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Gailestingumas,   
arba  malonės  paliesti  
„Tas, kuris trokšta gailestingumo, jau yra malonės paliestas“, – 
teigia šv. Augustinas.    

Šiandien gyvename psichologiškai atšiauriomis sąlygo-
mis, kai skatinami stiprieji, laimi ryžtingieji, pasiekia vik- 
rieji. „Sėkmės ir karjeros“ pasaulyje, atrodo, mažai vietos 
gailestingumui, gyvuoja darvinistinė „rūšių kova“. Tačiau, 
išgirdę žodį „gailestingumas“, iš karto mąstome apie ser-
gančius, sužeistus, nuskriaustuosius ir šio pasaulio „silp- 
nuosius“. O kaip šiandien yra bažnyčioje? Ar jos gyvenime 
ir veikloje vis dar rasime „tekančią“ gailestingumo srovę?

Nežinau kodėl, tačiau skai-
tydamas šią apaštalo Pauliaus 
užrašytą mintį savyje aptikdavau 
tendenciją sumenkinti tikėjimą ir 
viltį, o išryškinti meilę. Kam kreipti 
dėmesį į mažareikšmius dalykus, 
jei didžiausia vertybė yra meilė?  

RAMŪNAS JUKNA

Mes  turime  
viltį
Taigi dabar pasilieka tikėji-
mas, viltis ir meilė – šis tre-
jetas, bet didžiausia iš jų yra 
meilė (1 Kor 13, 13).
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Dievo gailestingumo 
suvokimas Bažnyčioje
Dievo gailestingumo ir malonės tema 

nuo Bažnyčios užgimimo (I a.) yra centrinė 
mokymo ir tikėjimo srovė, gaivinanti, gy-
danti ir atkurianti naują žmonių bendruo-
menę. Nors Bažnyčios istorijoje būta blogų 
darbų – užkariavimų, grobimų, persekio-
jimų, prietaringų nusikaltimų prieš kitaip 
mąstančius, – vis dėlto Dievo gailestingumo 
tema buvo jos mokymo šerdyje, skatindama 
įvairias gailestingumo tarnystes: Bažnyčia 
globojo našles ir našlaičius, ieškojo būdų, 
kaip panaikinti vergovę, rasinius ir etninius 
skirtumus. Apaštalai, Bažnyčios Tėvai, jos 
reformatoriai matė išgelbėjimą, ateinantį į 
žmogaus širdį tik per Dievo malonę, o ne 
per žmogaus pastangas tapti geresniu Dievo 
akyse. Todėl Bažnyčia skirtingais būdais 
siekė parodyti gailestingumą kitiems. Šv. 
Augustinas parašė daug traktatų apie Dievo 
pasigailėjimą, todėl vertai Bažnyčioje vadi-
namas „Dievo gailestingumo dainiumi“, 
įtvirtinusiu malonės doktriną Bažnyčios 
mokymo pamatuose. Tad ir mums, Dievo 
žmonėms, svarbu mokytis pasitikėti Tėvo 
gerumu ir parodyti gailestingumą kitiems.  

Dievo gailestingumo suvokimas yra 
pamatinė krikščioniško gyvenimo tiesa. 
Mes tapome krikščionys tik dėl to, kad 
Dievas apreiškė mums savo gailestingumą 
Jėzuje Kristuje per Jo auką ant kryžiaus. 
Bažnyčia, nesuprantanti dangiškojo Tėvo 
gailestingumo, tampa „Kaino religija“, kuri 
grindžiama nuosavo teisumo supratimais ir 

darbais, o Dievo atleidimo ieško savo pačių 
aukose, savo darbuose. Kainas, supratęs, 
kad po brolio nužudymo prarado Dievo 
palankumą, deja, ne ieškojo Jo gailestin-
gumo, bet savo jėgomis pastatė pirmąjį 
miestą – įtvirtinimą žemėje, kad pats būtų 
saugus. Todėl religiją, kai žmogus pats save 
teisina, pakelia ir šventina, galima vadinti 
Kaino tikėjimu. Kainas ieškojo saugumo už 
Dievo gerumo ir atleidimo. Jis pasitikėjo 
ne Visagalio gailestingumu, bet savo jėga. 
Tačiau Šventasis Raštas moko žmones pasi-
tikėti Dievo gerumu ir patirti Jo atleidimą.

Ką skatina gailestingumas?
Apaštalas Paulius Laiške romiečiams 

ragina kliautis ne savo pastangomis, bet 
Dievo gailestingumu: Taigi viskas priklauso 
ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet 
nuo gailestingojo Dievo. Juk Raštas faraonui 
sako: „Aš iškėliau tave, kad parodyčiau tau 
savo jėgą ir kad mano vardas būtų skelbia-
mas visoje žemėje“. Vadinasi, ko Jis nori, to 
pasigaili, ir kurį nori, tą užkietina. Gal man 
pasakysi: „O už ką tada Jis kaltina? Kas gi 
galėtų atsispirti Jo valiai?“ Ak, žmogau! Kas 
gi, tiesą sakant, tu toks esi, kad drįsti priešta-
rauti Dievui? Argi dirbinys klausia meistro: 
„Kodėl mane tokį padarei?“ (Rom 9, 15–20).

Matome, apaštalas anuliuoja žmogiškas 
pastangas siekiant amžinybės, Dievo planų ir 
Jo duoto likimo. Jis nedviprasmiškai teigia, 
kad viskas priklauso nuo Dievo gailestingu-
mo. Jei kas stovi, tai – iš gailestingumo, jei 
kas krenta, tai – pagal Jo valią. Ir kas gali su 
Juo, kuriam priklauso laikai ir amžiai, likimai 
ir pasirinkimai, teistis ir likti visiškai teisus 
Dievo akyse? Kas išdrįs bylinėtis su Dievu ir 
apkaltins Jį neteisingumu? Kas perprato Jo 
gailestingumą, kad Jam nurodytų, kas geriau?

Žmogui svarbu mokytis visur įžvelgti 
Dievo gailestingumą ir pasitikėti Jo malone. 
Taip elgėsi ir pirmoji bažnyčia, kuriai nuož-
miai priešinosi romėnų kultūros persunkta 
aplinka. Pirmoji bažnyčia stiprėjo ne savo, bet 
Viešpaties jėga. Kai tikintieji labiau suvokė Jo 
gerumą, keitėsi jų supratimas. Apaštalo Pauliaus 
pamokymai akivaizdžiai atskleidžia, kad Dievo 
malonės suvokimas skatina šias dorybes:

1. Ne pasipūsti ir atmesti Tėvą, bet Jį 
gerbti ir bijoti. „Kas gi tu toks esi, kad drįsti 
prieštarauti Dievui?“ – replikuoja Paulius, 
suvokdamas, kad Dievo gailestingumas 
mus visus atperka.

2. Dievo gailestingumo suvokimas ska-
tino atgailauti, o ne užkietinti širdį. Dievas 
gailisi mūsų ir kviečia mus pačius būti gai-
lestingus sau ir kitiems.

3. Dievo gailestingumo suvokimas skati-
no nusižeminti, o tai „nukenksmina“ žmogaus 
kūniškumo jėgą, ambicijas ir aistras. Kai 
žinau, kad viskas priklauso ne nuo manęs, 
bet nuo Dievo, neturiu kuo didžiuotis – juk 
ne mano darbai visa išlaiko, bet Dievas įkve-
pia darbus ir juos palaiko iš savo malonės.

 Koks yra Dievo 
gailestingumas?
Dažnai mes vertiname Dievo gailes-

tingumą iš žmogaus pozicijų, per savo 
teologijos, tradicijos ir  gyvenimo bei pa-
tirties prizmę. Todėl šie vertinimai būna 
subjektyvūs. Mums gali atrodyti, kad Dievo 
gailestingumas pasireiškia pozityviose 
situacijose, kai neskauda, nespaudžia, 
nėra ašarų ir liūdesio, o sunkiose tarps-
ta Jo prakeikimas... Taip nutinka todėl, 
kad mes mažai pažįstame tiesą ir meilę, 
teisingumą ir malonę, gyvenimą ir mirtį. 
Nesąmoningai mus veikia hedonizmas –  
malonumų ieškojimas – helenistinės kul-
tūros pasaulėžiūra. Graikų mitai puikiai 
atskleidžia kritusio žmogaus psichologiją ir 
gyvenimo filosofiją. Mituose įkūnyta žmo-
gaus aistra ir pyktis, įgyja dievų ir deivių, 
elfų, faunų, sirenų, dievaičių gyvenimo 
pavidalą. Mitinės būtybės gyvena nuolat 
patirdamos malonumus: nesibaigiantys 
pokyliai, besiliejantis vynas, ant sūpuo-
klių besisupančios deivės, meilės scenos 
ir nevaržoma erotika... Visa tai primena 
žmogiškosios fantazijos verpetus.

Gailestingumas,  arba  
malonės  paliesti  

Atkelta iš 1 p. 

Biblijos Viešpats ištiesia 
gelbstinčią ranką 
suklupusiam, parūpina 
namus benamiui, 
priglaudžia našlaitį, 
guodžia našlę, gydo 
sielos ir kūno ligas, apvalo 
raupsuotuosius. 

„

“

Anželika Krikštaponienė – Šiaulių 
„Tiesos žodžio“ bažnyčios pastorė
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 Tad mąstydami žmogiškomis kate-
gorijomis neretai Dievo gailestingumą 
suvokiame kaip nesibaigiantį malonumą. 
Biblinis Dievo paveikslas neturi nieko 
bendra su pagoniškais mitologiniais dievų 
vaizdais. Biblijos Viešpats ištiesia gelbstin-
čią ranką suklupusiam, parūpina namus 
benamiui, priglaudžia našlaitį, guodžia 
našlę, gydo sielos ir kūno ligas, apvalo 
raupsuotuosius... Kristaus charakteris, 
gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas įkūnija 
Tėvo gailestingumą. Ši asmenybė neturi 
nei mitologinių, nei religinių analogų 
pasaulyje... Todėl tas, kas pažino Kristų, 
pažino Dievą, kas matė Kristų, matė Tėvą 
(pgl. Jn 14, 9), kas suvokė Kristaus gailes-
tingumo dvasią, Jo darbus, suvokė Tėvą. 
Bene aiškiausiai Dievo gailestingumo dva-
sią perteikia Kalno pamokslas Evangelijos 
pagal Matą 5 skyriuje: Greitai susitark su 
savo kaltintoju, dar kelyje į teismą [...]. Jei 
kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo 
tuniką, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas 
verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. 
Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs 
pasiskolinti nenusigręžk. Mylėkite savo 

Gailestingumas gali visaip 
pasireikšti: vieniems 
gailestingumas yra 
džiaugsmas po ilgo 
liūdesio, kitiems – ašaros, 
kurios veda atgailos keliu.

„

“

priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite 
gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės 
už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad 
būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje; 
Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems 
ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir 
neteisiųjų (Mt 5, 25. 40–45).

Matome, kad Dievo gailestingumas, 
kaip ir pats Dievas, nėra aprėpiamas ir iš-
semiamas. Dievas – geras ir geriems, ir 
blogiems. Jis skatina mus būti jautrius nu-
skriaustiems, sužeistiems žmonėms, ragi-
na mus gyventi taikos dvasia, nepasiduoti 
piktumui, bet gerumu nugalėti blogį.

Todėl gailestingumas gali visaip pa-
sireikšti: vieniems gailestingumas yra 
džiaugsmas po ilgo liūdesio, kitiems –  
ašaros, kurios veda atgailos keliu. Juk 
pats Dievas laimina bei guodžia liūdin-
čius ir džiaugiasi drauge su besidžiau-
giančiais. Vieniems gailestingumas –  
pažado išsipildymas, kitiems – dykuma. 
Juk tai – paties Dievo kuliamoji, kurioje 
paliekami pelai, kad pažadai būtų paveldėti 
tikėjimu ir ištverme. Vieniems Jo gailestin-
gumas yra mirtis, o kitam – gyvenimas, 
nes mes nežinome, kas geriau – mirtis ar 
gyvenimas. Tai, kas mums atrodo baisu, Jo 
akyse yra gera ir teisinga. Dieve nėra blogio, 
nes Jis yra šviesa, o kas atrodo bloga mūsų 
akyse, labai dažnai būna gera Dievo akyse, 
nes Jis veda mus į amžinuosius namus. 

Jo gailestingumas aukščiau už žmogaus 
mintis, kaip dangus yra aukščiau žemės. Belie-
ka žvelgti į pasaulį Jo gailestingumo žvilgsniu 
– toks turėtų būti krikščionio požiūris, taip 
Kalno pamoksle Kristus skatina žiūrėti į pa-
saulį savo mokinius. Bažnyčia šiame pasaulyje 
pašaukta gyventi gailestingumo dvasia, vadi-
nasi, ji pašaukta būti kitokia bendruomene.

Sveika, Rūta, dėkoju už klausimą 
ir tai, kad pasidalijote savo situ-
acija, kuri yra žmogiška ir tarp 

mūsų vis pasitaikanti. Štai keletas minčių, 
galbūt padėsiančių darant vienokį ar kitokį 
sprendimą.

Nors evangelikai (protestantiškos 
arba reformuotos tradicijos krikščionys) 
ir Romos katalikai išpažįsta tas pačias svar-
biausias krikščioniško tikėjimo tiesas –  
pavyzdžiui, išvardintas Apaštalų tikėjimo 
išpažinime, – vis dėlto mokymą apie bažny-
čią ir sakramentus supranta gana skirtingai. 
Priklausydama bendruomenei, tikėdama 
Viešpaties vardą, per Šventąją Dvasią aug-

Klausiate  pastoriaus
Laba diena, priklausau „Tikėjimo žodžio“ bendruomenei. Itin 
artima mano draugė, kuri yra katalikė, prašo manęs tapti jos 
dukters krikšto mama katalikų bažnyčioje. Kūdikystėje aš pati 
buvau pakrikštyta katalikų bažnyčioje, tačiau Pirmosios komunijos 
ten negavau. Kaip man derėtų šiuo atveju elgtis? Ar priimti Pirmąją 
komuniją ir tapti krikšto mama (taip galėsiu tikrai būti tas žmogus, 
kuris paaugusiai mergaitei skelbs Evangeliją) ar atsisakyti? 

Rūta, 26 m. , Vilnius

dama malonėje ir patvirtindama savo tikė-
jimą dalyvavimu Viešpaties Vakarienėje, jūs 
jau turite Kristaus bendrystę (komuniją). 
Tikime, kad nėra kelių komunijų ar kuri, 
teikiama kurios nors bažnyčios, būtų pra-
našesnė už kitas. Todėl „pirmoji komunija“ 
ir krikštamotės pareigos kitoje (Romos 
katalikų) bažnyčioje, mano manymu, jums 
nei ką pridėtų, nei atimtų, o troškimas at-
siliepti į jūsų draugės prašymą yra jautrus, 
pagirtinas ir neprieštarautų evangeliškiems 
įsitikinimams.   

Deja, ne viskas taip paprasta, jei su-
prantame ir rimtai vertiname Romos ka-
talikų bažnyčios mokymą šiais klausimais. 

Priklausydama protestantiškai tradicijai ir 
būdama evangeliškos bažnyčios narė, Romos 
katalikų bažnyčios požiūriu, jūs neturite „ti-
kros“ komunijos, nes tikras Kristaus kūnas 
teikiamas tik šiai bažnyčiai tarpininkaujant. 
Tokia pretenzija į išskirtinę galią ir savo 
bažnyčios išskirtinumą glumina ir, protes-
tantiškos teologijos požiūriu, nedera nei su 
Šventuoju Raštu, nei su Bažnyčios istorija, 
nei su nuoširdžia ekumenine laikysena. 
Vis dėlto toks yra oficialus Romos katalikų 
bažnyčios mokymas. Todėl priėmus ko-
muniją Romos katalikų bažnyčioje (kad ir 
vardan kilnaus tikslo), tektų pripažinti – jei 
to nedarome apsimesdami ar „dėl akių“ – ir 
sampratą apie šios bažnyčios išskirtinumą 
bei ypatingą jos teikiamų sakramentų galią.  

Manau, kad objektyviai egzistuojančių 
konfesinių skirtumų pripažinimas ir pagar-
bus susilaikymas nuo skubotų žingsnių būtų 
kur kas naudingesnis, nes padėtų vengti vis 
labiau įsigalinčio paviršutiniško požiūrio 
į tikėjimo dalykus. Mes negalime pakeisti 
praeities, ne išeitis būtų ignoruoti ar „apei-
ti“ ir esamus skirtumus. Galbūt tai paties 
Dievo duota galimybė geriau apmąstyti 
savo įsitikinimus ir įvairius tiesos aspektus? 
Išminties ir supratimo jums. 

Pastorius Darius Širvys
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Tarytum svarbiausias dalykas privalo pa-
neigti mažiau svarbų. Tačiau Biblija mus 
moko į viską žiūrėti holistiškai, tai yra ne-
praleisti nė vieno gyvenimo elemento, kad 
ir koks nereikšmingas jis mums atrodytų. 
Antai, darbu Dievą garbinantis žmogus 
privalo deramai ilsėtis, o šis poilsis įtvir-
tinamas Dievo įsakymu; Paulius, rašyda-
mas apaštališką laišką savo tikėjimo sūnui 
Timotiejui, nepamiršta duoti praktinių 
patarimų, kurie padėtų šiam įveikti fizinį 
diskomfortą ir negalavimus. Dievas labai 
atidžiai žvelgia į žmogų. Kiekviena Jo kū-
rybos bei tikėjimo dalis yra reikšminga. Ji 
turi savo vietą bendrame Dievo pažinimo 
paveiksle, nepriklausomai, ar tai yra pirmo 
ar antro plano detalė. Tad šiame straipsnyje 
trumpai pažvelkime į krikščioniškąją viltį.

Kas nutinka, kai netenkame 
vilties
Kas nutinka žmogui, bendruomenei ar 

tautai, kai ši netenka vilties? Timas Kimmelis 
atsako: Atimk iš žmogaus viltį, ir jis nieko 
neturės. Viltis žmogui yra kaip deguonis, 
kad jis galėtų efektyviai gyventi. Atimk ją, 
ir viskas taps nereikšminga. Be vilties neį-
manoma gyventi subalansuoto gyvenimo. 
Dar blogiau, praradę viltį žmonės per anksti 
pasiduoda ir per jauni miršta.  Kimmelis 
vaizdžiai nusako, kad viltis nėra tik vienas iš 
gyvenimo pagražinimo elementų, be kurio 
įmanoma išgyventi. Ne, tai iš esmės svar-
bus dalykas. Viltis yra tarytum pamatinė 
kolona, kurios netekus griūna žmogaus 
gyvenimo statinys.

Johnas Piperis aiškina, kad viltis ir 
tikėjimas yra sutampančios tikrovės. Ti-
kėjimas yra nukreiptas į esamąjį laiką, o 
viltis – tai tikėjimas būsimuoju laiku. Tad 
praradęs viltį žmogus praranda tikėjimą 
ateitimi. Ši tampa neaiški, galbūt priešiška 
ar net grėsminga. Vilties praradimas veikia 
žmogaus sielos gyvenimą – nuolatinis ne-
užtikrintumas ir įtampa ilgainiui pažeidžia 
žmogaus emocinę gerovę.

Tačiau vilties praradimas paveikia ne 
tik vidinį asmens gyvenimą, bet ir jo so-
cialinius ryšius su kitais. Piperis rašo: Jei 
mūsų ateitis nesaugi ir neturime Dieve už-
tikrintumo, tuomet mes tampame pernelyg 

Mes  turime  viltį nerimastingi. Tai sužadina paralyžiuojančią 
baimę arba besaikį norą kontroliuoti. Ga-
liausiai mes galvojame tik apie save pačius, 
savo ateitį, mūsų problemas  ir potencialą; 
tai mums trukdo mylėti savo artimą.  Pasiro-
do, ši vidinė įtampa, kurią sukelia neviltis, 
persikelia ir į socialinius santykius. Viltį 
praradę žmonės nustoja rūpintis kitais. 
Nebetikėdami, kad gyvenimas rytoj gali 
būti geras mums, nebetikime, kad jis toks 
gali būti ir kitiems. Praradę viltį sau, mes 
jos neturime ir kitiems.

Ši vilties nebuvimo būsena artima pe-
simistiniam XX amžiaus egzistencialistų 
mąstymui. Jie tvirtino, kad šis gyvenimas 
neturi jokios vilties. Tiesa, žmogus gali 
išsigalvoti sau viltį, kad jam būtų geriau. 
Tačiau tai iliuzinė, o ne reali viltis. Taip 
suprantamas ir piešiamas pasaulis yra ne 
tik beviltiškas, bet ilgainiui tampa ir be-
prasmiškas.

Pažvelkime į mūsų tautos socialines 
problemas. Mes Europoje pirmaujame 
vartodami alkoholį, gausiai vartojame 
psichotropinius ir raminamuosius vaistus, 
beveik 10 000 negimusių vaikų kasmet 
tampa abortų aukomis, mūsų visuome-
nėje gausu vaikų namų (didžioji dalis ten 
gyvenančių vaikų turi gyvus biologinius 
tėvus, kurie nepajėgia jais pasirūpinti), 
pirmaujame pagal savižudybių skaičių –  
beveik 1 000 Lietuvos gyventojų kasmet 
savo noru pasirenka mirtį, galiausiai emi-
gracija, pasiekusi epidemijos lygį – iš Lie-
tuvos išvyko daugiau nei pusė milijono 
gyventojų. Visi šie socialiniai rodikliai 
atskleidžia, kad mūsų tauta stokoja vilties. 
Nemaža dalis žmonių nemato šios šalies 
ateities, gyvenimo ir darbo čia prasmės. 
Žmonės neatranda jėgų auginti savo pa-
čių vaikus ar net vertinti savo gyvybę. 
Atrodytų, jog esamą situaciją geriausiai 
apibendrina šios apaštalo Pauliaus mintys: 
Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti 
nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado 
sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje 
(Ef 2, 12).

Kas yra mūsų viltis?
Mums ir mūsų tautai reikalinga stipri 

viltis, tokia jėga, kuri įgalintų tikėti ateitimi 
bei padrąsintų rūpintis savo ir artimų-
jų gyvenimu šiandien. Humanistai siūlo 
tokios vilties ieškoti pačiame žmoguje ar 
jo sukurtuose dalykuose: tyrose kūdikio 
akyse, žmogaus pasiekimuose, socialinėse 
ar politinėse reformose, technologijose, 
visuomenės progrese ir t. t. Pats žmogus 
turėtų tapti savo viltimi. Tokių populiarių 
„motyvacijų“ gausu ir socialiniuose tink- 
luose. Tačiau tokia viltis nėra krikščioniška. 
Krikščionių viltis remiasi į Kristaus atliktą 
darbą ir į Dievo žodyje skelbiamus Dievo 
pažadus.

Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš 
savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus 
prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai 
vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir 
nevystančiam palikimui, kuris paruoštas 
jums danguje. Dievo jėga per tikėjimą 
jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris pa-
rengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo 
džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai 
kenčiate įvairiuose  išmėginimuose, kad 
jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už 
pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirtą, 
būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir 
šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs my-

Atkelta iš 1 p. 

Krikščioniška viltis remiasi 
ne mūsų pastangomis, 
jėgomis ar asmeninėmis 
savybėmis, bet Kristumi: Jo 
darbu ir Jo žodžiais.

„

“

Ramūnas Jukna – Panevėžio evangelinės 
bažnyčios pastorius
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lite Jį, nors ir nesate Jo matę; tikėdami Jį, 
nors ir neregėdami, džiaugiatės neišsako-
mu ir šlovingiausiu džiaugsmu, gaudami 
jūsų tikėjimo tikslą – sielų išgelbėjimą  
(1  Pt  1, 3–9).

Evangelinis teologinis žodynas krikš-
čionišką viltį apibrėžia šiais žodžiais: 
Krikščioniška viltis tvirtai remiasi Dievo 
žodžiais ir veiksmais. Dievo pažadai yra 
patikimi. Jėzaus prisikėlimas yra svar-
biausias vilties pamatas. Dievas per Kristų 
įveikė mirtį, tad šiandien krikščionys gali 
gyventi su pasitikėjimu. Kad ir koks tamsus 
būtų šis amžius, krikščionys regi besiarti-
nančią šviesą. Žmonėms reikia vilties, ir 
viltis, kuri grindžiama asmeniniu Dievo 
pažadu, yra saugi. Saugi viltis yra svarbi 
socialine prasme, nes ji išvaduoja žmones 
iš materializmo ir natūralaus savanaudiš-
kumo. Krikščioniška viltis suteikia saugu-
mą dėl ateities ir leidžia su meile šiandien 
dalintis geru su kitais.  

Krikščionio užtikrintumas, kad Jėzaus 
Kristaus prisikėlimas yra geroji naujiena 
kiekvienam žmogui ir kad visi Dievo pa-
žadai yra patikimi, sukuria tvirtą pamatą, 
jog ateitis, kad ir kokius išbandymus tektų 
patirti, yra saugi, nes Dievas yra su mumis. 
Tikėjimas ir viltis gimdo saugumą ir užti-
krintumą, nes jei Dievas praeityje pasirū-
pino savo tauta ir manimi, Jis pasirūpins 
mumis ir ateityje. Tai suteikia ramybę, 
padeda netrikdomai džiaugtis gyvenimu, 
darbuotis bei rūpintis kitais.

Stipri viltis pasireiškia ir socialiniame 
gyvenime. Kol mes nerimaujame, nuolat 
išgyvename dėl savęs, esame neužtikrinti dėl 
savo ateities, mes nepajėgiame dėmesingai 
žvelgti į savo artimą, padėti ir rūpintis juo. 
Johnas Piperis teigia: Viltis yra pasiauko-
jančios krikščionių meilės šaltinis.  Kadangi 
mes leidžiame Dievui rūpintis mumis, mes 
nesame susirūpinę tik savimi. Mes sakome: 
„Viešpatie, aš noriu būti čia su šiais žmonė-
mis  ryt, nes Tu būsi su manimi šioj vietoj.“ 
Tad puoselėdami krikščionišką viltį mes 
rūpinamės savo emocine būkle ir gerove, 
atrandame ramybę, galime netrikdomai 
džiaugtis Dievo duotu gyvenimu tačiau tuo 
pat metu savo dėmesį galime nukreipti ir į 
šalia esančius. Turėdami asmeninę viltį, ja 
galime dalintis su kitais. Krikščioniška viltis 
remiasi ne mūsų pastangomis, jėgomis ar 
asmeninėmis savybėmis, bet Kristumi: Jo 
darbu ir Jo žodžiais. Tai leidžia mums dos-
niai šia viltimi dalintis ir su kitais. Puoselėja-
ma viltis gimdo gerus darbus, pasiaukojimą, 

atjautą bei socialinę pagalbą. Tad stipri viltis 
yra krikščioniškos misijos pamatas.

