūsų nieko nereikia. Mes negalime Jo nustebinti. savo 
nusivylimo savimi neperkelkite Dievui. Jis nežiūri į mus 
taip, kaip į save žiūrime mes patys. Jis mus mato savo 
dieviškomis akimis. Jis mus myli ir linki mums tik gero.

Nusivylimas ateina tada, kai tikrovė nepateisina mūsų 
lūkesčių. Tačiau Dievo nuvilti negali niekas, 

nes Jam iš mūsų nieko nereikia.

Kai nieko neturėsime, Dievas mus pamaitins

Elijas tęsia:
– kai laukdamas mirties užmigau po krūmu, Dievas 

atsiuntė angelą manimi pasirūpinti. angelas man atnešė 
maisto ir vandens. Turėjau žinoti, kad Dievas taip pasielgs. 
Jis juk maitino mane ir anksčiau – tada maisto man davė 
varnai ir geraširdė našlė. Pavalgęs Dievo maisto, atgavau 
jėgas. Tiek sustiprėjau, kad pakilau eiti ir po keturiasdešimt 
dienų pasiekiau Horebą, Dievo kalną. kai jaučiatės beviltiš-
kai ir nieko neturite, kreipkitės į Dievą. Jis jumis pasirūpins.

Kai jausimės vieniši, Dievas su mumis susisieks

– apsinakvojau Horebo kalno urve, – pasakoja Elijas. – 
Jaučiausi visiškai vienišas. Man atrodė, kad esu vienintelis 
žmogus visame Izraelyje, kuris vis dar garbina Dievą. 

e l i J a s
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Tačiau netrukus Dievas išsklaidė mano vienišumo jausmą. 
Jis pakvietė mane su Juo susisiekti: „ką čia veiki, Elijau?“ – 
išgirdau Jo klausimą. Tai buvo viskas, ko man reikėjo, kad 
galėčiau Jam išlieti savo širdį. Dievas mane suprasdavo 
net tada, kai aš nesuprasdavau Jo ar savęs. Prieš šį įvykį 
Horebo kalne maniau, kad Dievą pažįstu. kai Jis atsiuntė 
ugnį į karmelio kalną, pagalvojau: „Štai Dievas! Štai Jo 
galybė!“ aš tikėjausi, kad Jis visada rodys tik savo galias. 
bet dabar Jis neapsireiškė nei kaip galingi vėjai, nei kaip 
žemės drebėjimas ir net nei kaip ugnis ant karmelio kalno. 
Dievas dabar į mane kreipėsi labai tyliai. 

Mano vienatvę, vidinę tuštumą ir skausmą Dievas pakeitė 
tylia palaima. aš nurimau. karmelio kalne Dievas pasirodė 
kitiems. Horebo kalne Jis pasirodė tik man. karmelio kalne 
Dievas paveikė visus žmones. Horebo kalne Jis apsireiškė 
tik dėl manęs vieno.

Jeigu Dievo lauksite, Jis su jumis susisieks. Mes norime 
iš Dievo įspūdingo spektaklio, bet kartais Jis nusprendžia 
su mumis pabendrauti pašnabždomis. kai vieną kartą 
užmezgame ryšį su Dievu, norime, kad Jis kiekvieną kitą 
kartą susisiektų su mumis tokiu pačiu būdu. Tačiau Dievas 
visada turi daugiau pasirinkimų, be to, Jam patinka nau-
jovės. Taigi mes nežinome, kaip jis su mumis susisieks, bet 
galime būti tikri, kad tai tikrai įvyks!

 

Mes norime iš Dievo įspūdingo spektaklio, bet kartais 
Jis nusprendžia su mumis pabendrauti pašnabždomis.
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Dievas liks su jumis net tada, kai būsite visiškai netekę 
vilties ir nuleidę rankas

Elijas kalba:
– Jei pamirštumėte viską, ką jums sakau, prašau prisi-

minti bent štai ką: jūs niekada neturite abejoti Dievu, nes 
Jis myli jus besąlygiškai. Dievas myli jus net ir žinodamas, 
kad turite ydų ir esate silpni. Jums dažnai atrodo, kad Dievo 
malonės turite nusipelnyti geru elgesiu, tačiau remdamasis 
asmenine patirtimi pranešu jums, jog Dievas jus vienodai 
karštai myli visomis aplinkybėmis – ir dykumoje po krūmu, 
ir karmelio kalne, ir visur kitur.

Negalėjau tęsti savo tarnystės, kol šito nesupratau ir kol 
nepakeičiau požiūrio į Dievą. Tai įvyko, kai savo ausimis 
Dievą išgirdau. o Dievą įstengiau išgirsti tik nuščiuvęs ir 
užsisklendęs vienumoje. kad ir kas nutiktų jūsų gyvenime, 
grįžkite prie Dievo. Dievas liks su jumis net tada, kai būsite 
visiškai netekę vilties ir nuleidę rankas. Dievo tikėjimas 
jumis yra begalinis.

kad ir kas nutiktų jūsų gyvenime, grįžkite prie Dievo. 
Dievas liks su jumis net tada, 

kai būsite visiškai netekę vilties ir nuleidę rankas. 
Dievo tikėjimas jumis yra begalinis.

e l i J a s


