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Teko matyti vieną ko-
miksą, vaizduojantį 
4–5 metų mergaitės ir 

berniuko pokalbį. Mergaitė klausia 
berniuko: „Ar tu mane myli?“ Šis 
atsako: „Taip.“ Tada mergaitė vėl 
klausia: „O tu myli taip, kaip myli 
suaugę?“ Berniukas atsako: „Ne, 
aš tave myliu iš tikrųjų!“

Liūdna, bet šis komiksas at-
spindi suaugusių žmonių gyve-
nimo realybę, kurią pastebi net 
vaikai: sakoma „Myliu“, bet darbai 
ir elgesys dažnai liudija ką kita... 

GIEDRIUS AŽUKAS

Gyvenkime  su  
Dievu  iš  tikrųjų

Mes visuomet siekiame to, kas mums 
brangiausia, ką labiausiai vertiname. Jei 
ką nors labai vertiname ir matome, kad 

galime tai pasiekti, būtinai to sieksime. Tačiau tikrai 
nesieksime to, kas mums atrodo menkos vertės, ar 
ko, mūsų įsitikinimu, neįmanoma pasiekti. 

Šventumo siekti labai sunku, jeigu nematome 
jo vertės. Jo niekada nepasieksime, jei nematysime 
galimybės tai padaryti, arba bandysime tai daryti 
neteisingu būdu. 

Siekime  šventumo
Siekite šventumo, be kurio niekas neregės 
Viešpaties (Hbr 12, 14).

Nukelta į 2 p.

Nukelta į 4 p.

GABRIELIUS LUKOŠIUS
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Kokį žmogų pavadintume šventu, ir 
kodėl didelė dalis Jėzaus amžininkų nematė 
Jame šventumo? Gal todėl, kad kitaip įsi-
vaizdavo šventą žmogų? Jie buvo įsitikinę, 
kad šventasis negali sėdėti su nusidėjėliais 
prie vieno stalo, nes nesuprato, kas iš tiesų 
žmogų sutepa.

Kaip apibūdinti šventumą? 
Pradėkime nuo minties, kad tai yra 

Kūrėjo apraiška žmoguje, tikinčiojo atsakas 
į patirtą Dievo meilę. Žmogus išgirsta žinią, 
kad Kristus mirė už jo nuodėmes ir prisikėlė 
iš numirusių, patiki ja ir atsiveria Dievui. 
Prasideda Dievo ir tikinčiojo bendrystė. 
Dievo artumas keičia tikintį žmogų ir jame 
ryškėja dieviški bruožai. Mes visi, atidengtu 
veidu lyg veidrodyje regėdami Viešpaties 
šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš 
šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra 
Dvasia (2 Kor 3, 18). 

Šventas žmogus pasitiki Dievu, myli 
Jį visa širdimi, siela, protu bei jėgomis ir 
kitus žmones kaip save patį. Tačiau, kaip 
jau galėjome pamatyti, savo pastangomis 
žmogus negali tapti šventas. Labiausiai 
tautiečių gerbiami Jėzaus amžininkai sten-
gėsi iš visų jėgų laikytis daugybės protėvių 
tradicijų, galvodami, kad tokiu būdu taps 
šventesni ir tinkamesni Dievui. Tačiau 
Jėzus jiems pasakė labai skaudžią tiesą: 
Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje 
esate pilni gobšumo ir nesusilaikymo. Aklas 
fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės ir dubens 
vidų, kad būtų švari ir išorė! Vargas jums, 
veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes 
jūs panašūs į pabaltintus kapus, kurie iš 
paviršiaus atrodo gražiai, o viduje pilni 
numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. 
Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms 
teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir 
nedorumo (Mt 23, 25–28).

Aiškindamas savo mokiniams, kas iš 
tiesų suteršia žmogų, Jėzus kalbėjo: Žmogų 
suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš 
žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, 
svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmog-
žudystės, godumas, piktumas, klasta, nesu-
silaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdi-
dumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina 
iš vidaus ir suteršia žmogų (Mk 7, 20–23). 