Ugdyti viltį
Viltis, taip pat kaip ir tikėjimas, yra ug-

domas Dievo žodžiu. Taigi tikėjimas – iš 
klausymo, klausymas – iš Dievo žodžio (Rom  
10, 17). Kai mes skaitome, klausome, apmąs-
tome bei tikime Dievo žodžiu, tai ugdo mūsų 
pasitikėjimą Dievu. Dievo žodis augina ir 
stiprina viltį. Paprastas kasdienis bendravi-
mas su Dievu, Rašto skaitymas, malda bei 
aktyvus įsitraukimas į bažnyčios gyvenimą 
yra stiprios krikščioniškos vilties receptas. 

Kristus – mūsų tautos viltis
Kristus yra viltis mūsų tautai. Tikėji-

mas į Kristų yra atsakymas į mūsų tautos 
socialines problemas. Tačiau nominali 
ir nepraktikuojama krikščionybė negali 
subrandinti stiprios vilties, negali mesti 
iššūkio vyraujančiai pesimistinei kultūrai ar 
psichologiniam tautos nusiteikimui. Krikš-
čionims svarbu patirti Kristaus atnešamą 
transformaciją: perėjimą iš nevilties į viltį; 
kasdienį tikėjimo teikiamą džiaugsmą bei 
vilties ramybę – virsmą, kurio metu susirū-
pinimą savimi pakeičia rūpestis kitais. Tai 
lėtas, tačiau iš esmės asmenį ir bendruomenę 
perkeičiantis procesas, kurio centre yra Jėzus 
Kristus ir Dievo žodis. 

Tad patys būdami pripildyti vilties ir 
patyrę Evangelijos teikiamą transformaci-
ją, šią gerąją žinią galime nešti kitiems. To-
kiu būdu Evangelija gali tapti asmeniškai 
mūsų, mūsų bažnyčios, bendruomenės, 
miesto ir visos tautos viltimi.

Krikščionims svarbu 
patirti Kristaus atnešamą 
transformaciją: perėjimą 
iš nevilties į viltį; kasdienį 
tikėjimo teikiamą 
džiaugsmą bei vilties 
ramybę – virsmą, kurio 
metu susirūpinimą savimi 
pakeičia rūpestis kitais.

„

“
Atimk iš žmogaus viltį, 
ir jis nieko neturės. Viltis 
žmogui yra kaip deguonis, 
kad jis galėtų efektyviai 
gyventi. Atimk ją, ir viskas 
taps nereikšminga. Be 
vilties neįmanoma gyventi 
subalansuoto gyvenimo. 
Dar blogiau, praradę 
viltį žmonės per anksti 
pasiduoda ir per jauni 
miršta. 

(Timas Kimmleris)

„

“
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Šių metų rugpjūčio 19–21 dienomis 
Kuršėnų mieste vyko krikščioniš-
ka šventė „Vilties burės 2016“. Ją 

organizavo Kuršėnų bažnyčia „Tiesos žodis“ 
ir viešoji įstaiga „Eterna vita“. Centrinėje 
Kuršėnų miesto dalyje, ant Ventos upės 
kranto, buvo pastatyta 260 kv. m. palapinė, 
šalia kurios buvo pripūsti batutai ir paruošta 
žaidimų aikštelė vaikams. Dienomis tėveliai 
galėjo pradžiuginti savo vaikučius, leisdami 
jiems šokinėti ant batutų. Kiti vaikai žaidė 
įvairius sportinius žaidimus, kuriuos orga-
nizavo Kuršėnų bažnyčios „Tiesos žodis“ 
sekmadieninės mokyklos mokytojai. 

Nuo 16 valandos, pasitelkiant multi-
mediją, vyko interaktyvus krepšinio tur-
nyras paaugliams ir jaunimui. Jaunuoliai 
išgirdo ir su organizatoriais galėjo aptarti 
krikščionių NBA žaidėjų išsakytas mintis 
apie savo tikėjimą Dievu. Šeštadienį vyko 
meno pleneras – tiek maži, tiek suaugę piešė 
ar tapė Kuršėnų miestą. Vakarais šventės 
vedantysis ant scenos kalbino svečius apie 
jų patirtį einant tikėjimo keliu. Na, o po 
šios dalies vyko krikščioniškos muzikos 
koncertai: svečiavosi grupė Myradiantu iš 
Latvijos ir Arnoldas Jalianiauskas su grupe 
iš Vilniaus. Sekmadienį muzikinę šventės 
dalį užbaigė šeimininkai – grupė Emanuel 
iš Kuršėnų. Šventei baigiantis, visi drauge 
palapinėje vaišinomės, ragavome čia pat 
išvirtą „draugystės sriubą“.

Palapinė  Kuršėnuose
Pakalbinome šventės organizatorių 

Kuršėnų bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorių 
Romą Tuominį: 

Kaip kilo mintis surengti renginį 
miesto žmonėms?

Prieš kurį laiką bažnyčioje kalbėjomės 
apie Evangelijos skelbimą miesto žmonėms. 
Mąstėme apie įvairų formatą ir išraiškas. 
Prisiminėme, kad prieš gerą dešimtmetį 
buvome pastatę panašią palapinę, kurioje 
skambėjo giesmės ir Dievo žodis. Norėjosi 
pažiūrėti, kaip seksis tikinčiųjų bendruo-
menei suorganizuoti tokį renginį ir kaip jį 
priims miesto žmonės.

Ar lūkesčiai pasiteisino?
Tiesą sakant, lūkesčių neturėjome. Į šį 

renginį žiūrėjome kaip į žvalgytuves, kaip 
į pasiruošimą kitiems renginiams. Labai 
džiaugiamės už bendruomenės žmonės, 
kurie noriai prisidėjo ir vieningai darbavosi 
rengiant šią šventę. 

Darbas buvo išties labai didelis. Dar 
ruošdamiesi patyrėme įvairių trukdžių, bet 
įgijome naudingos patirties. Nerimavome 
dėl oro, nes iki renginio beveik visą mėnesį 
ir beveik kasdien lydavo. Prašėme Viešpaties 
gero oro, tad mums buvo tikras stebuklas, 
kai dieną prieš renginį beveik 16 valandų 
palapinę statėme ir sceną montavome per 
lietų, o atėjus renginio dienai nuo pat ryto 

švietė saulė, oras sušilo ir visas tris renginio 
dienas buvo puikus. Sekmadienio vakare, jau 
baigus visus palapinės bei įrangos išmon-
tavimo ir išvežimo darbus, vėl pradėjo lyti.

Džiaugiamės už žmones, kurie atėjo 
į renginį. Kai kurie gan drąsiai dalyvavo 
veiklose, kiti stebėjo iš šalies.

Mūsų bendruomenės tikintieji visas tris 
dienas bendravo su daugybe pasižiūrėti ar 
paklausyti atėjusių žmonių. Turėjome pro-
gą atsakyti į įvairiausius miesto žmonėms 
kylančius klausimus.

Kaip vertinate šventę, jai pasibaigus?
Šis po daugelio metų pirmasis bandymas 

atskleidė daugybę tokio pobūdžio renginių 
aspektų. Šiuo metu aptariame, kas pavyko, o 
ką kitais metais reikėtų daryti kitaip. Manau, 
kad tokie renginiai suvienija bendruomenę 
bendrai veiklai, padeda pamatyti įvairias spra-
gas ir silpnąsias puses, geriau pažinti žmones, 
su kuriais kartu einame tikėjimo keliu.

Dėkojame pastoriui ir pateikiame kelių 
šventėje dalyvavusių žmonių atsiliepimus:

Vygantas (Plungė): Ačiū jums, kad 
galėjau prisidėti prie šios šventės, padėti 
pastatyti palapinę. Buvo minčių nevažiuoti, 
nes skaudėjo koją ir galvojau, kad ne ką 
tegalėsiu padėti, bet čia patyriau išgydymą 
ir atgaivą. Išvykstu įkvėptas ir pakylėtas.

Janis, grupės Myradiantu (Latvija) 
vadovas: Paprastai tokie renginiai vyksta 
dideliuose miestuose. Mes šią vasarą beveik 
kiekvieną savaitgalį koncertavome skirtingose 
šalyse ir skirtinguose miestuose. Jūs šaunuoliai, 
kad surengėte tokią šventę nedideliame mies-
telyje. Koncerto metu buvo puiki atmosfera. 
Norėtume kada nors vėl čia sugrįžti.

JŪRATĖ TUOMINIENĖ

Šeštadienį vyko meno pleneras – tiek maži, 
tiek suaugę piešė ar tapė Kuršėnų miestą. 

Vakarais vykdavo krikščioniškos muzikos koncertai
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Rugpjūčio 5 dieną Biržuose 
miesto šventės metu Biržų 
pilies arsenalo salėje buvo 

pristatyta neseniai išleista Lietuvos 
Edukologijos Universiteto Istorijos 
fakulteto Mokslo ir plėtros prodekano 
docento dr. Deimanto Karvelio mono-
grafija „Iš Radvilų istorijos: Biržų kuni-
gaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 
m.“. Tai knyga apie to meto visuome-
nę: nuo elito iki prastuomenės, įvairių 
sluoksnių, luomų žmones, jų kasdienį 
gyvenimą bei darbus. Knyga apie Biržų 
kunigaikštystę, tad knyga visų pirma 
ir pristatyta Biržuose.

Biržuose  pristatyta  istoriko  
dr.  Deimanto  Karvelio  knyga

Įstatyme, kurį Viešpats davė per 
Mozę, jie rado parašyta, kad iz-
raelitai septinto mėnesio šventės     

                 metu turi gyventi palapinėse (Neh 8, 14).
Liepos 29–31 dienomis Elektrėnų ir 

Vievio „Tikėjimo žodžio“ bendruomenių 
tikintieji jau dvylikti metai iš eilės išsiruošė 
į tradicine tapusią Palapinių šventę. Patys 
aktyviausieji jau penktadienio vakare atvyko 
prie gražaus Keliakiemio ežeriuko į „Pav- 
lovlendo“ kaimo turizmo sodybą Vievio 
seniūnijoje, kiti prisijungė šeštadienio rytą. 
Šventėje dalyvavo apie 40 žmonių – vieni 
visas tris dienas, kiti kiek trumpiau.

Pradėdami stovyklauti sugiedojome 
keletą giesmių, maldoje paprašėme Dievo 
malonės ir apsaugos šiai iškylai, iškėlėme 
stovyklos vėliavą su bendrijos „Tikėjimo 
žodis“ logotipu – kryžių nešančiu avinėliu. 
Kaip ir buvome sutarę, šeštadienio pietus ga-

GINTAUTAS GRUZDYS

Elektrėnų  ir  Vievio  bendruomenių  
„Palapinių  šventė  2016“

mino elektrėniečiai, o sekmadienį – Vievio 
bendruomenės broliai ir seserys. Poilsiavo-
me, bendravome, žaidėme tinklinį, krepšinį, 
meškeriojome, deginomės, maudėmės, 
nardėme, irstėmės valtimi. Vakare įvyko 
4 komandų „protmūšis“, norintys galėjo 
pasikaitinti kaimiškoje pirtelėje, pasivaišinti 
sausainiais, pabendrauti gerdami arbatą ir 
pavakaroti prie laužo.

Sekmadienio rytą rinkomės į bažny-
čios susirinkimą didžiojoje palapinėje. 
Skambėjo gyriaus giesmės Kūrėjui, pa-
mokslavo Vievio ir Elektrėnų bendruo-
menių vadovai: Osvaldas Nenartavičius 
atkreipė dėmesį į 50 psalmę, o Gintautas 
Gruzdys rėmėsi Nehemijo knygos 8 sky-
riumi. 

Sekmadienį, sočiai papietavę, prieš iš-
siskirstydami dar ilgokai žaidėme tinklinį.
Gera gyventi palapinėse su Viešpačiu.

Rugpjūčio mėnesį penkiolikos 
krikščionių grupė iš JAV evan-
gelinės charizminės bažnyčios 

„Pasikeitimų taškas“ tarnavo Vilniuje ir 
Utenoje. Kilo idėja Lietuvoje viešinčius 
tikinčiuosius pakviesti patarnauti į Troškū-
nus. Rugpjūčio 16 d. amerikiečiai Markas 
ir Džošua su pastoriumi Dariumi Venslovu 
bei jo žmona Ina aplankė Troškūnų senelių 
namų gyventojus. Džošua, kuriam 25-eri 
metai, jau kurį laiką savo bendruomenėje 
darbuojasi kaip jaunimo pastorius. Jo ben-
dramintis 42 metų Markas yra aktyvus tos 
pačios bendruomenės narys. Abu tikintieji 
savo šalyje tarnauja vaikams bei jaunimui.

Trumpai susipažinę su svečiais, giedo-
jome šlovinimo giesmes anglų bei lietuvių 
kalbomis. Džošua savo liudijimą pradėjo 
istorija apie sūnų palaidūną. Kalbėdamas 
apie save, jis taip pat papasakojo istoriją 
apie meksikietę merginą, kuri dėl varganų 
gyvenimo sąlygų buvo tapusi prostitute, bet 
didžiulės mamos meilės paveikta grįžo namo 
ir paliko nuodėmę. Markas dalijosi įžval-
gomis iš Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus. 
Pasakodamas apie Oną iš Asero giminės ir 
teisų bei dievobaimingą vyrą Simeoną, jis 
ragino susirinkusius nukreipti akis į gyvąjį 
Dievą ir ieškoti ne žemiškųjų palaiminimų, 
bet to, kas patinka Viešpačiui Jėzui Kristui.

Tarnavimo pabaigoje Markas ir Džošua 
meldėsi, kad Troškūnų  senjorų poreikiai 
būtų atsakyti. Po to lietuvaičiai pasimeldė 
už amerikiečius.  Smagų bendravimą su 
svečiais pratęsėme prie arbatos. Troškū-
niečių liudijimai stiprino svečius, brolių 
iš svetur žinia guodė gyvenančius Troš-
kūnuose. Buvo nepaprastai gera dalintis 
bendru tikėjimu.

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Troškūnų 
savarankiško 
gyvenimo 
namuose viešėjo 
amerikiečiai
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Pristatydamas pirmąjį klausimą 
Ramūnas Jukna kalbėjo, kad šis 
Sinodas – istorinis, nes jame siū-

loma patvirtinti „Tikėjimo žodžio“ bendrijos 
ir Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios 
bendradarbiavimo dokumentą – Evangeli-
nių Bažnyčių sutarimą dėl mokymo pagrin-
dų. (Plačiau apie šią sutartį skaitykite 25 p.) 

Šis precedento neturintis tradicinės ir 
neseniai gimusios evangeliškos bažnyčių 
bendradarbiavimo dokumentas buvo priimtas 
26 Sinodo nariams balsavus „Už“ ir vienam 
susilaikius. Dėkojame Viešpačiui už malonę 
skirtingoms bažnyčioms žvelgiant viena į kitą 
regėti Neregimąjį, o ne žmonių akims lengvai 
pastebimus skirtumus.  Soli Deo gloria.

Kitą klausimą – „Tikėjimo žodžio“ ben-
drijos finansinės veiklos ataskaitą už 2016 
m. pirmąjį pusmetį pristatę finansų grupės 
nariai – Alytaus bažnyčios ganytojas Darius 
Šulskis ir Druskininkų bažnyčios vyresnioji 
Rima Bocisienė dėkojo Dievui už Jo malonę 
šioje srityje bei bendruomenėms už finansinę 
drausmę bei atsakingumą. Taip pat buvo 
siūloma tęsti bendrijos pareigybių reformą, 
remti atskiras visai „Tikėjimo žodžio“ ben-
drijai svarbias sritis (medijų tarnystę, vaikų 
stovyklas, pastorių išvykas), mąstyti apie kitas 
strategiškai svarbias finansinių išteklių panau-
dojimo sritis, pavyzdžiui, paramą misijų vei-
klai, didinti finansinių sprendimų skaidrumą, 
užtikrinti atskaitomybę naudojant išteklius 
bei atskaitomybę bendruomenių nariams.

Įvyko  „Tikėjimo  žodžio“  
bendrijos  Sinodas

Pastorius Ramūnas Jukna pristatė pasto-
racinės tarybos ataskaitą, kurioje apžvelgė 
svarbiausius „Tikėjimo žodžio“ pastorių 
nuveiktus ar jų ugdymui skirtus darbus. 
Tarp jų pirmiausia paminėtinas šiame Si-
node patvirtintas Sutarimas su Evangelikų 
reformatų bažnyčia, taip pat svarbus mūsų 
Bendrijos pastorių dalyvavimas tarptauti-
nėse krikščioniškose konferencijose, kurių 
šiemet buvo net dvi:

•  Gegužės 21–26 d. Vyslos mieste 
(Lenkijoje) vyko ganytojams ir teologams 
skirtas tradicinis renginys – „Europos lyde-
rystės forumas 2016“ (European Leadership 

Forum). Mūsų bendrijai jame atstovavo 
pastoriai Gabrielius Lukošius, Ramūnas 
Jukna, Darius Širvys, Jurgita Kučinskienė 
ir Darius Aškinis.

•   Birželio 15–22 d. pastorius Ramūnas 
Jukna dalyvavo tarptautinės organizacijos 
RREACH Tailando sostinėje Bankoke su-
rengtame didžiuliame renginyje – Global 
Proclamation Congress (Pasaulinis skelbimo 
kongresas), kurio tikslas – apjungti ir įgalinti 
pastorių bei tarnautojų ugdytojus visame 
pasaulyje, kad jie pasišvęstų artimiausiais 
metais ugdyti tarnautojus.

Dalyvavimas tokiuose renginiuose ne 
tik stiprina į juos vykstančius tarnautojus, 
kurie išgirsta ir išgyventa žinia vėliau dalijasi 
su tikėjimo bendražygiais ir bendruome-
nėmis, bet ir padeda stiprinti tarptautinius 
ryšius, mažinti Bendrijos atskirtį, artimiau 
pažinti ir įsitraukti į tarptautinę ev,angelinių 
bažnyčių šeimą. Pastoriai Ramūnas Jukna 
ir Gabrielius Lukošius ragino ne tik pasto-

rius, bet ir kitus bendruomenių tarnautojus 
planuoti laiką, finansinius išteklius ir vykti 
į lapkričio 9–12 d. Kijeve vyksiantį Rytų 
Europos lyderystės forumą bei nuo rudens 
pradėti registruotis į kitų  metų Europos 
lyderystės forumą.

Tarp svarbios veiklos taip pat buvo 
paminėti seminarai pastoriams su Chrisu 
Lewisu ir Darylu McCarthy, mūsų pastorių 
dalyvavimas EBI veikloje, TV laidoje ir kt.

Svarstant klausimą apie „Tikėjimo 
žodžio“ bendrijos pareigybes – bendrijos 
vadovo, Aukštaitijos, Kauno, Šiaulių regio- 
nų vadovų, vaikų ir paauglių pastoriaus, 

Š. m. rugpjūčio 15 d. Panevėžio evangelinė bažnyčia maloniai priėmė 
visų „Tikėjimo žodžio“ bažnyčių ir bendruomenių ganytojus – vyko „Tikė-
jimo žodžio“ bendrijos vasaros Sinodas, kuriame dalyvavo 27 „Tikėjimo 
žodžio“ ganytojai ir du svečiai iš Evangelikų reformatų bažnyčios: kuni-
gas Raimondas Stankevičius ir Sinodo kuratorius Holgeris Lahayne. Prieš 
pradedant svarstyti „Tikėjimo žodžio“ bendrijai svarbius klausimus, susi-
rinkusiuosius pasveikino Panevėžio evangelinės bažnyčios kvietimu Si-
nodą pagerbęs Seimo narys Povilas Urbšys, linkėdamas visiems būti ve-
damiems Šventosios Dvasios. Pastorių tarybos pirmininkas, Panevėžio 
evangelinės bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna dalijosi mintimis apie 
pastoriaus tarnystę pagal neseniai Tailande vykusiame pastorių ugdy-
mo kongrese RREACH skambėjusį Dono L. Daviso pamokslą (pagal 2 Tim 
2, 1–13): pastoriaus tarnystės pamatai – tai kančia, ištvermė ir malonė.

DALIA JANUŠAITIENĖ

„Tikėjimo žodis“ bendrijos sinodas su svečiais (dešinėje) iš Evangelikų reformatų bažnyčios
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jaunimo vadovo – buvo pabrėžta, jog jos 
būtinos, siekiant, kad „Tikėjimo žodžio“ 
bendrija išliktų kaip atskiras vienetas, kuris 
vienija, stiprina ir palaiko atskiras ben-
druomenes. Buvo nuspręsta suformuoti 
darbo grupę, kuri parengtų ir išsiuntinėtų 
klausimyną, padėsiantį geriau suprasti, ko-
kius lūkesčius atskiros bendruomenės kelia 
bendrijai, ir, galiausiai, atsižvelgiant į gautą 
informaciją, parengti atskirų pareigybių 
aprašymus.

Iš pareigų pasitraukus pastorei Zitai 
Čekavičienei, Sinodas Alytaus bendruome-
nės vadove administracinėms funkcijoms 
vykdyti patvirtino ordinuotą šios bendruo-
menės vyresniąją Aldoną Latauskienę. Taip 
pat buvo atnaujinta Pastorių taryba – Sinodo 
nariai pritarė Kauno regiono pasiūlytai 
Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios 
pastoriaus Giedriaus Ažuko kandidatūrai 
bei patenkino pastoriaus Andriaus Bernoto 
prašymą atsistatydinti iš Pastorių tarybos 
dėl užimtumo.

Sinodas išklausė Ignalinos bažnyčios 
pastoriaus Dariaus Aškinio kalėjimų ka-
pelionų tarnystės pristatymą. Pastorius 
paminėjo, kad kitų metų sausį šiai tarnys-
tei sukaks dvidešimt penkeri metai – jau 
ketvirtį amžiaus mūsų bendrijos broliai, tarp 
kurių galima paminėti Kėdainių bažnyčios 
pastorių Alvydą Stankevičių, Vievio bažny-
čios ganytoją Osvaldą Nenartavičių, lanko 
nuteistuosius, skelbdami jiems išteisinimo 
Kristuje ir naujo gyvenimo žinią. Taigi tai ir 
evangelizacinė, ir ganytojiška tarnystė. Si-
nodas pritarė kapelionystės idėjai ir paskyrė 
Darių Aškinį „Tikėjimo žodžio“ bendrijos 
kalėjimų kapelionu.

Sinodui baigiantis, Evangelikų reforma-
tų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevi-
čius ir pastorius Gabrielius Lukošius pristatė 
Lietuvos Respublikos Seimo sprendimą 
2017 metus Lietuvoje paskelbti Reforma-
cijos metais. Gabrielius Lukošius pabrėžė, 
jog tai puiki proga Lietuvai skelbti žinią, 
kad Evangelija, Reformacija ir lietuvybė 
neatsiejamai susijusios. Greta valstybės iš 
dalies finansuojamų renginių, prie kurių 
drauge su Evangelikų reformatų bažny-
čia planuoja prisidėti ir „Tikėjimo žodžio“ 
bendrija, svarbu šią svarbią Reformacijos 
500 metų sukaktį paminėti ir bendrijos 
mastu bei atskirose bendruomenėse – buvo 
nuspręsta apsvarstyti galimus renginius 
vietinėse bendruomenėse, parengti jų pla-
ną, galbūt surengti bendrijos konferenciją 
„Besireformuojanti bažnyčia“.

Kitas Sinodas vyks 2017 m. sausio 14 d.  
Kėdainiuose.

 Š. m. liepos 23-28 d. per Lietuvą mynė 
krikščioniško dviračių žygio aplink pasaulį 
dalyviai iš Ukrainos, skelbdami žinią „Pa-
saulis be našlaičių“. Tarptautinį dviračių žygį 
nuo 2011 m. organizuoja aljansas „Ukraina 
be našlaičių" – visą Ukrainą apimantis ju-
dėjimas, jungiantis neabejingus žmones, 
organizacijas, dirbančias formuojant visuo-
menės nuomonę apie pagalbos vaikams ir 
šeimoms svarbą, motyvuojant tikinčiųjų 
bendruomenes praktiniam tarnavimui vai-
kams ir šeimoms. Žygiui vadovavo pastorius, 
Ukrainos kariuomenės kapelionas, labdaros 
fondo „Piligrimas“ bei daugybės reabilitacijos 
centrų įkūrėjas ir vadovas Genadijus Moh-
nenko. Daugelį metų pastorius gelbsti vaikus, 
paauglius ir suaugusiuosius iš įvairiausių 
priklausomybių, gatvės ir skurdo. Jis įkūrė 
37 reabilitacijos centrus Ukrainoje, šeimynas 
našlaičiams, didžiausią posovietinėje erdvėje 
reabilitacijos centrą vaikams. Pastoriaus šei-
ma, kurioje auga trys vaikai, priglaudė dar 
32 gatvės vaikus.

Nuo žygio pradžios 2012 m. Vladivos-
toke šiandien dviratininkai jau įveikė apie 17 
tūkst. kilometrų, ir šis skaičius kasdien didėja. 
Dviratininkų komandai priklauso iš gatvės 
surinkti ir pakeitę gyvenimus benamiai, be-
globiai, narkomanai, ŽIV užsikrėtę vaikai, 
kuriems Genadijaus pasiaukojimas padėjo 
tapti Ukrainos čempionais, muzikantais, 
baigti mokslus, sukurti šeimas. Liepos 23 d.  
dviratininkų komanda, kurią sudarė apie 
penkiolika dalyvių (nes ne visiems pavyko 
gauti vizas), iš Lenkijos atvyko į Alytų, 25 d.  
tarnavo Vilniuje (tarnavo Biblijos kelio bažny-
čioje bei lankėsi krikščioniškos radijo stoties 

Dviratininkų  žinia  Lietuvai – 
„Pasaulis  be  našlaičių!“ 

XFM studijoje), 26 d. – Ukmergėje, o 27 d. – 
Panevėžyje, iš kurio išvyko į Jelgavą ir Rygą.

Džiugu, kad dviratininkai į savo maršrutą 
įtraukė net dvi „Tikėjimo žodžio“ bendrijos 
bažnyčias – Ukmergės krikščionių evangelikų 
bažnyčią ir Panevėžio evangelinę bažnyčią.

Pasak Genadijaus Mochnenko, šių metų 
dviračių žygis apims dešimt šalių (Ukrainą, 
Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, 
Švediją, Norvegiją, Daniją ir Vokietiją), tęsis 
apie 5000 km ir truks apie du mėnesius. Kie-
kvieną dieną jo dalyviai numina 100–120 km.  
Į žygius jų dalyviai leidžiasi tik vasarą, nes 
nemažai daliai dviratininkų vis dar reikia 
lankyti mokyklą. Ir nenuostabu, juk jauniau-
siam šių metų žygio dalyviui vos aštuoneri.

