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Ypatinga  Dievo malonė: Jis ne tik 
ieškojo mūsų, bet ir surado. <...> Mes bu-
vome įklimpę liūne, buvome lyg brangaus 
aukso gabalas, įkritęs į nutekamąjį vamzdį. 
Žmogus turi atidžiai apžiūrėti visą šlykštaus 
purvo masę, ieškodamas tol, kol atras lobį. 
Kitas palyginimas: buvome pasiklydę labi-
rinte, klajojome šen bei ten, atėjusi malonė 
su Evangelija ne iš karto mus surado, ji turėjo 
ieškoti labai atkakliai. Mes buvome nežino-
moje šalyje beviltiškai paklydusios avys ir 
atrodė, kad net Gerasis Ganytojas negalės 
atsekti mūsų vingrių klajonių.

Šlovė tebūna nenugalimai malonei, kad 
mes buvome atrasti! Nei migla, nei purvas ne-
galėjo mūsų paslėpti, buvome atrasti ir parvesti 
į namus. Šlovė šiai begalinei meilei, kad Šventoji 
Dievo Dvasia prikėlė mus naujam gyvenimui.

Kai kurių žmonių gyvenimai, jeigu būtų apra-
šyti, keltų šventą nuostabą. Keisti ir nuostabūs 
keliai, kuriais Dievas atrado ir parvedė saviš-
kius. Palaimintas Jo vardas, nes Jis nenu-
stoja ieškoti, kol nesuranda išrinktųjų. Jie nėra 
žmonės, šiandien atrasti, o rytoj jau atmeta-
mi. Visagalybė kartu su išmintimi neklysta, 
todėl jie bus vadinami atrastaisiais. Kai vienas 
išgelbėjamas, apreiškiama didžiulė malonė, 
bet kai Jis atranda daug pamestųjų, malonė 
yra begalinė! Nerasime kitos priežasties, tik tą, 
kad Dievas tai daro iš begalinės meilės mums, 
te mūsų širdys su nuostaba šlovina ir aukština 
Viešpatį, nes mūsų vardas – atrastieji.

C. H. Spurgeon

 Mielieji, maloningų Jums 2016 metų!

Tu  būsi  vadinamas  
atrastuoju  (Iz  62, 12)
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Vieną dieną mano sūnus kartu su Menų 
gimnazijos orkestru koncertavo miesto 
renginyje. Galėjau užeiti į vietą, skirtą 

persirengimui, kur atlikėjai pasiruošia koncertui bei 
suderina savo instrumentus. Kiekvieną kartą prieš 
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Apaštalas Jonas savo pirmaja-
me laiške mini, kad mums, 
tikintiesiems, reikia nugalėti 

pasaulį. Kam krikščioniui su juo kovoti? 
Krikščionio gyvenimas pagrįstas kito-

kiu pasaulėvaizdžiu ir vertybėmis, nei va-
dovaujasi šis pasaulis. Krikščionis yra tarsi 
gėlavandenė žuvis, perkelta gyventi sūriame 
jūros vandenyje. Jis suprato tikrąją žmogaus 
gyvenimo prasmę ir paskirtį, todėl nebegali 
gyventi vadovaudamasis idėjomis ir vertybė-
mis, būdingomis pasauliui be Dievo. Tikintis 
žmogus mato, kad yra šaukiamas gyventi 
Evangelija Dievo garbei ir džiaugtis Jėzaus 
Kristaus išgelbėjimu, kuriame paslėptas tik- 
rasis gyvenimas ir jo šaltiniai. Pasaulis savyje 
to neturi arba laiko tai kvailyste.  

Kaip mes turėtume dalintis šia žinia? Kokia 
jėga turėtume kovoti šią paskirtą kovą? Šiuos 
klausimus norėčiau panagrinėti remdamasis  
1 Jono laiško 5 skyriaus 1–5 eilutėmis: Kiekvie-
nas, kas tiki, jog Jėzus yra Pateptasis, yra gimęs iš 
Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją, myli 
ir iš Jo gimusį. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, 
kad mylime Dievą ir laikomės Jo įsakymų. Nes 
tai yra Dievo meilė – Jo įsakymus vykdyti. O Jo 
įsakymai nėra sunkūs. Juk, kas tik gimė iš Dievo, 
nugali pasaulį; ir štai pergalė, nugalinti pasaulį –  
mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne 
tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?

Tikėjimas Jėzumi gelbsti
Apaštalas Jonas, pradėdamas savo laiš-

ko 5-ą skyrių parodo, jog kiekvienas žmogus 
gali būti išgelbėtas, t. y. naujai gimti iš Die-
vo. Kad ir koks baisus būtų žmogaus gyve-
nimas, kad ir kaip stipriai jis slėptųsi nuo 
Dievo, Viešpats vis tiek gali atrasti ir pakelti 
žmogų naujam gyvenimui, parodyti, kad jo 
gyvenimas gali būti vertingas ir prasmin-
gas. Ta svarbi jėga, atnešanti praregėjimą 
ir esminius pokyčius, yra vienintelė. Tai –  
Evangelija. Evangelija yra geroji žinia, kad 
Jėzus yra Pateptasis – Jėzus yra Dievas, tapęs 
žmogumi, kuris prisiėmė sau mūsų padary-
tas nuodėmes, kad ir kokios jos būtų. Jei kas 
taip tikės, pamatys, kad Dievas yra ir kad Jis 
atsako. Taigi tie, kurie neša Evangeliją, naudoja 
galingiausią jėgą pasaulyje, gebančią žmogų 
prakalbinti Dievui. Kodėl ši jėga tokia efektyvi? 
Nes krikščionys patys yra jos įtikinti. Jie patikėję 
susilietė su Dievu gyvai ir įsitikino Jo meile.

DARIUS ŠULSKIS

Kitokia  jėga  nugalėti  pasaulį

Tikėjimas Jėzumi tolygus 
meilei  Dievui
Skelbiantis Evangeliją tikintysis neša 

ir dar vieną svarbią žinią – Dievas yra mei-
lė (1 Jn 4, 8. 16). Tai ne vien žodžiai, bet 
meilės įrodymas įspūdingiausiu būdu: O 
Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Die-
vas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, 
kad gyventume per Jį (1 Jn 4, 9). Apaštalas 
teigia, kad Dievo meilę atskleidžia Vieš-
paties kančia ir Jo mirtis ant kryžiaus už 
kiekvieną iš mūsų. Mes turėjome kaboti 
ten, kur kabojo Jis. Mus turėjo niekinti 
taip, kaip niekino Jį. To nusipelnė mūsų 
nuodėminga prigimtis ir gyvenimas, o 
Jėzus buvo visiškai teisus, tačiau prisiė-
mė mūsų nuodėmes, kad mums atiduotų 
savo teisumą prieš Dievą ir įtikintų mus 
Dievo geranoriškumu išgelbėti. Šita mei-
lė, atėjusi per tikėjimą, turi didžiulį po-
tencialą augti mumyse per Jėzų Kristų.  

tobulas meilėje. Mes mylime Jį, nes Jis mus 
pirmas pamilo (1 Jn 4, 16–19).

Kiekvienas tikintysis turi Dievo Dvasią, 
kuri ir padeda suprasti ir priimti Evan-
gelijos liudijimą. Šventoji Dvasia padeda 
mums suvokti ir priimti Dievo meilę kaip 
tikrą, suprantamą ir išgyvenamą dalyką. Ne 
mūsų, o Dievo meilė yra tai, kas pasiekia 
mumyse esminių pokyčių. Jo meilės veiki-
mu pasiekiame tobulumą – turime drąsų 
pasitikėjimą teismo dieną, kad nebūsime 
pasmerkti. Taigi mūsų laukia džiugi ateitis. 
Kadangi meilė išveja baimę, todėl turime 
pasitikėjimą Dievu kaip savo Tėvu Jėzuje 
Kristuje. Taip išvengiame kančios dėl asme-
ninio netobulumo ir kiekvienas tampame 
tobulas meilėje, nes patys pamilstame Jį. 
Tikėdami ir mylėdami Jį, koks Jis yra, tokie 
ir mes esame šiame pasaulyje. Visa tai nėra 
mūsų pastangos, bet Dievo meilės pastan-
gos pažadinti mus pamilti. Jis pirmas mus 
pamilo ir iš esmės pakeitė mūsų širdis. Tai, 
kas buvo nesuprantama, tolima, neaktualu, 
per tikėjimą tampa trokštama kasdienybe. 
Tikintis žmogus širdimi pamilsta Dievą.

Meilė Dievui pagimdo  
meilę žmonėms

Apaštalas Jonas savo laiške teigia: Jei 
kas sako: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio 
nekenčia, – tas melagis. Kas nemyli savo 
brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, 
kurio nemato? (1 Jn 4, 20). Meilė broliams 
yra meilės Dievui ženklas. Mūsų nagrinė-
jama Šventojo Rašto ištrauka atskleidžia, 
kad mes galime pamilti brolius tik supratę, 
kaip Dievas myli mus pačius: Iš to pažįstame 
mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą (1 Jn 
5, 2). Myli ne tuomet, kai tau kas liepia, o 
kai išties pamatai, sugebi ir turi vidinių jėgų 
gyventi kitaip. Jei Dievas taip myli tave, 
kad atiduoda Sūnų, tai ir šalia esantį myli 
tokia pačia jėga. Taip vienu iš ryškiausių 
mumyse užgimusios meilės Dievui vaisių 
tampa meilė broliams. 

Krikščionis pamilsta Dievą ir negali 
nemylėti brolių. Viešpats ne šiaip pataria ar 
„kuklindamasis“ išsako norą, kad mylėtume 
brolius. Ne, meilė broliams yra Viešpaties 
įsakymas, Jo valia, kurią turėtume vykdyti. 
<...> ir laikomės Jo įsakymų. Nes tai yra 
Dievo meilė – Jo įsakymus vykdyti (1 Jn 5, 
2–3). Viešpats nori, kad mes mylėtume 
taip, kaip Jis myli, todėl duoda įsakymą, 
kuris padeda išvysti meilės kokybę. Juk 
Dekalogas atskleidžia Dievo charakterį ir 
parodo, kokia yra meilė.

Kitokia  jėga  nugalėti  pasaulį

Apaštalas Jonas teigia: Iš to pažįstame, kad 
pasiliekame Jame ir Jis mumyse: Jis davė 
mums savo Dvasios. Taigi mes matėme ir 
liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio 
Gelbėtoją. Kiekvienas, kas išpažįsta, kad 
Jėzus yra Dievo Sūnus, Dievas tame ir tas 
Dieve pasilieka. Mes pažinome ir įtikėjome 
meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra 
meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka 
Dieve, ir Dievas jame. Tuo meilė pasiekia 
mumyse tobulumą, kad galime turėti drąsų 
pasitikėjimą teismo dieną, nes koks Jis yra, 
tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Meilėje 
nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. 
Baimėje yra kančia, ir kas bijo, tas nėra 
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Jei Dievas taip myli 
tave, kad atiduoda 
Sūnų, tai ir šalia esantį 
myli tokia pačia jėga. 
Taip vienu iš ryškiausių 
mumyse užgimusios 
meilės Dievui vaisių 
tampa meilė broliams. 
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Ar sunku vykdyti Jo įsakymą mylėti?
Manyčiau, kad tai priklauso daugiau nuo požiūrio nei pastangų. 

Jei myli, ar sunku ką nors dėl mylimojo padaryti? Nes Dievas taip 
pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16). 
Meilė – tai gyventi taip, kaip mokė ir parodė Jėzus. Jis atiduoda 
save, nes myli visus žmones (1 Jn 2, 2). Jei tokia meilė pasiekia mus, 
manau, nemylėti neįmanoma. Daugelis laukia, kol jiems parodys 
meilę, o tada jau jie į ją atsakys. Deja, tai – didžiausia klaida, dėl 
kurios prarandame gyvenimo skonį. 

Dievas supranta, kad žmogus negabus tinkamai atsakyti. Jis 
supranta, kad ne visi patikės Jo mirtimi ant kryžiaus, tačiau vis tiek 
miršta. Žmonės nėra tobuli, jie nuodėmingi, nedori, tačiau tarp jų –  
mylintis Kristus. Motina Teresė yra pasakiusi: „Kai jūs darysite gera 
kitiems, žmonės jus kritikuos, niekins ir atstums. Vis dėlto dary-
kite gera!“ Tikėjimas ir meilė, kuriuos lydi asmeninė valia, – štai 
jėga, nugalinti pasaulį. Tik tos valios motyvas – ne siekis paklusti 
įstatymui, bet gilus suvokimas, jog esi nuodėmingas, ir Viešpats 
tavęs pasigailėjo per Jėzaus auką. Tai yra jėga, padedanti suprasti, 
kad Dievas taip ieško ir kito žmogaus. Tai yra jėga mylėti pirmam. 

Meilė ne laukia, bet duoda, kad uždegtų atsakui. Sunku, kai 
tikiesi meilės pirmiau iš kito.

Kas nugali pasaulį?
Pasaulį, kuriame klesti kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo 

išdidumas (1 Jn 2, 16), kuris neigia Sūnų (1 Jn 2, 23) ir atmeta ti-
kinčiuosius, nugali tas, kuris gimė iš Dievo. Jis tiki, kad pats Dievas 
Jėzuje Kristuje numirė už jo nuodėmes ir pats Dievas savo meile 
apsigyveno jame. Nugali meile, kuri geba įtikinti Dievo palankumu, 
Jo geranoriškumu ir padeda keistis. Meile, kuri atleidžia nuodėmes, 
jas pripažįstant. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas 
Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, 
ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio (1 Jn 2, 1–2). Meile, kuri, 
kantriai laukdama kiekvieno ir veikdama jų labui, viso pasaulio 
žmones trokšta pagirdyti gyvenimu per Jėzų Kristų (1 Jn 1, 2). 

Kai susijungia tikėjimas ir meilė, lydima teisingos valios, 
gimsta ne žemiška, bet dangiška terpė, dangiškas žvilgsnis į žmo-
nes: mes pamilstame klystančius, negebančius atrasti išeities, ir 
pradedame dalintis su jais gyvenimu, kurį patys gavome Jėzuje 
Kristuje. Tada ir Evangelija yra iš širdies į širdį sklindanti žinia. 
Juk galima duoti tik tai, ką pats turi. Tad nugalėkime pasaulį 
kitokia jėga – tikėjimo ir meilės vienybe!

Šis sustygavimo pavyzdys labai tinka krikščioniškai kasdie-
nio pamaldumo praktikai. Šventasis Raštas, pamokslininkai bei 
brandūs krikščionys kviečia tikinčiuosius kasdien skirti laiko 
maldai, Šventojo Rašto skaitymui ir apmąstymams. Kasdienis 
tikėjimo praktikavimas nepaprastai svarbus mūsų gyveni-
mo elementas. Tačiau, kai mus kas nors dažnai kviečia daryti 
įprastus, o ilgainiui jau nuobodžiais tampančius veiksmus, mes 
pavargstame, darosi sunku sutelkti į tai dėmesį.

Kasdienis Rašto skaitymas ir malda yra panaši į instru-
mento derinimą. Mus supančiame pasaulyje egzistuoja aibė 
įvairiausių triukšmų, įtampų ir garsų, kurie mus kviečia, vilioja, 
išderina, išmuša ir nustelbia. Kartais tarp darbų ir rūpesčių 
gausos neberandame laiko maldai, skaitiniui, neturime kada 
ateiti ir į bažnyčią. Tad nesiderindami, nebegirdėdami dieviš-
kojo kamertono, mes esame tarytum nesustyguoti smuikai ir 
violončelės, kurių skleidžiami garsai disonuoja.

Kasdienis Viešpaties žodžio apmąstymas yra mūsų stiprybė. 
Tai išminties kasyklos ir ramybės šaltinis. Tai krikščioniško 
elgesio, atnaujinto charakterio ir gyvenimo būdo pamatas. 
Skaitydami Šventąjį Raštą mes įgauname dvasinės jėgos my-
lėti, būti gailestingi, atlaidūs, siekti vienybės, ne rungtyniauti 
tarpusavyje, bet pasitikėti Viešpačiu.

Neilgas, tikslingas, bet apmąstytas Šventojo Rašto skaitinys 
įkvepia mus sekti ne savo instinktais, siekiant savosios naudos, 
pasiduodant jusliškumui, egoizmui, savimeilei ar kitoms nuo-
dėmėms, bet aiškiai suvokti, koks yra Kristus, Jo charakteris. 
Tai padeda mums pamilti šviesą, būti ir gyventi pagal Kristaus 
pavyzdį.

Kasdienė pamaldumo praktika įgalina mus gyventi krikš-
čionišką gyvenimą. Kartais mes apsigauname ir manome, kad 
mums natūraliai pavyksta elgtis krikščioniškai, o populiariai 
kalbant – būti geriems. Tačiau evangelijose skaitome, kad nėra 
gerumo žmoguje – jis ateina iš aukštybių. Tad, suvokdami 
savo ribotumą, silpnumą ir nuodėmingumą, esame kviečiami 
kas dieną gerti iš Viešpaties versmės tam, kad atsinaujintume, 
sustiprėtume ir būtume Dangaus įkvėpti.

Viešpats pašaukė ir atpirko mus. Kiekvieną iš mūsų Jis 
kviečia sugroti savąją fugą. Tačiau, kad atliktume tai, ką Viešpats 
mus pašaukė, jėgų, sumanumo, išminties ir nuoseklumo mes 
turime semtis tik iš Jo. Evangelija kviečia mus šviesti, tačiau toji 
ugnis ir šviesa yra ne mūsiškė – ji ateina iš Dangaus. Tad pabu-
dę rytais kaip ištikimi Jo vaikai ir tarnai surinkime Viešpaties 
mums skirtąją maną, kad būtume pasotinti ir įgalinti Kristaus 
šviesą nešti kitiems.

Kamertonas,  
arba  kasdienio  
pamaldumo  nauda
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Minia ir mokiniai
Jeigu šiais, aukščiau užrašytais žodžiais, 

skelbtume Evangeliją netikinčiam žmogui, 
greičiausiai jį išgąsdintume. „Turėsiu nekęsti 
tėvų, vaikų, sutuoktinio ir net savo gyvybės?! 
Na ir pakliuvau...“ – greičiausiai mąstytų 
jis. Tačiau kaip mokykloje mokinuką visų 
pirma moko pažinti skaičius, juos sudėti, 
dauginti ir tik vyresnėse klasėse jo laukia 
rimtesni algebros uždaviniai su sinusais, 
kosinusais bei logaritmais, taip ir evan-
gelistas Lukas šiuos paraginimus užrašė 
ne evangelijos pradžioje, bet antrojoje jos 
pusėje. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į visą 
Biblijos kontekstą bei dvasią. 

Jėzus šiais žodžiais nemoko mūsų lai-
kyti neapykantoje savo artimųjų, nes tai 
prieštarautų kitoms Šventojo Rašto vietoms, 
kurios nurodo ir netgi įsako gerbti tėvus, 
mylėti sutuoktinius ir vaikus. Šios eilutės 
nekviečia ir savižudybei, naikinant savo 
kūną, kurį apaštalas Paulius prilygina net 
šventyklai, kurioje gyvena Šventoji Dvasia 
(Iš 20, 12; Mk 7, 9–13; Ef 5, 25; 1 Kor 6, 19). 

Manyčiau, jog Jėzus čia kalba jau ne 
krikščionims „pradinukams“. Čia pastebi-
ma, kad vis dėlto yra tam tikri prioritetai ir 
sekimo Kristumi kaina. 

Matome Jėzų sekančias dideles minias. 
Tačiau būdamas minioje tu dar nebūtinai 
esi Jėzaus mokinys. Būti mokiniu reiškia, 
palikus minią, jos nuomones, papročius ir 
įpročius, veržtis į priekį, sekant Jėzumi, kuris 
yra naujas kelias, tiesa ir gyvenimo būdas. 

GINTAUTAS GRUZDYS

Sekimo  Kristumi  kaina 
Kartu su Juo ėjo didelės minios. Atsigręžęs Jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina 
pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, bro-
lių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys. Kas neneša savo 
kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas 
pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės 
iš ko užbaigti? Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami 
nesišaipytų iš jo, sakydami: „Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baig-
ti.“ Arba koks karalius, traukdamas į karą prieš kitą karalių, pirmiau atsisėdęs 
nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, 
kuris ateina prieš jį su dvidešimčia tūkstančių?! Jei ne, tai, anam dar toli esant, 
siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neat-
sižada viso, ką turi, negali būti mano mokinys.“ „Druska – geras daiktas. Bet 
jeigu druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, 
nei mėšlui; ją išmeta laukan. Kas turi ausis klausyti – teklauso!“ (Lk 14, 25–35).

Evangelijos pagal Joną 6 skyriuje apra-
šyta, kaip po Jėzaus duonos padauginimo 
stebuklo įvyksta „prabudimas“. Daugelis 
žmonių sujudo, nes norėjo ir vėl gauti ne-
mokamai dalijamos duonos ir žuvies. Tačiau 
šįkart Jėzus neatsako į šį, jų manymu, labai 
svarbų poreikį, o kalba apie iš Dangaus nu-
žengiantį maistą – savo kūną ir kraują (Jn 6, 
48–58). Nemažai minioje esančių mokinių 
šį pamokslą įvertina pasitraukdami nuo 
Jėzaus: Kieti šie žodžiai, kas gali jų klausytis! 
(Jn 6, 60. 66). Lieka ištikimasis dvyliktukas. 

Taigi abi šios Šventojo Rašto vietos 
iliustruoja, jog Jėzus dažnai nepataikauja 
minioms. Mokinystė yra kažkas daugiau 
nei būti minioje.

Paskaičiuokime?
Tai kokia gi ta mokinystės kaina? Koks 

„nešamo kryžiaus“ svoris, kokie bokšto 
statymo ir karybos išlaidų kaštai?

Anksčiau skaitydamas šias Luko užrašy-
tas eilutes manydavau, jog viskas priklauso 
tik nuo mano turimų resursų – juos ir turė-
čiau skaičiuoti. Tačiau jeigu esu pakankamai 
nuoširdus, šiandien į šiuos klausimus tegaliu 
atsakyti – nežinau. Ar aš sugebėsiu baigti 
bėgimą? Ar laimėsiu savo gyvenimo ko-
vas? Ar užteks resursų – finansinių, fizinių, 
emocinių bei dvasinių – statybai užbaigti? 
Ar atlaikysiu visas priešų atakas? Sąžiningai 
kiekvienas sau greičiausiai atsakysime: „Tik- 
riausiai ne... Nežinau... Abejoju.“ Skaičiuok 
neskaičiavęs, bet, ko gero, vis viena pritrūks. 

Vis dėlto gera naujiena mums, kad yra Tas, 
kuris turi pakankamai resursų, pakankamai 
jėgų užbaigti visas statybas ir laimėti visas 
kovas. Juk mes turime dangiškąjį Tėvą, Jo 
Sūnų – Jėzų bei Šventąją Dvasią, į kuriuos ir 
dedame visas savo viltis, kurie moko belsti, 
prašyti, ieškoti, o tada gauti ir rasti, nesulau-
kiant dėl to priekaištų (Mt 7, 7–11; Jok 1, 5).

Pamatas
<...> Kad kartais, padėjus pamatą ir 

nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš 
jo, sakydami: „Šitas žmogus pradėjo statyti 
ir neįstengia baigti“ (Lk 14, 29–30). 

Naujajame Testamente gausu įvairių 
įvaizdžių ir palyginimų. Štai, pavyzdžiui, 
Laiške korintiečiams  apaštalas Paulius dva-
sinę bažnyčios statybą vienoje vietoje lygina 
su sodininkyste, o kitoje – su statybomis: 
Pagal Dievo man suteiktą malonę aš, kaip 
išmintingas statybos vadovas, padėjau pa-
matą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas 
žiūri, kaip stato. Juk niekas negali dėti kito 
pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris 
yra Jėzus Kristus (1 Kor 3, 10–11). 

Sekimo  Kristumi  kaina 

Iš tiesų labai svarbu, ant kokio pamato 
statome. Vienintelis bažnyčiai tinkantis 
pamatas yra Kristus. Jeigu pamatas ne Jėzus 
Kristus, tai nebus krikščioniška bažnyčia. 
Mes pašaukti viską statyti ant to vieninte-
lio ir viską išlaikančio pamato – Jėzaus. Ir 
esame atsakingi už tai, ką, kaip ir iš ko ant 
to pamato statysime. Pagal Laišką korintie-
čiams, pageidautina statyti iš aukso, sidabro, 
brangakmenių, o ne medžio, šieno ar šiaudų, 
kurie sudegs (1 Kor 3, 12–15). Tačiau ir vėl 
kyla klausimas: iš kur gauti tų kokybiškų ir 
brangių statybinių medžiagų? Ar visi turime 
pakankamai šių turtų, kad nutildytume 
žmonių pašaipas: „Pamatas tai geras, bet 
daugiau nieko jis (jie) neįstengia.“ Bet vėlgi 
Gerosios Naujienos esmė – mes įtikėjome 
Tą, kuris turi pakankamai aukso, sidabro ir 
brangakmenių, kad statyba būtų užbaigta. 