Kai pabandome išvalyti savo vidų, ap-
tinkame, kad žmonėms patiems tai padaryti 
neįmanoma. Atrodo, jau pavyksta išsiva-
duoti iš godumo ar pavydo, ir net nepastebi, 
kaip skleidžiasi puikybė. Todėl esame linkę 
šventumą priskirti prie šiame gyvenime 
paprastiems mirtingiesiems nepasiekiamų 
dalykų. Manome, jog šventieji – išskirti-
niai, ypatingo ryžto ir valios žmonės, kurie 
kažkokiu nesuprantamu būdu sugebėjo 
padaryti tai, kas mums nepavyksta.

Daugeliui tikinčiųjų siekti šventumo 
neatrodo patrauklu. Įsivaizduojama, kad 
šventi žmonės – asketai, susilaikantys nuo 
visų gyvenimo malonumų, o būti šventam 
reiškia visapusiškai save suvaržyti.

Tai klaidingas požiūris. Atkreipkime 
dėmesį į straipsnio pradžioje pacituotus 
žodžius iš Laiško hebrajams: Siekite šven-
tumo, be kurio niekas neregės Viešpaties. 
Šventumas atveria vidines mūsų akis regėti 
Kūrėją – gyvenimo versmę. Palaiminti 
tyraširdžiai, nes jie regės Dievą (Mt 5, 5). 
Žmogaus gyvenimas tiesiogiai priklauso 
nuo to, ką mato jo širdies akys. Kūno ži-
burys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, 
visas tavo kūnas bus šviesus. O jei tavo akis 
pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jei 
tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi 
toji tamsa! (Mt 6, 22–23). Kai širdies akys 
sveikos, matome nenykstančias tikrąsias 
vertybes ir nepasiduodame klaidinančioms 
iliuzijoms. 

Kas mus pašventina?
Taigi kaip išvalyti sielą arba, kalbant 

Jėzaus palyginimo žodžiais, taurės vidų? 
Kodėl to turėtume siekti? Kas mus apvalo 
ir pašventina? Į šiuos klausimus atsako 
daugelis Naujojo Testamento autorių.

Pradėkime nuo apaštalo Petro. Jis pir-
mojo savo laiško žodžiais, ragindamas ti-

kinčiuosius būti šventus visu savo elgesiu, 
primena, ką būtina žinoti, norint gyventi 
šventai: Kaip klusnūs vaikai, nepasiduokite 
ankstesniems savo neišmaningumo laikų 
geiduliams, bet, kaip šventas yra Tas, kuris 
jus pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visu savo 
elgesiu, nes parašyta: „Būkite šventi, nes Aš esu 
šventas.“ Ir jei kaip Tėvo šaukiatės To, kuris 
nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą, su 
baime elkitės savo viešnagės metu, žinodami, 
kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių 
paveldėto gyvenimo būdo ne nykstančiais 
turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju 

krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir 
dėmės. Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio 
sutvėrimą, o apreikštas šiais paskutiniais 
laikais jums, per Jį įtikėjusiems Dievą, kuris 
prikėlė Jį iš numirusių ir suteikė Jam šlovę, 
kad jūs tikėtumėte ir viltumėtės Dievu. [...] 
Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš 
nenykstančios sėklos gyvu ir amžinai pa-
siliekančiu Dievo žodžiu. Mat „kiekvienas 
kūnas – tartum žolynas, ir visa žmogaus garbė 

Siekime  šventumo
Atkelta iš 1 p.

Šventumas – tai Kūrėjo 
apraiška žmoguje, 
tikinčiojo atsakas į patirtą 
Dievo meilę. 

„
“

Šventumas atveria vidines 
mūsų akis regėti Kūrėją – 
gyvenimo versmę. 

„
“

Gabrielius Lukošius – Kauno „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčios pastorius
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tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir jo 
žiedas nubyra, bet Viešpaties žodis išlieka per 
amžius.“ Toks yra jums paskelbtas Evangelijos 
žodis (1 Pt 1, 14–21. 23–25).