Tarnavimų metu žygio dalyviai stengiasi 
atkreipti dėmesį į siaubingas gyvenimo sąlygas 
vaikų namuose, pasakoja apie tai, ką tenka pa-
tirti ten gyvenantiems vaikams. Maždaug kas 
tris dienas Ukrainos internatuose dėl ligos ar 
nelaimingo atsitikimo miršta vaikas, jų auklėti-
niai, kurių daugelio tėvai gyvi, neįgyja reikiamų 
socialinių įgūdžių, o suaugę dažnai nesugeba 
užmegzti šeimos ryšių, rasti vietos visuomenėje. 
Genadijaus devizas – „Kiekvienas vaikas turi 
turėti šeimą“. „Dangiškojo Tėvo meilė, kurią 
patyrėme, skatina tikinčiuosius atverti savo 
namų ir širdžių dalis našlaičiams. Dalydamiesi 
meile su šiais vaikais tėvai nenuskriaudžia savo 
šeimos, o priešingai – neįtikėtinai ją praturti-
na“, – šios mintys įtikinamai sklinda iš lūpų 
žmogaus, kurio vaikai nuo mažens mokomi 
pasidalyti ne tik žaislais, bet ir tėčiu bei mama.

Dėkojame Viešpačiui už malonę nors 
truputėlį prisiliesti prie šio dvasios milžino 
tarnavimo.
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Prieš paguldydami savo vaikus į 
lovas, mes su žmona giedame 
giesmes ir meldžiamės. Šiuos 

mūsų įpročius perėmė ir mūsų vaikai: dukra 
kartais ir viena pradeda giedoti, o sūnus taip 
pat tyliai niūniuoja giesmių melodijas. Po 
to jie abu nulenkia galvas ir ištaria „amen“. 
Manau, kad kartodami giesmių žodžius jie 
tikrai nesupranta ir neįžvelgia krikščioniško 
tikėjimo prasmės, nesuvokia, kokia skola 
sumokėta už juos, ir kitų subtilybių, bet jie 
jau renka „perlus“. 

Mes giedame giesmę „Ateik prie vers-
mės“. Giesmė parašyta pagal 1-ąją Samuelio 
knygą, kurioje skaitome: Samuelis pastatė 
akmenį ir jį pavadino Eben Ezeru, sakyda-
mas: „Viešpats mums padėjo iki šios vietos“  
(1 Sam 7, 12). Dievas išgelbsti savo žmones –  
tai viena svarbiausių Šventojo Rašto temų.  

Eben Ezero akmuo buvo „pagalbos 
akmuo“. Jis turėjo padėti puoselėti šios ir 
būsimų kartų tikėjimą. Kaip Dievas gel-
bėjo žmones Samuelio dienomis, taip Jis 
padeda ir mums su žmona. Šiandien mes 
nededame akmens Čikagos viduryje, bet 
prisimename istorijas, liudijančias apie dva-
sinį išlaisvinimą, – istorijas, kurias tiesiog 
būtina pasakoti savo vaikams, pradedant 
giesmėmis ir maldomis.

Dalinkimės su vaikais 
tikėjimu
Man įdomu pamąstyti, ką vėlesnės kar-

tos manė apie Samuelio padėtą akmenį. 
Bandau įsivaizduoti, kad kai kurie, žvelg-
dami į jį, žavėjosi Dievo ištikimybe, bet esu 

JASON HELVESTON 

Kodėl  mokome  savo   
vaikus  būti  krikščionimis?

įsitikinęs, jog buvo ir tokių, kurie ne itin  
domėjosi jo istorija. Galbūt jie manė, kad 
jis simbolizuoja vieno žmogaus ar vienos 
grupės įsitikinimus ir patirtį, susijusią su 
dieviškumu, bet tik tiek. Kai kurių žmonių 
nuomone, ši istorija susijusi tik su konkre-
čiais tam tikru metu gyvenusiais žmonėms 
ir mums ji yra nereikšminga. 

Šiandien panašiai mąsto daug žmonių. 
Pavyzdžiui, kuomet kai kurie mūsų drau-
gai, taip pat auginantys vaikus, išgirdo, kad 
mes su žmona mokome savo vaikus pažinti 
Bibliją, mylėti Jėzų, būti bažnyčios dalimi ir 
melstis Dievui, sulaukėme įvairių reakcijų. 
Kadangi aš esu pastorius, dažnai sulaukiame 
bent žvilgsnio, sakančio „Tai suprantama“, 
bet dažnai po to greitai pereinama prie kitos 
temos. Bet kartais, kai turiu galimybę leistis 
į ilgesnį ir gilesnį pokalbį, išgirstu daugybę 
skirtingų reakcijų.

Kai kurie žmonės pasidalijo dvejonėmis 
ir neryžtingumu mokyti savo vaikus tikėji-
mo (tikėjimų ar perduoti netikėjimą), nes 
jie nori, kad jų vaikai savo kelią pasirinktų 
patys. Iš esmės jie sakydavo, kad „jų pa-
dėtas Eben Ezero akmuo“ yra tik jų vienų 

akmuo – jų religinė patirtis ir tikėjimas yra 
skirti tik jiems. 

Manau, žinau, iš kur visa tai kyla. Mes, 
tėvai, nenorime manipuliuoti savo vaikais. 
Mes nenorime jų versti, nenorime, kad mūsų 
vaikai taptų krikščionimis, mormonais, 
budistais, scientologais ar dar kuo vien dėl 
to, kad mes tokie esame. Mes norime, kad jie 
asmeniškai atrastų savo kelią tikėjimo link. 

Aš manau, kad toks progresyvus tikė-
jimo ir dvasingumo suvokimas tam tikra 
prasme išjudino tikėjimo pamatus. Mes 
siekiame kiekvienam tikėjimui, religijai ar 
pasaulėžiūrai suteikti lygius šansus, tačiau  
„apribodami“ tikėjimą ir jo poveikį kiekvie-
nam asmeniškai, mes iš esmės sumenkiname 
tikėjimą. Sakydami savo vaikui, kad visi 
tikėjimai yra tikri, veikiantys ir asmeniški, 
mes pasakome, kad to vienintelio tikrojo 
tikėjimo apskritai nėra. Tai reiškia, kad 
ragindami vaikus patiems pasirinkti savo 
kelią, mes pripažįstame, kad to vienintelio 
tikrojo kelio kaip ir nėra. Jeigu mes, kaip 
visuomenė, nusprendėme, kad nė viena 
religija neatspindi realybės, tuomet sutei-
kiame kiekvienam galimybę suabejoti ir 
dėl vienintelio tikrojo tikėjimo.

Bet kodėl nesivadovaujame tuo pačiu 
laisvo pasirinkimo principu ir kitose srityse? 
Juk vis dėlto neleidžiame mažamečiams žais-
ti gatvėje, tiesa? Kodėl nesuteikiame laisvės 
vaikams savarankiškai mainytis žaislais ar 
liepiame jiems valgyti daržoves? Argi lei-
džiame vaikams laisvai pasirinkti laiką, kada 
jie nori eiti miegoti, o ar sulaukę šešiolikos 

Ragindami vaikus patiems 
pasirinkti savo kelią, mes 
pripažįstame, kad to 
vienintelio tikrojo kelio 
kaip ir nėra.

„

“
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metų jie gali nuspręsti ir pasirinkti, kokių 
eismo taisyklių nori laikytis, o kokių ne? 

Mes esame labai laimingi, kad galime 
vaikams išsakyti savo nuomonę visose šiose 
situacijose, pasidalinti su jais mūsų sukaup-
ta patirtimi ir nurodyti tinkamo elgesio 
kryptis, leisti vaikams mumis pasitikėti ir 
klausyti mūsų patarimų. 

Manau, kad pagrindinis skirtumas tarp 
šių sričių yra tai, kaip mes suvokiame realy-
bę. Dažnai esame linkę manyti, jog religinis 
tikėjimas nedaug turi įtakos realiam gyveni-
mui (tai tik mūsų reikalas), o dvasingumas 
tėra vienas iš pasirenkamų dalykų. Kartais 
bandoma įteigti, jog tikėjimas yra grynai 
asmeniškas dalykas, tad bendri mokymai, 
bendri patarimai ar vaikų auklėjimo prin-
cipai yra mažų mažiausiai nelogiški, kartais 
žiaurūs ir paremti manipuliacija. Bet aš 
esu įsitikinęs, kad Dievas iš tiesų išgelbėjo 
Izraelį, argi ne taip? Dievas iš tiesų išgelbėjo 
mane, argi ne? Dievas juk iš tiesų išgelbės 
ir mano vaikus, tiesa?

Kodėl mes giedame ir 
meldžiamės?
Aš tikiu, kad Dievas mane išgelbėjo – štai 

kodėl mes giedame giesmes, štai kodėl mel-
džiamės. Štai kodėl aš pasakoju vaikams, kaip 
Jėzus mane išgelbėjo. Dėl šios priežasties aš 
pasakoju jiems, jog man vis dar reikia Jėzaus 
ir Jo malonės kiekvieną dieną. Mes pasakoja-
me jiems apie Jėzų, kad ir ką darytume, kad 
ir ką kalbėtume ar kokį filmą žiūrėtume... 
Tik bendraudami su vaikais, pasakodami ir 
perduodami jiems, kad tikėjimas yra realybės 
vizija, be jokių sentimentų, galime padėti 
jiems atrasti tikėjimą.

Kaip galimybę palikti savo vaikams 
„Eben Ezero akmenį“, mes su žmona iš-
naudojame pasiruošimo miegui laiką. Tai 
tas ramybės, taikos ir meilės laikas, kuris, 
labai tikimės, vaikams visuomet asocijuosis 
su Jėzaus ramybe ir meile. Tačiau vėliau jie 
turės ir savo patirtį. Juk Izraelis nesiruošė 
laimėti dar vieno mūšio vien dėl to, kad prieš 
tai Dievas jiems padėjo laimėti. Kiekvienai 
kartai reikalingas vis kitas akmuo. 

Dievas padėjo mūsų kartai. Jo pagalba 
labai reikalinga ir mūsų vaikams. Tikiuosi, 
kad mano vaikai jau renka „perlus“. Ir būtent 
dėl to aš nepaliauju melstis.

Iš http://www.desiringgod.org/

vertė Jurgita Ratautienė

Garažas. Tėčio. Visą laiką tai 
atrodydavo keista vieta, pilna 
įvairiausių rakandų, įrankių, 

kurie padėdavo vėl prikelti automobilius ar 
kitokius prietaisus. Vieta, kur galėdavai at-
nešti sulūžusį daiktą ir prašyti: „Tėti, kažkas 
nutiko, nebeveikia... Ar gali sutvarkyti?“ Ir 
tėtis sutvarkydavo. Visada. Kartais iškart, 
kartais tekdavo palaukti, vaikščioti pirmyn 
atgal garaže ir vis klausinėti: „Ar jau? Ar 
jau?“ Tėtis kantriai iškęsdavo mūsų min- 
džikavimus ir įteikdavo sutvarkytą mėgs-
tamą prietaisą.

Taip ir į „Tėčio garažą“ suvažiavome 
nešini palūžusiais, neveikiančiais ar mėgsta-
mais daiktais, kurių nenorėtume sugadinti, 
kuriuos tik norime pagražinti, išpuoselėti. 
Suvažiavome ir apsunkę nuo savo problemų, 
kupini įvairiausių išgyvenimų, atverdami 
savo vidų ir klausdami: „Tėti, ar gali sutvar-
kyti? Ar tai veikia gerai?“ 

Tai, kad galėjau atvykti į jaunimo sąs-
krydį „Tėčio garažas“, man buvo dovana. 
Tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Kaip 
ir kiekvieną kartą garaže gali atrasti ką nors 
dar nematyto, taip ir šis sąskrydžio savaitga-
lis man tapo keturiomis atradimų dienomis. 
Prisipažinsiu, maniau, kad suvažiuos apie 
keturiasdešimt jaunuolių, kuriuos ir taip 

EVELINA KUČINSKYTĖ

Tėčio  garažas
pažįstu iš anksčiau, ir apskritai nebus nieko 
netikėto... Bet kai vis daugiau ir daugiau kojų 
atšlepsėdavo registracijos link, vis daugiau 
jaunuolių eidavo į namelius, suvokiau: vau –  
mūsų daugiau, nei tikėjausi, ir daugiau nei 
pusės jų aš nepažįstu! Taip prasidėjo veiks-
mas nepaprastame „Tėčio garaže“.

Sveikinausi su senais pažįstamais, pri-
bėgdama stipriai apkabindavau ir džiaugda-
vausi pamačiusi atvykusius draugus, mintyse 
kartodama naujų žmonių vardus. Viso sąs-
krydžio metu kalbėdavausi. Daug. Eidama 
pasiimti ko nors iš namelio, sutikdavau ką ir 
drauge besišnekučiuodami apeidavome kelis 
ratus aplink stovyklavietę. Diskutuodavome 
Biblijos studijų grupelėse. Pradžioje ne itin 
drąsiai, bet vėliau įsismarkavusias diskusijas 
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sunkiai pavykdavo sustabdyti. Juokdavomės iš to, kaip nepapras-
tai Dievas atsako. Susiimdavome už galvų ir klausdavome: „Čia 
rimtai? Geras!“ Vėl iš naujo, giliau suvokdavome tai, ką mintinai 
išmokome augdami ant bažnyčios kilimo, – apie nepaprastą Jėzaus 
meilę ir malonę mums. Ir tai, kas tebuvo žodžiai, virsdavo stipriu 
jausmu, Dievo artumu.  

Drauge ir valgydavome. Prisėsdavome prie stalo, prie kurio 
sėdi koks naujas žmogus, ir kaskart atrasdavome, apie ką smagiai 
pakalbėti. Kartais net atrodydavo, kad sąskrydyje daugiausia... 
valgome. O valgydavome skaniai ir daug. „Suvalgytas“ kalorijas 
reikėdavo ir sudeginti, tad pirmąją dieną mokėmės šokti lindy 
hopą, kiekvieną popietę po seminarų tekdavo pabėgioti, žaidžiant 
„Big game“ (Didįjį žaidimą, – liet. k.). Kaskart vis kitoks žaidimas 
atverdavo ir skirtingas komandos narių savybes: kas drąsiausias 
bėgti į priešo bazę, kas akyliausias pamatyti paslėptą daiktą ar 
rankose iškeltą skaičių, kas lyderis, o kas pasekėjas. Be abejonės, 
daugiausiai kalorijų sudeginome paskutiniąją naktį šokdami pagal 
šokių muzikos ritmus spalvotomis švieselėmis žibančioje salėje, 
o vėliau – beveik iki paryčių toliau mokydamiesi lindy hopo ar 
būreliais vaikštinėdami.

Šlovindavome Viešpatį. Kas dieną. Ir tarsi brangi alyva išsi-
liedavo malonės pilnatvė. Melsdavomės. Mechanikai už mus, mes 
vieni už kitus. Mokėmės. Ne vien Dievo žodžio, tačiau ir tarpusavio 

Tėčio  garažas

santykių, gilinome žinias apie vyriškumą ir moteriškumą.
Ir visą laiką garaže ne vien laukėme, kol Tėtis viską sutvarkys, 

tačiau vieni kitiems ištiesdavome reikiamą įrankį ar tepalą – ben-
draudami, būdami drauge, išklausydami, paragindami, patylėdami, 
nusišypsodami. 

Drąsiai galiu pasakyti, kad iš Tėčio garažo išvažiavau ne tokia, 
kokia atvykau. Kai kurios detalės jau pakeistos, kai kurios nepraėjo 
techninės apžiūros ir jas dar reikės remontuoti. Galbūt tai užtruks, 
tačiau žinau, kad kaskart galiu užsukti pas patį geriausią Mecha-
niką – paklausti, paprašyti, ir Jis tikrai padės. 

Ačiū. Ačiū visiems mechanikams, kurie organizavo sąskrydį ar 
kitaip prie jo prisidėjo. Ačiū kiekvienam dalyviui. Ir iki susitikimo 
kituose garažuose!

Atkelta iš 11 p. 
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Ketvirčio amžiaus  
krizės aspektai
Yra mažiausiai penki jausmai, kurie 

diena iš dienos apima ir nuvilia klajojančius 
jaunus tikinčiuosius.

1. Nusivylimas
„Aš maniau, kad viskas bus geriau.“ 

„Maniau, kad būsiu geresnis.“ „Aš maniau, 
kad draugystė nenutrūks.“

Staiga mes atsiduriame prie trečiojo 
savo gyvenimo dešimtmečio slenksčio, 
o kai mums sukanka 25-eri, tikimės, kad 
išsipildys visos mūsų vaikystės svajonės. 
Deja, pasirodo, mes pervertinome savo atei-
ties galimybes. Jokių astronauto skrydžių. 
Jokių aukštų pareigų. Dar nesukūrėme ir 
šeimos, neturime vaikų. Dar nepasistatėme 
namo... „Palaukit, ar gyvenimas iš tiesų 
toks sumautas?“ Tikėtis nėra blogai, tai 
tik parodo tam tikrą mūsų lūkesčių skalę. 
Tačiau mes atsiduriame baisioje finansinėje 
duobėje, esame emociškai nepatenkinti, 
mūsų gebėjimai neįspūdingi ir mes dva-
siškai sustingę. „Aš maniau, kad sulaukęs 
tokio amžiaus jau būsiu išaugęs iš šios nuo-
dėmės.“ Gyvenimas bendrabutyje baltomis 
sienomis slegia, tad imi galvoti, kad tavęs 
laukia sunkus likimas: „Negali būti, kad 
tik tiek... Negali būti, kad tik tiek skirta...“ 
Vaikystės durys užsidaro. Ima atrodyti, kad 
nuo šiol gyvenime viskas eis tik blogyn...

PAUL MAXWELL

Kai trečiasis  gyvenimo  dešimtmetis  
atrodo  tamsesnis,  nei  tikėjotės

2. Liūdesys
„Aš ne toks laimingas, koks būdavau.“ 

„Jaučiu, kad iš esmės nesugebu pamatyti 
šviesiosios gyvenimo pusės.“ „Mano ge-
bėjimas džiaugtis tiesiog yra palaužtas.“

Diena iš dienos mūsų siela yra grau-
žiama. Kiekviena diena vis mažiau reikš-
mingesnė, labiau miglota; mažiau tikro 
grožio akimirkų ir vos šiek tiek daugiau 
nekaltų pramogų. Nesisklaidanti migla. 
Emocinis netikrumas. Dvasinis vangu-
mas. Lėtai pradedi kristi, ristis žemyn, 
skęsti. Alinantis svoris, trumparegiškas 
žvilgsnis. „Tamsa“ – per švelnus žodis tam 
apibūdinti. Sunku. Tai sekina. Tuščia. Nieko 
jaudinančio. Liūdna.

3. Beviltiškumas
„Kad ir ką daryčiau, tai neturi reikš-

mės.“ „Čia aš įstrigau visam laikui.“ „Mano 
tėvai tokie nusivylę.“ „Visiems mano drau-
gams sekasi daug geriau nei man.“ „Gyve-
nimas panašus į beprotiškas lenktynes.“

Beviltiškumas yra emocinis dalykas, 
kai vis dažniau lanko tokios mintys: „O 
Dieve, tai niekada nesibaigs...“ Tu esi ver-
čiamas grąžinti skolas, už viską sumo-
kėti... Neviltis – tai tarsi išeikvota banko 
sąskaita: „Vilties nepakanka. Tam, kad vėl 
galėtumėte imti iš šios sąskaitos, reikia ją 
papildyti – reikia sustiprinti tikėjimą.“ O 
mes nieko neturime. Tik laiškai, kuriuose 

neigiamas atsakymas, sudužusi meilė, tėvų 
ar kitų artimųjų netektys... Blogos žinios 
sukausto mus nerimu. Dėl to mes stovi-
me gėdingai tuščiomis rankomis. Visa tai 
yra vilties vagys ir negailestingi svajonių 
plėšikai. Mes apgaudinėjame save, jei ma-
nome, kad mūsų situacija, mūsų emocijos 
ir tarpusavio santykiai nėra persipynę su 
mūsų įsitikinimais, su mūsų tikėjimu. O 
kai tai miršta, užvaldo neviltis.

4. Dvejonės
„Bažnyčia nesupranta arba nemato 

problemų, su kuriomis aš kovoju.“ „Man 
atrodo, kad Dievas visą laiką mane teisia.“ 
„Nesu įsitikinęs, kad Dievas yra. O jei Jis ir 
yra, man tai nerūpi.“

Šių dienų dvidešimtmečiai labai pamėgę 
abejones. Nepasitikėjimas, skeptiškumas –  
tarsi naujai įšventintas mūsų kunigas ar 
karalius. „Dieve, jei Tavo žmonės tokie my-
lintys, tai kodėl..?“ „Dieve, jei Tu toks didis, 
tai kodėl..?“ „Dieve, jei Tu nesi sadistiška, 
abejinga dievybė, tai kodėl..?“ Vis giliau 
grimzdami į liūdesį, mes sukaustome save 
abejonėmis. Mūsų tikėjimą „Jis vėl sugrįš“ 
pakeičia „Kada nors, kai...“ Anksčiau sakę 
„Aš tikiu“, vis dažniau tariame „Aš kažkada 
tikėjau...“

5. Vienišumas
„Jau labai ilgai aš nejaučiu Dievo artumo.“ 

„Draugai pasirodė esą netikri.“ „Nėra tokios 
vietos, kurioje jausčiausi kaip namuose.“

Vienišumas – tai „didelė kančia, vienat- 
vė; visiškos tuštumos ir žlugimo būsena“. Šis 
žodis yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio deso-
lare, reiškiančio „palikti“. Vienatvė gali būti 
labiausiai gniuždanti jėga visatoje. Širdies 
skausmas, patiriamas palikus namus, gali 
pareikalauti kai ko daugiau, ne tik išminties 
ar kavos stalelio. Tai gali užvaldyti, iškreipti 
ir sužaloti mūsų sielą. Palikę namus, mes 
tarsi pirmą kartą prarandame mylinčio 
žmogaus rūpestį, globą, palaikymą, nuo-
latinę pagalbą, ir tai gali sukelti sielvartą. 
Vienas, visada vienas, todėl bejėgis. Būti 
vienišam – tai būti to tuštumos jausmo 
palaužtam. Tai mus žlugdo.

Žmogaus kūnas pradeda „mirti“ nuo 25 metų. Taigi trečiąjį mūsų gy-
venimo dešimtmetį netikėtai ima veikti galutinis nuodėmės prakeiki-
mas (Pr 6, 3): lėtai ir subtiliai tikrindamas visus „nelygumus“ jis veikia 
mūsų raiščius ir raumenų skaidulas, vis didėja mūsų kūno masės in-
deksas ir t. t. Bjauriu ir atstumiančiu būdu mes pajuntame mirtį – tiek 
emociškai, tiek bendraudami su kitais. Mirtis tarsi užmeta grandinę 
ant mūsų kūno ir lėtai traukia mus gilyn, kad atsakytume sau į klausi-
mą „Kurgi, mirtie, tavo geluonis?“ (1 Kor 15, 55). 

Trečiasis mūsų gyvenimo dešimtmetis pateikia daug atsakymų į šį 
klausimą. Tai – pereinamasis laikotarpis, kai išgyvename nesėkmes, 
desperaciją, priklausomybę, kaltinimus ir atsakomybę, suvokiame 
moralinį žlugimą, stagnaciją, jaučiame nepasitenkinimą. Trečiasis 
mūsų dešimtmetis gali būti tamsus laikotarpis.

Nukelta į 14 p. 
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Dievas ir mūsų gyvenimo 
trečiojo dešimtmečio tamsa
Kažkada Dievui – kūne įsikūnijusiam 

Kristui – taip pat buvo šiek tiek daugiau nei 
dvidešimt metų. Be to, pats Dievas juk ir 
sukūrė šį amžiaus tarpsnį. Jis mirė už tokio 
amžiaus sulaukusiuosius ir buvo prikeltas. 
Aš žinau, žinau. Galbūt jūs manote: „Tai 
neturi jokios reikšmės. Tai nieko nekeičia. 
Jėzus Kristus nieko nekeičia.“

Leslis Njubiginas yra pasakęs: „Aš nesu 
nei optimistas, nei pesimistas. Jėzus Kristus 
prisikėlė iš mirusiųjų.“ Ar Jėzus yra nereikš-
mingas? Kaip sekasi maudytis savigailos 
ir savigraužos liūne? Ar tai padeda? Ar 
tai padeda labiau nei tai, ką Jėzus jau yra 
atlikęs? Jei taip, galite toliau neskaityti šio 
straipsnio ir nebenaršyti internete. Eikite, 
gerkite ir bent jau pasilinksminkite, nes 
rytoj galite mirti (žr. 1 Kor 15, 32). Tačiau 
jei norite į ką nors įsitverti, skaitykite toliau. 
Iš tiesų Jėzus pakeičia gana daug. Štai penki 
dalykai, kuriuos Jis siūlo.

1. Atraskite prasmingą užsiėmimą
Mūsų pečius slegia daug atsakomybių. 

Tą spaudimą tikriausiai pajaučiame vos 
susidūrę su atsakomybe, ir atrodo, kad tai 
niekada nesibaigs. Tačiau tam, kad pajudė-
tume pirmyn, į kitą gyvenimo etapą, turime 
stipriai padirbėti, kad paliktume savo „senąjį 
gyvenimą“ – gerą, vaikišką, nerūpestingą, 
optimistišką, bebaimį, energijos ir didelių 
svajonių kupiną gyvenimą. Tai jau praeity-
je. Neperdedu sakydamas, kad su vaikyste 
mums reikia atsisveikinti, reikia leisti sau 
kurį laiką jos gedėti – tam, kad paliktume 
ją praeityje. „Mes kaip kiaukutiniai, kurie 
net ir perkelti į laboratorijos akvariumą ar 
restorano virtuvę kartkartėmis vis pradaro 
savo geldelę, kaip buvo įpratę savo gim-
tuosiuose vandenyse“ (Viljamas Bridžas, 
„Pereinamasis laikotarpis“). Mums reikia 
priprasti, prisitaikyti prie naujų aplinkybių.

Tamsiu ir slegiančiu pereinamuoju lai-
kotarpiu Ezras, klūpodamas ir verkdamas, 
meldėsi ir išpažino savo ir tautos nuodėmes 
(Ezr 10, 1). Žmonės ragino jį paklusti Dievui: 
Kelkis, nes tu turi tai padaryti, o mes būsime su 
tavimi. Būk drąsus ir veik (Ezr 10, 4). 