4          Pastoriaus  žodis

Būti mokiniu reiškia, 
palikus minią, jos 
nuomones, papročius ir 
įpročius, veržtis į priekį, 
sekant Jėzumi, kuris yra 
naujas kelias, tiesa ir 
gyvenimo būdas. 
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Laiške efeziečiams Paulius mums pie-
šia dar platesnę Dievo karalystės statybos 
panoramą: (Jūs) pastatyti ant apaštalų ir 
pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu 
patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas 
pastatas į šventą šventyklą Viešpatyje, ant 
kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo 
buveinė Dvasioje (Ef 2, 19–22).  

Mes, XXI a. bažnyčia, nesame „ore pa-
kabinti“, – apaštalai, pranašai, Bažnyčios 
Tėvai ir mokytojai skirtingais amžiais sudėjo 
tvirčiausius pamatų sluoksnius, o mes ant jų 
statome toliau. Esame pašaukti savo kartoje 
statyti ant nedegančio pamato ir Kertinio 
Akmens. Mes, kaip Dievo bendradarbiai, 
kiekvienas  vis „mūrijame plytą po plytos, 
akmenėlį po akmenėlio“, taip tęsdami Dievo 
karalystės statybą.

 Nes Kristaus meilė valdo mus
Greičiausiai niekas neišdrįstų sekti 

Jėzumi, jei galvotų tik apie kainą. Įsivaiz-
duokime Jėzų, sakantį: „Sėsk ir paskaičiuok, 
ar sugebėsi baigti bokštą, laimėti karą ir 
panešti savo kryžių? Ar po 10, 20 arba 30 
metų vis dar būsi ištikimas mano sekėjas? 
Abejoji?! Tada geriau ir nepradėk!“ Argi 
taip mes buvome Jėzaus pašaukti? Ne, ne 
taip Dievas mus pašaukė. Mūsų įtikėjimas 
ir atsivertimas buvo tiesioginis atsakas į 
patirtą ir suvoktą Dievo meilę, o ne vien 
šalti ir racionalūs išskaičiavimai. 

Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per 
Šventąją Dvasią, kuri mums duota. Mums 
dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė 
už bedievius. <...> O Dievas mums parodė 
savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai 
tebebuvome nusidėjėliai (Rom 5, 5–6. 8).

Meilė iš išskaičiavimo nebėra meilė. 
Sudarytos racionalios vedybinės sutartys, 
mano nuomone, tegali išsaugoti turtą ir 
nervus skyrybų atveju, tačiau ne meilę. Yra 
toks posakis: „Meilė apakina.“ Įsimylėję 
žmonės nebemąsto racionaliai – jie neskai-

čiuoja, kaip dabar reikės namą pasistatyti, 
kur gyventi, kaip vaikus išmaitinti, kaip juos 
į mokslus išleisti ir t. t. Bet Viešpaties meilė 
mus taip pat „apakino“, tik  gerąja prasme, 
nes, jei būtume suvokę, ką teks išgyventi, 
ką praeiti, gal nebūtume ir įtikėję. Taip jau 
Dievas mus sukūrė, suteikė ir tas gražias 
emocijas, kad mes patirtume, kas yra tik- 
roji meilė, kad bent iš dalies suvoktume, 
kokia meile Dievas mus pamilo. Nes Kristaus 
meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas 
mirė už visus, tai ir visi yra mirę. O Jis mirė 
už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet 
Tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė (2 Kor 
5, 14–15).

Apreiškimo knygoje Efezo bažnyčia ba-
rama ne dėl to, kad nemoka skaičiuoti, o dėl 
to, kad paliko savo pirmąją meilę (Apr 2, 4). 
Meilė niekada nesibaigia, – teigia apaštalas 
Paulius garsiajame savo himne (1 Kor 13, 8).

Kas gi tie karaliai?
Arba koks karalius, traukdamas į karą 

prieš kitą karalių, pirmiau atsisėdęs nesvarsto 
<...>? (Lk 14, 31).

Apie kokius karalius čia kalbama? Ne-
radau komentarų, kurie drįstų juos iden-
tifikuoti. Pasvarstykime: gal tai Dievas 
ir šėtonas? Bet argi kūrinys gali rimtai 
pasipriešinti Kūrėjui? Manau, jog ši eilutė 
galėtų simbolizuoti ir mūsų kūniškumo 
bei dvasios kovą, nes iš Biblijos žinome, 
kad kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o 
Dvasia – kūnui; jie vienas kitam priešingi 
(Gal 5, 17). O, gal tie karaliai ir karaliukai 
esame mes patys, prisitaikę apaštalo Petro 
padrąsinančius žodžius (1 Pt 2, 9) ir savo 
arogantiškų ambicijų vedami kariaujantys 
dėl sostų prieš brolius?  

Ir vėl tenka grįžti prie klausimo – ar  
užteks jėgų atlaikyti priešo, kad ir kas jis 
būtų, atakas? O gal jau reikia pasiduoti ir 
susitaikyti pralaimėjus?.. Bet juk yra Tas, 
kuris turi jėgų, kuris gali mums padėti, 

kuris sudraudžia tamsos jėgas, suvienija 
susidvejinusius mūsų kūną ir dvasią, kad 
kuo mažiau dėvėtume įvairių kaukių, kad 
nebereikėtų kariauti su savimi ir savo arti-
mu. Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus, <...> 
jie mus gyvus būtų prariję, <...> vandenys 
mus būtų užlieję, srovė būtų apsėmusi mūsų 
sielas. <...> Mūsų pagalba yra Viešpaties, 
dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas (Ps 124).

Apie druską
Druska – geras daiktas. Bet jeigu druska 

netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti? Ji 
nebetinka nei dirvai, nei mėšlui; ją išmeta 
laukan (Lk 14, 34–35). 

Mums geriau žinoma akmens druska 
lyg ir nepraranda sūrumo, tačiau Pales-
tinoje naudojama iš  Negyvosios jūros 
išgaunama druska tokią savybę turi – ji 
sūrumą gali prarasti. Lieka beverčiai balti 
milteliai, į tikrąją druską panašūs išore, 
bet ne vidinėmis savybėmis. Jie nepajėgūs 
nieko užkonservuoti, sustabdyti gedimo 
ar puvimo. 

Jėzus žemės druska vadina mus, krikš-
čionis (Mt 5, 13). Komentuodamas Evan-
geliją pagal Luką, Biblijos tyrinėtojas W. 
McDonaldas pastebi, kad toks „sūrumą 
praradęs“ žmogus nebetinka nei „mėšlui“ 
(t. y. nei pasauliui, nes turi per daug paži-
nimo ir Dievo šviesos, kad ramia sąžine 
panirtų į nuodėmingą pasaulio sumaištį), 
nei Dievo karalystės dirvai. Apr 3, 15–16 
tarsi patvirtina tai: Kadangi esi drungnas 
ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave 
iš savo burnos. 

Apibendrinant
Pradžioje minėtoje Šventojo Rašto iš-

traukoje (Lk 14, 25–35) sekimas Kristumi 
ir Jo Karalystės statyba prilyginami rim-
toms verslo – finansinėms (statyti ar ne?), 
politinėms (kariauti ar ne?) – sutartims ir 
sprendimams, ir tai kalba apie pasirinkimo 
rimtumą. Tačiau šiuo straipsniu visų pirma 
norėjau padrąsinti bei paguosti jus, broliai 
ir sesės, parodydamas, kad skaičiuojama ne 
norint uždėti mums dar sunkesnį kryžių, 
išgąsdinti ir pasmerkti, bet tam, kad, suvokę 
savo nepajėgumą, nekompetenciją ar net 
bankrotą, nepamirštume, jog galime kreiptis 
į Tą, kuris gali aprūpinti mus viskuo, ko 
mums trūksta ir kas reikalinga. Neužmirš-
kime, kad kiekvienam iš mūsų Dievas jau 
suteikė talentų ir dvasinių dovanų, kurias 
galime ir turime naudoti. Tad pasitikėdami 
Viešpačiu ir Jo meile toliau darbuokimės 
Dievo karalystės statyboje.

Naujienos          5
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2015 m. gruodžio 18 d. Mokslų akade-
mijos turistų klube buvo rodomas Ramunės 
Rakauskaitės režisuotas dokumentinis filmas 
„Radviliada“ (prodiuseris A. Matelis).

Šio filmo kūrėjų sumanymas – sujungti 
dabartinę ir viduramžių Lietuvą su didikais 
Radvilomis, šlovinga jų giminės istorija 
ir garsiomis asmenybėmis, pasirenkant 
netradicinį filmo žanrą – kino kelionę. 
Bendram pasakojimui filme susivienijo 
istorikai, aktoriai, kino kūrėjai ir net jau-
nimo subkultūrų atstovai, kurie riedlentė-
mis, dviračiais, grafičio darbais ant sienų 
veda mus istorijos labirintais, pasakodami 
apie Mikalojų Radvilą Rudąjį, Ūlos mūšio 
laimėtoją 1564 m. (nors įvairių istorikų  
pateikiamos versijos skiriasi, tačiau tikra yra 

Filmo  
„Radviliada“  
pristatymas

VILIJA SENULYTĖ 

tai, kad gerokai mažesnis LDK karių būrys, 
susidūręs su Maskvos kariais, kovą laimėjo), 
Mikalojų Radvilą Juodąjį, LDK politinį 
veikėją, reformacijos globėją ir skleidėją, 
Radvilą Našlaitėlį, daugiau kaip prieš 400 
metų surengusį piligriminę kelionę į Jeruza-
lę, kad pamatytų Jėzaus kapą. Dvejus metus 
trukusią kelionę Radvila Našlaitėlis aprašė 
knygoje „Kelionė į Jeruzalę“. Taip pat jis su-
darė ir Amsterdame išleido tiksliausią LDK 
žemėlapį, kuris laikomas vienu iš geriausių 
renesanso laikotarpio kartografinių kūrinių.

Filmo pabaigoje apie savo protėvius ir 
save pasakoja Lenkijoje gyvenantis tiesio-
ginis Radvilos Juodojo 12-osios kartos pa-
likuonis kunigaikštis Maciejus Radziwillas, 
kuris sako: „Ši pavardė nesuteikia teisių, o 
tik pareigas.“

Žiūrint filmą, neapleido mintis, kad 
legendiniai didikai Radvilos savo erudicija, 
mąstymu ir žygdarbiais buvo pranokę ne tik 
tuometinį Europos elitą, bet ir savo laikmetį.

„Nuo XVI a. iki XVIII a. realiai Lietuvos 
likimas priklausė ne nuo didžiųjų kunigaikš-
čių, o nuo didikų giminių žymiausių atstovų 
sprendimų. Tad Radvilų giminės atstovus –  
Radvilą Rudąjį ir Radvilą Juodąjį – XVI a. 
ir buvo galima laikyti tikraisiais Lietuvos 
valdovais“, – sakė Lietuvos edukologijos 
universiteto doc. dr. Deimantas Karvelis.

Filmo režisierė Ramunė Rakauskaitė 
apie šį filmą sakė: „Lietuvos istorinės tapa-
tybės savivoka miglota ir nuolat išgyvena 
krizę. Pažintis su pagrindiniais LDK didikais 
suteikia visai naują „raktą“ pažvelgti į tautos 
praeitį. Radvilos suteikia mūsų istorijai 
stokojamą iškilumo matmenį.“

Po filmo savo įžvalgomis pasidalino ir 
į žiūrovų klausimus atsakinėjo istorikas, 
Lietuvos edukologijos instituto doc. dr. 
Deimantas Karvelis.

Beveik tris mėnesius antradieniais Troškūnų savaran-
kiško gyvenimo namuose buvo rodoma evangelizaci-

nio „Alfa“ kurso medžiaga. Nors troškūniečius nuolat lanko ir 
jiems namų grupelę veda Anykščių bažnyčios „Tikėjimo žodis“ 
vyresnioji Birutė Venteraitienė, paraginimą vesti „Alfa“ kursą 
Troškūnų savarankiško gyvenimo namų senjorams iš Viešpa-
ties gavo Utenos bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius Darius 

ALFA  kursas  
Troškūnuose

Venslovas. Troškūnų savarankiško gyvenimo namų socialinė 
darbuotoja Neringa Vaicekauskienė su džiaugsmu pritarė šiai 
idėjai. Pirmoji „Alfa“ kurso peržiūra Troškūnuose įvyko 2015 m.  
rugsėjo 15 d. Troškūniečiai, žiūrėdami filmuotą kurso medžiagą bei 
ją aptardami, turėjo galimybę susipažinti su krikščionišku mokymu 
apie Jėzų Kristų, tikėjimą, bažnyčią, maldą, Šventąją Dvasią, Dievo 
vedimą, išgydymus, pasipriešinimą blogiui bei Evangelijos skelbimą.

Troškūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojams „Alfa“ 
kurso medžiaga buvo rodoma ekrane. Perprasti išklausytas temas 
troškūniečiams padėjo kiekvieną antradienį juos lankę D. Venslovas ir  
B. Venteraitienė. „Alfa“ kurso sumanytojai rekomenduoja, kad 
dalis kurso būtų dėstoma kitokioje nei įprastai aplinkoje, todėl 
gruodžio 6 d., sekmadienį, troškūniečiai vyko į peržiūrą Utenoje. 
Kartu su Utenos „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios tikinčiaisiais Troškūnų 
savarankiško gyvenimo namų gyventojai peržiūrėjo temas: „Ką 
daro Šventoji Dvasia?“ ir „Kaip galiu būti pripildytas Šventosios 
Dvasios?“ Po pirmosios temos peržiūros buvo 20 minučių per-
traukėlė, kurios metu vyko diskusijos grupelėse.

„Alfa“ kursą Troškūnų savarankiško gyvenimo namų gyven-
tojai baigė gruodžio 8 d. peržiūrėdami ir aptardami temas „Kodėl 
ir kaip turėtume pasakoti tai kitiems?“ bei „O kaip bažnyčia?“ 

Šis kursas  buvo nepaprastai naudingas Troškūnų senjorams. 
Išklausyta „Alfa“ kurso medžiaga sustiprino tikinčiųjų troškū-
niečių tikėjimą, abejojančius paskatino tapti Kristaus sekėjais, o 
seniau tikinčius uždegė troškimu dar ištikimiau tarnauti mūsų 
Viešpačiui Jėzui Kristui.

Filmo  
„Radviliada“  
pristatymas
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„Kitokios 
meilės“  šventė   
Elektrėnuose

„Kitokios  
meilės“  šventė   
Elektrėnuose

Gruodžio 7–8 d. Vilniaus Tikėji-
mo žodžio bažnyčios pastorius ir 

Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus centro 
dekanas Darius Širvys Maskvoje dalyvavo 
Maskvos teologinės seminarijos surengtuose 
akreditacinio rezervo mokymuose.

Eurazijos akreditacijos asociacijos (to-
liau – EAAA, kuri šiais metais akreditavo 
ir Evangelinį Biblijos institutą) visuotinio 
susirinkimo sprendimu 2013 m. buvo suda-
rytas profesionalus akreditacinės komisijos 
rezervas. Nuo tada iki šių dienų jau parengti 
Rezervo nuostatai, jo sudarymo principai 
ir reikalavimai kandidatams, norintiems 
tarnauti šioje srityje. Evangelinės teologi-
nės seminarijos bei mokyklos iš Ukrainos, 
Rusijos, Lietuvos ir kitų šalių siūlė savo 
kandidatus, ir 2015 m. vasario mėnesį buvo 
apmokyta pirmoji rezervo grupė.

Gruodžio 7–8 d. Maskvoje buvo su-
rengti antrieji mokymai. Į juos susibūrę 
dalyviai dvi dienas aktyviai gilino žinias 

EAAA  mokymai  Maskvoje
ir diskutavo svarbiausiais su akreditacija 
susijusiais klausimais: aptarė apsilankymų 
tipus, dalyvavimą ruošiantis bei vykdant 
akreditaciją, svarbiausius mokslo įstaigų 
administracinio, akademinio ir studen-
tiško gyvenimo klausimus. Taip pat buvo 
aptarti EAAA standartai, darbas su teolo-
ginių mokyklų savarankiškai rengiamomis 
ataskaitomis ir Akreditacinio apsilankymo 
ataskaitos rengimas.

Mokymuose dalyvavo 23 asmenys iš 5 
šalių (Rusijos, Ukrainos, Lietuvos, Balta-
rusijos ir Kazachstano) atstovaujantys 15 
EAAA priklausančių teologinių mokyklų. 
Džiugu šiame būryje matyti net du Lietuvos 
teologinių mokyklų atstovus: Darių Širvį ir 
Vilniaus teologijos koledžo prezidentą bei 
Lietuvos sekmininkų sąjungos vyskupo 
pirmąjį pavaduotoją Ivaną Škulį. Baigę mo-
kymus, visi jų dalyviai gavo pažymėjimus, 
suteikiančius teisę dalyvauti akreditaci-
niuose apsilankymuose.

„Vos prieš kelerius metus dar tik pasva-
jodavome apie EBI akreditaciją, o šiandien 
jau galime dėkoti Viešpačiui, kad EBI ne tik 
buvo akredituotas EAAA iki 2018 m., bet ir 
gali dalyvauti akredituojant kitas teologines 
seminarijas ir mokymo įstaigas. Gauti akre-
ditaciją mokymo įstaigai tikrai naudinga: taip 
įsiliejama į kitų teologinių mokyklų šeimą, o 
studentų įgytas išsilavinimas pripažįstamas 
ir kitose EAAA mokyklose, todėl studentai 
gali siekti aukštesnio mokslinio laipsnio.

Džiugino taikinga, pakanti seminaro 
atmosfera. Didžiąją dalyvių dalį sudarė 
mokymo įstaigų atstovai iš Ukrainos ir Ru-
sijos, tad nuostabu, kad visų akys ir mintys 
krypo į Kristų, kurio akivaizdoje sumenksta 
bet kokie žmogiški, politiniai konfliktai 
ir nesutarimai. Kristaus dvasioje įvairovė 
ne skaldo, o praturtina – tai pripažino ir 
kiti mokymų dalyviai, džiaugdamiesi, kad 
Lietuvos atstovai paįvairina EAAA būdingą 
slavišką „koloritą“, – su šypsena įspūdžiais 
iš mokymų dalijosi pastorius Darius Širvys.

Šiuo metu EAAA akreditacija suteikta 
19 evangeliškų teologinių mokyklų iš Ukrai-
nos, Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano ir 
Lietuvos.

Gruodžio 20 d. Elektrėnų evangeli-
nėje bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ 

vyko sakralinės poezijos ir muzikos vakaras 
„Kitokia meilė“. Koncerto pavadinimas toks 
pats, kaip ir Elenos Kaminskienės eilėraščių 
rinkinys, kurio naujas leidimas pasirodė 
kaip tik šio renginio išvakarėse.

Renginio metu Elena Kaminskienė 
skaitė eiles iš savo poezijos knygos. Agnė 
Kavaliauskienė, Saulė Kavaliauskaitė, Agnė 
Statulevičiūtė, Džiugas Širvys ir Nojus Zvi-
cevičius atliko klasikinius bei šiuolaikinius 
kūrinius fortepijonui, krikščioniškas gies-
mes. Algirdas Šamšinas vakarą paįvairino 
trumpais pantomimos pasirodymais. Šilto 
ir jaukaus vakaro pabaigoje norintys galėjo 
įsigyti eilėraščių „Kitokia meilė“ rinkinį su 
autorės dedikacijomis.

GINTAUTAS GRUZDYS 

Gruodžio 18 d. keturi Ukmergės 
bendruomenės nariai suren-
gė vaikams ir jų tėveliams bei 

globėjams šventę – po visų dienos darbų 
sukvietėme juos į Ukmergės Jaunimo lais-
valaikio centrą ir parodėme programėlę 
„Šeimos Kalėdos“.

Jaunimo laisvalaikio centre yra įsikūręs 
Dienos centras „Gelbėkite vaikus“, į kurį 

Šeimos  Kalėdos  Ukmergėje
kiekvieną darbo dieną po pamokų renkasi 
vaikai iš daugiavaikių, asocialių ir sunkiau 
besiverčiančių šeimų. Čia jie ruošia pamo-
kas, atlieka įvairias užduotis, vasarą vaikams 
organizuojama stovykla.

Pradžioje visus labai pradžiuginusią 
programėlę parodė vaikučiai. Prisiminė-
me, kad Kalėdos – tai ne šiaip šventė, bet 
mūsų Gelbėtojo ir Atpirkėjo Jėzaus gim-
tadienis. Liudijome apie gyvą bendrystę 
su Jėzumi. Pagiedoję kelias giesmes pa-
rodėme vaikams vaidinimą „Obuoliu-
kai“. Pabaigoje išdalijome sukviestiems 
vaikams mūsų nupirktas dovanėles, o tė-
veliams padovanojome po kalėdinį laik- 
raštį „Evangelija.lt“.

Labai apsidžiaugėme, kad be dovanų 
nelikome ir mes – vaikučiai kiekvienam iš 
mūsų įteikė po pačių padarytą senį besmege-
nį. O po visų pasirodymų buvome pakviesti 
prie vaišių stalo. Jaunimo laisvalaikio centro 
direktorė, dėkodama už surengtą šventę, 
sakė, kad išties svarbu rūpintis ne tik kūnu, 
bet ir siela.

Naujienos         7
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Per šias Kalėdas, gruodžio 25 d., 
Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ 
virto dvasiniu Betliejumi. Ne tik 

todėl, kad ryte tikintieji rinkosi į Kalėdų 
pamaldas garbinti gimusiojo ir gyvojo Vieš-
paties Kristaus, bet ir todėl, jog po pamaldų 
rengėme šventę Betliejus – Duonos namai.

Tokia šventė jau tapo gražia tradicija 
mūsų bažnyčioje. Šiais metais ji buvo skirta 
senjorams, vienišiems, iš įkalinimo namų 
grįžusiems, daugiavaikiams ir šiais me-
tais patyrusiems sunkias kritines patirtis 
žmonėms.

Tos šventės metu visi patyrėme Duonos 
stebuklą. Prieš kelias savaites į bažnyčios 
raštinę paskambino ūkininkas iš Pasvalio 
raj. ir pasakė, jog nori bažnyčiai šiais metais 
paaukoti 1 toną miltų. Jis džiaugėsi, jog 
2015 metai buvo jam derlingi, ir, norėda-
mas pagarbinti Dievą, nusprendė aukštos 

Betliejus  –  „Duonos  namai“
ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ 

kokybės grūdus sumalti ir miltus paaukoti 
bažnyčiai. Išgirdę tokią netikėtą žinią kiek 
sutrikome, mąstėme, ką bažnyčia galėtų su 
jais nuveikti? Bažnyčios tarnautojai, susitikę 
darbuotojų pasitarime, ėmė svarstyti įvairias 
galimybes, ir gimė įstabi mintis  – miltus 
panaudoti iškepant šventines bandeles 
mūsų remiamiems žmonėms ir šeimoms. 
Sudarėme sutartį su vietine kepykla, kuri 
sutiko iš aukščiausios rūšies miltų iškepti 
skanias, įvairiais įdarais įdarytas, šventi-
nes bandeles ir sudėlioti į dėžutes visiems 
šventės dalyviams. Likusius 170 kg pirmos 
rūšies miltų paskyrėme jaunimo ir moterų 
krizių centrui Šiauliuose bei Namų sodybai, 
kurioje gyvena didelė socialiai remtinų 
žmonių grupė – „šeima“ Kelmės rajone.

Tokiu būdu per šias Kalėdas bažnyčios 
tarnautojų komanda nuėjo visą duonos  kelią 
– nuo grūdo iki kepinio, kurį gruodžio 25 d.  

įteikėme žmonėms į rankas. Renginį nu-
sprendėme pavadinti Betliejumi, kuris iš-
vertus reiškia Duonos namai. Šiame mažame 
Judėjos miestelyje daugiau nei prieš du 
tūkstančius metų gimė mūsų Gelbėtojas 
Jėzus, kuris ir yra gyvoji duona: Aš esu gyvoji 
duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos 
duonos – gyvens per amžius. Duona, kurią 
Aš duosiu, yra mano kūnas, kurį Aš atiduosiu 
už pasaulio gyvybę, – kalbėjo Jėzus (Jn 6, 51).

Renginio metu minėjau, jog duona yra 
labai reikšmingas simbolis Šventajame Rašte. 
Ji simbolizuoja mūsų gyvenimo pagrindą. Ji –  
gyvybės šaltinis. Tokia yra ne tik žemiškoji 
duona, bet ir dangiškoji. Dangiškąją duoną 
valgė izraelitai, Dievo ranka išvesti iš Egipto 
ir keturiasdešimt metų klajoję po dykumą. 
Tai buvo  mana, kurią kasdien jie rinko dy-
kumoje. Iš dangaus Jis pabėrė maną – maistą 
jiems valgyti.  Žmonės valgė angelų duoną; 
turėjo pakankamai maisto  (Ps 78, 24–25).
Toji dykumos duona tapo Betliejuje gimusio 
Kristaus provaizdžiu. Jis yra mūsų dvasinė 
duona.

