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Kas yra Dievas? Kas Jis?

Tai Tas, kuris ieškomas

leidžiasi surandamas, kuris yra,

kuris, kai Jo šaukiesi, atsiliepia

ir pasilieka šalia.

Tavęs link, Dieve,

kreipiu savo žingsnius.

Išmokyk mane nebūti kaliniu,

padaryk mane iš tiesų laisvų,

užimk manyje savo vietų,

nušvisk mano širdyje   '

vien tiktai Tu
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Prieš Mozei į rankas įduodamas plokštes su įsakymais - dešimčia
įsakymų - Dievas prisistato savo tautai sakydamas: „Aš esu VIEŠ

PATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos
namų" (Išėjimo knyga 20, 2). Dievas nori, kad mes, prieš gaudami

dešimt įsakymų, Jį pripažintume.
Dievas byloja per savo dešimt įsakymų. Jis išgirdo Egipto žemėje
vergaujančios savo tautos šauksmą, matė jos kančias ir pasiuntė

Mozę jos išlaisvinti.
Dievas neduoda nesuprantamų įsakymų. Jis nenori uždaryti mūsų į
narvą ir paversti belaisviais. Priešingai, Jis trokšta, kad gyventume
laisvi, todėl sako: „Atkreipkite dėmesį! Aš, kuris atėjau jūsų išlaisvin
ti, rodau jums, kaip nebebūti vergais!" Prieš paskelbdamas dešimt
įsakymų, Dievas nori, kad prisimintume, kas Jis: Jis yra išlaisvinantis,
gelbstintis ir mus mylintis Dievas. Tik suvokęs savo širdyje šią tiesą
galėsi pradėti žengti įsakymų keliu.

IsLalsvlvvtojas

Jo širdis plaka dėl mūsų. Jis trokšta, kad
ir mūsų širdis plaktų dėl Jo. Dievas, mus
mylėdamas ir norėdamas matyti  mus  ;

laisvus, Pirmame jsakyme primena vieną

esminį dalyką: širdis, kuriai svarbiausia yra
Dievas, yra laisva širdis, nes ji supranta daik
tų reikšmę, moka teisingai vertinti visa, kas vy
ta, ir išmintingai rinktis.

ingi galime būti tik tada, kai
s Jis nuo pat pradžių mus ir
nai pamirštame, kad laisvė

angi Dievo dovana, kurią rei
tingai ir dėmesingai saugoti,
nes ji tokia pat trapi kaip ir

mes. Iš tiesų dažnai nutin-

•   ka, kad mūsų laisvei išky-

. la pavojus, nes savo laimę

patikime begalei paviršuti
lykų, kurie nuolatos keičiasi
au ar vėliau iš viso išnyksta...

ame Rašte skaitome, kad Die
pavydus ir karštai mylintis:

Svarbi^usia vieta
_/•
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galingo stabo - pinigų, kurių turėdamas žmogus gali imti klaidjngai
manyti galįs gauti viską. Jėzus davė tokj pavyzdj: „Joks tarnas negali
tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba
prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir
Mamonai" (Evangelija pagal Luką 16,13), t. y. turto dievui.
Pranašai izraeliečius Įspėjo, kad šie būtų budrūs, kad jų širdis nebū
tų pasidalijusi. Tai kartais patiriame ir mes. Kartais ir mūsų širdis yra
pasidalijusi, atrodo, tartum jos būtų dvi: viena širdis skirta Dievui, o
antra širdis - atsargai. Bet tai mus daro pažeidžiamus ir nepastovius,

kaip tas „nendres vėjyje".

Turėti vieną vienintelę širdį, visą skirtą Dievui, - tai turėti giliai Įsi
šaknijusias, tvirtas šaknis, tai augti kaip tvirtam ir nepalaužiamam
medžiui.

stabų, kad galėtume gyventi laisvai! Todėl
pripažinimas, kad Dievas yra vienintelis

mūsų Viešpats, leidžia mums pasukti tei
singu keliu.