Labiau už viską mums, gyvenantiems 
trečiąjį savo gyvenimo dešimtmetį, reikia 
vieno – prasmingos veiklos. Taip mes esame 

sukurti – ieškoti, trokšti prasmingos veiklos 
ir gailėtis, jei jos nėra: mes sukurti stengtis 
gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir 
dirbti savo rankomis, – rašė apaštalas Paulius 
tesalonikiečiams (1 Tes 4, 11). Veiklumas su-
kuria tam tikrą ritmą, būtiną, kad Evangelija 
pasiektų ir pradėtų keisti mūsų suluošintas 
emocijas, kurias išgyvename šiuo amžiaus 
tarpsniu. Net sielvartaujant, gyvenant kasdie-
nį gyvenimą, norint judėti į priekį ar tuomet, 
kai reikia prisitaikyti prie aplinkybių, svarbu 
atrasti, kuo užsiimti, – veiklumas yra tarsi 
priešnuodis, padedantis įveikti ketvirčio 
amžiaus krizę.

2. Nepaliaukite svajoti
Pirma, jei jums atrodo, kad tamsa sudavė 

mirtiną smūgį vilčiai, tai jūs jau miręs. Neį-
manoma įveikti beviltiškos tamsos, jei mes 
patys ją įsileidžiame į širdį. Tačiau tai dar ne 
mirtinas smūgis. Aplankiusi neviltis – tai tarsi 
mesta pirštinė, iššūkis, ir gyvendami trečiąjį 
savo gyvenimo dešimtmetį mes turime iš-
mokti „krikščioniškosios partizaniškos kovos“. 
„Lengvai nepasiduokite nakties tamsai. Ko-
vokite, kad šviesa neužgestų.“ Kovokite, visais 
įmanomais būdais. Neviltis nėra pranašas ar 
draugas – neviltis visada kalba atžagariai ir 
nusipelno negailestingo pasipriešinimo. Su ja 
negalima flirtuoti. Tam galime pasipriešinti 
tik gyvendami dvasia. Jeremijo pranašystėje 
skaitome tokius pranašo Barucho žodžius: 
Vargas man! Viešpats prideda man skausmų 
prie mano sielvarto. Pavargau vaitodamas, 
neturiu ramybės (Jer 45, 3). Bet Dievas jam 
atsakė: Tavo gyvybę duosiu tau kaip grobį 
visose vietose, kur tik eisi (Jer 45, 5). Dievas 
kovoja drauge su mumis, jei mes kovojame. 
Apaštalas Jonas jaunuoliams rašo: Rašau 
jums, jaunuoliai, nes nugalėjote piktąjį <...> 
nes jūs stiprūs (1 Jn 2, 13–14).

Antra, tie niūrūs jausmai gali būti ne 
tokie ir niūrūs. Jie iš tiesų gali turėti tam 
tikrą prasmę, pavyzdžiui, tai gali būti tarsi 
raudona blykčiojanti perspėjimo šviesa: 
„Padaryk tai“ arba „Neužsibūk čia“. Paulius 
primygtinai ragina: Kaip Viešpats kuriam 
paskyrė, kokį Dievas kurį pašaukė, to jis ir 
toliau tesilaiko (1 Kor 7, 17). 

Ar jūs siekiate įgyvendinti savo tėvų 
ar bažnyčios, kurią lankote, svajones? O 
gal jūsų svajonės vergauja jūsų baimėms? 
Artumas su Kristumi, kurį išgyvename 
asmeniškai bendraudami su Juo, suteikia 

mums laisvę svajoti ir siekti ne kitų, bet 
savo svajonių. Dievas tau asmeniškai turi 
pašaukimą. Nebijok rizikuoti, svajok apie 
didžius dalykus Dievo šlovei.

Būti nepatenkintam – 
normalu
Ar jūs esate nepatenkintas? Nieko tokio. 

Pasaulyje keliama daugybė puotų, kurios lai-
kinai pasotina kūną, bet sielą marina badu (žr. 
Ekl 7, 2). Geriau tikėti savimi nei dabartiniu 
blogu amžiumi (Gal 1, 4). Jeigu mes patikime 
pasaulio skleidžiama žinia, kad mums kažko 
stinga, kad mes nevisaverčiai, bet tai galima 
išspręsti, pavyzdžiui, naudojantis feisbuku, 
uždirbant daugiau pinigų, daugiau mylin-
tis, dažniau užsiimant mėgstama veikla, tai 
mes esame tų dalykų vergai (Rom 6, 16). Jei 
taip, tuomet mes esame ir labiau beviltiški, 
ir turime daugiau pagrindo viltis, nei kada 
nors galėtume įsivaizduoti. Dievas pritaria 
tavo nepasitenkinimui pasaulio siūlomam 
savivokos būdui: „Didieji, vis suabejojantys 
savimi ir pajuntantys kaltę, pripažinkite Jėzų.“ 

Neapykanta sau įsiskverbia giliai – tai 
nėra pavienė mintis, tai tarsi lėkimas žemyn, 
įgaunant vis didesnį pagreitį. Mes neigiamai 
vertiname savo troškimus: galvojame, kad 
jie netobuli, ne tokie, kokie turėtų būti, kad 
jie blogi, kvaili ir nerealūs. Nesistenkite savo 
nusivylimą ar vienišumą pridengti neigiamu 
savęs vertinimu ar smerkimu, tai atves tik 
prie nejautrumo ir sąstingio. Atraskite tai, 
kas uždega. Trečiąjį gyvenimo dešimtmetį 
mus gali ištikti savotiška anestezija, kai ap-
marinamas ne tik mūsų skausmas, bet ir 
įkvėpimas, motyvacija. Jeigu mes galėtume 
atsikratyti liūdesio, kuris veikia lyg morfijus, 
suvoktume, kad nepakeliamas egzistencinis 
mūsų baimės ar nerimo jausmas ne prana-
šauja bausmę, bet sumažina iš vidaus kylantį 
skausmą. 73 psalmėje skaitome: Aš buvau 
kvailas ir neišmanantis – lyg gyvulys Tavo 
akivaizdoje. Tačiau aš nuolat esu su Tavimi, 
Tu laikai nutvėręs mano dešinę ranką (Ps 73, 
22–23). Dievas panaudoja nepasitenkinimą –  
taip Jis atskiria mus nuo gyvulių.

4. Pasitikėkite Juo
Dievas yra mylintis Tėvas. Taškas. Todėl 

Dievui rūpi jūsų problemos, jūsų santykiai su 
tėvais. Jeigu jūsų santykiai su tėvais šiurkštūs, 
nuviliantys, šalti, skaudinantys, tai yra tragedija 

Kai trečiasis  gyvenimo  dešimtmetis  
atrodo  tamsesnis,  nei  tikėjotės

Atkelta iš 13 p. 

Kelkis, nes tu turi tai 
padaryti, o mes būsime su 
tavimi. Būk drąsus ir veik 
(Ezr 10, 4). 

„
“
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ir didelė našta. Vis dėlto Dievas – jūsų tobulasis 
Tėvas – jumis rūpinasi. Jam rūpi jūsų gyveni-
mas. Deividas Paulisonas teigia: „Dinaminė 
psichologija teigia, kad asmens santykiai su 
tėvais tarsi pamojus burtų lazdele paaiškina 
visą žmogaus gyvenimą. Biblija pateikia kon-
kretesnį ir gyvenimą keičiantį paaiškinimą“ 
(„Kas būtų, jeigu jūsų tėvas jūsų nemylėtų?“).

Dievas nesitiki, kad jūs būsite Niujorko 
fi nansų centro vadovas. Dievas nenori, kad 
jūs atliktumėte šešių asmenų vaidmenis. 
Dievas nesitiki, kad mes būsime trūkumų 
neturinčios asmenybės. Dievas nenori, kad 
jūs savo jėgomis stengtumėtės kažką įveikti. 
Mes nesame palikti vieni. Mes nesame nepa-
taisomai sugadinti. Mes nesame pasmerkti 
kartoti savo tėvų klaidas (žr. 2 Kar 21, 21; 
22, 2). Mūsų dangiškasis Tėvas nesmerkia 
mūsų dėl to, kad dar nesame visiškai pasikeitę 
(2 Pt 3, 15). Jis mus pažįsta ir myli, Jis kantriai 
darbuojasi su mumis ir mumyse: Rašau jums, 
vaikeliai, nes pažinote Tėvą (1 Jn 2, 13). Jūs 
galite Juo pasitikėti – Jis myli, yra už jus, Jis 
švelniai jus pamokys, ves ir niekada jūsų 
nepaliks. Tad atsipalaiduokite. 

5. Dievo atsidavimas
Dievas yra mums atsidavęs. Tai gali skam-

bėti keistai – argi ne mes esame atsidavę Die-
vui? Argi atsidavimas nerodo pavaldumo? 
Ne. Dievas yra atsidavęs Kristui, o mes esame 
viena su Kristumi: Nebijok ir neišsigąsk jų, 
nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi; Jis 
nepasitrauks ir nepaliks tavęs (Įst 31, 6). Kaip 
Dievas yra atsidavęs ir yra su Kristumi, taip 
Jis yra atsidavęs ir mums – Jis yra su mumis ir 
už mus (Ef 1, 20–23). Dievas niekada nebus 
labiau atsidavęs mums nei dabar, net kai Jis 
sugrįš: mes turime išgelbėjimą Kristuje Jėzuje 
su amžinąja šlove (2 Tim 2, 10).

Tai gali skambėti banaliai. Galbūt. Die-
vas nežada, kad Jo tiesos visada bus tokios 
„moksliškos“ kaip jūsų magistrinio darbo 
tezės. Dievas sako tai, kas atrodo banalu, – Jis 
vėl ir vėl kartoja vieną ir tą pačią paprastą tiesą, 
nes labai dažnai mes ją pamirštame: Būkite 
drąsūs <...> Dirbkite! Aš esu su jumis (Ag 2, 
4); Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos (Mt 28, 20); Viešpats arti 
tų, kurių širdys sudužusios (Ps 34, 18).

Dievas yra su tais, kurie jaučiasi vieniši ir 
yra sudužusios širdies. „Kur? Kur Jis yra?“ Jis ... 
Jis yra ten. Kartais galima pasakyti daugiau, 
kartais ne. Galbūt jūs paprieštarausite, saky-
dami: Pajuoka plėšo mano širdį, aš pavargau. 
Aš laukiau pasigailėjimo, bet jo nėra, ieškojau 
guodėjų, tačiau neradau (Ps 69, 20). Tačiau 
Jis nesiliaus kartojęs: Kas paliečia jus, paliečia 
mano akies vyzdį (Zch 2, 8).

Iš http://www.desiringgod.org

vertė Alina Meškytė

Liuda Bažadragienė (71 m.) jau 25-erius metus 
lanko Marijampolės bažnyčią Tikėjimo žodis, yra 
išleidusi 5 poezijos knygeles: Kelias (1999 m.), 
Žingsniai (2001 m.), Troškulys (2004 m.), Tebus 
kaip nori (2009 m.), Tavo rankose (2013 m.), ir 
kuria toliau. Liuda užaugino sūnų ir dukrą, o 
dabar džiaugiasi 3 anūkėmis ir 1 proanūke. 

Rašyti eilėraščius Liuda Bažadragienė pradėjo dar be-
simokydama mokykloje, nors labiausiai šis talentas 
išsiskleidė susitikus su Viešpačiu. 

„Suprantu, kad gebėjimas kurti yra Dievo dovana. Kartą 
mūsų bažnyčioje pamokslavęs tuometinis „Ganytojo“ redaktorius 
Valdas Bačkulis kalbėjo apie Viešpaties duotus talentus, kurių 
nevalia užkasti į žemę. Tada supratau, kad jokio kito talento aš 
neturiu, tad turiu kurti, negaliu užkasti šios Dievo dovanos... Aš 
norėjau patikti Viešpačiui, būti Jo naudojama, būti tokia, kokią 
mane Viešpats nori matyti, – sako Liuda ir priduria: Norėčiau Jėzų 
mylėti daug daugiau, negu šiandien myliu, ir žinau, kad aš pati to 
pasiekti negaliu. Tad pasitikiu Jėzumi – Jis juk pažadėjo niekados 
nepalikti ir neapleisti. 

Kai meldžiuosi, visuomet prašau: „Viešpatie, tik nepaleisk 
mano rankos. Kad ir kas būtų, kur mane vedi, kaip mane vedi – 
Tavo valia. Tu žinai, kodėl aš esu čia, kokie rūpesčiai šiandien 
slegia, į kokią duobę patekau...“ Kai man būna be galo sunku, iš-
einu į laukus ir šaukiu: „Viešpatie, Jėzau, aš Tavimi pasitikiu“. Tad 
ir Ganytojo skaitytojus noriu padrąsinti: Pasitikėkime Viešpačiu 
visuomet – mums nieko kito nelieka...“

Nukelta į 16 p. 
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Aš kalbėsiu tau meilę

Aš kalbėsiu tau meilę, – įpykusiai, 
Nebepakeliančiai kančių. 
Išsigandusiai ir sutrikusiai 
Ties bedugnės slenksčiu slidžiu.

Aš kalbėsiu tau meilę, – apkartusiai
Nuo tamsos pagimdytos kaltės.
Atstumtai, apleistai ir nuvertintai, – 
Meilę, liejamą Jėzaus širdies.

Aš kalbėsiu tau meilę, – atleidžiančią,
Meilę, sklaidančią tamsą kely.
Neišduodančią ir neįžeidžiančią, – 
Ja tikrai patikėti gali.

Iš kur semies jėgų nuversti kalnus,
Ir vėl supilt, numojusi ranka?
Juk mes abi kalnams tiems nebe jaunos,
Bet tu vartai juos. Ir esi sveika.

Tik gal tai ne jėga visai, o ryžtas
Nelaukt senatvės, žvalgantis ligų?
Vien lovoje gulėdami ištyžtam, –
Tad, kas be ko, gulėti per brangu.

Kai laukiam, laikas slenka tarsi remtųs.
Ne, ne lazda, – ramentais dviem sykiu.
Pasitikintys turim būt ir kantrūs
Ir nenuleist nuo Viešpaties akių.

Ir Jo Žodžiu tikėt, kaip Žodis vertas,
Ir kliūčių, kur iškyla, nebijot.
Atsako Viešpats, kartais ne iš karto,
Tik nebedrįskime suabejot.

Ramybėje, kada sustoja laikas, 
Kai vien tik savo Viešpatį girdi,
Klausais Jo ir kalbi Jam tarsi vaikas, – 
Tėveli, eisiu ten, kur Tu vedi.

Kuris vaikelis tėvą matė mažą?
Gal niekad nenešiotas ant pečių?
Galybių Dievas mus, vaikus Jo, neša
Mylėdamas visu širdies karščiu.

Tu mano pergalė

Aš pasenau žmonėms, tačiau ne Tau,
Ištyrusiam ne išorę, o vidų.
Ne išorę, o vidų, Jėzau, gydai.
Prisilieti ir vis mažiau matau
Sarkazmą ar ironiją prabylant:
Mylėti mokaus taip, kaip Tu mus myli.
Savigailos ištirpo žavesys,
Veju lyg priešą nuosavą teisumą
Nuolankumu. Ir tramdau savo kūną
Artumo begaliniam ilgesy
Tavęs. – Savų troškimų nebepasiliekant. – 
Tu mano pergalė. Brangiausias mano 
siekis.

  

Pažadais Jo Žodžio patikėję
Ir mirties ant kryžiaus kartumu,
Nusilenkim savo Atpirkėjui,
Vedančiam į prieglobstį namų.

Kur pagarbinsim Kūrėją soste,
Kur vaikais pašauks Kūrėjas mus.
Kur kiekvieną ašarą nušluostys
Pats galybių Viešpaties Sūnus.

Atkelta iš 15 p. 
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Jei lauki savo Viešpaties

Mirtis pradėjo savo baisią pjūtį, – 
Lyg medžių lapai, pakąsti šalnos,
Juodon žemelėn gula nebebūti,
Nebesvajot, nebedainuot dainos
Draugai. – Kitų ieškot, tikėtis rasti,
Vėlu. Vienatvė beldžias įkyriai.

Gali atsisakyti tai suprasti,
Jei tu krikščionis ir jei jau mirei
Pats sau. Jei gyveni tik Jėzui Kristui.
Jei Jis tavy, ir jeigu tu Jame.
Jei lauki savo Viešpaties sugrįžtant
Visam galybių Dievo šventume.

Širdis nurimo ne pati savaime, –
Meldžiau malonės daugelį dienų.
Žinau, kad sumokėjai brangią kainą
Už mokinystę mano. Kad einu

Išbandymų keliu, ugnim nulietu,
Kad, kūnui vengiant bet kokios kančios,
Tu vis dar mokai artimą mylėti
Ir dėl Tavęs, ir dėl manęs pačios.

Viduržiemis

Viduržiemis, pats sausio vidurys
Bet nė viena dar neiškrito snaigė.
Pažvelk, vėl kyla naujas tulpės daigas,
Toks patiklus. Nors klibina duris
Kitur bėdų pridirbęs, prisisiautęs
Šiaurys. Jau lekia staugdama pūga.
Baisia, pasivėlavusia jėga
Pusnis suversdama. Kas gyvas, traukis
Iš kelio gaivalams gamtos, – arba
Pralauk namuos, šiltam urvely, gūžtoje...

Juk viskas šiam pasauly keičias greit, –
Net staugusi vilkais pūga uždūsta.
Pavasaris, pakeitęs žiemą rūsčią,
Saulelei grįžtant neužtruks ateit.

Nutiksėjo laikrodžiais

Danguje apsupo žvaigždės jaunatį,
Priešaušrio dabindamas vartus.
Nutiksėjo laikrodžiais pusiaunaktis,
Apie žemę sukdamas ratus.

O naktis, gražuolė iki šiurpulio,
Žvaigždėm tom apsigaubė pečius 
Ir į žemę nejučia nupurtė jas, –
Į gėles, į žolę, į medžius.

Tamsūs debesėliai dangų uždengė,
Gal tik lietų neša, gal audras?
Kužda man kažkas, – naktelė kužda 
man, –
Nesisielok, žvaigždės atsiras.

Nuo Tavo aukuro

Tikėjimu liepsnojančiu pagirdyk, –
Liepsna nuo Tavo aukuro liepsnos.
Išbandymuos ištyręs mano širdį, –
Kaip tyrei širdis sielos kiekvienos.

Kai vien tik Tu matai suklupus maldai,
Kai vien tik Tu girdi ir supranti,
Kada džiaugiuos ir laiminu, – ar skauda
Taip, kad sparnai nusvyra pakelti.

Ir dėl Tavęs pažemintą ištyręs,
Ir šio pasaulio gundomą šlove
Uždek! Kad Tau vienam teneščiau gyrių,
Visu gyvenimu Tau neščiau gyrių, –
Malone Tavo garbinčiau Tave.

Diena prabėgo

Diena prabėgo, artinas naktis,
Valdove, ką atneš man naujas rytas?
Žinau, namai bus ir vardai kiti, 
Ir žmonės bus kiti, dar nematyti.

O, dovanok man meilę jų varguos,
Ir teatvers jie savo Dievui širdis,
Ir te malonė Tavo juos paguos,
Ir te gerumas Tavo juos pagirdys.

Te jie laimingi bus Tava valia,
Te jie karštai ieškos Tavęs ir garbins
Pavargusia keleliuos širdele.
Juk Tu žinai, kokie seni pavargę.

Aš tik lietus

„Aš tik lietus kely, kai troškulys
Kankina širdį dulkėm kasdienybės.
Aš tik lietus, tau nešantis gyvybę,
Nes tu eini Keliu, kurį myli.

Aš tik šviesa, išsklaidanti miglas,
Ryškiau už saules tavyje suspindus.
Aš tik teisumas, vaikui reikalingas,
Jau nugalėjęs baimes jo visas.

Aš tik Esu. Tačiau Aš visame.
Ir be manęs nebūtų niekad nieko.
Aš Tas, kuris per amžius pasilieka, –
Galybių Dievas savo šventume.“

Parengta iš knygos „Tavo rankose“ (2013 m.)

Panaudoti V. VanGogh  „Alyvų medžiai“ 
fragmentai
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Ištekėjai vos 18-os. Papasakok, kaip 
su vyru nusprendėte turėti vaikelį? 

Vaikus visuomet labai mylėjau, 
tačiau po vestuvių neturėjome nuosavo būs-
to, gyvenome pas mano tėvus, vėliau nuo-
modavomės, todėl Dariui atrodė sudėtinga 
tokiomis sąlygomis auginti vaiką. Tačiau aš, 
kuri nuo vaikystės mylėjau vaikus, visaip 
bandžiau jį įkalbėti ryžtis šeimos pagausė-
jimui. Nors, baigusi vidurinę mokyklą, įgy-
vendinau savo svajonę ir tapau profesionalia 
kirpėja-stiliste ir galėjau pradėti karjerą, 
visgi pasirinkau dirbti pardavėja – kad vėliau 
galėčiau išeiti dekretinių atostogų. Tokios 
sąlygos mano vyrą tenkino, ir mes ryžomės 
pradėti kūdikį.

Kada sužinojote, jog jūsų nėštumas 
nėra įprastas?

Pirmus tris mėnesius viskas klostėsi kuo 
puikiausiai. Tik po echoskopinio tyrimo 
išgirdau gydytojos susirūpinimą, jog ji toje 
vietoje, kur turėtų būti vaikelio smakriukas, 
mato tik juodą ertmę. Tuomet pagalvojome, 
kad greičiausiai gydytoja ko nors nemato, 
gal vaikelis nusisukęs (juk jis buvo dar toks 
mažytis). Gavome siuntimą važiuoti tirtis į 
Kauno klinikas, kur sužinojome, jog mūsų 
vaikeliui tikrai ne viskas gerai. Net  gydytojai 
negalėjo suprasti, kas jam yra (Lietuvoje yra 

Sekti  Jo  pėdomis
Sekant Kristumi, ne visos mūsų gyvenimo istorijos pasisuka mums pa-
lankia kryptimi. Mirtis ir kančia – tai realybė, su kuria šioje žemėje su-
siduriame kiekvienas. Tai sukrečia, įskaudina, užgauna, palieka ilgai 
negyjančią žaizdą. 
Ką patiria sužeistas žmogus? Tai kiekvienam sveikajam tėra paslaptis. 
Tik šalia jų mes jaučiamės bejėgiai ir kalti, suvokdami juos ir mus ski-
riančią prarają. Kančios veidas nėra ir niekada nebuvo patrauklus, į jį 
žvelgti nesinori, o atrasti jame bent kruopelytę prasmės dažnai neį-
manomas uždavinys. 
Dariaus ir Ramutės Šiušų istorija – bandymas papasakoti tai, ką dažnai 
stengiamės nutylėti, pasilaikyti vien tik sau – tarsi mūsų išgyventas 
sielvartas priklausytų tik mums. Prieš dvejus metus, sužinoję, jog lau-
kiasi kūdikio, kurio vystymasis buvo stipriai komplikuotas, o gydyto-
jai nustatė rimtus apsigimimus, jie visgi ryžosi, kad ir kas būtų, kūdikį 
išnešioti ir gimdyti. Nežiūrint širdį pervėrusio skausmo ir vos gimusio 
vaikelio mirties, kurią teko skausmingai išgedėti, jie visgi įprasmino 
savo kančią, suvokdami, jog šiame kelyje buvo lydimi mylinčio Dievo 
žvilgsnio, jog ši nelaimė buvo jų tikėjimo išbandymas, sekimas Kris-
taus pėdomis, priimant ir skausmingai nešant savo kryžių.
Norėdama pažvelgti į šią istoriją iš arčiau, kalbinu Ramutę Šiušienę, 
šiandien ant rankų laikančią savo antrąjį, keturių mėnesių sūnelį.

buvę vos keli tokie atvejai), tik jų prognozės 
nežadėjo nieko gero.

Kokias gydytojų išvadas išgirdote 
vėliau?

Ilgai svarstę, aiškinęsi ir ieškoję, jie 
nustatė, jog tai labai retas Treacher Collins 
sidromas, kurį lėmė ne genetinis paveldi-
mumas, bet aplinka. Vaikelio smakriukas 
nesivystė – vietoj jo jis turėjo tuščią ertmę, 
taip pat jis neturėjo vienos ausytės, nebuvo 
aišku, ar vystosi vidaus organai. Tuo metu ėjo 
aštuoniolikta nėštumo savaitė, aš jau buvau 
pradėjusi jausti kūdikio judesius, širdelė 
plakė puikiai, todėl buvo sunku patikėti, 
jog jam gali būti kas negerai. Tačiau gydy-
tojų išvados buvo negailestingos: jei vaikelis 
ir išgyvens, neaišku, ar jis galės kvėpuoti, 
ar galės valgyti... Žodžiu, jis bus neįgalus. 
Gydytojai liepė kuo greičiau apsispręsti, ar 
norime išnešioti ir gimdyti tokį vaikelį, ar 
tuojau pat nutraukti nėštumą.

Kaip jautėtės išgirdę šią prognozę?
Ši žinia pervėrė širdį tiek man, tiek mano 

vyrui. Išėję iš ligoninės, dar mašinoje abu 
ilgai raudojome, negalėjome atsiliepti į te-
lefono skambučius, buvo labai skaudu. Nors 
galvoje buvo sumaištis, nematėme jokios 
galimybės gimdyti tokį vaikelį... Jautėme, kad 

tai nėra Dievo malonė, jog gimęs žmogutis 
visam gyvenimui bus pasmerktas kančioms 
arba mirs, vos išvydęs šį pasaulį. Atrodė, jog 
vienintelė įmanoma išeitis šioje situacijoje –  
abortas. 

Kodėl visgi nusprendėte vaikelį gim-
dyti?

Sekmadieniais su vyru lankėme baž-
nyčią, tad per sekmadieninius pamokslus 
supratau, jog negaliu šio kūdikio žudyti. 
Supratau, jog ši situacija – tai Dievo išban-
dymas mums, ir, jeigu mes jo atsisakysime, 
mes nesame verti tikėti Dievu. Kai pasa-
kiau tai Dariui, jis apsidžiaugė ir pasakė, 
jog lygiai tą patį išgyvenęs ir jis – jis nori 
auginti vaikelį, kad ir koks šis būtų. Po šio 
apsisprendimo mūsų širdis užliejo ramybė 
ir džiaugsmas. Mes ėmėme laukti kūdikio, 
tarsi jis būtų toks pat, kaip ir visi laukiami 
vaikai. Mes džiaugėmės nėštumu, glostėme 
pilvą, laukdami jo atėjimo į pasaulį pirko-
me rūbelius, vėžimėlį ir visus reikiamus 
daiktus. Gydytojai panoro dar kartą mane 
apžiūrėti Kaune, buvo pakviestas plastikos 
chirurgas, mane tyrė echoskopu. Po ilgos 
apžiūros medikai konstatavo tą patį faktą, 
patikindami, jog labai nedaugelis šį sin-
dromą turinčių vaikų išgyvena. Jie pasiūlė 
man praleisti vieną naktį ligoninėje, kad kitą 
dieną mane apžiūrėtų dar vienas gydytojas. 
Supratau, kad jie nori, jog aš kuo greičiau 
apsispręsčiau nutraukti nėštumą. Buvau 
labai prislėgta, tačiau tą vakarą, gulėdama 
palatoje, išgirdau medžių lapų šnaresį už 
lango ir supratau, jog Dievas yra su manimi –  
čia, dabar, ir kad mano apsisprendimas 
gimdyti yra teisingas. Nuo to vakaro mano 
širdyje neliko nė vienos abejonės. Ryte, 
kaip ir maniau, joks gydytojas neatėjo, o 
aš susikroviau daiktus ir išvykau į namus, 
žinodama, jog pasirinkau teisingai.