Sveikindama  šventės dalyvius  linkėjau, 
kad Naujieji metai per Kristų  visiems būtų 
naujas atspirties taškas gyvenime.

Meldėmės Dievui, jog ateinančiais 
metais nestokotume nei medžiaginio, nei 
dvasinio maisto Jame, laiminome ūkininko 
dosnią širdį, jo šeimą ir prašėme Dievo 
pagalbos jų  darbams, taip pat giedojome 
giesmes, šokome ir džiugia širdime šlovi-
nome Viešpatį už tai, ką patyrėme šiandien, 
per Kalėdas!

Nuoširdžiai dėkoju bažnyčios tarnau-
tojams, kurie nebijojo eksperimentuoti, 
skyrė savo jėgas ir energiją, kad grūdas, 
tapęs duona, pasiektų žmones.

Aš pats ganysiu savo avis ir 
surasiu joms poilsio vietą, –  
sako Viešpats Dievas. –  
Paklydusių ieškosiu, 
išsklaidytas surinksiu, 
sužeistas aptvarstysiu, ligotas 
pastiprinsiu  
(Ez 34, 15–16).

1 mėn. – 1, 45 Eur

3 mėn. – 4, 35 Eur

6 mėn. – 8, 70 Eur

12 mėn. – 17, 40 Eur

PRENUMERUOKIMĖS 
„GANYTOJĄ“ 2016 
METAMS – TEGUL 
VIEŠPATS MUS 
GANO!

Lietuvos pašto  
skyriuose arba 
internetu  
www.prenumeruok.lt
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Chrisai, jūs pirmą kartą atva-
žiuojate į Lietuvą. Gal galė-
tumėte papasakoti apie save, 

savo šeimą, išsilavinimą?
Aš esu vedęs Michellę, mes auginame 

4 vaikus: Gabbie (21 m.), Tucker (19 m.), 
Berkeley (16 m.) ir Gracie (13 m.). Baigęs 
koledžą, mokiausi Minesotos universiteto 
Teisės mokykloje, kur įgijau teisės mokslų 
daktaro laipsnį. Vėliau 5, 5 m. užsiėmiau 
advokato praktika Kanzas Sityje, Misūrio 
valst., JAV, kol Dievas pašaukė mane į tar-
nystę. 1999 m. mes persikėlėme į Dalasą, 
Teksaso valst., kur mokiausi Dalaso teo-
logijos seminarijoje ir 2003 metais įgijau 
teologijos magistro laipsnį.

Gal galėtumėte trumpai pristatyti 
savo tarnavimą bei bendruomenę, kurioje 
tarnaujate?

2006 metais tapau vyresniuoju pastoriu-
mi „Foothill“ bažnyčioje Glendora mieste, 
Kalifornijoje. Bažnyčia ten gyvuoja jau apie 
80 metų. Kai atvykau, ji buvo bemirštanti, 
tačiau joje dar buvo likę ištikimų narių, kurie 
kelerius metus meldė Dievo leisti jiems ir vėl 
būti vaisingiems. Iš Dievo malonės ši baž-
nyčia išaugo nuo maždaug 140 narių 2006 
metais iki maždaug 1000 narių šiandien. 751 
žmogus atsiliepė į Evangelijos žinią ir 350 
žmonių buvo pakrikštyti. Bažnyčia dabar 
aktyviai įsitraukusi į vietines ir tarptautines 
misijas, turi klestinčių namų grupelių tinklą, 
jaunimo, vaikų ir garbinimo tarnavimuose 
kiekvieną savaitę tarnauja šimtai savanorių.

Sausio 9-ąją Vilniuje vesite seminarą 
mūsų bendrijos pastoriams bei tarnauto-
jams apie bažnyčios viziją ir misiją. Kodėl 
svarbu apie tai kalbėti?

Nėra labai svarbu apsibrėžti protingai 
skambančią viziją – misiją ar viziją gali įvar-
dyti kiekvienas. Svarbu, kad lyderiai ir visa 

Svarbiau  „Kas?“,   
o  ne  „Ką  daryti?“
Sausio pradžioje Lietuvoje lankysis „Foothill“ bažnyčios Kalifornijoje 
(JAV) pastorius Chris Lewis. Sausio 9 d. Vilniaus bažnyčioje jis ves se-
minarą „Kaip formuoti bendruomenės viziją ir misiją“. Seminaro tiks-
las – padrąsinti bendruomenes ieškoti ir formuoti viziją ir misiją, išsa-
miau aptarti tai, kaip tikintiesiems būti naudingiems savo miestuose 
ir miesteliuose Dievo šlovei. 

vadovų komanda turėtų drąsos, užsidegimo 
ir gebėjimų tą misiją įvykdyti. Jeigu nebus 
tikrų, į priekį vedančių lyderių, misijos ir 
vizijos tiesiog liks dūlėti popieriuose ir nie-
kada netaps realybe.

Labai svarbu, kad vadovų komanda 
žinotų, kas jie yra ir kam Dievas juos pa-
šaukė. Kai jie kartu atkakliai ieškos tų da-
lykų, tuomet aiškiai matys, kur link juda, ir 
bus susitelkę. Jie ne tik žinos, kam pritarti 
ir pasakyti „Taip“, bet – tai lygiai taip pat 
svarbu – kam pasakyti „Ne“. 

Kaip vizija ir misija, jūsų nuomone, 
turi būti formuojama vietinėje bendruo-
menėje?

Viskas prasideda nuo vadovų koman-
dos. Negalima pradžioje sukurti viziją ir 
misiją, o tada ieškoti lyderių, kurie tai įgy-
vendins. Jūs pradedate darbuotis su lyderiais, 
vadovais, kurie drauge ir kuria viziją bei 
misiją. Svarbu pradėti nuo klausimo „Kas?“, 
o ne nuo „Ką daryti?“ Kiekviena bažnyčia 
turi (arba turėtų turėti) panašią paskirtį. 

Skirtingai nuo pasaulietinių organizacijų, 
mes nelabai galime patys nuspręsti, ką nori-
me daryti. Jėzus mums jau pasakė: Eikite ir 
padarykite mano mokiniais. Jis yra vyresnysis 
mūsų pastorius. Kita vertus, mes turime 
nuspręsti (po ilgų maldų, Biblijos studijų 
ir diskusijų), kaip šią misiją įgyvendinsi-
me. Skirtingose bažnyčiose tai gali atrodyti 
skirtingai. Visgi reikia pradėti nuo žmonių, 
o tada su jais jau kurti viziją ir strategiją.

Į Vilnių atvyksite su dukra Berkeley. 
Kodėl svarbu jauniems žmonėms kartu su 
tėvais vykti į tolimas šalis ir drauge tarnauti?

Į tarptautines keliones aš stengiuosi 
pasiimti bent vieną vaiką. Noriu, kad jie 
pamatytų Bažnyčią skirtingose pasaulio 
vietose. Noriu, kad jie geriau pažintų Dievą 
ir tai, ką Jis daro pasaulyje. Bažnyčia Ameri-
koje yra tik viena šios įvairovės dalelė, be to, 
ji ne visuomet ištikima Evangelijai. Noriu, 
kad mano vaikai matytų, kaip Dievas vei-
kia visame pasaulyje. Kaip jų tėtis aš noriu 
praleisti daugiau laiko su kiekvienu iš jų, ir 
džiaugiuosi galimybėmis stiprinti ryšius su 
jais, statydinti juos dvasiškai. Man malonu, 
kad šį kartą Lietuvoje galėsiu svečiuotis 
kartu su Berkeley. Ji nekantrauja su visais 
susitikti ir nori susipažinti su nauja kultūra!

Kokie jūsų lūkesčiai, vykstant į Lietuvą?
Mes atvykstame tarnauti. Didžiausia 

mūsų viltis – kad Dievas panaudos tą lai-
ką, kurį praleisime drauge, stiprindamas 
evangelinę bažnyčią Lietuvoje. Jei taip ir 
bus, mes būsime dėkingi.

Nekantriai laukiame jūsų ir Berkeley 
Lietuvoje.

Kalbino Ramūnas Jukna
N
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EVELINA KUČINSKYTĖ

Naujamedis  Alytuje

Vieniems – tai keistas ir neį-
prastas dalykas, kitiems – jau 
tradicija. Vis dėlto tai tas pats 

reiškinys – Naujųjų metų sutikimas krikš-
čioniško jaunimo būryje – Naujamedyje. 
Kiekvienais metais bendrijos Tikėjimo žodis 
organizuojamas renginys sutraukia vis 
daugiau jaunimo. Šiemet į Alytų suvažiavo 
net apie 100 jaunuolių iš visos Lietuvos!

Kas juos taip traukia? Pabandykime 
prisiminti šių metų Naujamedį – Life Book 
bei pasidomėti, ką apie jį mano patys da-
lyviai.

Ada (iš Kauno): Mėgstu važiuoti į tokius renginius ne 
tik dėl senų draugų, bet ir dėl galimybės atsiplėšti 

nuo kasdienybės – galimybės kurį laiką galvoti tik apie Dievą, 
nes visa veikla vienu ar kitu būdu nukreipta į Jį. Po Naujamedžio 
grįžau apmąsčiusi daug senų dalykų ir išgirstų naujų, taigi tikrai 
nesigailiu, kad dalyvavau, – važiuočiau į jį dar kartą.

Simonas (iš Gargždų): 
Visi draugiški. 

Patiko, kad veikla įtraukia visus. Geriausia 
akimirka Naujamedyje – vadovų malda už 
visus dalyvius. Buvo labai faina.

Joelis (iš Panevėžio): Labai džiau-
giuosi šiuo Naujamedžiu! 

Labai patiko, kad buvo pakankamai laiko 
pabendrauti ir pabūti su draugais!

Dovydas (iš Radviliškio): 
Nauj am e di s 

buvo nuostabus. Drąsiai galiu teigti, kad tai 
buvo Dievo mums siųsta para. Šilti žmonės, 
šilti jų žvilgsniai, apkabinimai. Buvo šaunu.
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Mortos Širvytės nuotraukos

Jauniems          11

Titas (iš Šiaulių): Buvo labai fainas 
laikas su nerealiais žmonė-

mis! Labai šaunu, kad vyksta Naujamedis ir 
kad dar labiau artėjame prie Dievo. Po tokios 
metų pradžios tikiesi tokių pat nerealių visų 
ateinančių metų!

Abigailė (iš Alytaus): Naujamedis buvo nerealus. 
Tikėjausi daug blogesnio varianto. Bet 

susiradau naujų draugų. Kažkas nerealaus.

Ernestas (iš Raseinių): 
Šiais,  kaip ir 

praėjusiais metais, buvo labai draugiška 
aplinka. Tokie renginiai parodo, jog reikia 
jaunimui burtis ne kartą per metus (ne-
skaitant stovyklų), o stengtis surengti ir 
įvairių išvykų. Manau, būtų labai įdomu, 
naudinga ir dar labiau suvienytų Lietuvos 
krikščionišką jaunimą.

Skaistė (iš Šiaulių): Na, buvau su skaudančia gerkle, tai 
tas šiek tiek kliudė džiaugtis. Vis dėlto buvo 

akimirkų, kai jaučiausi pakylėta. Buvo smagu groti šlovinime, nors 
ir su klaidomis, tačiau jautėsi tikra dvasinė palaima. Taip pat buvo 
malonu susipažinti su kitais, nematytais žmonėmis, kartu praleisti 
laiką įvairiose veiklose. O paskutinės 2015-ųjų metų akimirkos 
buvo pačios nuostabiausios ir pilnos Šventosios Dvasios. Jaučiausi 
palaiminta ir laiminga būdama ten, kur ir buvau, Alytuje.

Taigi Naujamedis ne pirmus metus pritraukia draugiškumu 
ir bendryste. Ne vienas dalyvis patvirtino, kad tai – ideali 

proga susitikti su senais bičiuliais iš kitų miestų bei užmegzti naujas 
pažintis! Nepaisant veiklų, visada yra laiko pabendrauti, smagiai 
pasišnekučiuoti. O drauge visus jungia Viešpaties malonė, kuri, 
tikimės, lydės ir visus ateinančius 2016 metus.
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Kada  jauni  žmonės  ir  
užaugę  lieka  bažnyčioje?

JON NIELSON

„Ką mums daryti dėl savo vaikų?“ – gru-
pelė tėvų sėdėjo mano kabinete ir šluostėsi 
ašaras. Esu jaunimo pastorius ir pagaliau 
išgirdau juos, susirūpinusius ne dėl 16-mečių 
gėrimo ar vakarėlių. Kiekvienas jų galėjo 
papasakoti istoriją apie „gerą krikščionį“ 
vaiką, augusį bažnyčioje, bet po mokyklos 
baigimo nusisukusį nuo tikėjimo. Šie vaikai 
mokėsi sekmadieninėje mokykloje, lankė 
paauglių klasę ir jaunimo tarnavimą, vyko į 
trumpalaikes misijas ir savo paauglystės me-
tais prisidėjo prie kelių skirtingų tarnavimų. 
Ir visgi šių motinų sumanymas pirmaisiais 
studijų metais bažnyčios vardu siųsti jiems 
„pagalbos siuntinius“, kad jie nesijaustų 
užmiršti, manęs neįtikino.

Statistika apie tai, kiek jaunuolių lanko 
bažnyčią, baugina. Ima kilti panika. Ką mes 
darome blogai bažnyčiose? Jaunimo tar-
navimuose? Sunku susigaudyti ir įvardinti 
tikrąsias priežastis. Atrodo, kad nėra jokio 
kito būdo, kaip tuos „prarastus“ vaikus su-
sigrąžinti į bažnyčią, kaip tik melstis už juos 
ir skelbti jiems Evangeliją.

Tačiau taip pat galime atkreipti dėmesį 
į bažnyčią lankančius 20-mečius, kurie įsi-
traukia į tarnystę. Kuo vaikai, kurie pasilieka 
bažnyčioje, išsiskiria iš kitų? Pateiksiu kelis 
savo pastebėjimus ir kelis patarimus tiems, 
kurie tarnauja jaunimui.

1. Tik atsivertę jaunuoliai pasirengę 
mylėti Jėzų ir tarnauti bažnyčiai.

Įdomu, jog apaštalas Paulius nevartoja 
tokių pasakymų, kaip „nominalus, formalus 
krikščionis“ arba „visai geras vaikis“. Atro-
do, jog Biblija tokiais dalykais nejuokauja: 
„Apmaudu, kad jis taip pasielgė, bet šiaip juk 
jis tikrai geros širdies.“ Šventasis Raštas apie 
atsivertimą kalba labai konkrečiai – Taigi, 
jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. 
Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja (2 Kor 
5, 17). Mes, tarnaujantys jaunimui, turime 
grįžti prie tikrosios išgelbėjimo sampratos: 
tai – stebuklas, įvykstantis šlovinga Dievo 
jėga, Šventajai Dvasiai veikiant. Liaukimės 
kalbėję apie „gerus vaikus“.

Neužtenka džiaugtis, kad jaunuoliai 
lanko jaunimo grupeles ir vyksta į stovyklas. 
Turime pulti ant kelių ir melsti, kad Šventoji 
Dvasia per Dievo žodį kalbėtų į jaunuolių 

širdis ir atliktų jose stebuklingą išgelbėjimo 
darbą. Trumpai tariant, turime vėl sutelkti 
dėmesį į išgelbėjimą.

Kiek iš mūsų pamokslaujame „neatsiver-
tusiems evangelikams“? Jaunimo pastoriai, 
mes turime pamokslauti, mokyti ir kalbėti –  
tuo pačiu metu karštai melsdamiesi, kad jau-
nuolių širdyse ir sielose Šventosios Dvasios 
jėga vyktų stebuklingas atnaujinimo darbas! 
Kai taip nutiks – kai sena praeis ir visa taps 
nauja, klausimų nekils. Mes kalbėsime jau 
ne apie „formalius krikščionis“, bet būsime 
pasirengę mokyti, ugdyti ir įgalinti ateities 
bažnyčios lyderių kartą – „naujus kūrinius“! –  
kurie trokš pažinti ir skelbti Dievo žodį. Tik 
atsivertę jaunuoliai pasirengę mylėti Jėzų ir 
tarnauti bažnyčiai.

2. Jie buvo įgalinti, o ne pralinksminti.
Neseniai su jaunimo grupės vaikinais 

praleidome dieną vyriškoje kompanijoje. 
Pradėjome žaisdami krepšinį parke, tęsėme 
intensyviomis softbolo varžybomis, o vakarą 
užbaigėme žiaumodami picas ir užsigerdami 
gaiviaisiais gėrimais.

Aš nesu prieš linksmybes jaunimo tarna-
vime, bet ypač jaunimui tarnaujantys pastoriai 
ir tarnautojai turi nuolat sau priminti Laiško 
efeziečiams eilutes: Ir Jis (Kristus) paskyrė 
vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelis-
tais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų 
šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno 
ugdymui (Ef 4, 11–12). Kristus mus – moky-
tojus – davė bažnyčiai visų pirma ne tam, kad 
linksmintume, drąsintume, būtume pavyz-
džiais ar draugais. Jis paskyrė mus tam, kad 
įgalintume šventuosius Evangelijos tarnystei, 
kad Kristaus bažnyčia būtų ugdoma.

Jei aš tarnaudamas neįgalinau jaunuo-
lių dalintis Evangelija, mokyti jaunesnių 
tikinčiųjų ir vesti Biblijos studijų, tuomet 
nesvarbu, kokie puikūs buvo mano pamoks-
lai, bet aš neįvykdžiau savo pašaukimo. Mes 
meldžiame jaunuolių atsivertimo – tai visa, 
ką galime padaryti, nes tai priklauso tik 
nuo maloningojo Dievo. Bet po atsivertimo 
Kristaus mums pavesta pareiga yra padėti 
įpūsti tikėjimą, kuris tarnauja, vadovauja, 
moko ir auga. Jei jaunuoliai pabaigs moky-
klą neįgiję Biblijos skaitymo ir studijavimo 
įpročių, nematę įkvepiančio mokinystės ir 

maldos pavyzdžio, mes juos prarasime. Mes 
juos linksminome, bet jų neįgalinome... tada 
jau tikrai laikas nerimauti!

Ar jaunuoliai, išvykę studijuoti į kitą 
miestą neraginti prisijungs prie bažnyčios ir 
prie Evangelijos tarnystės ten? Ar ruošiame 
juos tam? Ar tiesiog padedame jiems gerai 
praleisti laiką, kol jie vis dar yra su mumis? 
Mums reikia bręstančių, bažnyčią mylinčių 
vyrų ir moterų, kurie būtų paruošti mokyti, 
vadovauti ir tarnauti. 

3. Dažniausiai bažnyčioje pasilieka tie 
jaunuoliai, kuriems tėvai perdavė Evangeliją.

Nors aš esu jaunimo pastorius, ne viskas 
priklauso nuo manęs. Visas šis įgalinimas, 
apie kurį kalbu, pranoksta mano galimybių 
ribas. Aš, be abejo, negaliu atversti žmonių, 
taip pat negaliu ir įgalinti jaunuolių tapti 
energingais bažnyčios tarnais, jei mano pa-
stangos nėra dešimteriopai pastiprinamos 
jų namuose. Kone visus man pažįstamus 
tarnystei pasiruošusius dvidešimtmečius 
sieja vienas dalykas: jų namuose Evangelija 
buvo pačiame jų šeimos gyvenimo centre.

Dvidešimtmečiai, kurie tarnauja, vado-
vauja ir kuria tarnavimus mūsų bažnyčio-
je, yra vaikai, kuriuos tėvai vedėsi drauge į 
bažnyčią. Tai vaikai, kuriuos tėvai bausdavo 
ir pareikalaudavo jų atsakomybės už maiš-
tavimą. Tai vaikai, kurių tėvai kiekvieną 
vakarą susėdę už stalo skaitydavo Bibliją. 
Ir tai vaikai, kurių tėvai buvo griežti, bet 
galiausiai vadovavosi malone, kuri Jėzaus 
kryžių laiko taikos su Dievu ir tarpusavio 
santaikos, atleidimo vienas kitam pagrindu.

Tai nėra formulė! Kartais iš bažnyčių 
išeina ir vaikai, augę nuostabiose kristocen-
triškose šeimose, o žmonės iš probleminių 
šeimų atranda amžinąjį gyvenimą Jėzuje ir 
sukuria gražias šeimas. Bet tai taip pat nėra 
ir tušti svaičiojimai. Apskritai, vaikai, kurių 
tėvai nuoširdžiai myli Jėzų, aktyviai tarnauja 
bažnyčioje ir namuose praktikuoja Evan-
geliją, užauga mylėdami Jėzų ir bažnyčią. 
Patarlių knygos žodžiai nepateikia mums 
formulės, kuri veikia 100 procentų, bet paro-
do mums principą, kuris kyla iš maloningo 
Dievo, kuris gėrisi, kai Jo Žodis perduodamas 
iš kartos į kartą, plano: Parodyk vaikui kelią, 
kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps 
nuo jo (Pat 22, 6).

Jaunimo pastoriai, tarnautojai, iš visų 
jėgų melskite jaunuolių atsivertimo – tai Die-
vo darbas. Įgalinkite šventuosius tarnavimo 
darbui – tai jūsų darbas. Tėvai, pamokslauki-
te Evangeliją savo vaikams ir gyvenkite ja –  
mūsų darbo vaisiai priklauso ir nuo jūsų.

Iš www.thegospelcoalition.org 
Vertė M. K.
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Skirkite dėmesį
Neseniai žiūrėjome vieną vaidybinį filmą, 

kuriame pasakojama apie paauglę, sukilu-
sią prieš tėvų auklėjimą ir vertybes. Pačioje 
pradžioje duktė nori pasipasakoti tėvui apie 
savo bėdas, o pastarasis skuba užbaigti darbą 
ir taip įnikęs į kompiuterį, kad nė nepaste-
bi, jog duktė nori pasakyti jam kai ką svar-
baus. Ji stoviniuoja, kaupia drąsą, o tėvo akys 
įsmeigtos į ekraną. Galiausiai ji apsigalvoja 
ir, numojusi ranka, nueina šalin, taip nieko 
ir nepasakiusi. Vėliau filme atskleidžiama, 
kokias pasekmes paauglės gyvenime sukelia 
tėvo nesugebėjimas išklausyti.

O štai ir kitas puikus pavyzdys. Viena 
moteris apie savo tėvą mums parašė štai 
ką: Savo tėvu labai didžiuojuosi. Kadaise 
jis užėmė aukštą postą Indijos vyriausybėje. 
Nors turėjo daugybę darbo, jis niekuomet 
nesakydavo, kad jam trukdau. Rengdavosi 
jis nepriekaištingai. Prieš išeidamas į darbą, 
stovėdavo priešais veidrodį ir taisydavosi savo 
turbaną, o man būdavo leidžiama smalsiai 
paspoksoti. Iki šiol menu tas draugiškas iš 
po tankių antakių į mane žvelgiančias akis, 
švelnią jo šypseną, griežtus bruožus, erelišką 
nosį. Mano prisiminimai apie jį kuo geriausi. 
Labiausiai atmintin įstrigusios tos akimirkos, 
kai įkišdavau nosį į jo darbo kambarį ir už-
tikdavau jį dirbantį. <…> Vaikystėje man 
kildavo aibės klausimų, į kuriuos knietėdavo 
kuo greičiau gauti tėvo paaiškinimus.

NICKY IR SILA LEE

Išmokime  klausytis

Prisimenu, kaip praverdavau jo kam-
bario duris ir, matydama jį užsivertusį dar-
bu, svarstydavau, ar nesutrukdysiu. Tada 
jis pakeldavo galvą, ir jo akys susitikdavo su 
manosiomis. Jis padėdavo į šalį plunksną, 
atsilošdavo krėsle ir sušukdavo: „Kyčia, čia 
tu?“ Tada aš lėtai, nuleidusi galvą įkiūtindavau 
pas jį, o jis nusišypsodavo ir ranka patapšnojęs 
gretimą kėdę sakydavo: „Nagi, eikš, širdele. 
Prisėsk.“ Paskui apkabindavo mane ir atidžiai 
pasižiūrėjęs į akis švelniai paklausdavo: „Na 
mieloji mano Kyčia, kas atsitiko? Klok.“ Ir 
šitaip kiekvieną mielą kartą. Tėvas nė karto 
nėra pavaręs manęs šalin. Jis nesupykdavo, kai 
jam sukliudydavau. Jei man kildavo klausimų 
ar bėdų, jis visuomet atrasdavo bent minutėlę 
laiko – atidėdavo į šalį visus darbus ir visą 
dėmesį skirdavo vien tik man.1

Taigi, kaip matote iš pavyzdžių, vienas 
tėvas mielai rodydavo dėmesį, o kitas buvo 
prastas klausytojas. Bendraujant su sutuok-
tiniu (kaip ir su vaiku) mūsų dėmesys yra 
meilės ženklas. 