Hebrajiškas Šventojo Rašto tekstas padeda

dar aiškiau suprasti tikrąją šio Įsakymo pras
ę. ŠĮ Šventojo Rašto sakinį galėtume išversti

ir taip: „Šalia manęs nebeturėk jokių kitų die
vų..." Iš tiesų su Dievu kokio nors stabo taip

Įžūliai nepriešpriešinamę, nesakome „Man
nerūpi Dievas, rūpi tiktai sportas!", bet vis"dėl-

o tą stabą statome šalia Jp, tarsi jie galėtų būti
s. Tačiau Dievas primena, kad svarbiausia vieta

ų širdyje yra skirta vien tiktai Jam, o visi kiti •
kai eina paskui ir surikiuoti pagal svarbumą jie
s kuo geriausių vaisių, nes mes jiems suteiksi

me deramą reikšmę ir jiems nebevergausime.

•:J

Kitą kartą Jėzus panoro dar aiškiau paaiš-
kinti, kad labai svarbu Dievui skirti syar-
biausią vietą. Jis Įspėjo saugotis labai

^/' Vieną dieną vienas iš Rašto aiškintojų pa-
^ noro Jėzų išklausinėti apie šį Įsakymą, tad
'-, Jo paklausė: „Koks yra visų pirmasis jsaky-

mas?" Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis:

Klausyk, Izraeli, - Viešpats, mūsų Dievas, yra

vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį savo
ų visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis

mis" (Evangelija pagal Morkų 12, 28-30).

3ėz.us Ir
įso.kMrvia.s

Pirmas Įsakymas draudžia prietarus, magiją, Įvairius burtus, sataniz
mą ir bet kokią stabmeldystę.
Graikų kalba žodis „stabas" reiškia „pavidalą, figūrą, formą", taip
pat „vaiduoklį, vaizdinį". Taigi stabas nėra konkretus dalykas. Tai
apgaulei
Svarbu kiekvienam apmąstyti savus stabus ir kodėl jie mus taip trau
kia: tai gali būti pinigai, valdžia, noras vienaip ar kitaip pasirodyti
prieš kitus, turėti vienokių ar kitokių drabužių, noras bet kokia kaina
nugalėti, kad \f sporte, noras nepraleisti kasdienės savo pamėgtos
televizijos laidos, kasdien žaisti kompiuterinius žaidimus ir 1.1. Mūsų
širdyje Dievo vietą gali užimti daugelis dalykų ir mes net imame ma
nyti, kad be tų dalykų nebegalėsime apsieiti..
Jeigu tokiems stabams patikime savo laimę, net nepastebėdami

tampame vergais: Dievas ragina plačiai atmerkti akis ir atsisakyti

'
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Leisk man pažinti

Tavo vardą,

padėk man suprasti,

kas esi Tu ir kas esu aš.

Padėk man nešti Tavo vardą

j pasauiį kaip dovaną,

padėk suprasti, kad ir aš kitiems

iš Tavo vardo raidžių,

ienas iš garsų,

tik moku atleisti.

ienergija.

Širdis - mano slapčiausia

tikrovė.

Siela - mano tikrasis

gyvenimas.

Protas - mano mintys ir

išmintis.

— visa mano

Viešpats, mūsų
Dievas,

yra vienintelis
Viešpat
tad myl
savo Di>
visa(sird

visa siel

visuCpro.

ir visomis jėgomis.

Prisimink Jėzaus žodžius ir pasižadėk savo gyvenimą
grįžti į Pievą, skirti Jam svarbiausią vietą!

u Ar kada nors patyrei laisvės jausmą, kuris kyla, kai
išsilaisvinama iš stabų? Kada?

LH taipLH ne

U T>lę
be re^kalo

2 Av\fcr<xs

V Pabandyk sąžiningai surašyti visus savo stabus^ kurie
kartais tave įkalina ar nulemia tavo pasirinkimus.
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