Kada prasidėjo gimdymas?
Po ganėtinai sunkaus nėštumo, 32-ąją 

savaitę prasidėjo gimdymas. Jis nebuvo labai 
sunkus, nejaučiau jokios baimės, su vyru 
buvome labai ramūs. Nors gydytojai buvo 
sunerimę ir priekaištavo, kad mes nutarėme 
gimdyti Klaipėdoje, o ne Kauno klinikose, 
mes žinojome, jog šis pasirinkimas teisingas. 
Gimus kūdikiui, kai jam pačiam nepavyko 
įkvėpti, gydytojai nerodė didelių pastangų 
jį gaivinti, nekvietė specialistų, tik nesėk- 
mingai bandė uždėti deguonies kaukę. Ma-
čiau, kokios bergždžios jų pastangos, kaip 
jie skėsčioja rankomis, nežinodami, kaip 
uždėti kaukę: vaikelis neturėjo apatinės 
veido dalies, nebūtų sugebėjęs kvėpuoti, 
nes oras tiesiog būtų išėjęs laukan... Be to, 
daugelis jo organų buvo neišsivystę. Galė-
jau tik akimirką į jį pasižiūrėti, tačiau taip 
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norėjosi, kad paguldytų man ant pilvo, kad 
galėčiau apkabinti, priglausti. Tas faktas, jog 
nepalaikiau jo savo rankose, ir dabar mane 
be galo skaudina. Mačiau tik, kaip slaugytoja 
jį suvyniojo ir išnešė...

Kaip jauteisi grįžusi namo iš ligoninės?
Kitą dieną mane išleido iš ligoninės. Po 

gimdymo su vyru buvome visiškai ramūs, 
net neverkėme. Ruošėmės laidotuvėms. 
Reikėjo išrinkti mirusiajam vardą. Turėjome 
du variantus: Emanuelis (hebr. Dievas su 
mumis) ir Izaokas (hebr. juokas). Abu vardai 
tiko, tačiau išsirinkome Izaoką.

Kodėl išrinkote tokį, regis, priešingą 
šiai situacijai vardą?

Tuo metu Darius susidomėjo Abraomo 
ir Izaoko istorija, ir jį sujaudino eilutės, kai 
Abraomas, Dievo paakintas, ryžosi paaukoti 
Izaoką ant aukuro. Skaitydamas šią istorijo-
ją jis suprato, jog mus ištikusi nelaimė yra 
Dievo išbandymas mums. 

Kaip jauteisi laidotuvių metu?
Trečiąją dieną surengėme laidotuves. At-

siėmę Izaoką iš ligoninės, norėjome dar kartą 
žvilgtelėti į jį, pamatyti, tačiau jis buvo taip 
stipriai suvystytas, jog mes nepajėgėme jo 
išvynioti. Įdėjome į grabelį ir patys nuvežėme 
į kapines. Laidotuvėse dalyvavo tik tėvai ir 
keletas draugų. Būtent laidotuvių metu mano 
širdį pervėrė stiprus skausmas. Supratau, jog 
viskas baigta – turiu atsisveikinti su savo 
vaiku, kurio daugiau nebematysiu. Buvo 
taip liūdna, jaučiausi visiškai sugniuždyta, 
norėjosi šokti į kapo duobę kartu su Izaoku. 

Nuolatos verkiau. Dabar suprantu, jog net 
pikčiausiam priešui nelinkėčiau laidoti savo 
vaiko. Jaučiausi tapusi mama, kuri neturi 
ką priglausti, ką pamaitinti. Mano rankos 
buvo tuščios...

Kas vyko po laidotuvių?
Grįžau su Dariumi į namus, suprasdama, 

jog tai, ką patyriau, yra siaubinga, jog taip 
iš viso neturi būti... Niekada gyvenime ne-
galvojau, kaip jausčiausi, palaidojusi artimą 
žmogų – man tai buvo paslaptis. Tačiau, pati 
patyrusi savo vaikelio netektį, suvokiau, 
jog esu giliai sužeista. Kai tau yra skaudu 
dėl kažkokių nesėkmių ar neteisybės tavo 
atžvilgiu, jauti, jog kažkur tau skauda, tačiau 
kai esi giliai sužeista, jauti, jog skausmas 
visą tave sugniaužia – skausmingas kiek- 
vienas tavo judesys, tad darai viską, kad to 
skausmo išvengtum. Šį skausmą aštriausiai 
pajaučiau trečiąją savaitę. Bandžiau save 
guosti, kad turėčiau nurimti, nes Izaokas 
dabar yra geresnėje vietoje – pas Dievą. 
Tai apmąstydama šiek tiek nurimdavau, 
skausmas po truputį atslūgdavo. Tačiau ir 
šiandien, praėjus jau daugiau nei metams 
po Izaoko mirties, su Dariumi suprantame, 
jog tai yra mūsų žaizda, kuri vis dar gyja. 
Jei šios žaizdos skausmą reiktų palyginti su 
fiziniu skausmu, suprantu, jog pastarasis 
ateina ir praeina, tu gali jį iškęsti, tačiau 
dvasinis skausmas nekontroliuojamas, jis 
atneša didžiulį nerimą ir, atrodo, kad niekada 
nesiliaus. Be abejo, viltis, jog skausmas atlėgs, 
yra, ir vien tai guodžia. 

Ar bandei šį skausmą kažkaip mal-
šinti?

Ne. Išsiverkdavau, pasikalbėdavau su 
Dariumi, su mama – šiek tiek palengvėdavo.

Ko norėjosi tuo metu iš artimųjų?
Po laidotuvių žmonės dažniausiai pri-

eidavo prie manęs su paguodos žodžiais. 
Tačiau man visai nesinorėjo paguodos. Man 
norėjosi, kad žmonės drąsiai manęs klaustų, 
kas nutiko, kaip aš jaučiuosi, o aš galėčiau 
apie tai papasakoti. Mačiau, jog daugelis buvo 
susikaustę, bendradarbės net neužsiminė apie 
nelaimę, bijojo liesti šią skaudžią temą. Tačiau 
man nesinorėjo užsidaryti savyje, norėjosi 
šnekėti apie tai, kas įvyko, kaip aš jaučiuosi, 
todėl labai trūko elementaraus artimų žmonių 
domėjimosi manimi ir mano situacija vien 
tam, kad aš galėčiau apie tai kalbėti. Nežinau, 
ar būtų palengvėję, tačiau to aš norėjau. 

Ar nekilo noras šioje situacijoje ieš-
koti kaltų?

Supratau, jog pykti ant Dievo negaliu, 
tad noro kaltinti ką nors dėl mūsų nelaimės 

nebuvo. Tik galvojau: kodėl tai turėjo nutikti 
būtent mums? Aš juk visą gyvenimą, kiek 
save pamenu, beprotiškai mylėjau vaikus, 
visuomet jų norėjau. Todėl jaučiau tam tikrą 
neteisybę: tie, kurie nenori vaikų, jų turi, o 
mūsų vaikelis turėjo mirti... Tačiau nėštumo 
metu skaitytos psalmės ir patarlės suteikdavo 
didžiulės paguodos ir stiprybės.

Ar po laidotuvių ir vėliau, patirdama 
vidinį skausmą, nesigailėjai, jog  diagnozę 
sužinoję dar pirmaisiais nėštumo mėne-
siais nedarėte aborto?

Labai džiaugiuosi, kad nepadarėme to-
kios klaidos, nes tai būtų buvusi didžiausia 
mūsų gyvenimo klaida, kuri atvertų dar 
didesnę tuštumą ir dar labiau sužeistų. Su-
prantu, jog tokią žaizdą skaudėtų visą gyve-
nimą, be to, kankintų kaltė, nebūtų ramybės.

Patyrusi tokį neeilinį išmėginimą, 
kaip jauteisi antrojo nėštumo metu? Ar 
nebijojai, jog situacija pasikartos?

Labai bijojau, visą nėštumo laikotarpį 
jaučiau baimę ir nerimą – tam buvo nemen-
kas pagrindas. Labai norėjau antro vaikelio, 
tad kai pastojau, visą nėštumą galvojau: ar 
neatsitiks ir su antruoju taip pat, kaip nu-
tiko su Izaoku? Neguodė ir kraujo tyrimai, 
kurie rodė, jog galimybė, kad ir šis vaikelis 
gali gimti neįgalus, yra 1 iš 170. Tai gana 
aukštas rodiklis, todėl teko grumtis su išties 
gniuždančiomis mintimis. Nors echoskopinis 
tyrimas nieko blogo nerodė, visgi gimdymo 
metu dalyvavo šeši gydytojai, situacija ir vėl 
buvo įvardyta kaip neeilinė ir sunki. Nusira-
minau tik tuomet, kai kūdikį padėjo man ant 
krūtinės. Tą akimirką supratau – viskas gerai.

Kaip šiandien galėtum įvertinti, įpras-
minti savo kančią?

Šiandien džiaugiuosi, jog mes nenuėjo-
me lengviausiu keliu. Kaip niekad suvokiu šią 
Evangelijos eilutę: Kas neima savo kryžiaus 
ir neseka paskui mane, nevertas manęs (Mt 
10, 38). Supratau, jog jei nebūtume jo pri-
ėmę, nebūtume buvę verti tikėti Kristumi, 
nebūtume verti Jo meilės. Šis kryžius mane, 
jautrią, neatsparią gyvenimo sunkumams 
moterį, padarė stipresnę.

Tad kur šioje jūsų kančioje buvo Die-
vas?

Jis visuomet buvo šalia... Nebuvo nė mi-
nutės, jog pagalvočiau, kad Jis kažkur kitur. 
Man reikėjo priimti skausmą ir jį ištverti, 
viliantis Dievu, jog Jis neduoda neįveikiamų 
išbandymų.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Vilija Ivanovienė
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„Po Kalėdų regėjimas taip 
pablogėjo dėl geltonosios 
dėmės degeneracijos, kad 

nebegaliu nei skaityti, nei rašyti“, – atviravo 
daugiau nei 300 knygų, daugybės straips-
nių žurnalams, knygų apžvalgų, nesuskai-
čiuojamų žodynų įrašų ir įžanginių žodžių 
autorius Džeimsas I. Pakeris (James Innel 
Packer). Tai buvo itin liūdna žinia tiek pa-
čiam Pakeriui, tiek daugeliui šio teologo 
knygas vertinančių krikščionių.

89-erių metų Pakeris daugiau nebegali 
rašyti, keliauti ar pamokslauti, kaip buvo 
įpratęs. Geltonosios dėmės degeneracija 
yra nepagydoma liga, negrįžtamai pažei-
džianti regėjimą. Nors Pakerio periferinis 
regėjimas dar išlikęs, vargu ar kada nors jis 
dar galės skaityti. 

„Dievas žino, ką daro“, – neseniai pasakė 
Pakeris, duodamas interviu telefonu. Pakeris 
nepasiduoda baimės ar savigailos paralyžiui 
ir yra užtikrintas: „Tai – aiškus nurodymas 
iš „Būstinės“. Ir aš priimu tai iš Jo.“ 

Nesvarbu, ar jis taip kalba slėpdamas 
emocijas – kas labai būdinga britams, ar 
tokios mintys kyla iš dešimtmečius tru-
kusio atsidavimo, Pakeris savo gyvenimu 
patvirtina tiesą, kuria taip ilgai tikėjo ir 
skelbė: Dievas yra suverenus ir geras vi-
same kame.

„Dievas žino, ką daro, – sako knygų 
„Pažinti Dievą“ bei „Evangelizmas ir Dievo 
suverenumas“ autorius. – Pačiais įvairiau-
siais būdais esu patyręs Jo gerumą, todėl nė 
kiek neabejoju ir dėl dabartinių aplinkybių.“ 
Ir priduria: „Iš to turėtų išeiti kažkas gera, 
kažkas Jo šlovei.“

Pateiksiu visą mūsų pokalbį su Dž. 
Pakeriu – tepatarnauja tai jums kaip pa-
drąsinimas ir paraginimas melstis už šį 
brangų brolį, kuris ne vieną dešimtmetį 
ištikimai mokė ir gyveno tarnaudamas 
Evangelijai.

ΙVΑΝ ΜΕSΑ 

89-erių  Jamesas  I.  Pakeris:  
„Netekau  regėjimo,   
bet  Kristų  matau“ 

Kaip jaučiatės? Ar sunku prarasti 
gebėjimą rašyti, skaityti ir pamokslauti?  

Ne, dienomis, kai buvau sveikas ir fiziškai 
galėjau tai daryti, aš buvau susirūpinęs ir net 
nerimavau, verždamasis tai daryti. Dabar tai 
nebeįmanoma, ir aš pripažįstu Dievo suvere-
numą. Viešpats davė, Viešpats ir atėmė (Job 
1, 21). Dabar, kai esu jau beveik 90 metų, Jis 
tai iš manęs paėmė. Fiziškai stipresnis šiame 
pasaulyje aš jau nebūsiu. Ir apskritai nežinau, 
kaip ilgai dar čia pasiliksiu.

Ar tai buvo sunkus emocinis išban-
dymas?

Emociškai tai manęs neveikia, nes man 
jau beveik 90 metų. Bet kuriuo atveju greitai 
man būtų tekę visa tai palikti, nes mano 
jėgos silpsta. Dievas mums su žmona labai 
geras – nė vieno iš mūsų neištiko kokia nors 
demencijos forma, kaip nutinka daugeliui 
mūsų amžiaus žmonių. Mes abu esame pa-
laimintai laisvi nuo to, ką patiria kiti mūsų 
pažįstami bendraamžiai. Kai esi apsaugotas 
nuo kokios bėdos, kurią patiria kiti žmonės, 
tenka pripažinti, kad tai yra gailestingumas, 
ir būti dėkingam.

Iš visų Biblijos knygų jūs ypač verti-
note Ekleziasto knygą. Per visą gyvenimą 
sukaupėte  iš jos nemažai išminties. Esate 
sakęs, kad Ekleziasto knyga išgydė jus 
nuo jaunatviško cinizmo. Ko ši knyga 
jus moko šiuo amžiaus laikotarpiu? Ar 
paskutinis, 12-asis, Ekleziasto knygos 
skyrius dabar randa didesnį atgarsį širdyje 
nei, sakykime, prieš 40 metų?

Ekleziasto knygos autorius išmokė 
mane, jog kvaila manyti, kad galima pla-
nuoti ir valdyti savo gyvenimą, o jeigu tai 
darysi – susižeisi. Privalai pripažinti Dievo 
suverenumą ir pasitikėti Jo išmintimi. 

Ši knyga kalba man dabar tai, ką kalbėjo 
ir prieš 40 metų, – būtent kad mes susi-

dėvime, fiziškai yrame. Tu sensti, o senti 
reiškia prarasti jaunystėje turėtus gebėjimus 
bei jėgas. Taip Dievas ruošia mus palikti 
šį pasaulį dėl geresnio pasaulio, į kurį Jis 
mus pasiima. Ekleziasto knygos 12 skyriaus 
žinia yra tokia: „Susitaikyk su Dievu kuo 
anksčiau savo gyvenime; prisimink savo 
Kūrėją jaunystėje (Ekl 12, 1), neatidėliok 
to ateičiai, kai nebesugebėsi to padaryti.“ 

Ką šiomis vėlyvosiomis gyvenimo 
dienomis jums reiškia pašaukimas?

Galiu pasakyti tik tai, kad nykstant pro-
to ir kūno jėgoms, supratimą, ką aš galiu 
padaryti – privalau padaryti, kad įvykdy-
čiau savo pašaukimą, turėtų pakeisti kitas: 
„Daugiau aš nebegaliu to daryti.“ Čia su-
siduriame su krikščioniškuoju realizmu. 
Dievas nepašaukė mūsų daryti to, kam mes 
daugiau nebeturime jėgų. 

Kaip mūsų pašaukimą šiame gyve-
nime paveikia – arba turėtų paveikti – 
dangaus realumas? Ar tiesa, kad kasdien 
maždaug pusvalandį skiriate apmąsty-
mams apie dangų?

Pozityviąja prasme, amžinybės esmė, 
kaip aš ją suvokiu, kai ji stovi priešais mane 
kaip mano tikslas, – tiesiog džiaugtis buvimu 
kartu su Viešpačiu.

Šiame pasaulyje Jis yra mums paskyręs 
kai ką nuveikti ir, atlikdami mums patikėtas 
užduotis, mes patvirtiname savo tapatybę 
kaip Jo vaikai. Ten bendravimas su Juo 
yra betarpiškesnis (tokio artumo šiame 
pasaulyje nesame patyrę). Manau, kad 
amžinybėje tai bus svarbiausia, ir, būdamas 
vienas iš tų, kurie esame Dievo rankose 
ir dabar laukiame eilėje, laukiu, kaip visa 
tai pasireikš.

Ričardas Baksteris (Richard Baxter), 
XVII a. gyvenęs puritonas, kasdien po pusę 
valandos medituodavo ir, atrodo, neprie-
kaištingai gyveno, kentė skausmą dėl įvairių 
fizinių negalių, kurių jo dienomis nebuvo 
įmanoma išgydyti. Tačiau net ir kęsdamas 
skausmus jis širdyje turėjo ramybę – jo viltis, 
šlovės viltis buvo stipri. 

Dievas nepašaukė mūsų 
daryti to, kam mes daugiau 
nebeturime jėgų. 

„
“
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Ar yra kokia nors ypatinga mintis 
apie mūsų amžiną ateitį Dievo artume, 
kuri dabar jums būtų ypač svarbi?

Greičiau turėčiau pasakyti „ne“, užuot 
sakęs „taip“. Bet kuri Dievo apreiškimo da-
lis gali man atgyti naujai, tarsi nuoroda ir 
būtinas mano vilties elementas. Čia apri-
bojimų nėra – Jo apreiškimai gali paveikti 
bet kuriuo metu. Gyvenant su Dievu būna 
akimirkų, kai Jis suteikia tau ypatingą pa-
simėgimą, itin gilų ramybės ir malonumo 
būti Jo vaiku pojūtį – tai man teko patirti 
ir, manau, tai patiria visi tikri krikščionys. 
Tai nėra kažkas ypatinga. 

Ar yra koks nors vaizdas, fizinis re-
ginys, kurį būtų sunkiausia prarasti, jei 
visiškai netektumėte regėjimo?

Čia mano atsakymas ir vėl būtų „ne“. 
Manau, kad galiu išmokti gyventi be vaizdų, 
kuriuos man kada nors teko matyti.

Apmąstydamas ir siekdamas įsiminti 
Dievo žodį jūs praleidote dešimtmečius. 
Kaip šių dvasinių disciplinų siekimas 
padeda šiame gyvenimo etape?

Atrandu daugiau galimybių susitelkti į 
patį Dievą ir Jo planus, tikslus, į Jo veikimą 
nei kada nors anksčiau. Manau, kad visi šie 
dalykai dar giliau įsišaknija mano prote ir 
širdyje. Tikiuosi, jog dabar mažiau pavir-
šutiniškumo nei anksčiau.

Neturiu nieko ypatingo pasakyti: pa-
laipsniui judu, tikiu, prie realybės, apie kurią 
kalba visa Biblija (turiu omenyje bendrystės 
su Dievu patyrimą), įsisąmoninimo. 

Aš nesu ypatingas asmuo, todėl ne-
manau, jog tai, kaip aš patyriau Viešpaties 
malonę, buvo kuo nors ypatinga. Pasakysiu, 
kad aš nuolatos tai patirdavau, ir dėkoju už 
tai Dievui. 

Kaip vertintumėte jaunų, nerimstan-
čių, reformų siekiančių krikščionių veiklą 
pastaraisiais metais? Ir kokį padrąsinimo 
bei paguodos žodį pasakytumėte šiam 
kylančiam judėjimui?

Prisiminkite, kad Dievas yra numatęs –  
ir tam pajungta visa malonės ekonomika – 
ištobulinti Bažnyčią, kuri bus Kristaus nuo-
taka ir pačia plačiausia prasme – Kristaus 
atvaizdas. Dievas nepasiduoda individua-
lizmui. Ne visi evangelikai suvokia skirtu-
mą tarp individualizmo ir individualumo. 
Buvimas krikščionimi brandina ir praplečia 
tavo individualumą, tačiau individualizmas 
yra nuodėmės forma, ir, manau, tai vis dar 
yra pagundymas jauniems, nerimstantiems 
ir siekiantiems reformuoti bendruomenę 
žmonėms. 

Gyvybingiems reformuotos krikščio-
nybės judėjimams, iš naujo atradusiems 
malonės doktriną ir gyvenimą malonėje, 
reikėtų atsisakyti individualizmo, – kas 
ir įvyks judėjimui bręstant. Į šį judėjimą 
įsitraukusiems žmonėms reikėtų labai 
aiškiai suvokti, kad Dievo tikslas yra Jo 
šlovę švenčianti Bažnyčia. Jei šiuo metu 
mes skiriame savo laiką ne bažnytiniam ar 
tarpdenominaciniam judėjimui, tai turėtų 
būti vertinama kaip žingsnis, nauja veikla 
bažnyčios, o ne individualizmo link.

Individualizmui – ne. Bažnyčiai – taip.

Ar galėtumėte pasakyti, kad esate 
padrąsintas?

Taip, bet kuris į Dievą susitelkęs krikš-
čionis visuomet, bet kokiomis aplinkybė-
mis bus padrąsintas. Neįsivaizduoju, kaip 
krikščionis gali prarasti drąsą, nes Dievas 
juk rūpinasi – Dievas žino, ką daro, ir visa 
išeina į gera tiems, kurie yra pašaukti pagal 
Jo numatymą (Rom 8, 28), ir mūsų viltis juk 

yra Kristuje. Šie dalykai nekinta ir būtent į 
tai mes turėtume žvelgti. 

Grįžkime prie bažnyčios svarbos... 
Aš manau, kad dėmesį bažnyčiai labai 
pabrėžia puritonai...

Puritonai buvo bažnyčios žmonės iki 
kaulų smegenų. Jie buvo uolūs ir, manau, 
kaip atskiri krikščionys jie padarė tiek daug, 
kiek jokia tikinčiųjų bendruomenė nepa-
darytų. Tačiau jie buvo bažnyčios žmonės. 
Jie statydino bažnyčią kaip Kristaus Kūną ir 
kaip galutinį Dievo malonės tikslą. Manau, 
jog vis dar turime to mokytis – ir galbūt 
nors kartą išmokti. 

Puritonai suvokė, kad svarbiausias 
dalykas yra bendravimas su Dievu, kurį 
jie suprato kaip bendravimą su Tėvu, Sū-
numi ir Šventąja Dvasia. Jie nenukryp-
davo į „kelkraščius“, į kuriuos taip dažnai 
nukrypsta šiomis dienomis puritonams 
prijaučiantieji, – turiu omenyje tai, kad 
žmonės sutelkia dėmesį į Kristų, bet atmeta 
Dvasią, arba sutelkia dėmesį į Dvasią, bet 
atmeta Kristų.

Puritonai, manau, buvo atradę nuosta-
bią pusiausvyrą. Tai liudija ir bręsti pade-
dantys publikuoti jų darbai. Jie puoselėjo 
tinkamą santykį ir į dievotumo tikslą žiūrėjo 
kaip į tinkamą mokymą, fizinį lavinimą, 
kuris padeda žaidėjui siekti geros fizinės 
formos tai užduočiai, kuriai yra pašauktas, 
atlikti.

Ką svarbiausia norėtumėte pasakyti 
Bažnyčiai?

Manau, kad galiu tai pasakyti keliais 
žodžiais: „Visur ir visada šlovinkite Kris-
tų.“ 

Iš https://www.thegospelcoalition.org

Vertė Lina Tamonytė

Neįsivaizduoju, kaip 
krikščionis gali prarasti 
drąsą, nes Dievas juk 
rūpinasi – Dievas žino, ką 
daro, ir visa išeina į gera 
tiems, kurie yra pašaukti 
pagal Jo numatymą  
(Rom 8, 28), ir mūsų viltis 
juk yra Kristuje. 

„

“
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Daugeliui krikščionių Dievo 
vadovavimas yra nuolatinis 
nesusipratimas. Kodėl? Ne to-

dėl, kad jie abejoja tokio reiškinio realumu, 
bet būtent todėl, kad jie tuo įsitikinę. Jie 
žino, kad Dievas gali vesti, Jis kiekvienam 
tikinčiajam yra pažadėjęs vadovauti ir va-
dovauja. Apie tai, kaip dieviškasis vedimas 
yra padėjęs, rašoma knygose, kalba draugai 
ir pamokslininkai. Tikintieji baiminasi ne 
to, kad Dievas jiems nevadovaus, o kad 
jie patys dėl savo nerangumo netinkamai 
supras Dievo vedimą. Kai jie gieda: 

Vadovauki, Jahve didis, man – 
Piligrimui Žemės nelaimingos. 
Tu meilingas, geras kiekvienam – 
Palaikyk mane ranka galinga.
Pamaitink, pastiprink – silpnas aš... 
Duok man duonos – manos iš Dangaus. 
Tavo meilė virš bedugnių neš, 
Virš gyvenimo tamsaus, dygaus... – jie 

neabejoja, kad jiems paprašius Dievas juos 
gali ir vesti, ir pamaitinti, tačiau jie jaučia 
nerimą, nes patys nėra tikri, ar mokės pri-
imti Dievo siūlymą.

Žinoma, ne visi taip elgiasi. Mūsų die-
nomis, kaip jau ir esame pastebėję, žmonės 
miglotai pažįsta Dievą, jų mintys iškreiptos, 
jie mažai ką apie Jį išmano. Žmonėms ne-
atrodo, kad Dievas gali vadovauti, kalbėti, 
kad Jis yra nepriklausomas, dorovingas, 
ir apskritai abejojama Jo asmenybe netgi 
bažnyčiose. Todėl daugeliui sunku patikėti, 
kad Dievas gali vadovauti žmogui. Žmonės 
klausia – kaip Dievas gali vesti, jeigu Jis 
labiau panašus į tokį, kuris nenori ir negali 
vesti? Dėl šios priežasties verta prisiminti 
kelias esmines tiesas, kurios kalba apie die-
viškąjį vedimą. 