Tyrimų duomenimis, žodžiai nusako 
netgi mažiau negu dešimt procentų to, ką iš 
tiesų norime perduoti. Balso tonas perduo-
da keturiasdešimt, o kūno kalba – likusius 
penkiasdešimt procentų. Tai svarbu žinoti 
ir klausytojui, ir kalbėtojui.

Fizinis artumas palengvina bendravimą: 
pokalbis, kai šūkaujame iš vieno kambario į 
kitą, nėra labai veiksmingas. Jei sutuoktinis 

nori pasidalyti su mumis skausmingais, ne-
maloniais išgyvenimais, atsisėskime greta, 
apkabinkime ir atidžiai žiūrėkime į jį ar ją. 
Toks elgesys liudija, kad mes rūpinamės 
sutuoktiniu ir jį branginame. Akių kontaktas 
byloja: „Man įdomu tai, ką sakai. Skiriu tau 
visą savo dėmesį.“

Šalin trukdžius
Saila. Man labai sunku susitelkti pokalbiui 

su Nikiu, kai turiu nudirbti šimtą darbų. Štai, 
pavyzdžiui, Nikis gali ramiausiai bendrauti, kai 
aplink baisi netvarka. Jam tai nė kiek netrukdo. 
Jis gali tvarkytis ir tuo pat metu palaikyti gilų, 
rimtą pokalbį. Aš šitaip negaliu – jei aplink 
baisi netvarka, man galvoje tik viena mintis: 
kaip greičiau iškuopti šitą jovalą (suplauti 
krūvas nešvarių indų, sutvarkyti kambarius, 
sumesti drabužius į skalbyklę ir pan.). Žinau, 
kad tokiomis aplinkybėmis niekaip nesusi-
telksiu į tai, ką man nori pasakyti Nikis, todėl 
dažniausiai paprašau: „Gali duoti man bent 
dešimt minučių? Noriu šiek tiek apsitvarkyti.“ 
Tačiau kartais laukti laiko nėra. Tokiomis aki-
mirkomis man prireikia milžiniškų pastangų, 
kad nustočiau ką nors dariusi ir sutelkčiau 
dėmesį į pokalbį.

Labai sunku susitelkti, kai fone didelis 
triukšmas.

Nikis. O aš negaliu susikaupti pokalbiui, 
jei būna įjungtas televizorius. Dar susitelkti 
man trukdo greta vykstantis pokalbis arba 
po akim besimėtantis laikraštis provokuo-
jančia antrašte.

Tačiau dar didesnis trukdis už televizorių 
ar laikraštį yra tai, kad labai dažnai didžiąją 
pokalbio dalį mes galvojame ne apie kitą, o 
apie save. Tarytum mumyse būtų įmontuotas 
koks aparačiukas, nuolat blaškantis mūsų 
dėmesį. Kito žmogaus ištarti žodžiai sužadina 
mūsų prisiminimus, mintis.

Pavyzdžiui, vyras sako: „Žinai, šiandien 
buvau sutikęs Krisą. Pasirodo, jis ką tik pa-
laidojo motiną.“ Ir mes akimirksniu prisi-
mename, kaip patys jautėmės netekę tėvų. 
Arba žmona pasakoja: „Šiandien važiavau 
pro sodus. Kad būtum matęs, kaip viskas 
gražiai sužydėję.“ Ir mūsų galvą akimirks-
niu užplūsta niūrios mintys apie tai, kiek 
dar visko reikia nuveikti savam sode. Taigi 
šitaip mintys ir prisiminimai trukdo mums 
susitelkti ir klausytis pašnekovo, o mūsų 
komentaras, reakcija į sutuoktinio žodžius 
tokiu atveju gali būti nei į tvorą, nei į mietą.

Kartais labai sunku valdytis ir ne-
leisti galvoje užvirti atskiram pokal-
biui – ypač kai esame užsivertę darbais 
arba intensyviai galvojame apie kitką.  

Nukelta į 14 p. 
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Turėtume užsibrėžti tikslą atidėti į šalį vi-
sus trukdžius, darbus, mintis ir įsigilinti 
į sutuoktinio žodžius. Minėtasis autorius 
Styvenas Kouvis pabrėžia: Jei vienu sakiniu 
tektų nusakyti savo išmoktą pagrindinį 
tarpusavio bendravimo principą, suformu-
luočiau jį taip: Pirmiausia stenkis suprasti 
kitą, paskui – kad pats būtum suprastas.2

Ne veltui kinų klausymą simbolizuo-
jančiame ženkle vaizduojamos akys, širdis, 
protas ir ausis.

Rodykite susidomėjimą
Jei pokalbio metu nusprendžiame ro-

dyti susidomėjimą, turime klausytis labai 
atidžiai, antraip neilgai trukus atsijungsime. 
Viena moteris mums pasakojo apie savo 
apsilankymus pas mamą. Nuvažiavusi pas 
ją ji norėdavo pasikalbėti rimtais klausi-
mais – apie gyvenimo prasmę ir pan. Tuo 
tarpu jos mama mėgdavo aptarinėti labai 
žemiškus, paprastus dalykus – ji kalbėdavo 
apie bulvių kainas, kaimynų šunis, televizijos 
programą ir pan. Po pirmo sakinio duktė 
tiesiog „išsijungdavo“ ir liaudavosi klausiusi, 
o motinos gyvenimą laikė nuobodžiu. 

Tačiau vieną dieną ji staiga atsipeikėjo ir 
suprato, kad toks jau tas mamos gyvenimas –  
ji tuo gyvena. Moteris pasakoja: „Tada aš pa-
galvojau: „Mama visuomet pasidomi, kaip aš 
gyvenu ir kaip man sekasi. Kodėl aš neatsilygi-
nu tuo pačiu?“ Taigi nusprendžiau nuoširdžiai 
domėtis ir atidžiai klausytis, ką ji man sako. 
Nuo to laiko mudviejų santykiai labai pagerėjo.“

Nereikia pamiršti, kad žmonių interesai 
nesutampa. Visi mes domimės skirtingais 
dalykais. Taigi atidus klausymasis ir nuoširdus 
domėjimasis kitų reikalais – tikras iššūkis ir 
mūsų meilės išraiška. Štai ką žymus autorius 
Deilas Karnegis pataria tiems, kurie nori būti 
geri pašnekovai: Jei nori būti įdomus, pats ro-
dyk susidomėjimą. Užduok tokius klausimus, 
į kuriuos pašnekovui būtų malonu atsakyti.3

Skaitykite tarp eilučių
Kalbėti skaudžiais klausimais arba api-

būdinti kokią nors įsisenėjusią bėdą labai 
sunku. Kur kas lengviau sukti ratais, apeiti 
temą arba pažiūrėti į bėdą su humoru. Kar-
tais tenka skaityti tarp eilučių, iššifruoti 
potekstę, įsiklausyti ir išgirsti užslėptą mintį. 
Geram klausytojui užteks drąsos truktelti 

pašnekovą už liežuvio: rinkdamas žodžius 
ir reikiamu metu užduodamas įvairius klau-
simus, jis aiškinsis esmę. 

Duokite vienas kitam pakankamai 
laiko išsikalbėti. Labai dažnai mes patys 
iki galo nesusivokiame savo jausmuose. 
Kai išreiškiame jausmus žodžiais, mums 
patiems viskas tampa kur kas aiškiau ir 
į bėdas pradedame žiūrėti visai kitaip. Ir 
nebijokite pauzių. Kai kuriems žmonėms 
reikia tylos, kad susitelktų, o tylus laukimas 
jiems byloja, kad mums ne vis vien, kad 
mes rūpinamės. 

Klausydamiesi nekritikuokite
Kai žmogų priimame tokį, koks jis yra, 

bendravimas auga, o kritika santykius žlug-
do. Turime išmokti klausytis nesiteisindami 
ir nepertraukinėdami. Jei tai, ką jaučia mūsų 
sutuoktinis, suvokiame pokalbio pradžioje, 
dar geriau – bus lengviau susidoroti su bėda. 

Labai dažnai su sutuoktiniu kalbamės 
iš anksto nepasiruošę, taigi painiojamės 
ar prieštaraujame patys sau, mūsų kalboje 
daug nelogiškumo. Išsipasakodami daž-
nai keičiame nuomonę, nes patys tiksliai 
nežinome, kaip jaučiamės. Pradėjęs mus 
už tai kritikuoti pašnekovas pasielgs labai 
nedėmesingai, storžieviškai, net žiauriai.

Parodykite, kad suprantate 
sutuoktinio jausmus
Šiuo atveju labai pravartu savais žodžiais 

atkartoti tai, ką išgirdome (ypač kai kalbame 
apie gilius jausmus). Iš to sutuoktinis supras, 
kad atidžiai jo ar jos klausėmės ir puikiai 
suprantame esmę. 

Pavyzdžiui, žmona sako: „Tie vaikai tuoj 
išves mane iš proto – kiaurą dieną tik zyzia 
ir pešasi.“ Užuot pasiūlęs greitą sprendimą, 
vyras geriau tegul patvirtina supratęs žmo-
nos jausmus, sakydamas: „Taip. Įsivaizduoju, 
kaip tau nelengva.“ 

Arba vyras sako: „O jei teks vos galą su 
galu durti? Daugiau uždirbti neįstengsiu. 
Man labai neramu. Kaip reikės gyventi to-
liau?“ Norėdama parodyti, kad išklausė ir 
supranta, ką vyras jaučia, žmona gali į tai 
atsakyti taip: „Pasistenk nesinervinti. Ką 
nors sugalvosim.“ 

Arba žmona sako: „Man buvo toks smū-
gis, kai pasakei, kad tau pasiūlė kitą darbą 
ir teks išvažiuoti gyventi kitur. Nenorėčiau 
nutraukti ryšių su draugais.“ Vyras, norėda-
mas parodyti, kad girdi ir supranta žmonos 
jausmus, gali sakyti: „Nepagalvojau, kad tau 
bus taip sunku skirtis su draugais.“ Pašne-
kovo žodžių atkartojimas mažų mažiausiai 
byloja, kad atidžiai klausėmės.

Iš pradžių toks bendravimo būdas gali 
pasirodyti nenatūralus, dirbtinis, tačiau 
ilgainiui pamatysite, kad tai puiki priemonė 
išmokti klausytis ir kurti emocinį artumą.

Nikis. Prieš kelis mėnesius vienas iš mūsų 
vadovų atsisakė vesti kursus. Nors mano 
tvarkaraštis jau ir taip buvo „užgrūstas“, gel-
bėdamas padėtį keturis vakarus pats sutikau 
vesti kursus. Kai apie tai pranešiau Sailai, 
tikėjausi iš jos užuojautos ir palaikymo (juk 
man tai buvo papildomas darbas, surysiantis 
nemažai laiko). Užuot mane atjautusi, Saila ne 
juokais supyko (ar bent jau man taip atrodė). 

Po kelių savaičių ji man paaiškino supy-
kusi dėl to, kad darbo labui paaukojau mūsų 
laisvus vakarus nepasitaręs su ja. Išklausius 
jos paaiškinimo, mane apėmė savigaila ir aš 
puoliau gintis. Tik vėliau suvokiau, kur šuo 
pakastas: Saila tenorėjo, kad ją išklausyčiau 
ir suprasčiau jos jausmus. Ji jautėsi įžeista ir 
pamanė, kad kursų dalyviai man svarbesni 
negu šeima.

Tokiose situacijose klausymo esmė – 
suprasti ir priimti sutuoktinio jausmus, o 
ne teisti ar spręsti, teisingi jie ar ne.

Patarkite tik prašomas
Saugokimės to amžino troškimo viską 

bematant išspręsti, net ir neprašyti. Greitas 
patarimas duoda priešingą rezultatą vien dėl 
to, kad labai dažnai pašnekovui jo visai ne-
reikia. Kartais neprašytas patarimas sumen-
kina žmogaus jausmų svarbą. Išklausymo 
esmė – ne pulti patarinėti, o kartu iškelti ir 
aiškintis jausmus, įsigilinti į juos ir suprasti. 
Jei sutuoktiniui reikės mūsų patarimo, tai 
jis ar ji taip ir pasakys – „Patark, ką daryti.“ 

Mokėjimas išklausyti gali iš esmės pa-
keisti sutuoktinių santykius į gerąją pusę. 
Paskaitykite kelių porų atsiliepimus apie 
išklausymo pamoką „Santuokos kurse“: 
• Nuo šiol atidžiau vienas į kitą įsiklauso-

me ir nepuolame kaltinti sutuoktinio.
• Išmokau išklausyti savo žmoną. Supra-

tau, ko jai iš tiesų reikia.
• Kursas mums padėjo išmokti klausytis 

sutuoktinio „gailestingomis ausimis“.
• Abu labai pasitempėme klausymo srityje. 

Dabar leidžiame vienas kitam iki galo 
išsikalbėti ir užbaigti pradėtus sakinius. 

• Išmokau išklausyti žmogų: toks jausmas, kad 
dabar klausau visai kitomis ausimis. Pasi-
rodo, kad smulkmenos – be galo svarbios.

1  Bilquis Sheikh I Dare to Call Him Father (Kingsway 
Publications, 1978, p. 40–41).
2  Stephen R. Covey The Seven Habits of Highly 
Effective People (Simon & Shuster, 1999, p. 237)
3  Dale Carnege „Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką 
žmonėms“ (Gardenija)

Išmokime  
klausytis

Atkelta iš 13 p. 

Išmokime  
klausytis

14          Šeima
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Gintautas Tumulis – fotografas, Šiaulių 
bažnyčios „Tiesos žodis“ tarnautojas

Dievas arti! 
Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė 
ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai 
suvokiamos iš Jo kūrinių (Rom 1, 20).
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Nereikia keliauti už jūrų marių, nereikia kopti į dangų… Jis 
šalia – tereikia sustoti, tereikia nurimti ir įsižiūrėti… 

Tai daryti ir ragino Kristus: Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos 
nesidarbuoja ir neaudžia, bet sakau jums: nė Saliamonas 
visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų 
(Lk 12, 27). 

Ši Šventojo Rašto ištrauka iškilo 
atmintyje, kai pagaliau susiruošiau 
įvykdyti seną savo svajonę – fotografuoti 
snaiges. 
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Tą dieną aš dar kartą įtikėjau Dievą. 

Šį kartą Dievą Kūrėją, Dievą 
Menininką, nes pasijutau tarsi 

patekęs į nuostabų ledo skulptūrų 
parką. Mane pribloškė snaigių 
tobulumas, įvairumas ir gausa. 

Mane sujaudino mintis, kad tai labai 
trapu, laikina ir nepastebima. 

Tai Dievo braižas – būti šalia, bet 
būti nematomam, kad ieškantieji ir 

nusižeminantieji Jį atrastų.
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Gintai, kokios mintys tave 
aplanko švenčiant penkias-
dešimtmetį?

Mane visą laiką persekiojo jausmas, 
kad dar nepradėjau gyventi, kad vis dar 
tarsi ruošiuosi. Bet peržengus penkiasde-
šimtmetį širdy suskambo žodžiai: „Kada, 
jei ne dabar?“ Dabar yra laikas daryti tai, 
ką vis atidėdavau, dabar yra laikas sustoti ir 
ieškoti Viešpaties. Dabar yra laikas dirbti, 
kurti, džiaugtis, kovoti – gyventi. Pažvelgęs 
į nugyventas penkias dešimtis metų matau, 
kad esu daugiau gavęs nei davęs. Tikrai esu 
tarsi mozaika sudėliotas iš dalykų, kuriuos 
esu gavęs iš kitų. Mane formavo gyvenimo 
kely sutikti žmonės: tėvai, mokytojai, drau-
gai... Daugelio jų išsakyti žodžiai stiprino 
ir tebestiprina mane. Tikrai esu patyręs 
daug meilės, pasitikėjimo, palaikymo. Esu 
tarsi žemė, kurioje daug sėta ir laistyta, bet 
kuri dar nedavė tinkamo derliaus. Labai 
norėčiau jį subrandinti per man dar likusius 
gyvenimo metus (tikiuosi, dešimtmečius). 

Tavo gyvenime išryškėja dvi linijos, 
tarsi dvi meilės – tikėjimas ir menas. Gin-
tai, papasakok, kada tikėjimo sėkla buvo 
pasėta tavo širdyje? Kaip ji augo iki šios 
dienos?

Tikiu, kad tai įvyko dar vaikystėje. 
Mano tėvai buvo nuoširdūs katalikai. La-
biausiai jie troško, kad vaikai būtų tikintys. 
Ir to jie siekė ne versdami ar moralizuodami, 
bet rodydami pavyzdį. Žvelgdamas į jų gy-
venimą, aš neabejojau, kad Dievas yra. Esu 
be galo jiems už tai dėkingas. Nuo trečios 
klasės iki kariuomenės aš patarnaudavau šv. 
Mišių metu. Ir man tai patiko. Visgi širdyje 
liko daug neatsakytų klausimų. 

„Širdyje  tik  padėka  Viešpačiui  ir  malda“
Šį rudenį Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ sveikino ilgametį tarnautoją 
Gintautą Tumulį, sulaukusį penkiasdešimtojo gimtadienio. Gintauto 
tikėjimas užsimezgė dar vaikystėje, vėliau iš studijų jis buvo pašauk-
tas į karinę tarnybą sovietų armijoje, grįžęs į Lietuvą dalyvavo dvasi-
niame prabudime ir nuo 1990 metų aktyviai prisidėjo prie Evangeli-
jos sklaidos, rašė straipsnius į krikščioniškąją spaudą. Būdamas me-
nininkas, niekada  iš rankų neišleido fotoaparato – Gintautas fiksavo 
istorines akimirkas, jo nuotraukos puošė įvairius spaudos leidinius, 
interneto svetaines ir tinklapius. Jis dirbo ir kaip dizaineris – maketavo 
daugelį Šiaulių bažnyčios reklaminių plakatų. 50-ojo jubiliejaus proga 
Gintautas surengė savo kūrybos fotografijų parodą „Rojaus sodai“. 
Šio gražaus jubiliejaus proga kalbinu patį jubiliatą Gintautą Tumulį. 

Prieš 25-erius metus gatvėje išgirdau 
gyvai pamokslaujant Evangeliją, ir tai pa-
skatino mane intensyviau ieškoti dvasinių 
atsakymų. Skaitydamas Šventąjį Raštą aš 
patyriau Viešpaties artumą ir išgirdau kvieti-
mą atverti širdį Dievo Sūnui. Tai buvo mano 
dvasinio atgimimo diena. Turbūt lengviau 
suprasti nusidėjėlio atsivertimą, kuris ėjo 
vienu keliu, bet, sutikęs Kristų, pasuko kitu. 
Tačiau mano atveju – tai tarsi pakilimas į 
kitą lygį, bet kryptis ta pati. 

Šiaulių bažnyčioje „Tiesos žodis“ pa-
mokslauji nuo 1991 m. Ilgą laiką mūsų 
mieste, regione ir bendrijoje kartu tarna-
vome Evangelijos žodžiu. Kai mąstau apie 
tave, Gintai, matau ištikimą bendražygį, 
prisimenu jaunystės prabudimą, Dvasios 

išliejimą, dinamišką ir energijos kupiną 
tarnavimą. Pameni, kaip džiaugsmingai 
skelbėme Evangeliją miesto gatvėse, Vieš-
pačiui padedant statėme bažnyčią, kartu 
su kitais misijos pamokslininkais kūrėme 
naujas bendruomenes Šiaurės Lietuvoje, 
mokėme tikinčiuosius Šiaulių Biblijos 
mokykloje? Ką prisimeni iš to laiko ir 
kaip tai vertini? Kokį pėdsaką tai paliko 
tavo gyvenime? 

Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimt- 
metis iš tiesų buvo nuostabus Viešpaties 
Dvasios išliejimo laikas. Tai, ką darėme, ir 
tai, kas vykdavo, tikrai negalėjo būti pada-
ryta mūsų pačių sumanumu ar gebėjimais. 
Mes buvome tik įrankiai. Pamenu vieną 
evangelizaciją miesto brodvėjuje. Buvo pir-
moji rugsėjo savaitė – miestas knibždėte 

18          Pažintis

Gintautas su jauniausia dukrele Vilte
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knibždėjo mokytis suvažiavusių studentų. Jie susidomėjo mūsų 
skelbimu, išėjo į priekį melstis atgailos malda, o evangelizacijos 
pabaigoje ratu susikibę rankomis giedojo giesmę „Kaip aš myliu 
Jėzaus meile tave“. Giedojo žiūrėdami vieni į kitus, lyg negalėdami 
patikėti, kad jie tai daro... Jei kas bent prieš pusvalandį būtų jiems 
sakęs, kad taip bus, jie būtų tik pasišaipę.

Tuo metu buvo malonė skelbti Evangeliją laiku ir ne laiku, 
vietoje ir ne vietoje... ir mes tai išnaudojome... Kaip pajėgėme, 
kaip gebėjome, kaip supratome, bet darėme tai iš visos širdies. Ir 
tai buvo vaisinga.

Dabar kitoks laikas, galbūt reikalaujantis daugiau pasiruošimo, 
išminties... Negali dabar išeiti į gatvę ir šaukti: „Atsiverskite!“ Na, 
žinoma, galima, niekas to neuždraustų, bet netikiu, kad tai būtų 
veiksminga. 

Kodėl būtent fotografija, kuri, kaip pastebi tavo artimieji, 
pradžioje vystėsi lyg pomėgis, o vėliau tapo gyvenimo būdu?

Yra dalykų, kurie renkasi tave, o ne tu juos... Fotografiją me-
čiau daugybę kartų, bet ji vėl ir vėl sugrįždavo. Tad nusprendžiau 
jai pasiduoti.

Neseniai Šiaulių universiteto bibliotekoje buvo eksponuo-
jama tavo fotografijų paroda „Rojaus sodai“, kurioje pristatei 
įstabią snaigių fotografijų kolekciją ir kitus darbus. Dalyvavau 
šios kolekcijos pristatyme ir mane nustebino tavo išsakytos min-
tys apie snaigių grožį ir ypatumus. Gal galėtum tuo pasidalinti? 
Beje, kodėl parodą, skirtą jubiliejui, pavadinai „Rojaus sodai“?

Pavadinti snaiges Rojaus sodais niekada nebūčiau išdrįsęs, 
nes rojus asocijuojasi su šiluma, o ne su šalčiu kaip snaigės... 
Bet atsitiktinai išgirdęs A. Mamontovo dainą, kurioje skambėjo 
žodžiai: Jau artėja diena, kai rojaus sodai tyliai kris žemyn ir tirps 
delne, susimąsčiau, kad Rojus – tai ne fizinė ar geografinė vieta, 
o dvasinė būsena, kai beprotiškai bėgant kažkas akimirkai tave 
sustabdo, ir širdyje pajunti ramybę, sunkiai nusakomą gerumą... 
Tai gali būti purpurinis saulėlydis ar visada žavinti vaivorykštė, 
ar šeimos idilė... Tą akimirką pajunti ramybę, kuri pažadina giliai 
širdyje tūnojusį ilgesį – ilgesį kažko geresnio, gražesnio, prasmin-
gesnio ir… prarasto. Tai – Rojaus ilgesys. Rojaus, kuriame žmogus 
betarpiškai bendravo su Kūrėju. 

Aš tą dvelksmą pajutau, kai susikonstravęs makrožiedus 
prisiartinau prie snaigių. Pasijutau tartum būčiau patekęs į ledo 
skulptūrų parką... Kokia įvairovė ir kokia gausa! Pasirodo, tas 
storas, baltas, laukus uždengęs apklotas yra išaustas iš mažyčių 
juvelyrinių meno dirbinių. Tuomet aš dar kartą įtikėjau Dievą! 
Šį kartą – Dievą-Menininką. Įsižiūrėkite į lauko lelijas, – ragino 
Kristus. Perfrazuodamas Jo žodžius pasakyčiau: „Įsižiūrėkite 
į snaiges… ir pažinkite Kūrėją, įdėjusį tiek juvelyrinio triūso į 
mažytį ledo gabalėlį! Įsižiūrėkite ir pajuskite Kūrėjo prisilietimą.“

Gintai, su žmona Rūta gražiai gyvenate ir ištikimai tarnau-
jate Dievui jau 23 metus. Turite tris nuostabius vaikus: Joną, 
Skaistę ir mažąją Viltę. Atrodo, kad visa šeima pulsuoja vienu 
gyvenimo ritmu. Visi esate tikintys ir kūrybingi. Rūta skambina 
kanklėmis, veda ne tik šlovinimą, bet ir įvarius krikščioniškus 
renginius bažnyčioje bei mieste. Jonas skambina gitara, kuria 
giesmes, studijuoja dailę ir taip pat mėgsta fotografuoti. Skaistė 
skambina pianinu, groja paauglių šlovinimo grupėje. O mažoji 
tarp jūsų visų „nardo lyg žuvis vandeny“... Kaip pasiekėte tokios 
gražios, kuklios ir romios darnos? Ką norėtum pasakyti apie 
savo šeimos narius?