Jeigu nesame įsitikinę (apaštalo žo-
džiais – „nežinome“), jog Kristus savo 
krauju atpirko mus ir atgimdė Evangelijos 
žodžiu, tuščiai stengsimės gyventi šventai. 
Labai paprasta paklysti ir pradėti galvoti, 
kad šventas mūsų elgesys mus daro pri-
imtinus Dievui. Kitaip sakant, kol nesu 
šventas visu savo elgesiu, nesu Jam pri-
imtinas. Tokiu būdu mano netobulumas 
tampa neperžengiama siena tarp manęs 
ir Dievo. Dėmesį sutelkiu nebe į Kristų, 
kuris yra mūsų pašventinimas, bet į save 
ir savo gebėjimus neperžengti dieviško 
elgesio normų. Kaip jau minėjau, įsileisti 
tokias mintis nereikia specialių pastangų. 
Jos prilimpa kaip purvas prie batų. Ta-
čiau reikia dėmesingai apmąstyti Šventojo 
Rašto žodžius, kad širdį pasiektų tiesa, 
jog patikėję Kristaus atpirkimu esame 
sutaikyti su dangiškuoju Tėvu ir visiškai 
Jam priimtini. Taip pat ir jus, kurie kadaise 
buvote svetimi ir priešiški savo protuose 
piktais darbais, Dievas dabar sutaikino 
mirtimi Jo žemiškajame kūne, kad pasiro-
dytumėte Jo akyse šventi, tyri ir nekalti, jei 
tik pasiliekate tikėjime įsitvirtinę bei nepa-
judinami ir neatsitraukiate nuo Evangelijos 
vilties, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai 
kūrinijai po dangumi ir kurios tarnu aš, 
Paulius, tapau (Kol 1, 21–23). Neužtenka 
tik paviršutiniškai žinoti šią tiesą. Ji turi 
būti tapatybės pagrindas. 

Gali kilti klausimas: jeigu per tikėjimą 
Evangelijos žodžiu Dievo akyse galime 
pasirodyti šventi, tyri ir nekalti, tai kam 
tada siekti šventumo? Atsakymas labai 
paprastas – kad būtume tais žmonėmis, 
kuriais esame sukurti būti. Dievas mus 
sukūrė ne tam, kad skriaustume, apgau-
dinėtume, žudytume vieni kitus, palaidai 
gyventume ir stotumės Dievo vieton. Esame 
sukurti pagal Kūrėjo atvaizdą ir pašaukti Jį 
pažinti bei atspindėti. Tikroji mūsų dalis – 
artima bendrystė su Kūrėju. Tik taip su Juo 

bendraudami sugebėsime gerai atlikti kitą 
mūsų pašaukimo dalį – teisingai viešpatauti 
Žemės planetoje. 

Šventumas pasiekiamas tik Dievo 
gailestingumo dėka. Jis mus atpirko savo 
Sūnaus gyvybės kaina. Jis ištrynė skolos 
raštą su mus kaltinančiais reikalavimais, 
raštą, kuris buvo prieš mus, ir panaikino jį, 
prikaldamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo 
kunigaikštystes bei valdžias ir viešai jas 
pažemino, triumfuodamas prieš jas ant 
kryžiaus (Kol 2, 14–15). 

Esame sutaikinti su savo Kūrėju, at-
gimdyti Jo žodžiu ir Dvasia. Tai įvyko pa-
tikėjus Evangelija, mums to nesuprantant 
ir patiems niekuo neprisidedant. Tačiau 
Viešpats mus sukūrė kaip protingas, sąmo-
ningas būtybes ir numatė, kad sąmoningai 
dalyvautume mūsų gyvenimo atstatymo 
darbe. Todėl ne viskas vyksta taip, kaip 
atgimimas, – tarsi savaime. Kai patikėję 
Kristaus auka esame sutaikyti su Tėvu, jau 
galime siekti šventumo – siekti pamatyti 
ir suvokti, kad Jėzus yra pats brangiausias 
bei vertingiausias. Toks žinojimas keičia 
visą mūsų elgesį. 