Dievas turi planą 
Tikėjimą, kad Dievas tikrai veda, ga-

lime pagrįsti dviem atraminiais teiginiais, 
kuriuos randame Biblijoje. Pirma, Dievas 
tikrai turi planą kiekvienam iš mūsų; ant-
ra, Dievas sugeba bendrauti su mumis.  
Ar Dievas turi planą kiekvienam? Iš tiesų 
turi. Jis juk yra sukūręs „amžiną tikslą“ 
(pažodžiui, amžių planą), arba „planą laiko 
pilnatvei“, kaip pasakyta, „kuris visa veikia 

JAMES I. PACKER  

Vesk  mus,  Dieve  ( I  dalis)
pagal savo valios nutarimą“ (Ef 3, 11; 1, 
10–11). Jis buvo suplanavęs, kaip išgelbėti 
savo tautą iš Egipto vergijos, ir vedė juos 
per jūrą ir per dykumą, vedė dienos metu 
debesies, o naktį ugnies stulpu. Jis buvo 
suplanavęs, kad Jo tauta turės sugrįžti iš 
Babilono tremties. Jis patvarkė, kad ten 
imtų karaliauti Kyras, kuriam įkvėpė dvasios  
(Ezr 1,1) leisti žydams grįžti į gimtinę ir 
atstatyti šventyklą. 

Jis buvo suplanavęs ir Jėzaus ateitį (Lk 18, 
31; 22, 22 ir t. t.); visa Jėzaus veikla Žemėje 
buvo taip nukreipta, kad Jis galėtų vykdyti 
Tėvo valią (Jn 4, 34; Hbr 10, 7. 9). Dievas ir 
Pauliui buvo numatęs, ką veikti (Apd 21, 14; 
22, 14; 16, 16–19; 1 Tim 1, 16); penkiuose 
laiškuose Paulius apie save kalba, kad jis 
„Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas“. Dievas 
turi tikslą kiekvienam savo vaikui. 

Ar Dievas gali pranešti, koks yra tas 
Jo numatytas tikslas mums? Gali. Žmogus 
yra bendraujanti esybė, juo labiau jo Kūrė-
jas yra bendraujantis Dievas. Jis apie savo 
valią pranešdavo per Senojo Testamento 
pranašus. Jis vedė Jėzų ir Paulių. Apaštalų 
darbų knygoje aprašytos net kelios situacijos, 
kuriose Jo vedimas yra akivaizdus (į dykumą 
pasiunčiamas Pilypas susitikti su etiopu eu-
nuchu (Apd 8, 26. 29); Petrui buvo pasakyta 
priimti kvietimą apsilankyti pas Kornelijų 
(Apd 10, 19–20); bažnyčiai Antiochijoje 
buvo liepta į misijų darbą išsiųsti Paulių ir 
Barnabą (Apd 13, 2); Paulius ir Silas buvo 
pakviesti eiti skelbti Evangelijos į Europą 

(Apd 16, 6–10); Pauliui buvo pasakyta tęsti 
darbą Korinte (Apd 18, 9–10). 

Mes Dievo vadovavimą sapnais, vizijo-
mis ir tiesioginiu kalbėjimu vertiname kaip 
išskirtinį, o ne normalų reiškinį, tačiau taip 
pat matome, kad Dievui nebuvo sudėtinga 
pranešti apie savo norus apaštalams ir ano 
laikmečio žmonėms, kad Jam tarnaujantys 
žmonės vykdytų Jo valią. 

Dar daugiau, Rašte yra daug labai aiš-
kių pažadų, kad Dievas vadovaus, iš kurių 
galime suvokti Dievo planą mums. Mokysiu 
tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti; 
patarsiu tau, lydėdamas tave akimis (Ps 32, 
8). Izaijo knygoje (Iz 58, 11) kalbama apie 

patikinimą, kad VIEŠPATS visuomet bus 
tavo vadovas, jei žmonės atgailaus ir paklus 
Dievui. Dievo vedimas yra pagrindinė tema 
25 psalmėje: VIEŠPATS teisus ir geras, todėl 
Jis klystančius moko kelio. Jis veda kukliuo-
sius teisingu taku ir moko juos savo kelio. 
<...> Kas tik pagarbiai bijo VIEŠPATIES, 
tas sužino iš Jo taką, kuriuo eiti turėtų (Ps 
25, 8–9. 12). Panašiai ir Patarlių knygoje: 
Pripažink Jį visur, kad ir ką darytum, ir Jis 
ištiesins tavo kelius (Pat 3, 6). 

Naujasis Testamentas taip pat parodo 
tokį Dievo vedimo lūkesčio motyvą. Paulius 
meldžiasi dėl kolosiečių, sakydamas jiems, 
kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo 
su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, 
ir Epafras meldžiasi, kad tvirtai laikytu-
mėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus 
(Kol 1, 9; 4, 12). Jie abu tiki, kad Dievas 
yra pasirengęs ir nori, kad žmonės pažintų 
Jo valią. Išmintis Rašte suprantama kaip 
žinojimas, ką daryti, kad patiktum Dievui 
ir apsaugotum gyvybę, taigi Jokūbo pa-
žadas: Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, 



Nr. 9 (451)  2016 m.  rugsėjo  10  d. Kristaus  mokymo  pagrindai          23

teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda 
ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta (Jok 
1, 5) – iš tiesų ir yra pažadas vadovauti. Ir 
nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, 
atnaujindami savo mąstymą, – sako Pau-
lius, – kad galėtumėte suvokti Dievo valią –  
kas gera, tinkama ir tobula (Rom 12, 2). 

Biblijoje kalbama ir kitokio pobūdžio 
teiginiais tam, kad sustiprėtų mūsų pasi-
tikėjimas Dievo vedimu. Pirma, krikščio-
nys yra Dievo vaikai, ir jeigu žmogiškieji 
tėvai jaučia atsakomybę vadovauti savo 
vaikams, kad dėl nežinojimo jų neištik-
tų nelaimė, turime neabejoti, jog taip pat 
yra ir Dievo šeimoje. Tad jei jūs, būdami 
nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų 
daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas 
duos gera tiems, kurie Jį prašo (Mt 7, 11).  
Vėlgi, Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir nau-
dingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, 
kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs 
kiekvienam geram darbui (2 Tim 3, 16–17). 
Mokyti reiškia suteikti visapusišką mokymą 
apie doktriną ir etiką, darbą ir Dievo valią. 
Barti, taisyti ir auklėti teisumui parodo, 
kaip šį mokymą taikyti mūsų pažeistame 
ir sujauktame gyvenime. Pasirengęs kiek- 
vienam geram darbui – čia kalbama apie 
žmogų, kuris yra pasirengęs vykdyti Dievo 
valią – tai ir yra žadėtasis rezultatas. 

Ir dar, krikščionys turi juose gyvenantį 
instruktorių – Šventąją Dvasią. Jūs esate 
gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote. 
<...> Patepimas, kurį iš Jo esate gavę, lieka 
jumyse. <...> Jo patepimas moko jus visko, 
ir Jis yra tiesa, o ne melas (1 Jn 2, 20. 27). 

Abejodami Šventosios Dvasios vado-
vavimu apjuodintume Jos ištikimybę savo 
tarnystei. Akivaizdžių pavyzdžių randame 
Apaštalų darbuose (Apd 8, 29; 10, 19; 13, 2; 
16, 6) ir ypač Jeruzalės susirinkimo nutari-
muose: Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė 
teisinga (Apd 15, 28), ir čia matome, kad 
vadovavimas glaudžiai susijęs su Šventąja 
Dvasia. 

Dievas nori, kad Jis būtų pagarbintas 
mūsų gyvenime, ir Jis yra pagarbinamas 
mumyse tik tada, jei paklūstame Jo valiai. 
Reiškia, Jis yra suinteresuotas mokyti mus 
pažinti Jo kelius, kad galėtume jais vaikščioti. 
Pasitikėjimas, kad Dievas pasirengęs mokyti 
tuos, kurie trokšta paklusti, yra pagrindinė 
119 psalmės tema. Dovydas psalmėje irgi 
skelbia, kad Dievas tikrai vadovauja žmo-
nėms savo garbei: Jis veda teisumo takais, 
kaip dera Jo vardui (Ps 23, 3). 

Galima būtų apie tai dar daug kalbėti, 
tačiau problema pakankamai aiški. Be abejo, 

dieviškasis vedimas yra realybė, skirta ir 
pažadėta kiekvienam Dievo vaikui. Krikš-
čionys, pasigendantys to vedimo, tiesiog 
siekia jo ne taip, kaip derėtų. Taigi reikia 
rūpintis savo imlumu Dievo vedimui ir 
mokytis jo siekti. 

Kaip atpažinti Dievo vedimą 
Uolūs krikščionys, siekdami Dievo ve-

dimo, dažnai klysta. Iš kur tos nesėkmės? 
Dažniausiai jie nesusigaudo, kaip Dievas 
veda. Jie ieško žaltvykslės ir nepamato to, 
kas šalia, tada jiems labai lengva suklysti. 
Jų didžiausia klaida, kad jie mano, jog vedi-
mas turi būti išskirtinai vidinis Šventosios 
Dvasios paskatinimas, neatsižvelgiant į 
užrašytąjį Žodį. Ši samprata yra ir labai 
sena, kaip melagingųjų pranašų Senaja-
me Testamente, ir nauja, kaip daugelio XX 
amžiaus naujų religinių judėjimų; ji – trąši 
dirva visokiausio pavidalo fanatizmui ir 
kvailystėms dygti. [...] 

Tokios uolių krikščionių klaidos yra 
sukėlusios ir komiškų, ir tragiškų pasekmių. 
Mintis apie vidinį Dvasios balsą, kuris viską 
nusprendžia ir veda, atrodytų patraukliau-
sia, nes tai išaukštintų Dvasios tarnystę ir 
tarsi žadėtų artimiausią santykį su Dievu; 
tačiau gyvenime šis ypatingo dvasingumo 
ieškojimas dažnai veda į beviltišką sumaištį 
arba netgi beprotybę. 

Daug panašaus patyrė ir tai aprašė Hana 
Vaitol Smit (Hannah Whitall Smith), bū-
dama įžvalgi ir blaivaus proto kvakerė. Ji 
pasakoja apie moterį, kuri kiekvieną rytą, 
vos prabudusi, paskirdavo savo dieną Vieš-
pačiui, „tuomet ji klausdavo Jo, keltis jai 
dabar ar ne, ir ji nenurimdavo, kol balsas jai 
nepasakydavo, kad reikia rengtis. Rengda-
masi ji klausdavo Viešpaties, ar jai rengtis šį, 
ar kitą drabužį, ir labai dažnai Viešpats jai 
pasakydavo, kad jai reikia užsimauti vieną 
batą, o kito nesimauti; kartais ji užsimau-
davo kojines, tačiau likdavo be batų; kartais 
užsimaudavo batus be kojinių; ji taip elgėsi 
su visa savo apranga“.

Taip pat ji pasakoja apie globos namuo-
se gyvenusią neįgalią moterį, kurią aplankė 
ją prižiūrinti slaugė ir išeidama atsitiktinai 
ant stalo paliko savo piniginę. Šiai moteriškei 
susidarė įspūdis, kad Viešpats norėjo, jog ji 
pasiimtų šiuos pinigus, ir kad per ją būtų 
iliustruota Biblijoje pasakyta tiesa „visa yra 
tavo“: ji taip ir padarė, pinigus paslėpė po 
savo pagalve, o sugrįžus slaugei pasiimti 
pinigų, ji visaip išsisukinėjo. Galiausiai ji 
buvo išvaryta iš globos namų už vagiliavimą. 

Jos užrašuose taip pat yra pasakojimas 
apie pagyvenusią inteligentišką ponią, kuri 
jausdavo, kad Viešpats, norėdamas suteikti 
Šventąją Dvasią jos draugams, liepia be 
drabužių susiglaudus nugaromis permiegoti 
su ja. Liūdna, bet tokie dalykai vyksta, kai 
suklystama dėl Dievo vedimo apraiškos.  
Tokie poelgiai rodo, kad nesugebama su-
prasti, kaip veda mūsų Viešpats. Jo metodas 
yra grindžiamas racionaliu mąstymu, pri-
taikant Jo užrašytąjį Žodį. Šis metodas yra 
pagrindas, kad būtų galima suprasti Dievo 
vedimą, jis apriboja pasirinkimo sferą, ir tik 
tas, kuris teisingai supranta Šventąjį Raštą, 
kurio nuostatos grįstos tiesa, yra pajėgus 
atpažinti Dievo vedimą, kai tam ateina lai-
kas. Nekritiškai priimdami neracionalius 
ir netgi amoralius impulsus, tarsi jie būtų 
Šventosios Dvasios vedimas, ponios Smit 
aprašomi veikėjai buvo pamiršę deramai 
rengtis, gerbti nuosavybę ir pasidavė gei-
duliams; jie pamiršę pažeidė visus dvasiško 
vedimo principus, apie kuriuos kalbama 
Šventajame Rašte (1 Tim 2, 9; 1 Pt 4, 15; 
Ef 4, 19–22). 

Tikrai pagerbsime Šventąją Dvasią, 
kuri yra mūsų vedlys, jei gerbsime Šventąjį 
Raštą, kuriuo Ji mus ir veda. Mūsų gyve-
nimą formuoja svariausieji nurodymai, 
kuriuos mums duoda Dievas, – jie įdiegia 
pagrindinius įsitikinimus, nuostatas, idealus, 
moko vertinti įvairius gyvenimo atsitiki-
mus. Šie dalykai nėra vidiniai impulsai, 
jie nėra atskirti nuo Dievo žodžio, jie yra 
įspaudžiami į mūsų sąžinę, formuoja mus 
būti panašius į Dievą pagal Jo būdą ir valią, 
atskleistą Jo Žodyje, kurį Dvasios apšviesti 
geriau suprantame ir pritaikome sau. Taigi 
Dievo vedimo esmė yra pozityvių idea-
lų kaip kelrodžio visam mūsų gyvenimui 
pristatymas. Būk toks žmogus, koks buvo 
Jėzus; siek tų dorybių, kurias Jis turėjo, ir 
maksimaliai jas naudok; žinokite savo atsa-
komybę: vyrai – savo žmonoms, žmonos –  
savo vyrams, tėvai – savo vaikams, o visi 
mes – visiems krikščionims ir visai žmonijai; 
žinokite jas ir stenkitės nuolatos stiprėti, kad 

Venk pikta ir daryk gera –  
tai kelias, kuriuo mus 
veda Biblija, ir visi Biblijos 
įtikinėjimai yra Dievo 
rūpestis išlaikyti mus šiame 
kelyje.

„

“

Nukelta į 32 p. 
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Abejonė nėra netikėjimas. Tačiau 
abejonė gali virsti netikėjimu. 
Šiuo pagrindiniu principu tu-

rėtume vadovautis, mąstydami apie abejo-
nes. Tikint natūralu abejoti. Taip atsitinka 
dėl mūsų žmogiško silpnumo ir trapumo. 
Mes neturime tiek tikėjimo, kad visiškai 
pasikliautume Dievu, ir trokštame užtik- 
rintumo visose su tikėjimu susijusiose sfe-
rose. Tačiau absoliutų užtikrintumą pasiekti 
sunku.

Jūs tikite, kad du plius du yra keturi, 
bet ar tai keičia jūsų gyvenimą? Ar dėl to 
reiktų gyventi ir tuo reiktų viltis mirties 
akivaizdoje? Šitaip yra ne tik su krikščio-
nimis. Ateistas tiki, kad Dievo nėra, o jūs 
tikite, kad Jis yra, ir iš esmės tai yra tas pats 
tikėjimo klausimas. 

Abejonės apninka ir tuomet, kai mums 
trūksta nuolankumo. Visi mes esame gun-
domi manyti, kad, jei nerandame atsakymų 
į sunkius tikėjimo klausimus, į juos apskritai 
neįmanoma atsakyti.

Mums nederėtų pernelyg jaudintis 
dėl abejonių. Abejonė panaši į dėmesio 
trokštantį vaiką: kuo daugiau dėmesio jai 
skiri, tuo daugiau dėmesio ji ir reikalauja. 
Nerimaudami dėl savo abejonių, įstringame 
ydingame neužtikrintumo rate.

Tai kaip abejonė virsta netikėjimu? 
Netikėjimas – tai apsisprendimas gyventi 
taip, lyg Dievo nebūtų. Tai sąmoningas ap-
sisprendimas atstumti Jėzų Kristų ir viską, 
ko Jis mokė. Tačiau abejonė yra visai kas 
kita. Abejonės kyla tikėjimo kontekste. Mes 
ilgesingai trokštame būti tikri dėl visko, 
kuo pasitikime, tačiau tai nėra ir neturėtų 
būti problema. Tai, kad negaliu įrodyti savo 
tikėjimo Dievu, dar nereiškia, kad mano 
tikėjimas neteisingas.

Tačiau tomis akimirkomis, kai sua-
bejojame, gali įslinkti netikėjimas. Kaip? 
Pažiūrėkime į tikėjimą kaip į gyvybiškai 
svarbų ryšį su Dievu. Įsivaizduokite, kad 
tai kažkas panašaus į bambagyslę, kuria 
esate sujungtas su Dievu ir per kurią jus 
gali pasiekti gyvybę teikianti malonė. Jei 

Kai  abejonės  virsta  
netikėjimu

ALISTER MCGRATH

nutrauksime šitą ryšį, tikėjimas sunyks, 
taip kaip nudžiūsta ir sunyksta nulaužta 
vynmedžio šakelė (Jn 15, 1–6). Ar esate 
skaitę K. S. Luiso knygą „Kipšo laiškai?“ 
Jei ne, jūsų laukia tikras malonumas. O jei 
skaitėte, tai žinote, kad šėtonas pasitelkia 
įvairiausių  gudrybių, kad tik nutrauktų 
krikščionio ryšį su Dievu. Abejonė – viena 
iš tokių gudrybių.

Pasvarstykite: kas atsitiktų, jei šėtonas 
sugebėtų padaryti taip, kad jus apniktų abe-
jonės. Nerimaudamas dėl savo abejonių jūs 
pradėtumėte gilintis į save. Žvelgtumėte į 
savo vidų, tyrinėtumėte savo mintis ir visai 
nustotumėte žiūrėti į išorę, kas yra šalia 
jūsų, į Dievo pažadus, kurie yra patvirtinti 
ir užantspauduoti Kristaus mirtimi ir pri-
sikėlimu. Kuo labiau rūpinsitės dėl savo 
abejonių, tuo mažiau žiūrėsite į Dievą. Pa-
mažu tas esminis ryšys, kuriuo teka gyvybę 
teikianti malonė, nutrūks, o tada sudžius ir 
sunyks jūsų dvasinis gyvenimas. Abejonė 
taps netikėjimu, nes jūs leidote, kad taip 
atsitiktų. Jei maitinate savo abejones – tikėji-
mas nyksta, bet jei maitinsite savo tikėjimą, 
abejonės numirs iš bado. Abejonės sukelia 
sunkumų ir tampa netikėjimu tik tada, jei 
jūs leidžiate, kad taip nutiktų.

Netikėjimas gali įslinkti keliais bū-
dais. Pirma, netikėjimas pradeda įslinkti, 
jei mūsų požiūris į tikėjimą nėra blaivus. 
Jei tiki, kad gali arba turi žinoti absoliučiai 
viską, labai greitai tavo tikėjimas susidurs 
su keblumais. Tai visai nėra tikėjimas! Jei 
tiki, trokšti gyventi pasitikėdamas Dievo 
buvimu ir Jo pažadais, gyveni žinodamas, 
kad tas buvimas ir pažadai vieną dieną bus 
įrodyti. Tačiau šiuo metu mes gyvename 
tikėjimu, o ne regėjimu.

Antra, netikėjimas gali įslinkti, kai 
esame liguistai susirūpinę dėl abejonių. 
Tuomet mes taip susitelkiame į savo mintis 
ir jausmus, kad mūsų gyvenime nebelieka 
Dievo. Įsileiskite į savo gyvenimą Dievą. 
Liaukitės žiūrėti vien tik į save! Pažvelkite į 
Dievo pažadus, gėrėkitės jais ir juos priim-
kite. Nebeleiskite abejonėms viešpatauti! Jei 
gerai įsižiūrėtume, pamatytume, kad abejonė 
tėra tamsesnioji tikėjimo pusė, tad iš naujo 
atraskime, kaip sakė Tenisonas, „šviesiąją 
abejonės pusę“ – džiaugsmą tiesiog tikėti.

Ir trečia, netikėjimas gali įslinkti, kai 
tikėjimas nėra subrendęs, kai jis nėra augi-
namas. Silpną tikėjimą lengva pažeisti. Kai 
laikui einant krikščionis bręsta, kartu gilėja 
ir supratimas, kuo jis tiki. Bręsdami turime 
gilinti savo tikėjimo supratimą. 

Tie dalykai, kurie nedavė ramybės, kai 
buvome neseniai įtikėję, dabar visiškai mūsų 
nebejaudina. Iš patirties galiu pasakyti, jog 
tik dabar suprantu, kad daugelis ankstesnių 
abejonių tiesiog atspindėjo nepakankamą 
tikėjimo supratimą. Kai suaugau, skaityda-
mas, mąstydamas ir klausydamas išmintingų 
krikščionių, įgijau išminties. Stiprinkite 
tikėjimą supratimu, kaip betonas sustip- 
rinamas geležimi – kartu jie gali atlaikyti 
tokį spaudimą, kokio niekada neatlaikytų 
atskirai.

Tai kada abejonės tampa netikėjimu? 
Atsakau: tada, kai leidžiate. Kai įsitvėrę 
laikotės netikroviškų minčių apie tikėjimą, 
kai beviltiškai rūpinatės ir nerimaujate dėl 
abejonių, kurios tėra natūrali krikščioniško 
gyvenimo dalis, kai neleidžiate savo tikėji-
mui augti. Šių vilkduobių galima išvengti. 
Nesigėdykite savo abejonių. Apsvarstykite 
jas su vyresniais ir išmintingesniais krikš-
čionimis – kad atsikratytume nereikalingos 
įtampos ir kad laikui einant paprasta abejonė 
nepavirstų beviltišku netikėjimu.

Iš http://www.ligonier.org

vertė Jurga Domarkaitė
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Apie  istorinį  Evangelinių  
bažnyčių  Sutarimą
Š. m. rugpjūčio 15 d. Panevėžyje pasirašytas precedento neturintis tra-
dicinės Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios ir neseniai gimusios 
evangeliškos Tikėjimo žodžio bendrijos bendradarbiavimo dokumen-
tas – Evangelinių bažnyčių sutarimas dėl mokymo pagrindų. Jame iš-
dėstyti krikščioniškosios doktrinos pagrindai, dėl kurių sutaria abi ša-
lys: sutarimas dėl Šventojo Rašto autoriteto, mokymo apie išteisinimą 
tik malone – Viešpaties Jėzaus Kristaus atpirkimu, visuotinės Bažnyčios, 
kaip išrinktųjų susirinkimo, kurios galva – Kristus, evangeliškos krikšto 
ir Viešpaties Vakarienės Sakramentų sampratos. Antroje dalyje įteisina-
ma galimybė abiem Sutarimo partnerėms drauge užsiimti karitatyvine, 
socialine, evangelizacine ir kita panašia tarnystės veikla.
Kalbiname Evangelikų reformatų bažnyčios ir Sutarimo rengimo gru-
pės narius – kunigą Tomą Šerną ir kunigą Rimą Mikalauską.

T ikėjimo žodžio bendrijos sino-
dui patvirtinus Evangelinių 
bažnyčių sutarimą, jis visiškai 

įsigaliojo ir tapo pirmuoju tokiu dokumen-
tu, prabylančiu apie mokymo vienybę tarp 
tradicinės ir „naujosios“ bažnyčių. Kokia jo 
reikšmė evangelikų reformatų bažnyčiai ir 
Lietuvos evangelinei krikščionybei bei aps-
kritai ekumeniniam bendradarbiavimui?

Kun. Tomas Šernas: Man džiugu, kad 
abiejų bažnyčių Sutarimas įsigaliojo. Ma-
nau, kad jo reikšmė abiejų Bažnyčių ateičiai 
gali būti didelė. Pavyzdžiui, jame išdėstytas 
išpažinimas Krikšto ir Eucharistijos klau-
simais aiškiai deklaruoja kitoms krikščio-
nių konfesijoms, kas mes esame. Tai pat šis 
Sutarimas yra ženklas, kad Dievo žodis ir 
Šventoji Dvasia veikia abiejose Bažnyčiose 
ir daro savo darbus.

Kun. Rimas Mikalauskas: Manyčiau, 
jog šio 2016 m. Sutarimo reikšmę Lietu-
vos evangelinei krikščionybei bus galima 
objektyviau įvertinti po kurio laiko. Pats 
susitarimo faktas nėra visiškai unikalus, 
nes tokius sutarimus evangelinės bažnyčios 
sudarydavo jau nuo XVI amžiaus. Vienas 
klasikinių pavyzdžių – Ciuricho Sutarimas 
(Consensus Tigurinus, 1548 m.), kuomet skir-
tingu metu gimusios reformuotos Ciuricho 
ir Berno „cvinglistinės“ bažnyčios paskelbė 
sutarimą su Ženevos „kalvnistine“ bažnyčia, 
tuo iš esmės pripažindamos, jog yra to paties 
evangelikų reformatų išpažinimo bažny-
čios. Lietuvos ir Lenkijos valstybėje XVI a.  

taip pat buvo priimtas trijų evangeliškų 
išpažinimų bažnyčių – reformatų, liuteronų 
ir čekų brolių (husitų) Sandomiero sutari-
mas (Consensus Sandomierz, 1570 m.). Šio 
sutarimo pasekmė: evangelikų reformatų ir 
čekų brolių bažnyčios laikui bėgant visiškai 
susivienijo į vieną instituciją, o liuteronai 
nors ir liko atskira bažnytinė institucija, 
tačiau šis susitarimas šiandien yra galiojantis 
evangelikų reformatų ir liuteronų bažnyčių 
vienybės pagrindas, joms išlaikant atski-
rą bažnytinę administraciją ir konfesinius 
evangelinio tikėjimo išpažinimo ypatumus. 
Praktiškai jis reiškia tai, kad abiejų bažnyčių 
(evangelikų reformatų ir evangelikų liutero-
nų) nariai išlaikydami savo išpažinimą gali 
visomis teisėmis dalyvauti broliškos kon-
fesijos bažnytiniame gyvenime. Bažnyčios 
laikosi Dievo stalo (Altoriaus) ir Sakyklos 
bendrystės. Kaip tokio bendradarbiavimo 
pavyzdžius galima paminėti tai, kad prieš 
karą evangelikų reformatų kunigas Petras 
Dagys kaip evangelikų karo kapelionas tar-
navo abiejų minėtų konfesijų tikintiesiems, 
be to, jis tarnavo Klaipėdos krašte Būtingės 
evangelikų liuteronų bažnyčioje. Šiomis die-
nomis evangelikų liuteronų kunigas Romas 
Pukys patarnauja evangelikams reformatams 
Šiauliuose, Kelmėje arba Biržuose, o evan-
gelikų liuteronų kunigas Juozas Mišeikis 
tarnauja evangelikų reformatų įsteigtų vaikų 
namų kapelionu ir talkina evangelikų refor-
matų ganytojams Biržų ir Papilio evangelikų 
reformatų parapijose.