Tai – Dievo malonės dovana. Neturiu nei receptų, nei kokių 
patarimų šioje srityje. Širdyje tik padėka Viešpačiui ir malda, kad 
nepatrauktų savo malonės ir toliau.

Dėkoju, Gintai, už išsakytas mintis. Man didelė garbė pažinti 
tave, draugauti su jūsų šeima ir kartu tarnauti mūsų Dievui 
Kūrėjui ir Atpirkėjui Kristui. Palaimintas žmogus, kuris randa 
išmintį (Viešpaties baimę) ir įgauna supratimo <...>. Ji brangesnė 
už deimantus <...>. Dešinėje jos rankoje ilgas amžius, o kairėje 
turtai ir garbė. Jos keliai – malonės keliai, visi jos takai – ramybė. 
Ji yra gyvybės medis visiems, kurie ją pagauna, laimingi, kas ją 
išlaiko (Pat 3, 13. 15–18).

Kalbino Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“  
pastorė Anželika Krikštaponienė

Gintai, baigei Šiaulių universiteto Dailės fakultetą. Ką tau 
reiškia kultūra, įvairios meno išraiškos? Kaip tai dera su tikėjimu?

Dievas yra Kūrėjas. Ne tik Kūrėjas, bet ir Menininkas. Jis ne 
tik sukūrė pasaulį, bet jį sukūrė nuostabiai: spalvos, formos – ne-
priekaištingos. Saulėtekiai, saulėlydžiai, vaivorykštė, rudens lapai 
priverčia sustoti ir grožėtis net ir nejautrų žmogų. Žvelgdamas į 
kūrinijos grožį pajunti Dievo Dvasios prisilietimą ir gali išgirsti 
Dievo kuždesį: „AŠ ESU“. Manau, kad tikrasis menas gimsta iš 
susitikimo su Juo. Menininkas yra tik retransliatorius. Tai, ką 
išgirsta dvasinėmis ausimis, pamato dvasinėmis akimis, sudeda į 
drobę, akmenį ar muziką, ir, idealiu atveju, žiūrovas ar klausytojas 
patiria katarsį. 

Nesuprantu ir nemėgstu destrukcinio meno, kuris sukelia 
blogus jausmus, šleikštulį ar pasibjaurėjimą. 

Kūrybinga Gintauto Tumulio šeima: Gintautas, Rūta, Jonas, 
Viltė ir Skaistė

Pažintis         19
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Laiminga šeima – Benas Ulevičius su žmona Dale ir ilgai laukta dukrele Terese

20          Liudijimas

Apsunkę  jausmai
Mes su žmona esame susituokę jau be-

veik penkiolika metų. Trylika metų niekaip 
nesulaukėme vaikelio. Nors tikėjomės, kad 
nauja gyvybė ateis į mūsų gyvenimą, tačiau 
jos kaip nebuvo, taip nebuvo. Kilo nerimas. 
Nerimas vedė mus pas gydytojus: lankėmės 
įvairiose klinikose, mėginome išsitirti, iš-
siaiškinti – gal kažkas ne taip su mumis? 
Tačiau visais atvejais gaudavome atsaky-
mą, kad esame sveiki. Mums rekomendavo 
dirbtinį apvaisinimą. Šio būdo negalėjome 
rinktis dėl mūsų pažiūrų, dėl pasaulėžiūros 
ir tikėjimo, todėl bandėme susitaikyti su 
tuo, kad vaikučių gali ir nebūti... Nors vilties 
nepraradome, tačiau nutarėme neįsikabinti 
į tą idėją ir viską patikėti Dievui.  

Sunkiausia buvo žmonai. Nes mes, 
vyrai, dažnai tokias problemas spendžia-
me panirdami į darbus, nukreipdami savo 
dėmesį kitur. Tačiau man buvo sunku ma-
tyti, kad mano žmona nešvyti, kaip galėtų 
švytėti. Mačiau, kaip viltis atsinaujina ir vėl 
griūna... Šventės – Kalėdos, Velykos – tapo 
vienodos, gyvenimą paliko tam tikra dina-
mika. Atsirado statika, pradėjome lyg nieko 
ir nesitikėti... Išnyko nuostabos jausmas... 
Atsirado daugiau pilkos spalvos. Nesakau, 
kad buvome nelaimingi, nesijuokdavome, 
nemokėjome linksmintis ar žvelgti į šviesias 
gyvenimo puses, bet tas nevilties šešėlis 
buvo kaip nuolat kybanti grėsmė. Turbūt 
kažkiek supratau, kaip jautėsi Abraomas. 
Nebesitikėjome žemiškos pagalbos, mel-
dėme Dievo valios...

Nauja viltis
Kartą išgirdome, kad šeimą sukūrę 

mūsų bičiuliai – amerikietė ir ukrainietis –  
taip pat susidūrė su šia  problema – neturėjo 
vaikų. Kadangi jie gyveno Italijoje, jiems 
pagelbėjo viena klinika Italijoje, kuri vado-
vavosi mums niekad negirdėtu metodu –  
NaPro technologija. Sužinojome, kad tai 
yra krikščioniškas metodas, atsiradęs Ame-
rikoje, tačiau Lietuvos dar nepasiekęs. To 
metodo dėka jie susilaukė vaikelio, nors kitos 
klinikos nieko negalėjo padėti. Susidomė-

Ilgai  laukta  tėvystė
Šventajame Rašte kalbama, kad vaikai – tai didelis palaiminimas, Dievo 
dovana. Tačiau ką daryti, jei sutuoktiniai nori susilaukti vaikų, bet niekaip 
negali? Ką išgyvena šeima, ilgesnį laiką laukdama vaikelio? Apie visa tai 
pasakoja Benas Ulevičius XFM radijo laidoje „Iš mirties į gyvenimą“.

ję tuo metodu, nuvykome į Italiją, tačiau 
viskas baigėsi nesėkmingai – susidūrėme 
su komunikacijos problemomis (klinikos 
darbuotojai prastai kalbėjo angliškai, o mes 
nekalbame itališkai), be to, kelionė buvo 
brangi ir tolima. Grįžome nieko nelaimėję. 
Vėliau sužinojome, kad artimiausia NaPro 
klinika yra visai netoli – Lenkijoje, Balsto-
gėje. Tačiau mano žmona pasakė: „Gal jau 
tiek to, užtektinai stengėmės, pagaliau ir 
mums patiems jau per keturiasdešimt...“ 

Kai mačiau, kad žmona „sudeda gin-
klus“, ėmiausi inciatyvos. Pasakiau: „Viešpa-
tie, aš esu šeimos galva. Tėvystė man labai 
svarbi. Noriu žinoti, kad mes padarėme 
viską, ką galėjome. Mes esame atviri gyvybei, 
bet toliau viskas yra Tavo rankose.“

Sėdome į automobilį ir nuvykome į 
Lenkiją, į NaPro technologijos kliniką. Pra-
džioje nustebino aplinka: visur ant sienų 
buvo Jėzaus ir popiežiaus, šventųjų paveiks-
lai, nes klinika katalikiška. Pasijutome lyg 
evangelizaciniame centre. Mus priėmė labai 
greitai. Personalas suprato, kad atvykome iš 
toli, skubiai padarė visus reikiamus tyrimus. 
Pirmiausia į akis krito profesionalumas ir 
operatyvumas: Lietuvoje neretai reikėdavo 

laukti eilėje, o tyrimų rezultatai pasiekdavo 
mus po savaitės. O Balstogės klinikoje per 
kelias valandas padarė penkis tyrimus, re-
zultatus sužinojome tuojau pat (jei tai leido 
tyrimo specifika). Stebino profesionalu-
mas bei pats NaPro technologijos metodas. 
Susidarė įspūdis, kad Lietuvoje gydytojai 
vadovaujasi kita mokykla, t. y. po kelių nepa-
vykusių mėginimų išsiaiškinti nevaisingumo 
priežastis siūlo spręsti problemą dirbtinio 
apvaisinimo būdu.  

Lenkijoje gydytojas Tadeušas Vasilevskij 
mums pasakė: „Jūs suprantate, kad jums 
daugiau nei keturiasdešimt metų, todėl ne-
galime pažadėti, kad viskas pavyks. Turime 
melstis. Kūdikis – tai Dievo slėpinys. Tačiau 
pamėginkime pasižiūrėti, kas dedasi jūsų 
organizme. Net jeigu vaikelio nesusilauksite, 
bent jau žmona pasijaus geriau. Atstatykime 
viso organizmo balansą.“ 

Prieš važiuodami į Balstogę pildėme 
specializuotas Kreitono metodo moters 
vaisingumo ciklo stebėjimo lenteles, ku-
riomis vadovaujasi NaPro technologija. Tai 
modernesnės lentelės nei mums Lietuvoje 
žinomos natūralaus šeimos planavimo len-
telės. Jau po kelių savaičių tos lentelės pil-
dymo mano žmona pastebėjo, kas negerai. 
Pažvelgęs į tas lenteles, gydytojas per dešimt 
minučių suteikdavo išsamią konsultaciją ir 
liepdavo laikytis nurodymų. Jis išrašydavo 
medikamentų, ir mes melsdamiesi grįžda-
vome namo. 

Balstogės klinikoje teko apsilankyti sep-
tynis kartus. Apsilankę septintą kartą mes 
jau žinojome – laukiamės vaikelio! Iš karto 
po mūsų į tą kliniką kreipėsi dar penkios 
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„Gimus vaikeliui aplanko labai daug 
dvasinių įžvalgų – suvoki, koks tas vai-
kutis nepakartojamas. Tau jis vienintelis.“

Radijo laida „Iš mirties į gyvenimą“ 
transliuojama ketvirtadieniais 18.00 
val. radijo stoties XFM eteryje. Laidos 
kartojimo galite klausytis sekmadie-
nį 17.00 val. bei naktimis – pirmadie-
nį 01.00 val., antradienį 02.00 val., o 

trečiadienį 03.00 val. 

Radijo stotis XFM yra transliuoja-
ma Vilniuje (100,5 MHz), Kaune 

(88,1 MHz), Klaipėdoje (91,4 MHz), 
Panevėžyje (106,9 MHz), Biržuose 
(88,5 MHz), internete www.xfm.lt 

bei išmaniųjų telefonų programėlėse 
„Tune in“ ir XFM. Radijo laidos įrašų 
archyvą galite rasti Youtube kanale 

„Iš mirties į gyvenimą“.

Liudijimas          21

šeimos iš Lietuvos, negalinčios susilaukti 
vaikučių. Kiekviena pora lankėsi skirtingą 
laikotarpį – mums reikėjo septynių vizitų, 
kitiems pakako trijų, tačiau visos poros 
turi gražius ir sveikus vaikučius. Pajutome 
begalinį norą kalbėti apie šią galimybę, kad 
yra alternatyva – mes ne tik kalbame apie 
atvirumą gyvybei, bet, padedant Dievui 
ir profesionaliems gydytojams, įmanoma 
sulaukti puikių rezultatų! Spalio 15 d. mūsų 
dukrytė Teresytė atšventė pirmąjį gimtadie-
nį. Ačiū Dievui!     

Patikimas  gydymas
Mus prižiūrėjęs gydytojas Tadeušas 

Vasilevskyj yra žymus nevaisingumo pro-
blemų specialistas. Šis gydytojas anksčiau 
darė abortus. Kartą jis patyrė stiprų dvasinį 
išgyvenimą, kuris jį labai sukrėtė ir pakeitė 
jo gyvenimą – gydytojas apsisprendė ne-
bedaryti abortų ir ėmė ieškoti būdų, kaip 
pagelbėti negalintiems susilaukti vaikų. 

Kai žmonės išgirsta mūsų istoriją, mano, 
kad mums buvo taikomi kažkokie ezoteri-
niai metodai. Kai kas galvojo, kad toji klinika 
gamina specialius preparatus... Tačiau gydy-
tojas mus siųsdavo į paprasčiausią vaistinę. 
Sakydavo, kad tokių vaistų galime įsigyti ir 
Lietuvoje. Tai nebuvo hormoniniai prepa-
ratai, kurie dažnai kenkia moters sveikatai. 

Neretai mūsų klausia, ar brangiai kai-
navo Balstogės klinikos paslaugos. Vienai 
kelionei vidutiniškai išleisdavome apie 200 
eurų (degalams, vaistams). Bendrai paėmus 
šis nuotykis mums kainavo apie 1500 eurų, 
nes teko vykti septynis kartus (kitiems pa-
kako mažiau vizitų). Manau, lyginant su 

Lietuvos privačių klinikų kainomis, tai labai 
nedideli pinigai. Juo labiau, kad vaikučių 
apskritai negali nusipirkti... Lyginant su 
ilgai laukto stebuklo dydžiu, pinigai nebuvo 
pats svarbiausias dalykas.  

Tėvystė – nauja patirtis ir 
didelis sukrėtimas
Žinia, kad laukiamės, mums buvo didelis 

siurprizas. Iki Teresytės gimimo visi kūdi-
kiai man atrodė vienodi – garsiai rėkiantys. 
Staiga viskas pasikeitė: suvokiau, kad šiame 
pasaulyje yra kūdikių ir jų mamų, – tai vi-
sai kitas jausmų bei minčių spektras, kuris 
visiškai skiriasi nuo tavojo ligtolinio pasau-
lio, atliekamų kasdienių darbų. Sukrėtimas 
didelis jau vien dėl to, kad suvoki, koks tas 
vaikutis nepakartojamas. Tau jis vienintelis. 
Staiga suvoki, kad Dievo akyse mes visi esame 
vieninteliai ir nepakartojami. 

Išgyvenu didelį norą rūpintis dukryte, 
norisi patraukti iš kelio viską, kas atrodo 
pavojinga. Staiga susivoki, kad taip daryti 
yra neišmintinga, nes vaikas turi pats viską 
patirti. Tuomet pagalvoji, o kaip jaučiasi 
Tėvas danguje, kai aš darau tai, kas pavo-
jinga mano sielai. Jis visuomet su mumis, 
visuomet stebi mus, savo vaikus. Atrandu 
daug tikėjimo įžvalgų, viskas atrodo kitaip: 
kitaip skamba žodis tėvystė, kitaip skamba 
malda „Tėve mūsų“.

Suprantu, kad mano pašaukimas yra 
rūpintis savo vaikeliu. Man tai nauja, neti-
kėta. Esu sušildytas, tapau „minkštesnis“, bet 
kartu tam tikrose srityse tapau „kietesnis“ 
(gerąja prasme). Staiga suvoki, kad mes 
esame tiltas kitoms kartoms ateiti. Jau negali 
sakyti: „Po manęs – nors ir tvanas...“ Man 
rūpi, ar mano dukra pažins Dievą, ar bus lai-
minga, kokie bus jos draugai. Supranti, kad 
kontrolę ir rūpestį skiria labai trapi riba... 

Kartais atrodo, kad iki tol aš išvis Dievo 
nepažinojau. Apaštalas Paulius išgyveno 
dvasinę tėvystę savo tikėjimo vaikams. Jeigu 
tai buvo tokio intensyvumo išgyvenimas, 
kurį dabar išgyvenu aš, suprantu, kodėl 
gimė tiek bažnyčių, kodėl iš garstyčios grū-
do išaugo tai, ką mes šiandien vadiname 
krikščionybe. 

Gimus vaikeliui aplanko labai daug 
dvasinių įžvalgų. 

Atidėti į šalį visa, kas „mano“
Gimus vaikui atsirado daug šviesių spal-

vų, tačiau tuo pat metu keitėsi daug įpročių ir 
įgūdžių: reikia daug kantrybės, reikia mokytis 
viską paleisti iš rankų. Ši vasara buvo visai 
kitokia. Kartą iš intensyvių darbų grįžau 
namo, pasiruošęs pailsėti, o žmona, kuri 

visą laiką prižiūrėjo vaikelį, labai apsidžiau-
gė: „Tėtis namuose, vadinasi, galėsiu daržą 
sutvarkyti. Tėtis prižiūrės vaikutį.“ Vieną, 
antrą dieną sėdžiu su dukrele ant žolės ir 
žaidžiu, o tuomet pagalvoju: „Palauk, o kur 
mano muzika?“ Jaučiau, kad tuoj trūks tas 
kantrybės siūlas: „Juk tai mano laisvas laikas, 
MANO!“ Netrukus supratau, kad turiu keisti 
savo požiūrį arba teks labai kentėti. Turėjau 
naujai įvertinti, kas mano gyvenime šiuo 
metu svarbiausia. Dievas pagelbėjo – be Jo 
pagalbos tai padaryti būtų buvę labai sunku.

Visą vasarą, išskyrus kelias valandas 
naktį, kurias skirdavau darbams ir pomė-
giams, praleidau su savo dukryte. Atmintin 
įstrigo akimirka: sėdžiu ant žolės, vaikas 
rankioja šapus, mes abu juokiamės, kalbame 
ir staiga mane apima tokia begalinė palaima, 
užlieja Šventoji Dvasia, tarsi koks numestas 
džiaugsmo paketas iš dangaus. Nesupratau, 
kas vyksta. Staiga kaip žaibas perskrodė 
mintis: „Juk šito tu visada norėjai. Norėjai, 
kad tave kažkas priverstų paleisti iš rankų 
viską – savo tikslus, susikurtus paveikslus, 
įsivaizdavimus, kaip viskas turėtų būti rytoj 
ar poryt...“ Tu žinai, kad kitur esi pakeičia-
mas, o vaikas kito tėčio neturi. 

Jaunoms šeimoms noriu palinkėti su-
vokti tą džiaugsmą, kad esate nepakeičiami 
savo vaikams. Patikėkite, jūsų karjera niekur 
nedings, tačiau po dešimties metų nebe-
bus tokios akimirkos, kurią galite išgyventi 
šiandien drauge su savo dukryte ar sūneliu. 

Tiems, kurie norėtų vaikelių, tačiau jų 
nesulaukia, linkiu išgyventi tikrąjį džiaugs-
mą, kurį teikia Šventoji Dvasia. Tačiau 
Dievas ragina ir kažką daryti, atsiverti Jo 
pagalbai, kad būtumėte ramūs ir žinotumėte, 
į kurią pusę jūsų gyvenimas teka toliau. 
Linkiu jums Dievo palaimos.
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Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ labai aktyviai 
darbuojasi šiaurės Lietuvoje. Tad, praėjus metams, labai įdomu 
išgirsti, kas įvyko naujo, kaip prasiplėtė jūsų veikla?

Per tuos metus pasikeitė tikrai nemažai dalykų. Prieš metus 
dar nebuvo vaikų dienos centro čigoniukams (romų tautybės 
vaikams). Tokį centrą mes įsteigėme Akmenėje, Krizių namuose, 
kur lankosi apie 18 romų tautybės vaikų, mat Senojoje Akmenėje 
gyvena nemažai romų tautybės žmonių. Pradėjome jiems tarnauti: 
vaikus nemokamai maitiname, jie čia paruošia pamokas, po pamokų 
žaidžia. Rūpinamės vaikų integracija. Akmenėje esančiame Vaikų 
dienos centre šių vaikų nepriima, nes jie dažnai būna neprižiūrėti 
(turi utėlių, blusų...). Šiais vaikais rūpinasi viena mūsų bažnyčios 
tikinčioji, kurios vyras yra romų tautybės – tad ji žino, kaip su 
jais dirbti. Tikime, kad rūpindamiesi vaikais priartėsime ir prie 
suaugusiųjų, – centrą lankančių vaikų tėvai gauna labdarą.

Dar vienas pokytis – prasiplėtė mūsų Benamių sodyba: pasta-
tėme namą (nors dar nespėjome jo įrengti) ir perkame dar dvi šalia 
esančias sodybas – vienkiemius. Prieš metus toje Benamių sodyboje 
gyveno apie 10 žmonių, o dabar jau apgyvendinome 20 žmonių. 
Vienas namas jau pilnas žmonių, antrame, kurį statome, įsikurs 
administracija, o kita sodyba, kur perkame, jau taip pat užimta – 
nebėra vietų. Žmonių vis daugėja, poreikis didžiulis, bet mes visų 
nesutalpiname... Tačiau po truputį tvarkomės – tai didelė malonė. 
Duok, Dieve, įgyvendinti troškimą priglausti kuo daugiau benamių. 

Šie žmonės nori ūkininkauti, tad mums labai reikėtų darbinio 
arklio ir karvės. Prie benamių sodybų turime 3 ha labai geros žemės –  
tai viena derlingiausių Lietuvos vietovių. Jau suremontavome tvartą, 
kur norėtume laikyti gyvulius. Šiuo metu ten gyvena tik ožkos.   

Veiklos tikrai nemažai. Tam reikia ir nemažai finansų. Kas 
jums padeda?

Pirmą sodybą padėjo sutvarkyti norvegai. Mes apšiltinome, 
apkalėme namą, įrengėme vandenį, pakeitėme langus. Visus šiuos 
darbus parėmė norvegų paramos fondas „Ny Start i Ost“. O sodybas 
mes perkame labai nebrangiai, iš suaukotų lėšų. Be to, mes dar turime 
kelias parduotuvėles mieste, bet tuos uždirbtus pinigus išleidžiame 
kurui – daug pinigėlių išleidžiame vežiodami žmones į ligonines, pas 
gydytojus (kai kuriuos tenka vežti net į Kauną).

Labdaros  ir  
paramos  fondo  
„Prieglobstis“   
veikla  plečiasi
Labdaros ir paramos fonde „Prieglobstis“ lankėmės 
prieš metus – buvo labai malonu susipažinti su šio 
daugiafunkcinio centro veikla. Ir šįkart kalbiname 
šio fondo įkūrėją ir vadovą, Naujosios Akmenės 
bažnyčios pastorių  Mindaugą Palionį. 

Kas prižiūri jūsų centre gyvenančius žmones, kas jiems 
patarnauja?

Joniškyje tarnauja nuostabus žmogus Žydrūnas Pranciulis. 
Jis su žmona atsakingi už visą Benamių sodybą Joniškio rajone. 
Žydrūnas su šeima tikrai labai aukojasi, vežioja žmones ir labai 
mums padeda. 

Namą, kurį neseniai pastatėme, padovanojo vokiečių evan-
gelikai, įsikūrę Berlyno priemiestyje. Prieš trejus metus vykome į 
Vokietiją drauge su „Prieglobsčio“ reabilitantais ir tą namą išsiardę 
parsivežėme į Lietuvą. Šiame iš Vokietijos parvežtame ir pastatytame 
name žadame įrengti raštinę, psichologo konsultacijų kabinetą, 
socialinio darbuotojo darbo vietą.  

Be to, išsipildė dar viena mūsų svajonė – maitinti miesto 
benamius. Anksčiau Akmenėje juos maitino „Caritas“,  bet čia 
tarnavusi moteris labai suseno, ir prieš metus mes perėmėme iš jų 
šią tarnystę. Tad dabar bažnyčioje kasdien, išskyrus sekmadienius, 
maitiname 20–50 žmonių. Jie gauna karšto maisto: sriubą ir antrą 
patiekalą, arbatos. Prieš valgydami visi pasimeldžiame, padėkojame 
Dievui už maistą, po to per televizorių leidžiame krikščioniškų 
koncertų įrašus, kad valgydami žmonės galėtų žiūrėti. Vėliau dar 
maitiname apie 40 dienos centrą lankančių vaikų. Visur tarnauja 
savanoriai: ryte gaminame maistą, 12 val. pamaitiname benamius, 
13 val. ten pat valgo apie 10 žmonių iš Adaptacijos namų, kurie 
įkurti mūsų bažnyčios antrame aukšte, o nuo 14 val. jau pietauja 
vaikai. Viskas vyksta mūsų bažnyčios patalpose. 

Maistu mus remia Maisto bankas, šiek tiek prisideda Akmenės 
rajono savivaldybė. Žmones ne tik maitiname – jie gauna ir dra-
bužių. Įkūrėme naują įstaigą – VšĮ „Socialinės gerovės ir paramos 
centras“, kuri ir užsiima žmonių maitinimu. 

Labai džiaugiamės, kad dar pernai miesto benamiai, maistą 
gaudavę tik lauke, dabar gali pavalgyti šiltoje patalpoje. Įrengsime 
dar vieną dušą, kur tie žmonės galės nusiprausti, pasikeisti drabu-
žius. Tad čia suteikiamos visos būtinos paslaugos.  

Svajojame, kad ateityje maisto gautų ne tik benamiai, bet ir 
apskritai sunkiai gyvenantys žmonės... Norėtume išplėsti tarnystę 
ir maitinti apie 100 žmonių.  