„Tiesa padarys jus laisvus“
Būdami sutaikinti, galime sąmoningai 

prašyti išminties ir apreiškimo Dvasios 
bei apšviestų širdies akių, kad pažintume 
savo dangiškąjį Tėvą ir Jo suteiktas do-
vanas. Dabar įmanoma tvirtai pasitikint 
ateiti Dievo akivaizdon ir atverti savo sielos 
tamsą. Įmanoma neišprotėti, matant savo 
kvailumą bei nedorumą, atnaujinti savo 
protą, atsisakyti klaidingų pažiūrų. 

Jėzus Kristus kalbėjo įtikėjusiems Jį 
žmonėms: Jei jūs pasiliekate mano žodyje, 
iš tiesų esate mano mokiniai; ir jūs pažin-
site tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 
31–32). Jeigu būsime dėmesingi Kristaus 
žodžiams, skirsime laiko apmąstyti juos 

maldoje, tuomet pažinsime tikrovę, ir 
tas pažinimas mus išlaisvins. Mes nebe-
sivadovausime melais ir nebeklaidinsime 
kitų. Pažinsime, kad mylėti Dievą visa 
širdimi, siela, protu ir visomis jėgomis, o 
savo artimą kaip save patį yra didžiausias 
džiaugsmas, o ne nepakeliamas jungas. Tai 
išlaisvins nuo visų stabmeldystės apraiškų. 
Joks kūrinys nebesistos Kūrėjo vieton. 
Nei turtas, nei pažintys, nei padėtis vi-
suomenėje, nei išsilavinimas, nei šeima, 
nei turima valdžia nebebus gyvenimo 
atrama ir šaltinis.

Mus pašventina Šventoji Dvasia ir Jos 
apreikšti Dievo žodžiai. Kai Jėzus prieš pat 
nukryžiavimą meldėsi už savo mokinius, 
Jis kreipėsi į Tėvą tokiais žodžiais: Tai yra 
amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, 
vienintelį tikrąjį Dievą, ir Tavo siųstąjį 
Jėzų Kristų. [...] Aš apreiškiau Tavo vardą 
žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. 
Jie buvo Tavo, ir Tu juos davei man, ir jie 
laikėsi Tavojo žodžio. Dabar jie suprato, 
kad visa, ką man davei, yra iš Tavęs. Nes 
Tavo man duotus žodžius Aš perdaviau 
jiems, ir jie priėmė juos ir tikrai pažino, 
kad iš Tavęs išėjau, ir jie įtikėjo, kad mane 
siuntei. [...] Aš jiems daviau Tavo žodį, ir 
pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, 
kaip ir Aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad 
juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsau-
gotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, 
kaip ir Aš ne iš pasaulio. Pašventink juos 
savo tiesa! Tavo žodis yra tiesa (Jn 17, 3. 
6–8. 14–17). 

Siekti šventumo – tai siekti vidinės 
šviesos, ne pasikeitusio elgesio, bet pa-
keistų pažiūrų. Didžiausias turtas yra 
matyti Jėzų tokį, koks Jis yra. Dievo dėka 
jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo 
išmintimi iš Dievo, teisumu, pašventi-
nimu ir atpirkimu, kad, kaip parašyta: 
„Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“ (1 Kor 
1, 30–31). 

Siekti šventumo – tai 
siekti vidinės šviesos, ne 
pasikeitusio elgesio, bet 
pakeistų pažiūrų.

„
“

Kai patikėję Kristaus 
auka esame sutaikyti su 
Tėvu, jau galime siekti 
šventumo – siekti pamatyti 
ir suvokti, kad Jėzus yra 
pats brangiausias bei 
vertingiausias. 

„

“

Jeigu būsime dėmesingi 
Kristaus žodžiams, 
skirsime laiko apmąstyti 
juos maldoje, tuomet 
pažinsime tikrovę, ir tas 
pažinimas mus išlaisvins.

„

“
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Šiandien tai jau turbūt nieko nestebina, 
nes pasaulis pilnas veidmainystės, tuščių 
pažadų, netikrumo, apgaulės... Paradoksas: 
tikras gyvenimas kupinas netikrumo... 