Tai, kad šis Sutarimas pasiektas tarp „se-
nosios“ ir „naujosios“ evangelikų bažnyčių, 
drįsčiau sakyti, yra unikalu Lietuvos Bažny-
čios istorijoje. Tokių evangelinių surinkimų 
bendrystė turi savo žavesį, privalumus ir 
įtampas bei sunkumus. Būdami nuodėmingi 
žmonės esame įpratę susipriešinti (žr. Hei-
delbergo katekizmo 5 kl.), todėl šį Sutarimą 
laikau Dievo malonės dovana Lietuvai ir 
pirmiausia – mūsų bendruomenėms. Nepa-
mirškime, Dievo dovanos visada yra didelis 
iššūkis ir atsakomybė… Neabejoju, jog tuo 
krikščionybė Lietuvoje sustiprinama.

Šis dokumentas vadinamas ne sutarti-
mi ar susitarimu, o Sutarimu. Sinode buvo 
paminėta, kad tai ne juridinis, o bažnytinis 
dokumentas. Kokią teisinę galią jis turi?

Kun. Tomas Šernas: Principinis teo-
loginis sutarimas tarp dviejų Bažnyčių yra 
būtinas galimų būsimų juridinių sutarčių ir 
susitarimų pagrindas. Kol kas jis įsigaliojo tik 
mūsų Bažnyčių bažnytinėje teisėje, tačiau tai 
daug svarbiau nei bet koks notaro, antstolio 
ar Europos parlamento įtvirtintas oficialus 
teisės aktas. Mūsų Bažnyčia mena LDK lai-
kus, todėl puikiai žinome, kad valstybės ir jų 
teisinės sistemos nuolatos kinta, bet Bažnyčia 
ir jos mokymas išlieka. Taigi šis teologinis 
evangelinių Bažnyčių Sutarimas   turi gilesnę 
ir didesnę reikšmė nei juridinė reikšmė.

Kun. Rimas Mikalauskas: Toks evan-
gelinių bažnyčių suartėjimas jau turi istorinį 
pavadinimą, o lietuviškas žodis „sutarimas“ 
tiksliai išreiškia jo esmę, t. y. kad abu evange-
liniai Surinkimai (ecclesia), nepaisant žmo-
giškųjų veiksnių – istorinės patirties, dvasinių 
ligų ir jėgų skirtumo, – yra tas pats Kristaus 
Surinkimas. „Sutartis“ ar „susitarimas“ yra 
įprastai vartojami žodžiai politikoje ar verslo 
pasaulyje, kur du lygūs subjektai derasi ir su-
sitaria. Žodis „sutarimas“ geriau atskleidžia 
teologinę mintį, jog abi pusės gina ne savo 
„verslo“ interesus, bet klauso abiejų jų Gelbė-
tojo ir Viešpaties – Kristaus valios ir sutaria. 
Tai liudija ir pats Sutarimo tekstas, paremtas 
istoriniais evangelikų tikėjimo išpažinimo 
tekstais, kurių pagrindą sudaro ne žmonių, 
bet Dievo išmintis – Šventasis Raštas, Biblija.  

Tai nėra juridinis dokumentas pasaulie-
tinės teisės atžvilgiu, bet išimtinai bažnytinės 
teisės dokumentas, nes jis patvirtintas abiejų 
Surinkimų aukščiausiuose valdymo insti-
tucijose, kuris įpareigoja mūsų bendrijas ir 
bendruomenes. Jis pirmiausia skirtas krikš-
čionių bendruomenei – Bažnyčioms, kurios 
šį Sutarimą priėmė, o kitiems krikščionims 
ir valstybei jis reikšmingas netiesiogiai, tik 
žvelgiant į mus iš „išorės“.

Nukelta į 26 p. 

DALIA  JANUŠAITIENĖ
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Tikėjimo žodžio bendrijos praktikoje 
toks susitarimas naujas ir pirmasis, o refor-
matams tai jau šimtmečius skaičiuojančios 
praktikos išraiška. Ar galėtumėte keliais 
žodžiais su tuo nesusidūrusiam skaitytojui 
apibūdinti evangelikų reformatų bažnyčios 
kanonų teisę ir praktiką?

Kun. Rimas Mikalauskas: Lietuvos 
Evangelikų reformatų Bažnyčios, kaip evan-
gelinės krikščionių bendrijos, savivaldos 
santvarka yra presbiterinė-sinodinė. Tokia 
valdymo tvarka leidžia neribotą laiką ir 
vieningai veikti dideliam skaičiui vietinių 
surinkimų (parapijų) ir išlaikyti teologinį 
bei institucinį vientisumą. Laikui bėgant, 
keičiasi tikinčiųjų kartos, keičiasi aplinka, 
kurioje gyvuoja Bažnyčia, todėl būtina taip 
įforminti Surinkimo priimtus sprendimus, 
kad ateinanti karta „nebeišradinėtų dviračio“. 
Taip susidaro krikščioniškos savivaldos tei-
sinis paveldas, kuris nėra muziejinis ekspo-
natas, bet konkrečiam laikui ir aplinkybėms 
pritaikytas veiklos vadovas. Suprantama, 
toks teisynas privalo reaguoti į laiko iššūkius, 
tačiau niekuomet nepaleisti iš akių, kam 
tarnauja: Valdovui ir valdomiesiems? Valdo-
vas yra Kristus, kuriam priklauso Bažnyčia 
ir kurią Jis ją valdo savo šventu Žodžiu. Jo 
pagrindu sudaroma bažnytinė arba kano-
ninė teisė. Valdomieji – tikintieji, Kristaus 
kaimenė. Bažnyčios „pareigūnai“ – tarnai 
(superintendentai, kuratoriai, kunigai ir 
seniūnai) privalo klausyti ir  patarnauti bei 
saugoti bažnytinę teisę, kaip savo prižiūrė-
toją, neišleidžiant iš akių Kristaus mokymo.

Ar Lietuvos evangelikų reformatų 
bažnyčia yra sudariusi tokių partneri-
nių sutarimų su kitomis evangelinėmis 
bažnyčiomis? Ar planuojate tokiu būdu 
įforminti bendradarbiavimą ir su daugiau 
evangelinių bažnyčių?

Kun. Rimas Mikalauskas: Taip, jau 
minėtas Sandomiero sutarimas. Turime taip 
pat sprendimų, kuriais Lietuvos evangeli-
kų reformatų bažnyčia yra įsipareigojusi 
tarptautinėse bažnytinėse organizacijose 
ar su atskiromis užsienio evangelikų re-
formatų bažnyčiomis. Šiuose bendrystėse 
jų sudarymo metu nebuvo nagrinėjami 
konfesiniai dalykai, nes jie buvo savaime 
aiškūs iš tų bendruomenių bažnytinėse tei-
sėse įtvirtintų išpažinimo raštų. Tačiau per 

paskutinį šimtmetį įvyko daug pokyčių, 
atsirado evangelikų reformatų bažnyčių, 
kurios atsisakė savo istorinių išpažinimų 
ir šiandien jų konfesinis mokymas ir išpa-
žinimai migloti. Visiškai įmanoma, jog šis 
mūsų Sutarimas gali pasitarnauti ateityje 
ruošiant naujas tarptautines bažnytines 
bendrystes arba peržiūrint esamus sutari-
mus su bendrijomis, kurios atsisako ar iš 
naujo interpretuoja istorinius evangelinius 
išpažinimus.

Evangelikų reformatų bažnyčia yra 
tradicinė bažnyčia, taip įvardyta net Lietu-
vos Respublikos Konstitucijoje, o Tikėjimo 
žodžio bendrija dar tik siekia valstybės 
pripažinimo. Ar šie teisinės padėties skir-
tumai netaps kliūtimi bendradarbiavimui?

Kun. Tomas Šernas: Nemanau, kad ofi-
cialus teisinis statusas gali kliudyti Evangelijai. 
Dievas kliūtis dažnai paverčia palaiminimais.

Kun. Rimas Mikalauskas: Tradicinių 
ir kitų bažnyčių apibrėžimas yra Lietuvos 
Respublikos teisinės praktikos ypatybė. 
Valstybė turi teisę nustatyti savo vienokius 
ar kitokius santykius su religinėmis ben-
druomenėmis. Vienose valstybėse yra vals-
tybinės bažnyčios (pvz., ne taip seniai buvo 
Švedijoje ar Norvegijoje), kitur bažnyčios 
gerbiamos, bet bažnytinės ir valstybinės 
veiklos sritys visai atskirtos (pvz., JAV) ir 
dar kitur valstybė pagarbos bažnyčiai ne-
išlaiko ir ją „nuvertina“ iki visuomeninių 
ar net privačių interesų lygmens… (pvz., 
dauguma Europos ir Azijos valstybių). Šiuo 
atveju krikščionims visada verta prisiminti 
apaštalo Petro žodžius: Dievo reikia klausyti 
labiau negu žmonių (Apd 5, 29).

Dievui nėra kliūčių, nėra ir krikščio-
nims, kuomet jie girdi Viešpaties pašaukimą. 
Šis sutarimas įrodo, jog girdime pašaukimą, 
yra to pašaukimo ir daugiau vaisių. Sutari-
mas negimė vakar ar tuomet, kai jis buvo 
patvirtintas Sinoduose.

Evangelikų reformatų bažnyčios 
sinodas šį Sutarimą patvirtino jau kiek 
anksčiau – birželio mėnesį. Ar su Suta-
rimo tekstu galėjo susipažinti mažesnių 
miestelių parapijų atstovai, tikintieji? 

Kun. Tomas Šernas: Parapijų susi-
rinkimai kasmet išrenka delegatus į Sino-
dą. Taip Sinode atstovaujami visi aktyvūs 

evangelikai reformatai. Mėnesį iki Sinodo 
pradžios vyksta priešsinodinė sesija, kurio-
je suvažiavę parapijų delegatai patvirtina 
Sinodo darbotvarkę, susipažįsta su esmi-
niais klausimais. Šis Sutarimas jau gegužės 
mėnesį buvo išsamiai pristatytas visiems 
Sinodo nariams. Jau tuomet buvo dėl jo 
diskutuojama ir svarstoma. Ne tik Sutarimo 
rengėjai, bet ir kiti Bažnyčios tarnautojai – 
dvasininkai bei kuratoriai, taip pat išrinkti 
parapijų delegatai, parapijos turėjo galimybę 
išsamiai susipažinti su Sutarimo projektu ir 
visą mėnesį skirti svarstymams, klausimams, 
net  ekumeninėms ekskursijoms.

Kun. Rimas Mikalauskas: Presbiteri-
nė-sinodinė santvarka įpareigoja bažnytinės 
teisės aktus paruošti iš anksto, juos svarstant 
įvairiuose bažnytinėse institucijose, įskaitant 
ir vietinius surinkimus. Lietuvos evangelikų 
reformatų priešsinodinėje sesijoje buvo nu-
tarta, kad šis Sutarimas turi būti pristatytas 
parapijose. Buvo įvairių nuomonių. Buvo to-
kių, kurios prieštaravo šiam Sutarimui. Pas-
tarosios dažniausia buvo paremtos daugiau 
emocijomis ar „baimėmis“, kurios įprastai 
yra menkai pagrįstos. Kuo geriau vieni kitus 
tikintieji pažįsta ir kuo labiau įsitraukia į 
bendrą tarnavimą konkrečiose srityse, tuo 
greičiau tokios baimės tirpsta. Kita vertus, 
vietiniai surinkimai šiuo Sutarimu nėra 
įpareigoti tiesiogiai bendradarbiauti su kitos 
bažnyčios vietine bendruomene, tai pačių 
bendruomenių ir jų ganytojų apsisprendi-
mas, tačiau po Sutarimo patvirtinimo Sinode 
jis jau oficialiai įmanomas. Bet kokiu atveju 
durys yra atvertos tikintiesiems iš tiesų pa-
žinti tiesiogiai vieniems kitus ir nešti bendrų 
tikėjimo vaisių. Iš esmės – tai Šventosios 
Dvasios darbas, kur Ji panorės, vaisiai bus, 
kur ne – kad ir kaip besistengtum, jų nebus.  

Ar jau esate suplanavę tolesnius prak-
tinio bendradarbiavimo tarp mūsų baž-
nyčių žingsnius?

Kun. Tomas Šernas: Dar nesame išsa-
miai ateities planavę, bet jau vyksta intensy-
vus bendras darbas, ruošiantis bendriems 
2017 metų renginiams „Reformacijai 500 
metų“. Kalbant apie ateitį, norėtųsi bendrų 
seminarų teologijos, diakonijos klausimais.

Kun. Rimas Mikalauskas: Vykdyti 
tai, kas jau ir be šio Sutarimo vykdoma. 
Pavyzdžiui, bendradarbiaujame Vilniaus 
Krikščioniško darželio veikloje, ruošiamės 
Reformacijos metų paminėjimui, dirbame 
leidybos srityje. Viliamės veiklos plėtros įvai-
rių kapelionatų, tikybos mokymo mokyklose 
ir jaunimo tarnystės srityse. Teologinėje 
srityje tai atveria kelią diskusijoms Dievo 
Stalo ir Sakyklos bendrystės susitarimui.    

Dėkojame už išsamius atsakymus.

Atkelta iš 25 p. 
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Šį dokumentą rengė iš evangelikų 
reformatų bažnyčios bei „Tikėjimo 
žodžio“ bendrijos atstovų sudaryta 

teologinė grupė. Kalbiname prie Sutarimo 
dirbusį „Tikėjimo žodžio“ bendrijos vadovą 
pastorių Gabrielių Lukošių.

Tikėjimo žodžio bendrijos sinodui 
patvirtinus Evangelinių Bažnyčių suta-
rimą, jis visiškai įsigaliojo, ir tapo pir-
muoju tokiu dokumentu, prabylančiu 
apie mokymo vienybę tarp „senosios“ ir 
„naujosios“, tradicinės ir, žmonių akimis 
žiūrint, jaunos bažnyčių. Kokia jo reikšmė 
„Tikėjimo žodžio“ bendrijai?

Sutarimo reikšmė įvairiopa – tai mūsų 
bažnyčių bičiulystės pareiškimas tiek mus 
supančiam pasauliui, tiek mums patiems. Vie-
na vertus, jis aiškiai liudija apie esminę mūsų 
evangelinių bažnyčių giminystę ir mūsų tikėji-
mo vienybę bei vientisumą nežiūrint istorinių, 
bažnytinės tvarkos ar liturginių skirtumų. 
Teisiškai jis atveria mūsų bažnyčioms galimybę 
bendradarbiauti, ypač tose srityse, kurios dėl 

Teisiškai  įforminta  draugystė

įstatyminių ribojimų Lietuvoje prieinamos tik 
tradicinėms bažnyčioms (tikybos dėstymas 
mokyklose, kapelionystė) bei supaprastina 
bendro darbo procedūrą tarp pačių bažny-
čių. Kita vertus, šis Sutarimas padeda mums 
patiems geriau pažinti save, aiškiai apibrėžti 
bei „išgryninti“ tikėjimo pamatus.

Apibendrinant galima teigti, kad šis 
Sutarimas – tai teisiškai įtvirtinti draugiški 
mūsų bažnyčių santykiai. Čia verta paminė-
ti, jog teisinis draugystės įtvirtinimas – prie-
šingai visuomenėje vyraujančiai nuomonei –  
liudija apie jau esamą santykių tvirtumą 
ir tarpusavio pasitikėjimą, nesibaiminant 
įsipareigoti ir paskelbti apie tai viešai.

Ar tokiu būdu apibrėžę mokymo pa-
matus nesumenkinsime savo tapatybės ir 
neapribosime galimybių keistis Viešpatyje, 
tobulėti?

Šis klausimas kartkartėmis iškildavo 
jau ruošiant šį Sutarimą, vėliau jį svars-
tant Evangelikų reformatų bažnyčios bei 
mūsų Sinoduose, tad galiu tvirtinti, kad 

Sutarimas „Tikėjimo žodžio“ bendrijos ar 
jos bendruomenių tapatybės tikrai neapri-
boja ir nesumenkina. Kaip galima skaityti 
dokumento tekste, jame įvardijami tik es-
miniai evangeliškojo mokymo teiginiai –  
Šventojo Rašto autoritetas, mokymas apie 
išteisinimą tik tikėjimu per Jėzaus Kristaus 
atperkamąją auką, evangeliška sakramentų 
samprata, kurie aiškiai grindžiami Šventuoju 
Raštu ir svarbiausiais protestantiškais do-
kumentais, neliečiant konkrečiai konfesijai 
būdingų mokymo ypatumų.

Dar galima paminėti, kad šis Sutari-
mas kaip tik padėjo mums, kaip bendrijai, 
atsigręžti į save ir dar kartą permąstyti savo 
mokymą ir aiškiau apibrėžti savo tapatybę: 
kas mes esame kaip bažnyčia, kuo tikime, 
kaip tarnaujame. Be to, Sutarimo ruošimo 
procesas atvėrė tam tikrus dalykus, svarbius 
ir ekumeniniam bendradarbiavimui, kurie 
mums buvo tarsi savaime suprantami, tačiau 
nepakankamai aiškiai apibrėžti, pavyzdžiui, 
kitoje bažnyčioje priimto Krikšto sakra-
mento pripažinimas, vaikų dalyvavimas 
Viešpaties Vakarienėje ir pan.

Didžiąją Sutarimo dalį sudaro suta-
rimas dėl tikėjimo ir mokymo pagrindų. 
Džiugina, kad šis dokumentas gilus, tačiau 
tuo pačiu metu subalansuotas, akcen-
tuojami esminiai dalykai. Kas parengė 
šį Sutarimą? Kokiais dar dokumentais 
vadovaujantis jis buvo ruošiamas?

Sutarimo tekstą rengė bendra aštuonių 
asmenų darbo grupė. Evangelikų reformatų 
bažnyčiai atstovavo generalinis superin-
tendentas kunigas Tomas Šernas, kunigas 
Rimas Mikalauskas, Sinodo kuratoriai Petras 
Puodžiūnas ir Holgeris Lahayne, „Tikėji-
mo žodžio“ bendrijai – pastoriai Gabrielius 
Lukošius, Ramūnas Jukna, Darius Širvys ir 
Mindaugas Palionis. Viso teksto pamatas, 
be abejo, yra Šventasis Raštas, tačiau taip pat 
vadovavomės tokiais visuotinai pripažintais 
protestantiškais dokumentais kaip Antrasis 
šveicariškasis išpažinimas, Vestminsterio ti-
kėjimo išpažinimas bei Čikagos pareiškimas 
apie Biblijos neklaidingumą ir mūsų bažnyčių 
bendrai išleistu Naujuoju miesto katekizmu.

Kokie planuojami tolesni praktiniai 
veiksmai pagal šį Sutarimą?

Šiuo metu mūsų bažnyčios drauge žvel-
gia į ateinančius Reformacijos metus – iš 
abiejų bažnyčių atstovų sudaryta darbo grupė 
„Reformacija 500“ rengia konkrečius šios 
svarbios sukakties minėjimo pasiūlymus, 
kurie bus svarstomi ir valstybiniu lygmeniu.

Dėkojame už mintis. 

Sutarimą ruošusios teologinės darbo grupės nariai Ramūnas Jukna, Mindaugas 
Palionis, Darius Širvys ir Gabrielius Lukošius bei Evangelikų reformatų bažnyčios 
atstovai kunigas Raimondas Stankevičius ir Holgeris Lahayne
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2016 m. rugpjūčio 15 d. įsigaliojęs Evangelinių Bažnyčių sutarimas dėl 
mokymo pagrindų tarp Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios ir 
krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“. Šis dokumentas tarsi „apvaini-
kavo“ jau ne vienus metus besitęsiantį praktinį bažnyčių bendradarbia-
vimą švietimo (bendradarbiavimas EBI, reformatų tikybos dėstymas 
Vilniaus krikščionių gimnazijoje, bendras darbas kuriant Krikščionišką 
vaikų darželį), leidybos (drauge išleistas Vestminsterio išpažinimas, 
Naujasis miesto katekizmas) srityse, dalyvaujant įvairiuose viešuose 
arba vienos ar kitos bažnyčios renginiuose, seminaruose bei kartu ruo-
šiantis kitąmet Lietuvoje paminėti jubiliejinius Reformacijos metus.

DALIA  JANUŠAITIENĖ
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Visuotinės kunigystės 
principas, profesinis 
pašaukimas ir  
ekonomikos raida 
Mažai kas iš istorikų mėgintų neigti 

faktą, kad klasikinis protestantizmas va-
karietiškoje kultūroje formavo naujovišką 
požiūrį į darbą, verslą ir apskritai paskatino 
ekonomikos vystymąsi. Nagrinėjant šių 
kultūrinių sričių kaitos ir Reformacijos idėjų 
sąsają, pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį 
į M. Liuterio mokymą apie profesinį pašau-
kimą, kuris kilo iš socialinio arba eklezinio 
Reformacijos principo, skelbiančio visuotinę 
tikinčiųjų kunigystę.

Jau ankstyvoje Reformacijos stadijoje, 
1520 m., Liuteris naujai pažvelgė į krikš-
čionio pašaukimo klausimą veikale Atviras 
laiškas Vokietijos dvarininkijai apie krikš-
čionybės reformavimą1. Jame ryžtingai įro-
dinėjama, kad katalikų vienuoliai, kunigai 
ir kiti dvasininkai nėra išskirtinis luomas 
tarp kitų tikinčiųjų; mokymas, padalijantis 
tikinčiųjų tautą į du sluoksnius („dvasinį“ 
ir „pasaulietinį“), prieštarauja Šventajam 
Raštui. Kaip svarbiausias argumentas pasitel-
kiamas Naujojo Testamento mokymas apie 
visuotinę tikinčiųjų kunigystę. Klerikalizmas 
sukritikuojamas, remiantis Biblijos ištrauko-
mis Ef 4; 1Pt 2 ir Apr 5, kur teigiama, kad visi 
krikščionys yra dalininkai to paties tikėjimo, 
pasikrikštiję tokiu pačiu krikštu, per kurį 
kiekvienas tampa kunigu: „Klaidingai išsi-
galvojo, kad popiežius, vyskupas, kunigai ir 
vienuoliai priskirtini „dvasiniam“ sluoksniui, 
o kunigaikščiai, viršininkai, amatininkai ir 
žemdirbiai – pasauliečių sluoksniui. Toks 
išsigalvojimas tegul daugiau nė vieno neglu-
mina. Iš tikrųjų visi krikščionys priklauso 
dvasiniam (kunigiškam) sluoksniui, ir visi 
yra lygūs, skiriasi vien tik pareigos.“ 2 

TOMAS DIČIUS

Reformacijos  įtaka  Vakarų  
kultūros  pokyčiams  (III  dalis)

Pradžia Nr.6 (448)

„Tikėjimas suteikia žmogui kunigo sta-
tusą, jungia su Kristumi, jo dėka gauname 
Šventąją Dvasią, kuri pripildo šventa malone 
ir dangiška jėga. Vidinis patepimas – tai 
aliejus, geresnis už bet kokį aliejų, kada nors 
tekėjusį iš vyskupo ar popiežiaus indo; jis 
suteikia ne tik vardą, bet ir prigimtį, tyrumą, 
kunigiškus įgaliojimus; šiame patepime yra 
viskas, ką tikintieji priėmė iš Kristaus.“3  

Klaidingos teorijos apie du luomus 
panaikinimas ir visų tikinčiųjų kunigystės 
atkūrimas, kurį inicijavo Liuteris, ilgainiui 
pakeitė ne tik sampratą apie bažnyčios 
struktūrą, jos valdymą, tačiau pagimdė ir 
naujovišką požiūrį į kiekvieno krikščionio 
pašaukimą pasaulyje. Liuteris teigė, kad baž-
nyčios tarnų profesija nėra ypatingesnė, bet 
lygiavertė kitoms profesijoms, nes kiekvienas 
krikščionis yra pašauktas kunigas savo darbo 
vietoje (amatininko ceche, virtuvėje, ūkyje, 
valdininko poste ar kt.); kiekvienas uoliai 
vykdydamas savo profesines pareigas atlieka 
kunigišką tarnavimą: 

„Tie, kuriuos vadina „dvasiniais“, – ku-
nigai, vyskupai ar popiežiai – nesiskiria 
nuo kitų krikščionių ir nėra pranašesni, jie 
išsiskiria tik tuo, kad atsakingi už Dievo 

žodžio skelbimą ir sakramentų teikimą. Toks 
jų darbas ir tarnavimas, lygiai kaip valdžios 
atstovų darbas, yra kardu ir botagu bausti 
bloguosius ir ginti geruosius. Batsiuvys, 
kalvis, žemdirbys – kiekvienas, turintis savo 
amatą, – dirba ir tarnauja kaip pašventintas 
kunigas ir vyskupas, ir kiekvienas, atlik-
damas savo profesines pareigas, turi būti 
naudingas ir tarnauti kitiems. Lygiai kaip 
visi kūno nariai tarnauja vienas kitam, taip 
ir skirtingų profesijų atstovų veikla tarnauja 
bendruomenės fizinei ir dvasinei gerovei.“4       

Naujai reformuojamoje bažnyčioje išli-
ko dvasininko profesija, tačiau pasikeitė jos 
statusas. Protestantų dvasininkas (pasto-
rius, pamokslininkas ar kt.) tapo kaip ir visi 
tikintieji – tiesiog vienu iš bendruomenės 
tarnautojų, atliekančių savo funkcijas: tei-
kiančiu sakramentus (eucharistiją ir krikštą), 
pamokslaujančiu Dievo žodį ir kt. Nors ne 
kiekvienas krikščionis gali atlikti šias funkcijas 
(nes ne kiekvienam Dievas suteikia profesinį 
pašaukimą būti ganytoju), tačiau šis darbas 
nėra pranašesnis ar vertingesnis už kitus, nes 
Dievo akyse visos profesijos, kurios tarnauja 
bendruomenės labui, yra vienodai garbingos, 
reikalingos, visos yra lygiavertės5. Pasitelkęs 
apaštalo Pauliaus skirtingų kūno narių paly-
ginimą, Liuteris įrodinėjo, kad tie, kurie dirba 
pagal savo profesinį pašaukimą, paklūsta 
Dievo sumanytai tvarkai, nes dalyvauja vi-
suomeniniame darbo pasiskirstyme (lygiai 
kaip skirtingi kūno nariai atlieka skirtingas 
funkcijas). Savo darbu tikintysis patarnauja 
kitiems ir tokiu būdu vykdo meilės įsakymą 
bei tarnauja pačiam Dievui. Pasaulietinis 
darbas sutapatintas su tiesioginiu tarnavimu 
Aukščiausiajam. Savo pamoksluose (pagal Jn 
21, 19–24 ir Mt 6, 24–34)  

Liuteris aiškino: „Pamaldi tarnaitė, pa-
klūstanti savo šeimininko liepimui ir pagal 
savo pareigas šluojanti kiemą ar mėžianti 
tvartą, arba samdinys, taip pat nuolankiai 
ariantis ir vežantis, abu eina teisingu keliu 
ir tiesiai į dangų; o tas, kuris meldžiasi šven-
tam Jokūbui, eina į bažnyčią, bet apleidžia 
savo tarnybą, nepadaro darbo, eina tiesiai 
į pragarą.“6

1  Luther M., Open Letter to the Christian Nobility of the 
German Nation Concerning the Reform of the Christian 
Estate (1520) [interaktyvus] [žiūrėta 2015 m. kovo mėn.], 
prieiga per internetą: <http://web.stanford.edu/~jsabol/
certainty/readings/Luther-ChristianNobility.pdf>
2  Ten pat.