Mindaugai, tavo pasakojimas atskleidžia, kad mieste labai 
sudėtinga situacija...

Taip, daug žmonių gyvena sodo nameliuose, yra prasigėrusių, 
kurie neturi net kur nusiprausti... Dauguma žmonių pas mus ateina 

Mindaugas ir Daiva Palioniai (dešinėje) su norvegų paramos 
fondo partneriais
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Mindaugai, neseniai kartu su žmona Daiva viešėjote Nor-
vegijoje. Kokia proga ten vykote?

 Prieš kelias savaites grįžome iš Norvegijos. Mūsų partneriai –  
Norvegų labdaros fondas „Ny Start i Ost“ – gruodžio mėnesį šventė 
25-erių metų jubiliejų ir visiems savanoriams bei darbuotojams 
surengė šventę. Jie pakvietė Daivą koncertuoti, o mane pamoks-
lauti. 70 proc. tos labdaringos organizacijos narių yra liuteronai. 
Mes apsistojome Gjovik miestelyje, vėliau vykome į Lilehamerį 
ir Otto miestą.

Norvegijoje apie 20–25 proc. žmonių kur nors savanoriauja. 
Didžioji dalis savanorių – pagyvenę žmonės. Visos labdaringos 
organizacijos dirba be etatinių darbuotojų ir padaro milžiniškus 
darbus. Jie renka labdarą, ja prekiauja tam atidarytose parduotuvėse 
ir pan. Vyriausias mano ten sutiktas savanoris buvo 92-ejų metų 
senukas. Jo kolegos – 60-ečiai „jaunuoliai“.

Savanoriai labai stengiasi surinkti kuo daugiau daiktų, kuo 
daugiau jų parduoti. Jie nesiunčia savo misionierių į kitus kraštus, 
bet remia vietinius tarnautojus. Ši organizacija ir finansuoja mūsų 
reabilitacijos centrus: uždengė mūsų dvaro Latvijoje stogą, nupirko 
traktorių, sunkvežimį, padėjo sutvarkyti Benamių sodybą. Kie-
kvienais metais jie finansuoja po vieną projektą. Vadovai – gyvai 
pasišventę tikintieji. Jie jau patys senyvo amžiaus, daugiau nei 
70 metų, bet nuolat keliauja, patys vairuoja, dirba kitus darbus. 

Tad šventėje Daiva koncertavo, o aš pristačiau mūsų fondo 
veiklą – parodėme dokumentinį filmą apie mūsų kraštą ir mūsų 
fondo veiklą. Po to aš pamokslavau apie Kalėdas. Dalis žmonių buvo 
tik tradiciškai tikinčių, tad tas susirinkimas buvo ir evangelizacinis. 

Kitą dieną dalyvavome renginyje Otto mieste, krikščioniškoje 
mokykloje. Ten taip pat Daiva koncertavo, o aš pristačiau mūsų 
veiklą. Susirinkę žmonės buvo tokie sujaudinti, kad padarė mums 
didelį siurprizą – prieš mums išeinant jie surengė savo geriausių 
prekių aukcioną, ir tas prekes pardavę įteikė mums 6 000 eurų čekį! 

Buvome nepaprastai sujaudinti. Bendradarbiauti su tikrais nor-
vegais mums yra privilegija. Tikrai labai džiugina, kad krikščioniškas 
pasaulis neabejingas vargstantiems. Ta organizacija susikūrė prieš 
25-erius metus ir remia posovietinio bloko šalis, Makedoniją, taip 
pat Indiją, turi 9 labai dideles dėvėtų drabužių, baldų parduotuves. 
Visą surinktą pelną jie išdalija labdaringoms organizacijoms. 

Parama atėjo ne iš karto. Šie norvegai atvyko pas mus, metus 
laiko stebėjo, klausė, ką kalbame, o po metų atvažiavo pažiūrėti, 
ar tikrai darome tai, ką kalbame... Taip po truputį jie ėmė mus 
remti, o dabar tapome oficialūs jų partneriai.

Džiugu girdėti, kad Dievo darbas plečiasi, kad atsiranda ir pa-
galbininkų. O kaip laikosi jūsų bažnyčia Naujojoje Akmenėje – juk 
prieš metus bažnyčios pastate irgi vyko nemažai remonto darbų?

Neseniai pasikeitėme bažnyčios stogą, kuris brangiai kaina-
vo, nes yra net 600 m2, keičiame langus – dideli remonto darbai 
vyksta toliau. Pakeitėme mūsų pastato paskirtį – dabar tai nebe 
kinoteatras, bet religinės paskirties pastatas su sakralinės paskirties 
žeme. Bažnyčioje vis gausėja žmonių, tad labai tuo džiaugiamės. 

Suolus bažnyčioje mums padovanojo suomiai, Londono 
krikščionių lietuvių bendruomenė padovanojo mums didelį stalą 
pamaldoms, liuteronai padovanojo suolų, vokiečių pietistai – 
sakyklą, norvegai padėjo uždengti stogą... Tad Dievas po truputį 
viską suteikia, ir labai džiaugiamės, kad Jo darbas juda į priekį.

Drauge su jumis džiaugiamės ir mes. Ačiū už pokalbį.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė
  

Žadate įkurti darbo vietų. Apie kokius darbus mąstote?
Turime įvairių minčių. Norime įkurti lentpjūvę, taip pat norė-

tume pradėti gaminti nealkoholinius gėrimus. Bandysime rašyti 
projektą paramai gauti. Reikia ir komandos, ir pinigų – visko... 
Reikia paskubėti ir sukurti darbo vietų patiems...

Jūs darbuojatės ir už Lietuvos ribų?
Taip. Šiais metais Latvijoje esančiame griūvančiame dvare 

norvegų fondo padedami pakeitėme didžiulį stogą – apie 1000 m2. 
Po truputį pradedame remontuoti tą seną dvarą. Ten norime įkurti 
tarptautinį reabilitacijos centrą, nes pas mus vis atvyksta žmonių iš 
Latvijos, šįmet buvo ir iš Estijos, buvo viena narkomanė mergaitė 
iš Bruklino (JAV), ji gyveno pas mus Dabikinėlėje. 

Tad šiais metais atlikome didelį darbą – pakeitėme stogą, per 
ateinančius metus norime pakeisti visus 90 langų. Tai labai didelis 
pastatas – dvarvietė su parku, labai graži vieta. 

Taip pat svajojame pradėti dirbti su žmonėmis, turinčiais 
negalią. Gal pavyks įkurti neįgaliųjų draugiją...

 Jūs tarnaujate ne tik vargstantiems Akmenės rajono žmo-
nėms, bet ir rengiate įvairius renginius miestiečiams?

Taip, šiais metais vyko daug įvairių renginių, kuriuos rengėme 
drauge su savivaldybe. Pradėjome organizuoti kultūrinius ren-
ginius – surengėme Tolerancijos vakarą. Tokie renginiai mažina 
socialinę atskirtį tarp skirtingai mąstančių žmonių, skirtingų 
tautų. Trokštame darbuotis tiek kultūros, tiek švietimo srityje.

Tolerancijos vakaras mums labai pavyko. Tokių renginių Kul-
tūros centrai nelabai organizuoja. Tai reikalauja daug pastangų, 
kainuoja daug lėšų, bet džiaugiamės, kad galėjome tai surengti. 
Šioje sferoje daugiau darbuojasi mano žmona Daiva, kurią 
daug kas pažįsta kaip muzikos mokytoją ir aktyvią visuomenės 
veikėją. Surinkti pilną salę žmonių Akmenėje tikrai sunku, tad 
džiaugiamės, kad šiuo renginiu susidomėjo apie 400 žiūrovų. 

su siuntimais iš savivaldybės. Socialinis skyrius tiems žmonėms 
duoda siuntimus, kad jie ateitų pas mus pavalgyti. Bet ateina ir kitų 
žmonių, neturinčių savivaldybės siuntimo. Mes priimame visus. Kai 
kurie neteko ar jau ilgiau neturi darbo, sunkiai verčiasi... Svajoju, 
kad kada nors galėtume maitinti ir sunkiau gyvenančius senjorus.

Džiaugiamės, kad padedame krizių ištiktoms šeimoms, vai-
kams, įkūrėme benamiams sodybą, bet dar norėtume padėti krašte 
mažinti skurdą, kurdami darbo vietas. Labai tikimės, kad mums 
pavyks. Nes jei žmogus, baigęs reabilitaciją „Prieglobstyje“, neturi 
darbo, jis išvyksta į užsienį, ir taip mes prarandame žmogų...

Žydrūnas Pranciulis (pirmas iš dešinės) su globojamais benamiais
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Krikščioniškas  požiūris   
į  senatvę  ir  senėjimą

  RICHARD IR JUDITH HAYS

Nors šiandien senėjimo bei rūpinimosi pagyvenusiais žmonėmis klau-
simai Vakaruose plačiai aptariami, Naujajame Testamente apie tai 
pasakyta stebėtinai mažai. Galbūt iš dalies tokį tylėjimą galima paaiš-
kinti socialinio ir kultūrinio gyvenimo skirtumais: Naujojo Testamento 
laikais nedaug žmonių sulaukdavo garbaus amžiaus 1, tačiau tie, kurie 
išgyvendavo iki senatvės, visuomenėje būdavo labai gerbiami. Kita 
vertus, pirmieji krikščionys senėjimo nelaikė problema, kuriai reiktų 
kokio nors dvasinio sprendimo.

Taigi Naujojo Testamento knygo-
se nerasime išsamaus atsakymo 
į klausimus, kurie susiję su šian-

dieninėmis mūsų problemomis, pavyzdžiui, 
kaip palengvinti fizinius senėjimo požymius, 
kaip padengti ilgalaikės senyvų žmonių 
slaugos išlaidas ir ar atsižvelgti į mirštančių 
pacientų pageidavimus. Senajame Testa-
mente, kitaip nei Naujajame, yra daugiau 
pasakojimų apie žilos senatvės sulaukusius 
žmones, tokius kaip Metušaelis, Dovydas 
ir pan. Bet vėlgi, kultūrinis kontekstas, ku-
riame kalbama apie senėjimą, taip smarkiai 
skiriasi nuo mūsų dienų, kad mūsų laikų ir 
biblinių laikų problemų praktiškai neįma-
noma sugretinti. Ar tai reiškia, kad Biblija 
nedaug tegali mums pagelbėti teologiškai 
mąstant apie tai, kaip krikščionys turi ver-
tinti senėjimą ir į jį reaguoti? Priešingai, 
kadangi Šventojo Rašto ištraukos kalba apie 
kitokį senėjimo suvokimą, jos gali paraginti 
mus stabtelėti bei pamąstyti apie mūsų po-
žiūrį į šiuos dalykus.

Nors šiame straipsnyje apžvelgiama 
Naujojo Testamento medžiaga, neturėtu-
me pamiršti, kad Šventąjį Raštą sudaro ir 
Senasis, ir Naujasis Testamentai. Naujo-
jo Testamento tekstai – tai ilgos Dievo ir 
Izraelio santykių istorijos dalis, kuri jau 
anksčiau buvo užrašyta Senojo Testamento 
puslapiuose. Naujojo Testamento autoriai 
tęsia šią istoriją ir atskleidžia ją naujoje 
šviesoje. Taigi šiame straipsnyje pateiktos 
mintys apie senėjimą, nors ir grindžiamos 
Naujuoju Testamentu, apims platesnį biblinį 
kontekstą.

Senėjimo klausimas bus nagrinėjamas 
keturiais etapais. Pirmiausia apžvelgsime 
žodžius, kurie Naujajame Testamente reiš-

kė sąvokas „senas“ ir „senėjimas“. Vėliau 
išnagrinėsime, kas Naujajame Testamente 
rašoma apie vyresnius žmones, ir teologiškai 
apžvelgsime šiuos pasakojimus. Trečioje 
dalyje atkreipsime dėmesį, kad Jėzus, kuris 
yra ištikimybės Dievui pavyzdys Naujajame 
Testamente, buvo nukryžiuotas jaunas, dar 
nesulaukęs garbingo amžiaus. Ar tai svarbu 
teologiškai nagrinėjant senėjimą? Galiausiai 
mes iškelsime prielaidą, kad Biblijos autorius 
labiau domino ne pats senėjimo procesas, 
o tai, kur link jis neišvengiamai veda, – t. y. 
mirtis (telos). Biblinis požiūris į senėjimą 
kreipia mūsų žvilgsnius į mirtį, kaip į pa-
baigą, į kurią visi einame, ir kaip į paskutinį 
priešą, kurį nugalėjo Dievo Atpirkimo jėga.

Biblinės senėjimo sąvokos
Naujajame Testamente, nors ir ne-

dažnai, aptinkame kelis su senėjimu arba 

vyresnio amžiaus žmonėmis susijusius ter-
minus. Tris kartus vartojamas žodis pres-
bytēs (senyvas, pagyvenęs žmogus). Du 
kartus taip save vadina Zacharijas (Lk 1, 
18) ir Paulius (Fm 9). Trečiuoju atveju šis 
terminas reiškia bažnyčios vyresniuosius 
Kretoje, kuriems Pauliaus pasiųstas Titas 
turėjo duoti nurodymus (Tit 2, 2). Šiame 
kontekste atsiranda ir moteriškosios giminės 
daiktavardis presbytis (pagyvenusios mote-
rys) (Tit 2, 3), kuris Naujajame Testamente 
vartojamas šį vienintelį kartą. Pagal prasmę 
artimas terminas presbyteros (vyresnieji) 
susijęs su sinagogos (pvz., Mt 21, 23; Lk 7, 
3; Apd 25, 15) arba bažnyčios vyresniaisiais 
(pvz., Apd 15, 2; 1 Tim 5, 17; Tit 1, 5; Jok 5, 
14). Taigi šis termino vartojimas atskleidžia, 
kad vadovavimas bendruomenėje susijęs su 
vyresniu amžiumi. Kita vertus, kartkartėmis 
žodis presbyteros (kurio atitikmuo gali būti 
„seniūnas“) vartojamas tiesiog kalbant apie 
vyresnio amžiaus žmones ir neminint jokios 
vadovaujančios pozicijos, pavyzdžiui, Apd 
2, 17; 1 Tim 5, 1 (taip pat, moteriškosios 
giminės daugiskaita presbyteras 1 Tim 5, 
2) ir galbūt 1 Pt 5, 5.

Daiktavardis gerōn („senas žmogus“, 
iš kurio kilęs tarptautinis žodis „geron-
tologija“), pavartotas vieną kartą – Niko-
demo klausime Jėzui (Jn 3, 4). Išvestiniai 
jo terminai – geras („senatvė“, Lk 1, 36) ir 
veiksmažodis geraskō („pasenti“, Jn 21, 18; 
Hbr 8, 13). Šios sąvokos susijusios tik su 
amžiumi, ir kitaip nei presbytēs ir presbyteros 
nesiejamos su aukšta padėtimi.

Ir, galiausiai, būdvardis palaios (iš kurio 
kilęs toks terminas kaip „paleontologija“), 
reiškia „senovinis, esantis ilgą laiką“, ir daž-
nai vartojamas prasmėmis „pasenęs, sudėvė-
tas“. Šis žodis vartojamas kalbant apie senus, 
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sudriskusius drabužius arba seną nepatvarų 
vynmaišį (Mk 2, 21–22 ir kt.), seną raugą, 
kuris turi būti išmestas, ruošiantis Paschai 
(1 Kor 5, 7), Senąjį Testamentą, kuris buvo 
skaitomas sinagogoje (2 Kor 3, 14; plg. Rom 
7, 6), senąjį, neatgimusį žmogų, skirtą mir-
čiai (Rom 6, 6), arba nuodėmingą gyvenimo 
būdą, kurį žmogus nusimeta kaip sudėvėtą 
drabužį, kad apsirengtų Kristumi (Ef 4, 
22; Kol 3, 9). Retais atvejais žodis palaios 
vartojamas kalbant apie mokymą, kuris 
buvo gerbiamas dėl savo senumo (Mt 13, 
52; 1 Jn 2, 7). Svarbu pažymėti, kad sąvoka 
palaios niekada nevartojama tiesiog senyvo 
amžiaus žmogui apibūdinti.

Pagyvenusių žmonių 
portretai Naujajame 
Testamente
Pirmuosiuose Evangelijos pagal Luką 

skyriuose pagyvenusiems žmonėms tenka 
svarbus vaidmuo. Pirmieji Luko pasakojimo 
dalyviai buvo kunigas Zacharijas ir jo žmona 
Elžbieta, „abu sulaukę senyvo amžiaus“ (Lk 
1, 7). Ir nors jie abu buvo teisūs Dievo aky-
se ir nepriekaištingai vykdė visus Viešpaties 
įsakymus bei nuostatus, deja, sutuoktiniai 
neturėjo vaikų (Lk 1, 6–7). Kai mes skaitome, 
kad angelas Gabrielius pasirodė Zacharijui 
šventykloje ir pažadėjo, kad Elžbieta pa-
gimdys sūnų, kuris eis Elijo dvasia ir jėga ir 
ragins Izraelį atgailauti (Lk 1, 13–17), prieš 
akis iškyla Senojo Testamento istorijos apie 
Abraomą ir Sarą (Pr 18, 1–15; 21, 1–7), Oną ir 
jos vyrą Elkaną (1 Sam 1, 1–20). Visose šiose 
istorijose Dievo malonė buvo apreikšta per 
pažadą ir vaiko gimimą anksčiau nevaisingai 
porai. Abraomo ir Saros istorija yra ypač 
įspūdinga, nes jie buvo itin garbingo amžiaus. 
Nuostabi galimybė gimdyti sulaukus vyresnio 
amžiaus atskleidžia Dievo jėgą ir visavaldystę: 
Ar yra kas nors Viešpačiui neįmanoma? (Pr 
18, 14; plg. Lk 1, 37).

Tačiau, kaip ir Sara, kuri į Dievo paža-
dą atsakė skeptišku juoku, Zacharijas irgi 
manė, kad pažado išsipildymas menkai 
tikėtinas, todėl angelas laikinai jį padarė 
nebyliu (Lk 1, 18–23). Beveik iš karto po 
to Lukas pasakoja apie pažadėtos gerosios 
naujienos išsipildymą: Praslinkus kiek laiko, 
jo žmona Elžbieta pastojo (Lk 1, 24). Siužetui 
vystantis sutinkame vis pasikartojančias 
užuominas apie garbingą „jaunųjų tėvų“ 
amžių. Pranešdamas gerąją naujieną Marijai, 
angelas Gabrielius jai atveria: Tavo giminai-
tė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, 
pradėjo sūnų senatvėje (Lk 1, 36).

Nepaisant pradžioje kilusių abejonių, ir 
Zacharijas, ir jo žmona Elžbieta tapo naujo-

sios eros pradžią atpažinusiais pranašais. Tai 
pirmieji du Luko pasakojimo veikėjai, apie 
kuriuos pasakyta, kad jie prisipildė Šventosios 
Dvasios (Lk 1, 41–67). Elžbieta vadina Mariją 
„palaiminta tarp moterų“ ir pranašiškai kalba 
apie ją kaip apie „mano Viešpaties motiną“, 
taip pirmoji pavadindama Jėzų Viešpačiu – 
kyrios (Lk 1, 42–43). Savo ruožtu Zacharijas, 
gimus Jonui, vėl galėjo kalbėti ir pranašavo, 
apibendrindamas epinį Biblijos pasakojimų 
mastą ir teigdamas, kad dabar pildosi Dievo 
pažadai atpirkti Izraelį (Lk 1, 67–79). Taigi, 
kruopščiai sutvarkytame Luko pasakojime 
šie pagyvenę veikėjai, Elžbieta ir Zacharijas, 
tampa Dievo tikslo išsipildymo įrankiais 
ir pirmaisiais Dievo gelbstinčių veiksmų 
aiškintojais.

Lukui pasakojant apie Jėzaus gimimą 
ir vaikystę, sutinkame dar du pranašus. Si-
meonas ir Ona – tai pranašų, kurie sveikino 
kūdikėlį Jėzų apvalymo šventykloje proga, 
duetas (Lk 2, 22–38). Senoliui Simeonui, 
kuris laukė Izraelio paguodos (t. y. jo išlais-
vinimo iš romėnų), Dvasia buvo apreikšta, 
kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties 
Kristų. Pamatęs kūdikėlį Jėzų, jis pripažino 
Jį išrinktu Dievo ir jaudinančiai paskelbė: 
Dabar, Valdove, leidi, kaip žadėjai, savo tar-
nui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo 
Tavo išgelbėjimą, kurį paruošei visų tautų 
akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir Tavo 
Izraelio tautos šlovę (Lk 2, 29–32). Dvasios 
įkvėptas, jis eilėmis skelbia Marijai liūdną 
pranašystę apie kentėjimus, išpranašauda-
mas ir jos kančią, ir jos Sūnaus vaidmenį, 
kuris skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui 
ir atsikėlimui (Lk 2, 34). Panašiai ir Ona, 
aštuoniasdešimt ketverių metų sulaukusi 
pranašė, kuri nesitraukdavo nuo šventyklos, 
tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pas-
ninkais bei maldomis, pažino Jėzų, pašlovino 
Dievą ir skelbė apie Jį visiems, kurie laukė 
Jeruzalės atpirkimo (Lk 2, 38).

Taigi, Luko pasakojime matome du pa-
gyvenusius liudytojus – vyrą ir moterį, kurie 
harmoningai papildė vienas kitą, skelbdami 
Jėzaus, kaip Mesijo, pašaukimą ir konfliktą, 
kurį sukels Jo misija. Garbingas Simeono 
ir Onos amžius liudija apie laiko patikrintą 
išmintį, tačiau tuo pat metu simbolizuoja 
ir ilgais kentėjimais sutvirtintą Izraelio iš-
vadavimo siekį. Šie du senyvi veikėjai taip 
pat sufleruoja, kad visišką atvirumą atper-
kančiai Dievo jėgai galima rasti būtent tarp 
vyresnių žmonių.

Evangelijoje pagal Joną skaitome apie 
kitą pagyvenusį žmogų, kuris iliustruoja 
nevienareikšmį Izraelyje buvusį požiūrį į 
Jėzų. Nikodemas, žydų vyresnysis, atėjo 

pas Jėzų naktį ir uždavė Jam klausimą (Jn 3, 
1–21). Mes nežinome Nikodemo amžiaus, 
tačiau jo reakcija į paslaptingus Jėzaus žo-
džius, kad būtina gimti iš naujo, rodo, kad 
jis buvo toli gražu ne jaunuolis: Bet kaip gali 
gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali 
antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti? 
(Jn 3, 4). Jėzaus atsakymas atskleidžia, kad 
Nikodemo neturėtų stebinti būtinybė gimti 
iš aukšto netgi sulaukus garbingo amžiaus, 
nes naujas gimimas – tai Šventosios Dvasios, 
kuri pučia, kur nori, darbas.

Šiame pasakojime, kitaip negu istorijoje 
apie Simeoną ir Oną, amžius neliudija apie 
ypatingą išmintį ar įžvalgumą. Tiesą sakant, 
atrodo, kad Nikodemo, kaip autoritetingo 
„Izraelio mokytojo“, padėtis trukdė jam 
suprasti Jėzuje įsikūnijusį Dievo žodį, o 
jo apsilankymas naktį simboliškai dera su 
Jėzaus mintimi, kad žmonės labiau pamilo 
tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti (Jn 
3, 19). Trečiajame Evangelijos pagal Joną 
skyriuje Nikodemas dingsta iš akiračio, 
ir mes nežinome, kaip jis reagavo į Jėzaus 
žodžius. Jo paskutiniai Evangelijoje pagal 
Joną užrašyti žodžiai atkleidžia, jog jis nu-
siteikęs skeptiškai ir suglumęs: Kaip tai gali 
būti? (Jn 3, 9). Kita vertus, skaitydami šią 
istoriją viso kanono kontekste, pastebime, 
kad Nikodemo atsakymas panašus į Marijos 
žodžius, kuriais ji atsakė į angelo Gabrie-
liaus pažadą, kad ji pagimdys Sūnų, kuris 
taps nauju karaliumi iš Dovydo giminės: 
Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? (Lk 
1, 34). Galbūt Nikodemo klausimas (kaip 
ir Marijos klausimas) nesusijęs su galu-
tiniu jo sprendimu. Iš tiesų dvi vėlesnės 
užuominos parodo, kad Nikodemas liko 
bent jau slaptas Jėzaus sekėjas – jis, nors 
ir ne atvirai, gynė Jėzų prieš aukštuosius 
kunigus ir fariziejus (Jn 7, 45–52) ir kartu 
su Juozapu iš Arimatėjos rengė Jėzaus kūną 
laidotuvėms (Jn 19, 38–42).

 1  G. Parkinas, tyrinėjęs gyvenimo trukmę 
senovėje Viduržemio jūros regione, apskaičiavo, 
kad tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė buvo vos 25 
metai, tai daugiausia lėmė didelis kūdikių mirtingu-
mas, o „Romos visuomenėje vyresnių negu 60 metų 
žmonių dalis sudarė vos 5–10 proc. visų gyventojų.“ 
Rogeris Bagnallis ir Bruce Frieras apskaičiavo, kad 
Romos laikų Egipte vidutinė moters gyvenimo truk-
mė buvo 20–25 metai. Moterys mirdavo sulaukusios 
vidutiniškai 44–47 metų. Enelyne Patlagean atliktame 
tyrime paskaičiuota, kad pusė gyventojų mirdavo 
nesulaukę 44 metų. Palyginimui, 2000 metais 13 
proc. JAV gyventojų buvo 65 metų ir vyresni.  

Iš Richard and Judith Hays „The Christian 
Practice of Growing Old“  

vertė Dalia Janušaitienė 
Bus daugiau
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Paveldėtoja esu ir aš. Jeigu atvirai – turtinga. Žemai-
tiškų vasarų, suguldytų į didelę prisiminimų skrynią, 
paveldėtoja. Man patinka atvėrus jos dangtį paslapčia 

išsitraukti dienas, praleistas pas močiutę.
Viena iš brangenybių – palėpė. Norint į ją patekti, reikėjo 

tik pasukti didžiulį metalinį raktą, kuris dieną ir naktį gyveno 
spynoje. Bėda ta, kad savavališkai lipti „ant aukšto“ buvo griežtai 
draudžiama. Bet... kartais  paslapčia ir su baime aš pasukdavau 
raktą ir nekvėpuodama užkopdavau išdavikiškai girgždančiais 
laiptais į praeities šalį. Tiesą sakant, nieko ypatinga „ant to aukšto“ 
nebūdavo, tik daug dulkių, drožlių kvapo ir jose paskendusių  be 
galo senų daiktų: mamos sąsiuvinių, knygų, paltų, lėlių... Norėdavau 
tik vieno – kad manęs kuo ilgiau niekas nepasigestų ir neieškotų. 
Galėjau dienų dienas ten sėdėti ir vartyti geltonus knygų lapus. 

Man smagu prisiminti, kaip su močiute (ji dar gyva) skubėda-
vome per lietų su dideliais senoviškais skėčiais (kokie jie gražūs!) į 
jos darbą. O dirbo močiutė saldainių parduotuvės valytoja. Įsivaiz-
duojate, saldainių! Mano mama visada nerimaudavo, kad grįžusi 
po atostogų neįtilpsiu į uniformą. Saldumynų man tikrai netrūko, 
bet smagiausia būdavo sėdėti ant didelių svarstyklių ir stebėti 
žmones. Dažnai į parduotuvę užklysdavo ir murzinų, susivėlusių 
vaikų. Jie prašinėdavo saldainių. Taip širdį sopėjo dėl tų vaikučių... 
Galvodavau: parsivesčiau juos namo, išprausčiau, sušukuočiau, 
gražiai aprengčiau...

 Kol močiutė išplaudavo parduotuvę, galvoje praskriedavo 
daug minčių ir svajonių. O paskui visada užeidavome į knygyną ir 
močiutė nupirkdavo knygą. Jos man iki šiol skaniai kvepia... O jei 
nupirkdavo lėlytę ar kokį kitą žaislą, liepdavo nesakyti prosenelei, 
nes ši griežtai drausdavo lepinti vaikus.

Buvo ir tokia valkata Petronė. Kiek turėjo ji drabužių, tiek ir 
vilkėjo. Žiemą vasarą ji vaikščiojo po Telšius, prisirengusi kaip 
kopūstas. Mus, vaikus, vyresnieji ja gąsdindavo. Nevalgai – ateis 
Petronė ir viską suvalgys, nueisi kur per toli nuo namų – Petronė 
pagaus... Mes jos bijojome, labai bijojome. Ji užklysdavo ir į mūsų 
kiemą. Tuomet bėgdavome cypdami laukais. Kartą įsidrąsinau. 
Paprašiau, kad močiutė įpiltų „zacirkos“ (žemaitiška sriuba). 
Atsargiai ją nunešiau už malkinės prie apvalaus senoviško stalo, 
kuris jau buvo skirtas sukapoti, ir pasislėpusi laukiau, kol ateis 
Petronė. Kaip aš džiaugiausi, kai lėkštę radau tuščią. 

Teko ir po kiemą pakaukšėti su dar senelio drožtomis klum-
pėmis. O kokios jos nepatogios! Siaubas! Neįsivaizduoju, kaip 
žmonės su jomis galėjo ne tik vaikščioti, dirbti, bet ir šokti, – toks 
skausmas. Nesistebiu, kad klumpių močiutė neišsaugojo. Ir iš viso –  

Prisiminimų  skrynia
ROSANA EISMANTĖ

Kiekviena iš mūsų kažką paveldėjome – kas gražią 
nosies formą, kas garbanotus plaukus, žydras akis ar 
gražią taliją. Galime sakyti, kai kurioms iš mūsų dar 
labiau pasisekė – jos palikimo gavo prabangią komo-
dą ar daugelį metų kauptą knygų biblioteką, giminės 
papuošalų dėželę ar netgi dviejų galų trobą.

nuo basų kojų, šildomų karvės mėšle, iki „Reno“ batų – koks 
įvairialypis žmogaus patyrimas.

Kita mano brangenybė, saugoma skrynioje, yra lėlių namelis. 
Į jį mes kartais sutilpdavome net trise. Tai buvo šuns Džonio būda. 
Joje mes slėpdavomės ir lietui lyjant, kad tik nevarytų į trobą.

Turėjau arklį – didelį, grakštų, išlenktu liemeniu. Ne kartą nuo 
jo nudribau, bet ir vėl ropšdavausi atgal. Močiutei sunkiai sekėsi 
net valgyti prišaukti, niekaip neiškrapštydavo manęs nuo senos 
alyvinės obels šakos. 

Pasiėmusios su močiute „krežį“, eidavome į mišką čiobrelių 
rinkti, genių ir voverių stebėti, triušiams žolės rauti. Nueidavome 
toli toli laukais ir miško takeliais. Nuo to laiko nebuvo vasaros, 
kad aš čiobrelių neprisirinkčiau. Visą žiemą geriame džiovintų 
prisiminimų arbatą.

Labai bijojau Perkūno. Palįsdavau po stalu, kol močiutė iš 
tvarto grįždavo, ir prašydavau, kad tas Perkūnas, su garsiais ratais 
dangum važiuojantis, aplenktų mūsų namus.

Neįmanoma ir išpasakoti apie visus lobius – gėlių darželio 
kvapus, saujeles žemuogių, suvertas ant smilgų, ir nukritusius 
didžiulius obuolius, kuriuos mėgdavo lesti vištos... 

Be prisiminimų skrynios, iš močiutės dar paveldėjau tikėjimą. 
Klūpodavau prie močiutės lovos kabančio paveikslo „Jėzus alyvų 
kalne“ ir prašydavau Dievulio, kad naktį neprisisiočiau į lovą. 
Nors dažnai maldos ir nebuvo išklausytos, o ryte džiaudavome 
gėdingas paklodes, labai norėjau kuo daugiau sužinoti apie Jėzų, 
gyvenimo prasmę ir  mirtį. Ypač bijojau pastarosios. Labai norėjau 
gyventi amžinai. (Negalėjau pakęsti dūdų orkestro muzikos, kuris 
per miestą lydėdavo „nabašninką“ į kapus. Užsikimšdavau ausis 
nuo to kraupaus garso.) Močiutė buvo tas žmogus, kuris mokė 
melstis „Tėve mūsų“, mokė paprastais ir savais žodžiais kalbėtis 
su savo Kūrėju.

Kiekvienas iš mūsų kažką paveldime, bet amžinas išlieka tik į 
širdį sukrautas paveldas – drauge skintos ramunės, laikas, praleistas 
sėdint ant kalno ir stebint dundantį traukinį, rankų prisilietimas 
trenkant galvą beržų lapų nuoviru, patikėtos jaunystės paslaptys, 
meilės istorijos, pirmosios maldos ir nuoširdi draugystė tarp mažo 
ir seno, kuris net nenujaučia, kad sukrovė didelę kraičio skrynią.

Prisiminimų  skrynia
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Šerlokas  Holmsas  ir  
krikščionybė?

Trumpai priminsiu, jog Šerlo-
kas Holmsas – tai kultinio britų 
rašytojo Artūro Konan-Doilio 

sukurtas literatūrinis herojus, ilgainiui tapęs 
detektyvinio žanro klasika. Visiems žinoma 
tai, kad A. Konan-Doilio kūriniai į populia-
riosios literatūros gretas įsiveržė ir įsitvirtino 
dėl pagrindinio personažo novatoriško 
sudėtingų bylų išnarpliojimo, paremto de-
dukcijos principais. Kiek mažiau žinomas 
faktas, jog Šerloko Holmso prototipas su-
kurtas pagal realaus žmogaus, Edinburgo 
universiteto profesoriaus ir Karališkosios 
ligoninės chirurgo Džozefo Belo asmenį, 
kurį A. Konan-Doilis sutiko studijų laikais. 
Anot legendos, profesorius tik žvilgtelėjęs 
į pacientą galėdavo identifikuoti esmines 
pastarojo sveikatos problemas. Vėliau jis 
aiškindavo, kaip iš tam tikrų detalių (pvz., iš 
ko galima atpažinti batsiuvį? Iš susiglamžiu-
sių, nutrintais keliais kelnių), archetipų dėka 
galima suprasti situacijos visumą. Dž. Belas 
tapo pirmuoju sekliu – konsultantu, kurio 
paslaugomis ir dedukciniais sugebėjimais 
ne kartą pasinaudojo policija. 

Tad kuo ypatinga ta garsioji dedukci-
ja? Tai metodas, kuomet keliant pagrįstas 
prielaidas, o vėliau, vadovaujantis logika jas 
atmetinėjant, ir prieinama pagrįstų išvadų. 
Šerlokui Holmsui sekėsi narplioti sudėtin-
giausias bylas, nes jis kruopščiai gilindavosi 
į faktus, tikrindavo prielaidas ir išvengdavo 
nelogiško, padriko mąstymo pinklių.

Atidesnis skaitytojas pagrįstai svarsto –  
prie ko čia krikščionybė ir kuo čia dėtas 
garsusis seklys? 

Prieš pereinant prie esmės verta pa-
minėti nūdienines Holivudo produkcijos 

tendencijas ir jau kurį laiką pastebimą di-
džiulį susidomėjimą bei savotišką grįžimą, 
būtent, prie dedukcinio metodo plėtojimo 
ir naujoviškos interpretacijos. Toks de-
monstratyvus, nors kiek paviršutiniškas, 
dedukcinio mąstymo afišavimas, tarsi liudija 
visuomenės poreikį kritiškam protui bei 
iliustruoja pastarojo svarbą. 

Matant tokias tendencijas, nestebina, 
jog vienas dažniausių šiandieninių prie-
kaištų krikščionybei – tai, jog krikščioniškas 
mokymas neskatina kritinio mąstymo, o 
teugdo konformizmą ir paklusimą reli-
ginėm dogmom. Kaip, ko gero, pasakytų  
K. S. Lewis, nieko kvailiau ir sugalvoti nega-
lima. Deja, tokia nuostata tarpsta ir bujoja 
populiarioje pasaulietinėje krikščionybės 
interpretacijoje. Argumentas labiau pasi-
tarnauja atskiriant tikintį ir netikintį žmogų 
nei bent kiek indikuoja krikščionybės esmę. 
Tikslumo dėlei būtų galima žengti dar giliau 
ir kalbėti apie katalikiškos ir protestantiškos 
tradicijų skirtumus puoselėjant kritiškumo 
faktorių, bet šiuo atveju liksime prie esmės 
ir apsiribosime fokusuotu žvilgsniu į pagrin-
dinę temą – kas bendro tarp krikščionybės 
ir Šerloko Holmso? 

Ne paslaptis, jog Biblijos skaitymas ir 
supratimas paprastai remiamas tiek indukci-
niu (kuomet bandoma suprasti, kaip Dievo 
veikimas atsikartoja smulkesnėse kasdie-
ninio gyvenimo mozaikos dalelėse), tiek 
dedukciniu mąstymu (kuomet iš smulkių 
detalių bandoma suvokti visuminį Dievo 
veidą). Reikalas tas, kad tikrai nuoširdus 
krikščionis, siekdamas būti nuoseklus ir 
vadovautis bibliniu mokymu, privalo pa-
sižymėti proto aštrumu. 

Priešingai, nei bandoma įteigti popu-
liarių interpretacijų, krikščionybė iš tiesų 
skatina nuoseklumą ir suderinamumą min-
timis, žodžiais ir darbais. Toks nuoseklumas 
neišvengiamai persipina su dedukciniu 
mąstymo metodu, kuris, siekiant tinkamai 
suprasti tikrovę ir atpažinti pasitaikančias 
klastas, tampa nepakeičiamu palydovu. 

DAINIUS GENYS

Lyginti literatūrinį personažą ir išgelbėjimą nešan-
tį mokymą kai kam gali pasirodyti lėkštas sumany-
mas. Bet juk ar ne lėkštais argumentais dažniausiai 
kritikuojama krikščionybė? Tad kodėl nepaban-
džius pasitelkti žaismingumo ir kiek rimčiau pana-
grinėti paviršutiniškus stereotipus. Juo labiau kai 
aptariamas palyginimas neįprastai atrodo tik iš 
pažiūros. Taigi, kas bendro tarp Šerloko Holmso ir 
krikščionybės?

Žengdamas per gyvenimą, kiekvienas 
krikščionis patenka į tokias keblias situ-
acijas, kurių išnarpliojimas be aštraus ir 
kritiškai mąstančio proto sunkiai įmano-
mas. Antraip, kaip doram krikščioniui be 
išvystytų dedukcinio mąstymo refleksų 
būtų įmanoma apsisaugoti nuo pagundų 
klastos, kaip atpažinti pražūtingo elgesio 
užuomazgas, kaip susekti veidmainystę 
savo pasirinkimuose ar padrąsinti brolį 
išmintingu ir toliaregišku patarimu?

Taigi atsakymas į pavadinime keliamą 
klausimą daugiau nei akivaizdus – krikščio-
nio savidisciplina dažnai primena išvystytus 
dedukcinius Šerloko Holmso įgūdžius, o 
kartais net ir pranoksta.
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Kuo tikime?  
Ką deklaruojame?
Apie krikščioniško tikėjimo turinį gali-

ma spręsti iš katekizmo, kuris, kaip pirminė 
tikėjimo tiesų mokymo priemonė, ko gero, 
tiksliausiai atskleidžia krikščioniškos kon-
fesijos bruožus. Heidelbergo katekizmas 
prasideda trumpa tikėjimo santrauka, kuri 
išsiskleidžia kaip esmė ir pasikartoja ka-
tekizmo klausimuose. Išsiskleidžia ne tik 
minėtame katekizme, bet ir visoje refor-
muotos bažnyčios istorijoje, tiek džiaugiantis 
laimėjimais, tiek liūdint dėl nuopuolių.

Kas yra tavo vienintelė paguoda gyve-
nant ir mirštant?

Mano vienintelė paguoda gyvenant ir 
mirštant yra tai, kad aš ne pats sau priklau-
sau, bet esu nuosavybė savo ištikimojo Išga-
nytojo Jėzaus Kristaus <…>, kuris taip mane 
apsaugo, kad be mano dangiškojo Tėvo valios 
ne tik nė plaukas nuo mano galvos negali 
nukristi, bet netgi viskas mano palaimai 
tarnauti turi.

Katekizmo vertėjas kun. K. Daugir-
das, apibūdindamas esminį Heidelbergo 
katekizmo skirtumą nuo kitų protestan-
tiškų katekizmų, įžangoje rašo: „Per <...> 
kristocentrizmą dialektiškai išreiškiamas 
svarbus šio katekizmo bruožas – aiškus 
antropocentrizmas.“ 

Kristocentrizmas reiškia, kad savo ti-
kėjimo ir išganymo viltis sudėti galima tik į 
Jėzų Kristų, tik per Jį suvokiame ir Šventąjį 
Raštą. Antropocentrizmas – filosofinė anti-

Tikėjimo  
(ne)deklaravimas

TOMAS ŠERNAS

kos graikų mintis, teigianti, jog visi reiškiniai 
šiame pasaulyje yra žmogaus suvokiami ir 
matuojami pagal žmogų. Taigi, žmogus yra 
visko matas ir prasmės centras. Iš to ir kilo 
pavadinimas antropocentrizmas. 

Krikščioniškasis 
antropocentrizmas
Krikščioniškasis antropocentrizmas 

reiškia, kad pasitikėdami Dievu turime 
drąsiai ir atsakingai gyventi savo gyvenimą, 
suvokdami žmogiškumo menkumą bei jo 
didybę. Kiekvienas žmogus, krikščionis 
nėra nereikšmingas krislelis Visatoje, pilnoje 
nesuvokiamų jėgų, bet tikslingai Dievo 
sukurtas ir Išganytojo Jėzaus saugomas as-
muo, kuris tikėjimu įsisąmonina: „Be mano 
dangiškojo Tėvo valios ne tik nė plaukas 
nuo mano galvos negali nukristi, bet netgi 
viskas mano palaimai tarnauti turi.“

Žmogus susitinka su  Dievu
Reformatų požiūriu, tik Dievas žino, 

kurie žmonės bus paskirti pražūčiai, ku-
rie – išgelbėjimui. Visi žmonės yra lygūs 
tarp savęs ir Kūrėjo atžvilgiu: Nėra teisaus, 
nėra nė vieno (žr. Rom 3, 10; 10, 12). Nėra 
jokio nusipelniusio žmogaus ar šventos 
institucijos, kuri galėtų eilinį, o teologiškai –  
netobulą ir neteisų – žmogų pavaduoti jo 
asmeniškame susitikime su Dievu. Todėl 
reformatų tikėjimas ir to tikėjimo drąsa 
grindžiama asmeniniu pasitikėjimu, kuris 
kyla iš dviejų asmenų – Dievo ir žmogaus –  

susitikimo. Reformatų drąsa nėra nei asme-
ninė – pasitikėti savimi, nei mistinė drąsa –  
atsisakyti savęs ir susivienyti su Dievu. Re-
formatų drąsa vienija abu tikėjimo drąsos 
tipus, nes pasitikėjimo drąsa kyla ne iš pa-
sitikėjimo savimi, o iš pasitikėjimo Dievu. 
Visi tikintieji turi elgtis taip, tarsi jie būtų 
išrinkti išgelbėjimui. 

Kaip būna iš tikrųjų? Neretai tikėji-
mo deklaracijos neatitinka tikrovės. Ką 
iškilmingai deklaruojame ir kas mums iš 
tiesų rūpi?

Truputis vietinės istorijos 
interpretacijos krikščioniškai
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam ka-

rui, nemažai lietuvių tapo karo pabėgėliais 
Rusijos gilumoje. Lietuvių inteligentija Ru-
sijoje ėmė organizuoti bendrus švietimo 
ir savišalpos projektus. Reformatai akty-
viai dalyvavo šioje veikloje. 1915 m. įvyko  
M. Yčo berniukų gimnazijos Voroneže ati-
darymo iškilmės. Šios gimnazijos direkto-
riumi tapo Jonas Yčas. Centro Komiteto 
lėšomis šiose patalpose Jonas Yčas įsteigė 
pirmąjį lietuvių mokytojų institutą ir jam 
vadovavo. Karo tremtiniais tapo gausus 
evangelikų reformatų būrys: generalinis 
superintendentas Vytautas Kurnatauskas, 
superintendentas Stasys Neimanas, kun. 
Juozapas Dilys, agronomas Petras Kregždė, 
mokytojas Konstantinas Kregždė, gydyto-
jas Jokūbas Mikelėnas, mokytojas Jurgis 
Jakubonis, Petras Variakojis, Petras Čigas, 
Jokūbas Šernas, Darata Variakojytė, Elena 
Kraftaitė-Šlekienė, Kostas Burbulys, Myko-
las Plepys, Jonas Nastopka, Stasys Nastopka, 
Jonas Variakojis, Valerijonas Snarskis ir 
daugelis kitų. Vieni jų dirbo spaustuvėse, 
kiti mokytojavo, rūpinosi tremtinių šalpa, 
skaitė paskaitas, ruošė lietuviškus vaidini-
mus ir vakarėlius.

Būtent tokiu būdu, esant nepalankioms 
karo tremties sąlygoms, susiformavo akty-
vus lietuvių kilmės reformatų elitas, kuris 
aktyviai veikė kuriant Lietuvos valstybę, 
palaipsniui perėmė vadovavimą bažnyčiai 
ir sugebėjo savarankiškai kurti nacionalinę 
Lietuvos valstybės evangelikų reformatų 
bažnyčią. 

Viena vertus, į nacionalinį Bažnyčios 
atgimimą įsiliejo veržlūs visuomenininkai, 
išsilavinę, patyrę ir negandų užgrūdinti 
lietuviai, kita vertus – galima numanyti, 
jog kristocentrizmas tarsi liko nuošalėje. 
Kodėl taip atsitiko? Ko gero, tie jauni ir 
aktyvūs žmonės įprato bažnyčios problemas 
spręsti grynai praktiškais būdais. Trūksta 

Kas yra tikėjimo deklaravimas? Garsiai visiems be išimties skelbti savo 
tikėjimą? Tokiu atveju man prieš akis iš karto iškyla nemalonūs stereoti-
pai: įkyrūs, lapelius brukantys gatvės pamokslininkai ar gatvėje šokan-
tys krišnaistai indiškais drabužiais. Geriau pagalvojus, tikėjimo dekla-
ravimas primena būtiną procedūrą, kuri lemia darbo ar verslo sėkmę. 

Ar tikėjimo deklaravimas arba nedeklaravimas turi reikšmę mūsų gy-
venimui, istorijai, Lietuvai? Ar tikėjimo deklaravimas yra politiškas? 
Siūlau pabūti teologija ir istorija besidominčiais detektyvais, kartu 
panagrinėti mūsų istorijos atkarpėlę ir pabandyti atsakyti, ar praeitis 
turi įtakos mūsų dabarčiai? 

Tikėjimo  
(ne)deklaravimas
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giesmynų – išleisk, maldų ir giesmių kalba 
pasenusi – pakeisk, ir pan.

Antropocentrizmas bažnyčios dar-
buose ėmė ryškiai dominuoti po spaudos 
draudimo atšaukimo, kai reikėjo tobulinti 
reformatų leidinių kalbą, o visai įsigalėjo 
kuriant nepriklausomą Lietuvą. Maža ir 
jauna šalis ėmėsi daugelio kultūrinių-po-
litinių darbų. Deja, kristocentriškumui tiek 
dėmesio nebuvo skirta. 

Jis taip ir liko išpažinimo bei bažnytinės 
tradicijos rėmuose, tačiau nebuvo taip ska-
tinamas, palyginus su nuolatos puoselėjamu 
antropocentrizmu – tautiniais, kultūriniais 
ir politiniais uždaviniais. Analizuojant XX a.  
reformatų leidinių pratarmes, matome, 
kad nuo spaudos lotyniškomis raidėmis 
draudimo panaikinimo bažnyčios leidinių 
pratarmėse vyrauja dvi rūpimos temos: 
taisyklingos lietuvių kalbos ir bendrosios 
kultūros reikalai. 

Deklaruojame šviesą  
ir dorybę?
Anuometines tendencijas gana tiksliai 

apibūdina 1931 m. sukurtos evangelikų 
reformatų jaunimo organizacijos „Radvila“ 
šūkis „Švieskis ir dorinkis“. Šviesa ir dorybė 
yra gražūs pavadinimai, kurie gali reikšti ką 

tik nori. Šūkis gražus, tačiau  abstraktus, 
panašus į grynai antropocentrinį lozungą.

Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 5–6 
eilutėse Jėzus sako: Aš esu vynmedis, o jūs 
šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas 
duoda daug vaisių; nes be manęs jūs negalite 
nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus 
išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui 
surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs.

Atrodo, kad būnant reformatų bažnyti-
nėje aplinkoje ir nuolat rūpinantis bažnyti-
niais reikalais neverta kartoti to, kas savaime 
suprantama. Argi neaišku, jog mes tikime 
Jėzų Kristų?! Gal ir aišku. Tačiau pakanka 
ir žmogiškos išminties suprasti, kad nėra 
jokių „savaime suprantamų“ dalykų, taip 
pat nėra ir vertybių, dėl kurių nereikėtų 
kovoti. Pigios malonės nėra. 

Jeigu Jėzus prabiltų „moksliškais“ ir 
moderniais žodžiais, tą mintį Jis turbūt 
pasakytų taip: „Be manęs, be „kristocentriš-
kumo“ jūsų „antropocentrizmas“, jūsų šviesa 
ir dorybė, nepaisant jūsų puoselėjamos 
kultūros, švietimo ir pastangų ieškoti su-
tartinės visuomeninės dorybės, yra silpni ir 
negali duoti gerų, ilgalaikių rezultatų.“ Taip 
ir bažnytinis patriotizmas be Kristaus yra 
tarsi gražiai užaugusios vynmedžio šakelės, 
besistiebiančios į šviesą, bet praradusios 

ryšį su šaknimis, nesubrandinančios net 
smulkių beverčių uogų.  