3 Citata iš Schaff Ph., „Reformacija. Bendroji apžvalga (IV 
d.). Išteisinimas per tikėjimą“ [interaktyvus] [žiūrėta 2011 
m. spalio mėn.],  prieiga per internetą: < http://www.btz.lt/
article/articleview/6299/1/295/?PrintableVersion=enabled>

4  Luther M., Open Letter to the Christian Nobility of the 
German Nation Concerning the Reform of the Christian 
Estate (1520).
5 Helm P., The Callings.The Gospel in the world. Edinburgh: 
Banner of Truth Trust, 1987, p. 60-61.
6 Luther M., Sermons by Marthin Luther, Volume 1 (red. 
Lenker J. N.) [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. gruodžio 
mėn.], prieiga per internetą: <http://www.martinluther-
sermons.com/Luther_Lenker_Vol_1.pdf>  (p. 234).

Klaidingos teorijos apie 
du luomus panaikinimas ir 
visų tikinčiųjų kunigystės 
atkūrimas, kurį inicijavo 
Liuteris, ilgainiui pakeitė 
ne tik sampratą apie 
bažnyčios struktūrą, jos 
valdymą, tačiau pagimdė 
ir naujovišką požiūrį į 
kiekvieno krikščionio 
pašaukimą pasaulyje.
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„Net pati didžiausia vargšė samdinė 
gali džiaugtis širdyje tardama: štai aš verdu, 
skalbiu, valau. Kas gi man taip liepia? Taip 
liepia mano šeimininkas ir mano šeimininkė. 
Kas gi jiems davė valią man liepti? Dievas 
davė. Ei, tai reiškia, kad aš tarnauju ne vien 
šeimininkams, bet ir Dievui Danguje. Argi 
čia ne palaiminimas!? Juk tai tas pats, lyg 
valgį virčiau danguje Dievui.“7

Dėl minėtų idėjų nuo XVI a. ėmė radi-
kaliai keistis krikščionių požiūris į pasaulie-
tinį darbą. Anksčiau, iki Reformacijos, ben-
dra visuomenės nuostata ženkliai skyrėsi –  
tie, kurie dirbo pasaulietinius darbus, buvo 
laikomi „antrarūšiais“ krikščionimis, t. y. 
mažiau dvasingais nei vienuoliai ar kunigai. 
Vienuoliška dvasingumo tradicija niekada 
nežiūrėjo į kasdienį darbą pasaulyje kaip 
į kažką vertingo8. Liuteris, po to, kai pats 
atsižadėjo vienuolystės, tokią nuostatą 
„apvertė aukštyn kojomis“ – jis tvirtino, 
kad visas profesijas reikia vertinti, išskyrus 
vieną – vienuolio; vienuoliškoje gyvense-
noje jis nematė nieko dvasingo ir manė, 
kad tai yra egoistiško, pasaulietinių pareigų 
vengiančio abejingumo artimui padari-
nys9. U. Siemon-Netto10 apibendrindamas 
liuteronišką koncepciją teigia, kad gyventi 
krikščioniškai ir tarnauti Dievui nereiškia, 
jog privalu tapti dvasininku; tiesiog reikia 
noriai ir su meile patarnauti artimui dir-
bant savo įprastą darbą. Neprivaloma daryti 
kažko ypatingo, o tiesiog tarnauti savuoju 
pašaukimu (lot. in vocatione), o ne per pa-
šaukimą (lot. per vocationem). Žmogus tam 
ir sukurtas, kad būtų Dievo bendradarbiu, 
Jo partneriu nuolatiniame kūrimo procese, 
visose gyvenimo srityse. 

J. Kalvinas, antrindamas Liuteriui, teigė, 
kad kiekvienas darbas gali būti gerbiamas ir 
aukštai vertinamas Dievo akyse; nėra tokio 
per daug prasto ar nereikšmingo pašaukimo, 
kurio Dievas negalėtų pašventinti. Viename 
pamoksle, paremtame 1 Kor 10, 31–11, 1 
ištrauka, Kalvinas prieštarauja dualistiniam 
mąstymui ir sutapatina kasdienį pasaulietinį 
darbą su tarnyste Dievui: „Šėtonas taip apa-
kino žmogų ir įtikino mus, kad nematome 
reikalo rūpintis, ar maži [kasdieniai] dalykai 

tarnauja Dievui ir Jį pagerbia. Ir šitai jis 
daro teigdamas, esą tos smulkmenos yra 
pasaulio dalykai. Kai koks vyriškis uždirba 
pragyvenimui, moteris dirba savo buities 
darbus, o tarnas atlieka savo pareigą, ma-
noma, jog Dievas į tai nekreipiąs dėmesio, 
sakoma, kad tai esą dalykai iš pasaulio. Tiesa, 
kad tie užsiėmimai susiję su šiuo esamu ir 
pranyksiančiu pasauliu, bet juk jų negalime 
atskirti nuo mūsų tarnystės Dievui.“11   

Savo žymiausiame veikale Institutio 
Christianae religionis (III, X, 6) reforma-
torius moko, kad tikintysis privalo atrasti 
savo profesinį pašaukimą ir jam atsiduoti. 
Profesinis pašaukimas vadinamas „sargy-
biniu“, disciplinuojančiu gyvenimu ir visos 

teisingos veiklos išeities tašku bei pagrindu. 
Kiekvienam suteiktas konkretus pašaukimas 
iš Dievo, kuriam paklusus atrandama gyve-
nimo harmonija ir paguoda sunkumuose:  

„Idant mes savo kvailumu ir skubotu-
mu nesuardytume visos deramos tvarkos, 
Jis visiems paskyrė skirtingas pareigybes ir 
skirtingus gyvenimo būdus. <...> Jis kiekvieno 
gyvenimo būdą pavadino pašaukimu. Kiekvie-
no žmogaus pašaukimas yra lyg Viešpaties 
patikėtas sargybos postas tam, kad nereikėtų 
nuolatos blaškytis. <...> Todėl žmogus, kuris su-
sitelkia į pašaukimo tikslą, pasiekia (gyvenime) 
tinkamiausią gyvenimo tvarką, nes jo nekanki-
na nerimas dėl didesnių dalykų, kuriems nėra 
pašauktas, žinodamas, kad nedera peržengti 
ribų. Tas, kuris nors ir nėra kitų labai aukštai 
vertinamas, bus ramus ir patenkintas savo 
padėtimi, nes labiau bijos peržengti Dievo nu-
statytas ribas. Kai kiekvienas bus įsitikinęs, kad 
bet kokiomis aplinkybėmis jį veda ir nukreipia 

7 Luther M., „Am 15. Sonntag nach Trinitatis“ [interaktyvus] 
[žiūrėta 2014 m. gruodžio mėn.], prieiga per internetą: <http://
gutenberg.spiegel.de/buch/predigten-durch-ein-jahr-271/15> 
8  Мак-грат А., Богословская мысль реформации. 
Одесса: Богомыслие, 1994, p. 272.
9 Weber M., Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. 
Vilnius: Pradai, 1997, p. 69.
10 Siemon-Netto U., „Vietnamas, Liuteris ir mokymas 
apie pašaukimą“ [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. spalio 
mėn.], prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2014-10-13-uwe-siemon-netto-vietnamas-liu-
teris-ir-mokymas-apie-pasaukima/122661>

11  Citata iš Wallace R. S., Calvin's Doctrine of the Christian 
Life. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1959, p. 155; Calvini 
opera vol. 49 (red. Baumi G., Cunitz E., Reuss E.). Berlin: 
Schwetschke, 1863-1900, p. 577.

Nukelta į 30 p. 
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Dievas, atras didelį palengvėjimą (paguodą) 
visuose savo rūpesčiuose, darbuose, naštose 
ir sunkumuose. Valdininkas nuoširdžiau triūs 
savo darbovietėse, šeimos galva atras jėgų 
atlikti savo pareigas, kiekvienas žmogus bus 
kantresnis ir ištvers sunkumus, nepatogu-
mus, nuovargį, nerimą, jei bus įsitikinęs, kad 
neša tik tą naštą, kurią Dievas uždėjo ant jo 
pečių. Tai yra ypatingos paguodos šaltinis –  
kai suvokiame, kad nėra tokios veiklos, ne-
švarios ar menkos, kuri nesuspindėtų ir ne-
būtų aukštai įvertinta Dievo akyse, jei mes 
tik paklūstame savo pašaukimui tą veiklą 
vykdydami.“12  

Kalvinas ne tik leido krikščioniui užsi-
imti žemiškais reikalais, bet ir įvardijo juos 
kaip šventas pareigas Dievui. Jis netgi žodį 
„talentas“, kuris Jėzaus palyginime reiškia 
tiesiog pinigą, savo komentare traktuoja 
kaip Dievo suteiktą gebėjimą (panašiai, kaip 
ir šiandien vartojamas šis žodis). Įvairiausi 
gabumai turi būti naudojami pagal paskir-
tį – tarnaujant Tam, kuris juos suteikė. Gerai 
ir sąžiningai atliktas darbas yra žmogaus 
atsiliepimas į Dievo malonę, dėkingumo 
Jam išraiška, šlovinimo būdas.

Taigi, Kalvino ir Liuterio mokymas apie 
profesinį pašaukimą kardinaliai pakeitė 
požiūrį į pasaulietinę veiklą, kasdienį dar-
bą, ilgainiui išugdė savitos protestantiškos 
askezės tradiciją. Pasak J. T. McNeillo, Kalvi-
nas (taip pat ir Liuteris) tikriausiai niekada 
net nebūtų pagalvojęs, kad jo puoselėjama 
krikščioniška etika, kylanti iš mokymo apie 
profesinį pašaukimą, taip paveiks Europos 
ekonominę-socialinę raidą: „Ironiška, tačiau 

Reformacijos  įtaka  Vakarų  
kultūros  pokyčiams  (III  dalis)

13  Citata iš Johnson T. K., „Protestantiškosios etikos dvasia 
ir pasaulio ekonomikos krizė“ [interaktyvus] [žiūrėta 2014 
m. spalio mėn.], prieiga per internetą: <http://www.lksb.
lt/straipsniai/straipsnis-596.htm>
14  Weber M., Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia.
15  Ten pat, p. 36.
16 Tawney R.H., Religion and the Rise of Capitalism. New 
Jersey: Transaction Publishers, 2008.

žmogaus įtaka istorijoje dažnai nesutampa 
su sąmoningai pasirinktais jo paties tikslais. 
Kalvino primygtinai akcentuotas darbštumas 
ir taupumas, jo baisėjimasis laiko ir daiktų 
švaistymu, jo leistinas dėmesys pinigams, 
tik jei griežtai laikomasi teisingumo bei 
dosnumo principų, taip pat panašiai jo su-
teiktas atsargus leidimas keisti pašaukimą 
[profesiją], pelnytai yra laikomi nemenkai 
prisidėjusiais prie kapitalizmo pramonės 
bei verslo plėtros.“13

Šį ryšį tarp protestantizmo darbo etikos 
ir kapitalizmo raidos pokyčių pastebėjo ir 
vienas pirmųjų ėmėsi nuodugniai moksliškai 
tyrinėti iškilus sociologas M. Weberis. Jo 
žymi knyga Protestantiškoji etika ir kapita-
lizmo dvasia14 sukėlė nemenką rezonansą 
mokslo pasaulyje, tokiu būdu atkreipdama 
tyrinėtojų dėmesį į Reformacijos poveikį 
Vakarų kultūrai. Remdamasis istoriniais 
faktais, Weberis suformulavo savo esminę 
tezę: protestantiškoji religinė etika sukūrė 
sąlygas naujai ekonominei sistemai, paska-
tino modernaus vakarietiško kapitalizmo 
atsiradimą15. 

Weberio idėjos sulaukė ne tik palankių 
vertinimų, bet ir kritikos. Dalis kontrargu-
mentų buvo nutaikyti į jo protestantiškos 
ideologijos interpretaciją. Kalvinistinės teo-
logijos žinovai kritikavo idėją apie predesti-
nacijos doktrinos ir sėkmės siekio profesinėje 
veikloje sąryšį. Pats Kalvinas niekur nėra 
užsiminęs, kad sėkminga profesinė veikla 
gali būti išankstinio išrinktumo ženklu. Bet 
kuris teisingai katechizuotas reformatas su-
pranta, kad nereikia ieškoti išorinių ženklų, 
patvirtinančių išgelbėjimą, juolab neteisinga 
jų ieškoti ekonominėje sėkmėje. Tyrinėtojas 
R. H. Tawney sutiko su esmine Weberio teze, 
tačiau praplėtė jo išvadas, pripažindamas 
viso protestantizmo (ne tik kalvinizmo) 
įtaką ekonomikos raidai16. 

Nors protestantizmo žinovai ir nesu-
tiko su kai kuriais M. Weberio pateiktais 
kalvinistinės ideologijos išaiškinimais, 
daugelis pripažino jo tyrinėjimų vertę. 
Visų pirma jo knyga paskatino daugybę 
diskusijų ir panašaus pobūdžio tyrimų. 
Autorius pakankamai įtikinamai įrodė, kad 
Reformacijos teologinės idėjos (vienokiu 
ar kitokiu būdu) darė įtaką naujiems vi-
suomeniniams procesams. Sunku paneigti 
teiginį, kad požiūrį į darbą bei verslą lemia 
moraliniai bei kultūriniai veiksniai, tarp 
kurių esminiai yra religiniai įsitikinimai17. 
M. Weberis teisingai pastebėjo, kad pro-
testantiškas mokymas praktikoje pagimdė 
savitą etinį rigorizmą (rigorizmas –  griežtas 
principų, dorovės taisyklių, nurodymų lai-
kymasis, – red. past.) ir racionalią gyvenimo 
metodiką. Tačiau jis klydo (anot kritikų) 
neatsižvelgdamas į protestantiško mokymo 
daugiaaspektiškumą (o susikoncentruo-
damas vien į kalvinistinę predestinacijos 
doktriną). Nagrinėjant ekonomikos kaitą, 
kaip jau buvo minėta, labiausiai reikėtų 
atkreipti dėmesį į visuotinės tikinčiųjų 
kunigystės principą, nes iš jo kilo profesinio 
pašaukimo mokymas. Kaip pastebi pats M. 
Weberis, tik protestantizmas sukūrė reli-
ginius motyvus, skatinančius uoliai dirbti 
pagal pasaulietinę profesiją ir tokiu būdu 
tarnauti Dievui18. Disciplinuotas profesinio 
pašaukimo vykdymas, skirtas pašlovinti 
Dievą, tapo aukšto profesionalumo šalti-
niu tiek versle, tiek bet kokioje kitokioje 
veikloje. Šie faktoriai darė ženklią įtaką 
ekonomikos kaitos procesams į naujus 
laikus žengiančioje Europoje.

(Bus daugiau)

17 Johnson T. K., „Protestantiškosios etikos dvasia ir 
pasaulio ekonomikos krizė“ [interaktyvus].
18 Weber M., Religijos sociologija. Vilnius: Pradai, 2000, 
p. 304.

Atkelta iš 29 p. 

J. Kalvinas, antrindamas 
Liuteriui, teigė, kad 
kiekvienas darbas gali 
būti gerbiamas ir aukštai 
vertinamas Dievo akyse; 
nėra tokio per daug 
prasto ar nereikšmingo 
pašaukimo, kurio Dievas 
negalėtų pašventinti.

„

“

Dievo akyse visos 
profesijos, kurios tarnauja 
bendruomenės labui, 
yra vienodai garbingos, 
reikalingos, visos yra 
lygiavertės.

„

“

12  Calvin J., Institutes of the Christian Religion. Vol. XX. 
Book III.  Philadelphia: The Westminster Press, 1960, p. 
724-725. 
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„Seniai galvojau rašyti apie 
moterų pastorių tarnystę, –  
prisipažįsta autorė. – Jau 

ketvirtį amžiaus kas dieną „valgau šios 
Viešpaties tarnystės duonos“ bei nuolat 
susiduriu su įvairiais iššūkiais ganytojiškame 
darbe. Vis dėlto literatūros šia tema lietuvių 
kalba beveik nėra. Tad žengti pirmuosius 
žingsnius buvo nedrąsu. Pradžioje, kai prieš 
dvidešimt penkerius metus tapau pastore, 
nesijaučiau kompetentinga kalbėti ir aptarti 
moters, kaip ganytojos, Bažnyčioje vaidmenį 
platesniame kontekste. Vėliau pasinėriau į 
tarnystę, auginau vaikus, studijavau, tad 
kitkam nebeliko laiko. Baigdama EBI stu-
dijas, žinojau, kad rašysiu diplominį darbą 
pastoracinės teologijos tema – apie moteris 
ganytojas. Siekiau patyrinėti šį klausimą 
bibliniu, teologiniu, istoriniu ir socialiniu 
aspektu, apžvelgti Lietuvos evangelinių 
bažnyčių kontekstą.

Rašydama plėčiau akiratį, įgijau išsa-
mesnių biblistinių ir teologinių žinių vyro 
bei moters lytiškumo doktrinos klausimu 
Bažnyčios istorijoje, kultūroje bei tradici-
joje. Buvo labai įdomu ir naudinga prisi-
liesti prie skirtingos moterų ganytojiškos 
patirties pasaulyje bei Lietuvos evangelinėse 
konfesijose. Nuoširdžiai vertinu ir dėkoju 
broliams, dvasininkams, kurie davė interviu 
mano tyrimui ir atvirai bei pagarbiai išdėstė 
savo pamąstymus apie vyraujančią poziciją 
moters pastoracinės tarnystės atžvilgiu savo 
bažnyčioje Lietuvoje. Esu dėkinga garsiems 
evangelikų teologams (C. Keener, G. Fee, D. 
Stuart, L. Bellevile, J. Grenz, J. Webb ir kt.), 
nuodugniai nagrinėjusiems šią temą, į kurių 
tekstus gilinausi darbe. Tyrimas įtraukė mane 
į akademinį – kūrybinį darbą, dovanojo įdo-
mią patirtį, praturtino naudingu pažinimu.

Nauja  pastorės  Anželikos  
Krikštaponienės  knyga    
„Moteris – ganytoja?“
Džiaugiamės nauja pastorės Anželikos Krikštaponienės knyga „Mo-
teris – ganytoja? Moterų pastoracinės tarnystės raida ir perspektyvos 
Lietuvos evangelinėse bažnyčiose“. Kviečiame susipažinti, kaip gimė 
idėja išleisti šią knygą. 

Išleistos  knygos turinį sudaro jau aukš-
čiau minėtas darbas. Svarsčiau, ar leisti 
akademinio pobūdžio knygą, ar vis dėlto 
judėti publicistinės literatūros kryptimi. 
Sulaukusi dr. D. Karvelio paraginimo leisti 
tyrimą ir sužinojusi, jog bažnyčios domisi 
šiuo darbu, nusprendžiau publikuoti akade-
minę knygos versiją. Ji parašyta nesudėtinga 
kalba, todėl bus suprantama ir naudinga 
kiekvienam skaitytojui, besidominčiam 
moterų pastoracijos klausimu.

Knygoje stengiuosi pristatyti šiandien 
vyraujančius du biblinius-teologinius po-
žiūrius – egalitarinį (pasisakantį už mote-
rų, kaip bažnyčios pastorių, vaidmenį) bei 
komplementarinį (pasisakantį prieš moterų 
pastoracinę tarnystę) – ir pritaikyti juos 
Lietuvos evangelinių bažnyčių kontekste.

Knygoje rasite užsienio ir Lietuvos mo-
terų pastorių nuotraukų.

Siekiau ne tik suteikti žinių, bet ir pa-
skatinti diskusiją bažnyčiose ir visuomenėje 
šiuo vis dar kontraversiniu moters, kaip 
Bažnyčios pastorės, vaidmens klausimu. Ge-
ranoriškai, kompetentingai diskutuodami, 
geriau suprasime vieni kitus, artėsime prie 
Tiesos. Tepadeda mums Dievas!“

  

Moteris ir jos vieta krikščionybėje visada 
buvo vienas slėpiningiausių teologinių klau-
simų. Jo nagrinėjimas – tai savotiška „terra 
incognita“, dėl kurio amžių bėgyje sulaužy-
ta nemažai iečių. Šios knygos pasirodymas 
šalyje, kuri gali pasigirti savo XVI–XVIII a. 
krikščioniškosios teologijos paveldu, tačiau 
ne teologijos produktų dabartimi, šalyje, 
kuri per tūkstantmetį krikščionybės patirties 
vis dar neturi parašytos sisteminės Lietuvos 
teologijos istorijos ir kuri stipriai stokoja teo- 

loginių diskusijų, yra išliekamąją teologinę 
vertę turintis ženklas.

Istorikas dr. Deimantas Karvelis

Pasirinkta knygos tema nėra lengva 
minėtame evangeliškame, o juo labiau dar 
platesniame katalikiškų bažnyčių kontekste. 
Autorė aiškiai pristato du vyraujančius – 
egalitarinį ir komplementarinį – požiūrius 
į moters vadovaujančią tarnystę bažnyčioje. 
Šių požiūrių analizė deda solidų teologinį 
pamatą tolimesnei diskusijai, turinčiai labai 
mažai tokios medžiagos lietuvių kalba. Ga-
lima teigti, jog šis darbas yra kontekstualiai 
novatoriškas, labai reikalingas pačioms mote-
rims tarnautojoms (ordinuotoms pastorėmis 
ar ne), atskiroms bažnyčioms bei bendrijoms, 
suteikiantis konceptualius įrankius bei brė-
žiantis gaires.

Sandra Daktaraitė, MTh, Klaipėdos 
baptistų bažnyčios tarnautoja

Aš dvejojau, ar verta analizuoti temą, 
kurios atžvilgiu senokai nusistovėjusios 
nuostatos. Vertėjo. Ir nors moterį Ganytojo 
tarnavime labiau matyčiau kaip išimtį, nei 
kaip normą, autorė, remdamasi evangelinio 
pasaulio autoritetingų teologų įžvalgomis, 
padėjo plačiau pažvelgti apskritai į moters 
tarnavimą bažnyčioje. Jei Dievo Dvasia ren-
kasi sielą, kurioje ir per kurią JIS nori veikti, 
tai ar žmogus turi pakankamai žinių ir ar-
gumentų nuspręsti, kokios lyties sielą ir kada 
Dievas pasirinks vienam ar kitam darbui?

Valdas Vaitkevičius, Evangelinio Bi-
blijos Instituto rektorius, Laisvųjų krikš-
čionių bažnyčios pastorius
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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 – Liudiškių g. 27-2 (1 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. 31A (2 a.) sekmadieniais 

12 val.
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35 B-28  sekmadieniais 

10 val.
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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., 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. 
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galėtumėte jas vykdyti – štai taip Dievas mus veda su Biblija, ir tai 
sužinos kiekvienas, kuris mokosi iš Psalmyno, Patarlių, Pranašų 
knygų, Kalno pamokslo, Naujojo Testamento laiškų. Venk pikta ir 
daryk gera (Ps 34, 15; 37, 27). Tai kelias, kuriuo mus veda Biblija, 
ir visi Biblijos įtikinėjimai yra Dievo rūpestis išlaikyti mus šiame 
kelyje. Verta pastebėti, kad žodžiai vedami Dievo Dvasios, užrašyti 
Laiške romiečiams (Rom 8, 14), nėra nuoroda į vidinius balsus ar 
panašius potyrius; tai reiškia, kad reikia marinti mums žinomą 
nuodėmę ir nepasiduoti kūniškoms vilionėms! 

Tik šių nuorodų ribose Dievas perduoda vidinį patarimą pasi-
rinkimui situacijose. Taigi nesitikėkite, kad Dievas pritars santuokai 
su netikinčiu žmogumi ar patars pabėgti su vedusiuoju, nes apie tai 
aiškiai pasakyta Pirmame laiške korintiečiams 7, 39 ir septintame 
Dievo įsakyme! Šios knygos autoriui teko girdėti liudijimų, neva Dievas 
pataręs būtent taip pasielgti. Be abejo, žmonės jautė tokias paskatas 
savo viduje, bet visiškai aišku, kad tai nebuvo Šventosios Dvasios 
įkvėpta, nes tai prieštarauja Dievo žodžiui. Dvasia veda Dievo žodžio 
ribose, o ne už jų. Jis veda teisumo takais (Ps 23,3) ir niekur kitur. 

(Bus daugiau)

Ištrauka iš knygos „Pažinti Dievą“

Vesk  mus,  Dieve  ( I  dalis)
Atkelta iš 22 p. Rugsėjo 17 d. Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ 

vyks šlovinimo renginys „Vilnius dega“vyks šlovinimo renginys „Vilnius dega“

VILNIUS DEGA

Dalyvaus 
bažnyčia  „Tikėjimo žodis",
 Vilniaus Malonės baptistų 
bendruomenė, 
Vilniaus laisvųjų krikščionių 
bažnyčia, 
Gyvieji akmenys, 
Veikliųjų žmonių bendrija, 
Vilniaus šv. Pranciškaus 
Asyžiečio (Bernardinų) 
parapija.

Garbinimas 
vyks nuo 10 val. 

ryto iki 2 val. 
nakties. Kiekvienas 

kolektyvas galės 
garbinti po 2 val. 

Žmonės gali 
ateiti ir išeiti 

kada nori. 