Šeima ir tikėjimo  
(ne)deklaravimas?
Evangelikų tikėjimo drąsa pasireikšda-

vo įspūdingu krikščionišku antropocentriš-
kumu. Tikėjimas neišvengiamai pakeičia 
ir taurina žmogų – jis darosi drąsesnis, 
reiklesnis sau, darbštesnis, kuklesnis ir 
visuomeniškai aktyvesnis. Tokiu būdu tikė-
jimas keičia ne tik asmens, bet ir tikėjimo 
bendruomenės papročius, kultūrą. Taip 
evangelinio tikėjimo tapatybę lengviau 
suprasti išoriškai, kultūriškai, nes jai yra 
būdingas bendruomenės raštingumas, 
darbštumas, kultūrinis išprusimas, nova-
tyvumas, turtingumas, organizuotumas, 
savarankiškumas ir panašūs patrauklūs 
bruožai.

 Prie kultūrišku būdu suvokiamo savo 
kaip reformato identiteto dar pridėkime 
aktualius visuomeninius iššūkius ir nenu-
stebkime, kad šeimose apie tikėjimą nelabai 
šnekama. Nenuostabu, kad aktyvūs baž-
nyčios žmonės savo šeimose šnekėdavo ir 
dabar šneka ne tiek apie tikėjimą Kristumi 
bei kristocentriškumą, kiek apie bažnyčios 
naujienas, reikalus, kultūringumo ir raštin-
gumo rūpesčius, apie bažnyčių šildymą ir 
muziką, apie darbą ir darbštumą, dorą ir 
dorumą. Pasižiūrėjus į pasižymėjusių, iškilių 
reformatų bei jų giminių sąrašus, jų ainių 
bažnyčioje mes dažniausiai nebeatrandame. 
Priežasčių yra ne viena – tragiška Lietuvos 
istorija, emigracija ir pan. Tačiau svarbiausia 
iš priežasčių – tyla apie Išganytoją Kristų 
namie ir šeimoje. 

Atrodytų, jog bendruomenės, parapijos, 
kunigų uždavinys yra skelbti Evangeliją. 
Tačiau  kultūrinė prieškario krikščionybė, 
sovietmetis, tikėjimo varžymas, socialinės 
revoliucijos Vakarų Europoje parodė, kad 
pasaulis turi efektyvių būdų skelbti visai 
kitokį antropocentrizmą ir varžyti viešai 
deklaruojamą krikščionišką tikėjimą. Tačiau 
privačiame šeimos gyvenime nebūtinas 
viešumas, nereikia sudėtingų teologinių 
žodžių. Užtenka paliudyti savo tikėjimą, 
pasimelsti prie šeimos pietų stalo. 

Jau įprantame prie turto, atlyginimo ir 
interesų deklaravimo, bijodami valstybės 
baudų. Tačiau neretai užmirštame, jog 
turime pareigą deklaruoti ir savo tikėji-
mą, kad vėliau nebūtume surinkti kaip 
nudžiūvusios nevertingos šakelės, kurias 
išmes į ugnį. 

Jau įprantame prie turto, atlyginimo 
ir interesų deklaravimo, bijodami 
valstybės baudų. Tačiau neretai 
užmirštame, jog 
turime pareigą 
deklaruoti ir savo 
tikėjimą, kad vėliau 
nebūtume surinkti 
kaip nudžiūvusios 
nevertingos 
šakelės, kurias 
išmes į ugnį. 
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Dievas  –  mūsų  vienintelė  viltisDievas  –  mūsų  vienintelė  viltis

Dievo atleidimo už klaidingą mąstymą; ir 
prašyk Jo, kad tau parodytų, koks Jis yra iš 
tikrųjų. Žmonės, kurie mato Dievą kaip 
Teisėją ir Tą, kuris pasmerkia, niekada ne-
patirs ir nepajaus Jo meilės. Tačiau Jis yra 
mūsų vienintelė viltis.

VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pažįsti. Tu 
žinai, kada keliuosi ir kada atsisėdu,  Tu 
supranti mano mintis.  Matai, kada vaikštau 
ir kada ilsiuosi;  žinai visus mano kelius.  
Dar mano liežuvis nepratarė žodžio, Tu, 
VIEŠPATIE, jau viską žinai.  Apglėbęs laikai 
mane iš priekio ir iš užpakalio,  uždėjai ant 
manęs savo ranką (Ps 139, 1–5).   

Frank Lauermann 
  www.jezus.lt  
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Pastebėjau, kad man nereikia tikė-
jimo suvokti, jog esu nusidėjėlė. 
Tam tereikia sąžiningumo. Ta-

čiau tikėjimas būtinas tam, kad suvokčiau, 
ką turiu Kristuje ir kiek daug man dovanota. 
Nes mano pojūčiai, netgi mano darbai gali 
tebeliudyti, kad jokio Dievo teisumo mano 
gyvenime nėra, o ypač mano charakteryje.

Ir vis dėlto, jei gyvenu TIKĖJIMU, va-
dinasi, žiūriu ne į tai, kas regima, o į tai, kas 
neregima, – žiūriu į Kristaus atliktą darbą, 
į Jo tobulą auką... Ir ką matau? Matau, kad 
Jis atnešė man SAVO TEISUMO RŪBĄ, 
kuriuo aprengė mane, kai atėjau pas Jį ir 
išpažinau Jį savo Gelbėtoju (štai kodėl Pau-
lius sako, kad mes nepažįstame vienas kito 
pagal kūną). Tuomet negalėjau patikėti, kad 

Teisumo  rūbas
AURELIJA UMBRASIENĖ 

Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris 
tiki, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėji-
mo į tikėjimą, kaip parašyta: „Teisusis gyvens tikėjimu“ (Rom 1, 16–17).

tas rūbas yra tobulas – nei per didelis, nei 
per mažas, nors jo tyrumas ir šventumas 
tikrai neatitinka mano (kūniškos) tikrovės. 
Ir būtent tai mane skatina sudužti prieš 
Dievą, džiaugtis ir verkti vienu metu, kad 
man TIEK DAUG atleista, atleista nuolat, 
atleista kasdien, ir atleista KIEKVIENAM, 
kuris TIKI.

MANO TEISUSIS GYVENS TIKĖ-
JIMU – tai be galo svarbi tikrovė, be galo 
svarbi žinia, Dievo žinia žmogui, atėjusiam 
pas Jį. Jis ištrynė prieš mus nukreiptą skolos 
raštą, – dėsto Paulius Koloso tikintiesiems. 
Tai neįtikėtina, įstabi žinia. Sakau: „Dieve, 
aš jaučiu didelę, didelę skolą Tau... Kuo 
galiu Tau atsidėkoti, ar galiu kaip nors?“ 
O Viešpats tarsi atsako: „Jėzus jau padarė 

viską, tobulai atliko, nėra jokios skolos.“ Ir 
aš negaliu nieko padaryti, kaip kad negaliu 
įkvėpti po vandeniu... Negaliu, nes Viešpats 
mane išteisino, Jis tai padarė ir atliko tobulai, 
nepalikdamas jokio „plyšio“.

O kaip su nuodėme, ar visiškai tas pats, 
kaip aš gyvenu? O jei gyvenu nuodėmėje? 
Ir tada suvokiu, kad nuodėmės pasekmės 
išlieka, nes ką žmogus sėja, tą jis ir pjaus 
(todėl ir turime perspėti vieni kitus apie 
nuodėmę), tačiau aš vis dar esu – visada 
esu, nesvarbu, nusidedu ar ne, – apsirengusi 
Jo duotu teisumo rūbu. Jo rūbas tobulas, 
tad į dangų pakliūsiu ne todėl, kad buvau 
verta dėvėti šį rūbą, o todėl, kad vertas tik 
Jis vienas, ir Jis iš savo begalinės malonės 
bei meilės, dėl aukos tą rūbą galėjo man 
įteikti... visam gyvenimui...

Ir kai išsitiesiu, pagaliau atsistoju Jo 
akivaizdoje, kai pagaliau priimu tikėjimu 
Jo dovanotą teisumą, tuomet šlovinu Jį, nes 
negaliu kitaip. Šlovinu Jį, myliu Jį, dėkoju 
Jam, nes Jis suteikė tai, ko akis neregėjo, 
ko ausis negirdėjo ir kas žmogui į galvą 
neatėjo! TEISUMAS, ramybė ir džiaugs-
mas Šventojoje Dvasioje gyvena absoliučiai 
kiekvieno tikinčiojo širdyje. Mes ESAME 
Dievo vaikai, mūsų kelionė į dangų – tai 
visokeriopa malone perpildyta kelionė!

Daug žmonių savo gyvenime 
neturi jokio pagrindo. Ir jeigu 
nutinka kažkas blogo, jiems 

žemė „slysta iš po kojų“. Ypač po skyrybų 
vyrai praranda gyvenimo džiaugsmą, nes jie 
nebežino, dėl ko gyvena, jaučiasi išnaudoti 
ir beverčiai. Tada jie pradeda piktnaudžiauti 
alkoholiu arba baigia gyvenimą savižudybe. 
Bet problema paprastai prasideda daug 
anksčiau. Būdami vaikai, jie nepatyrė meilės 
ir pagarbos, kurių jiems taip reikėjo. Jie 
neišsiugdė teisingos savigarbos, bet labai 
priklausė nuo kitų žmonių nuomonės apie 
juos. Ir jeigu kiti žmonės juos kritikuoja 
arba palieka, tada griūva visas jų pasaulis.

Dievas tokiems pažeidžiamiems žmo-
nėms nori tapti Tėvu, kuris juos palaiko ir 

Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka, 
sako Viešpačiui: „Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, ku-
riuo pasitikiu!“ (Ps 91, 1–2).

kelia jų savigarbą. Jis vienintelis gali išgydyti 
žaizdas, kurios buvo padarytos dar vaikystėje. 
Jis nori būti mūsų tvirtovė, kurioje mes sle-
piamės, jei žmonės mus palieka, nuvilia arba 
išnaudoja. Jis nenori, kad mes savo gyvenimą 
skandintume alkoholyje arba užbaigtume jį 
savižudybe. Mes Jam esame pernelyg brangūs.

Dievas, kurį mes aplankome tik sekma-
dieniais, nepadeda mums – Jis pernelyg toli. 
Mums reikalingas Dievas, kuris gyvena 
mūsų širdyse: Jėzus Kristus. Jis tamsą pa-
verčia šviesa. Jis suteikia prasmę ir tikslą 
mūsų gyvenimui. Jis atneša naują viltį ten, 
kur viešpatavo neviltis.

Kai kurie žmonės mano, jog Dievas yra 
negailestingas Teisėjas, nes apie tokį Dievą 
pasakoja kiti žmonės. Jei taip manai, prašyk 



Nr. 1  (443)  2016 m.  sausio  9  d.

Nukelta į 32 p.

Dvasingumas          31

Pamėginkime įsivaizduoti du 
tolumoje augančius medžius. 
Abu apkibę obuoliais. Turbūt 

visi pagalvotume, kad matome dvi paprastas 
obelis. Tačiau priėję arčiau, pastebime, jog 
medžiai turi vieną reikšmingą skirtumą: ant 
pirmojo medžio obuoliai natūraliai kabo 
ant savo kotelių, kaip ir tikėtumės, o an-
trasis medis nustebina – norisi jį apžiūrėti 
atidžiau, mat visi obuoliai prie šio medžio 
pritvirtinti dirbtinai... 

Kažkas daugybę valandų uoliai plušėjo, 
kad šis paprastas medis atrodytų tarsi obelis. 
Tik atidžiai apžiūrėję suvokiame, jog vaisiai 
ne išsivystė iš vidinių medžio syvų, o atsirado 
ant medžio įsikišus žmogui, kuris norėjo 
sukurti išorinę iliuziją. Visi suprantame, koks 
bergždžias tai darbas – juk apkabinėdami 
medį obuoliais nepaversime jo obelimi! 
Tačiau nujaučiu, jog ši iliustracija puikiai 
atskleidžia, kaip daugelis iš mūsų bandome 
nešti vaisių dvasiniame gyvenime.

Laiške galatams parašyta: Bet Dva-
sios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramy-
bė, kantrybė, malonumas, gerumas, išti-
kimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems 
dalykams nėra įstatymo (Gal 5, 22–23). 
Šios puikios savybės iškelia Šventosios 
Dvasios darbo tikinčiojo gyvenime grožį. 
Tai Dvasios jėga augina vaisius krikščionio 
gyvenime. Tačiau kiekvienas iš mūsų pri-
simename situacijų, kai nieko nenorėjome 
mylėti, buvome  nekantrūs, nemalonūs, 
mums trūko džiaugsmo ar susivaldymo (gal 
visa tai nutiko net šį rytą, pakeliui į darbą).

Pasijutę kaip vaisių nenešantys medžiai, 
dažnai bandome savo jėgomis daryti tai, ko 
mūsų širdyse nėra... Mes nusprendžiame rodyti 
meilę kokiam nemaloniam asmeniui, maloniai 
elgtis su erzinančiu giminaičiu ar ištikimai 
tarnauti kokiame tarnavime (nors sau nuolat 
dėl to niurzgame). Mes pasižadame daugiau 
dirbti,  labiau save disciplinuoti, patys savo 
jėgomis įveikti visas kliūtis ir pasiekti sėkmę.

Leiskite man kai ką patikslinti. Sunkus 
darbas, disciplina ir stropus triūsas yra geri 
dalykai. Juk ir apaštalas Paulius sakė: Aš dar-

MELISSA KRUGER 

Dvasios  vaisiai  ar 
teisuoliškumo  darbai

bavausi daug daugiau už juos visus (1 Kor 
15, 10). Tačiau tam, kad nebūtų klaidingai 
suprastas, jis čia pat priduria: nors ne aš, bet 
Dievo malonė, esanti su manimi. Mus paklusti 
įkvepia Dievo malonė, Šventosios Dvasios jėga.

Taigi, kai galvojame apie Dvasios vai-
sius, iškyla klausimas: Kaip įžvelgti skirtumą 
ir suvokti, ar mes bendradarbiaujame su 
Šventąja Dvasia, ar darbuojamės vieni, visko 
siekdami tik savo jėgomis ir remdamiesi į 
savo galimybes?

Teisuoliškumo „priedai“
Kai aš darbuojuosi vien savo jėgomis, 

atsiranda netikrų vaisių – galiu atrodyti kaip 
tas obuoliais apkabinėtas medis. Pasirodo, 
vaisius, kurie nėra Dvasios subrandinti, 
galima atskirti pagal du paprastai juos ly-
dinčius teisuoliškumo „priedus“: pirmasis 
teisuoliškumo požymis yra kito teisimas, 
antrasis – nusivylimas ir savigrauža.

Kai darbuodavausi savo pačios jėgomis 
ir mano pastangos būdavo sėkmingos, daž-
niausiai tai lydėdavo ir  kitų teisimas. Stebint 
kito nesėkmingus bandymus pasiekti tai, ką 
man pasiekti jau pavyko, kyla pagunda save 
aukštinti, o kitą kritikuoti: „Na, jei tik ji dary-
tų tą ar aną kitaip, jai sektųsi daug geriau...“ 

Laimei, daugybę kartų Viešpats atsargiai 
ir maloningai mane stumtelėjo nuo tos pui-
kybės šakos, ant kurios sėdėdama iš aukšto 
žvelgiau į kitus. Nukritus veidu į žemę, visas 
išdidumas ir teisuoliškumas išgaruoja. Kito 
teisimas yra bjaurus „priedas“, išduodantis, 
kad vaisiai ant mūsų medžio netikri.

O kai aš, įdėjusi visas jėgas, pavargdavau 
ar prasilenkdavau su tikslu, pasirodydavo 
antrasis „priedas“ –  nusivylimas ir savigrau-
ža: „Koks siaubingas aš žmogus... Esu visai 
niekam tikusi krikščionė. Kokia iš manęs 
nauda Karalystei? Visi už mane geresni.“ To-
kios mintys kyla ne iš nuolankios, bet iš savo 
jėgomis teisumą pelnyti siekiančios sielos. 

Ar turėčiau išsigąsti dėl to, kad negaliu 
ko nors atlikti ar esu per silpna? Suvokimas, 
kad negaliu pasikeisti be Šventosios Dva-
sios pagalbos ir veikimo, supurto klaidingą 
mano įsitikinimą, kad nesu jau tokia bloga. 
Nusivylimas yra tik kita teisimo, remiantis 
vien savo netikru teisumu, pusė.

Dvasios subrandinti vaisiai
Kaipgi mums pažinti vaisius, kurie gimė 

Šventajai Dvasiai veikiant mūsų gyvenime? 
Kaip ir tapytojas, Kūrėjas palieka parašą 
ant savo kūrinių – Dvasios darbas visada 
šlovina Kūrėją.

Kai gyvename paklusdami, į viską žvel-
giame su džiaugsmu, esame kantrūs, malonūs 
ir mylintys, mūsų širdyse kyla dėkingumas. 
Mes džiaugiamės, bet ne savo teisuoliškumu, 
o Šventosios Dvasios darbu mumyse.

Tada nebesmerkiame ir neteisiame kitų, 
nes suvokiame, kad mūsų darbai yra Dievo 
Dvasios, veikiančios mumyse, dovanos. Mes 
nežiūrime iš aukšto į tuos, kuriems sekasi 
sunkiau, bet nepaliaujame juos skatinti 
žvelgti į Jėzų. Iš Dievą garbinančios širdies 
mes sakome: Štai ateina Karalius! Buvau pra-
žuvęs, bet Jis mane atrado, buvau aklas, bet 
dabar regiu! Smerkiančio išdidumo randai 
neužgožia garbinančios širdies švytėjimo.

Ir tuomet, kai mums kas nors nepa-
vyksta, Šventoji Dvasia apsaugo mus nuo 
nusivylimo ir susikoncentravimo į save. 
Mes atgailaujame ir vėl gręžiamės į Jėzų 
su gyriumi ir padėka. Nuodėmė mūsų ne-
suparalyžiuoja, mes vis naujai pamatome 
Kristaus atliktą darbą. Mes gailimės dėl savo 
nuodėmių, bet vis labiau džiaugiamės savo 
Gelbėtoju – Jis pasiėmė ant kryžiaus visas 
mūsų nesėkmes. Todėl, pasitikėdami Juo, 
mes nuolankiai artinamės prie malonės 
sosto ir reikiamu metu randame gailestin-
gumą bei malonę.

Dvasios  vaisiai  ar 
teisuoliškumo  darbai



Nr. 1  (443)  2016 m.  sausio  9  d.

„Ganytojo“ redakcijų adresai:
Gilužio g. 15, 06202 
Vilnius,
tel. (8-5) 240 63 24,
El. paštas: ganytojas.btz@gmail.com
Seniavos pl. 8A, 46386 
Kaunas, 
tel. (8-37) 39 07 90, 

Dizainerė-maketuotoja: 
Rūta Žebuolytė

Kalbos redaktorės:
Sonata Aleksandravičienė
Žaneta Lazauskaitė 

Redaktorė Sonata 
Aleksandravičienė
Redakcinė kolegija: 
Gabrielius Lukošius, 
Anželika Krikšta po nie nė, 
Darius Širvys.

KVIEČIAME Į  
BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

VILNIAUS   KRAŠTE
VIL NIU JE  – Gilužio g. 15 sek ma die niais 11 val., ketvirtadieniais 

18.30 val.
PA NE VĖŽY JE – Urbšio g. 1 (4 a.) sekmadieniais 11 val., 

tre čia die niais 18.30 val.
UTE NO JE – Aukštakalnio g. 62 (2 a.) sekmadieniais 11 val. 
IG NA LI NO JE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15  sekmadieniais 

10 val.
UK MER GĖJE – Miškų g. 29 sek ma die niais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sek ma dieniais 12 val., 

trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUO SE – A. Baranausko a. 14 ( 3 a.) sekmadieniais 

11 val.
KU PIŠ KY JE – Krantinės g. 10-12 sekma die niais 15 val.
RO KIŠKY JE – Ne pri klau so my bės a. 31 (2 a.) sekmadieniais 

12 val.
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35 B-28  sekma dieniais 10 val.

©  „Ganytojas“. ISSN 2029-5030. Leidžia leidykla „Tikėjimo žodis“. Indeksas 960. 4 sp. l. Tir. 400 egz. Spausdino UAB „BALTO“, Utenos  41a, 08217 Vilnius.

VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio 
sekmadienį 11 val.

VI SA GI NE – Parko g. 11-18 sek ma dieniais 15 val.

KAUNO   KRAŠTE
KAU NE – M. K. Čiurlionio g. 5 (įėjimas kieme) sek ma die niais 

11 val., Seniavos pl. 8A trečiadieniais 18.30 val. 
JO NA VO JE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sek madieniais 

10 val., ant ra die niais 18.30 val. 
ALY TU JE – Kalniškės g. 2B sek  ma die niais 11 val., trečiadieniais 

18.30 val.
MA RI JAM PO LĖJE – Vytauto g. 32 (2 a., įėjimas iš šono) 

sekmadieniais 11 val. 
KĖ DAI NIUO SE – Birutės g. 14 sek ma die niais 11 val., 

trečiadie niais 18 val. 
DRUS KI NIN KUO SE – Sveikatos g. 3 /Veisiejų g. 29  sekmadieniais 

10 val.
ELEK TRĖ NUO SE – Rungos g. 14  (2 a.) sekmadieniais 

11 val.
PRIE NUO SE – Siauroji g. 3A sek ma die niais 12 val.
RA SEI NIUO SE – Jaunimo g. 2 (3 a.) sekmadieniais 11 val., 

antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
ŠIAU LIUO SE – Polifonijos salė (Aušros al. 15)  sek madieniais 11 val.
KUR ŠĖ NUO SE – Daugėlių g. 83 sek ma dieniais 11 val.
N.AK ME NĖJE – Nepriklausomybės g. 20 sekmadieniais 11 val.
RAD VI LI ŠKY JE – Laisvės alėja 8  sekmadieniais 11 val.
TAU RA GĖ JE – Birutės g. 13 sek ma die niais 11 val.
PA SVA LY JE – Svalios g. 16 sekma dieniais 11 val.
SKUODE – J. Basanavičiaus g. 33 sekmadieniais 16 val.
AK ME NĖJE – Stoties g. 30 antradieniais 19 val.
JUR BAR KE – Kęstučio g. 26-30 sek ma die niais 15 val.
VENTOJE – Ventos g. 20-50 ketvirtadieniais 19 val.
PAPILĖJE – Rudens g. 16 šeštadieniais 11 val.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
GARGŽDUOSE – Laugalių g. 9 sekmadieniais 11 val.

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė. 

28A Pearse Str.  sek ma die niais 14 val.

LONDONE (JUNGTINĖ KARALYSTĖ) – Lietuvių krikščionių 
bažnyčia Londone. 698 Woolwich Road, Woolwich, London, 
SE78LQ, sekmadieniais 11 val. 

32          Paskutinis puslapis

Tokie vaisiai subręsta tik tuomet, kai pasiliekame Kristuje: 
Pasilikite manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus 
pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, – taip ir jūs, jei nepasilik-
site manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje 
ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs negalite nieko 
nuveikti (Jn 15, 4–5). 

Nėra reikalo vargti, siekiant užsiauginti vaisių. Jis nemokamai 
dalija tai, ko mes taip trokštame. Kai mūsų šakeles prižiūri Vyriau-
siasis Sodininkas, mūsų širdis pripildo gyrius ir mūsų gyvenimas 
apreiškia Kūrėjo grožį: Aš labai džiaugsiuos Viešpačiu, mano siela 
džiūgaus Dieve! Nes Jis apvilko mane išgelbėjimo rūbais, apsiautė 
teisumo apsiaustu kaip sužadėtinį, kuris užsideda papuošalą ant 
galvos, kaip sužadėtinę, pasipuošusią papuošalais (Iz 61, 10).

Iš http://blogs.thegospelcoalition.org 
vertė Morta Mieželytė

Dvasios   vaisiai   ar  
teisuoliškumo   darbai
Dvasios   vaisiai   ar   
teisuoliškumo   darbai

Atkelta iš 31 p.

Sausio 24–31d.  
Lietuvoje viešės  
misionierė iš JAV  
Sue Yeager

Sausio 24 d. 
tarnaus Vilniaus 
bažnyčioje
(Gilužio g. 15)

Sausio 29 ir 31 d. –
Panevėžio bažnyčioje (Urbšio g. 1 (4 a.))

Sausio 30 d. 
ves seminarą moterims Panevėžio bažnyčioje
(Urbšio g. 1 (4 a.))