Tik paklausykime mūsų politikų pla-
nų, rinkiminės agitacijos pažadų – ką 
jie žada atlikti savo kadencijos metu, jei 
bus išrinkti. Kartais tai kelia juoką, bet 
kiekvienas turime rimtai susimąstyti: už 
ką balsuosime, kuo tikėsime? Juk aš esu 
Lietuvos Respublikos pilietis, ir mano 
pilietinė pareiga atiduoti savo balsą už 
vieną ar kitą kandidatą, partiją, tikintis, 
kad šie žmonės deramai mums atstovaus 
ir sieks mano ir visos Lietuvos gyventojų 
gerovės. 

Verslo pasaulyje taip pat nekokia si-
tuacija: mūsų senelių laikais užtekdavo 
rankos paspaudimo, ir sutarties būdavo 
laikomasi, o šiais laikais nesilaikoma net 
ir juristų akivaizdoje sudarytų, reikia-
mais antspaudais patvirtintų sutarčių... 
Žmogus gyvena, bet į daugelį dalykų savo 
gyvenime žiūri pro pirštus, tarsi tai būtų 
netikra: elgiasi, kaip nederėtų elgtis, kalba 
gražiai, bet...

Panašios nuostatos, deja, nejučia įslen-
ka ir į bažnyčią, kuri, kaip sako Šventasis 
Raštas, yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos 
ramstis ir pamatas (1 Tim 3, 15). Tačiau 
nuklydus visada įmanoma sugrįžti į teisingą 
kelią, nes Tas, kuris sukūrė žmogų, visada 
nori jam padėti gyventi iš tikrųjų: Ieškokite 
Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, 
kol Jis arti. Nedorėlis tepalieka savo kelią, 
o neteisusis – savo mintis; tegrįžta jis pas 
Viešpatį, mūsų Dievą, ir Jis pasigailės jo, 
nes yra gailestingas (Iz 55, 6–7). Šiandien 
šie pranašo Izaijo žodžiai skamba mums: 
„Ieškokite Viešpaties, gręžkitės į Jį. Sugrįž-
kime prie Jo!“ 

Viešpats tarė: „Kadangi ši tauta ar-
tinasi prie manęs savo burna ir pagerbia 
mane savo lūpomis, bet jų širdis yra toli nuo 
manęs ir jie mokosi bijoti manęs, klausy-
dami žmonių priesakų, tai Aš nustebinsiu 
šią tautą savo nuostabiu darbu. Jų išminčių 
išmintis pranyks, gudriųjų sumanumas 
pražus.“ Vargas tiems, kurie savo planus 
slepia nuo Viešpaties ir darbus daro tam-
soje, galvodami: „Kas mus mato ir kas 
mus žino?“ Jūs iškreipiate dalykus! Argi 
puodžius gali būti laikomas lygiu moliui? 
Ar kūrinys sako apie savo kūrėją: „Jis ne-
sukūrė manęs“? Ar daiktas kalba apie tą, 
kuris jį padarė: „Jis nieko nesupranta“? (Iz  
29, 13–16). Pranašas labai rimtai kalba 
apie problemą, kuri buvo akivaizdi Dievo 
tautoje, jo kartoje, jo aplinkoje. Taip pat 
ir šiandien Viešpats sako: „Aš matau, kur 
yra tavo širdis. Matau, kiek tikrai tu mane 
myli, kiek tikrai tu manęs trokšti...“ 

Dovydas, savo gyvenimo kelyje pa-
tyręs skaudžių pamokų, matęs tikrų ir 
netikrų dalykų, kreipėsi į savo sūnų: O 
tu, mano sūnau Saliamonai, pažink savo 
tėvo Dievą ir Jam tarnauk tobula širdi-
mi ir su tikru noru, nes Viešpats ištiria 
visų širdis ir siekius. Jei Jo ieškosi, rasi Jį, 
o jei Jį paliksi, Jis atmes tave amžiams  
(1 Krn 28, 9). Į akis krenta žodžiai: su 
tikru noru, nes Viešpats tiria kiekvieną 
širdį ir supranta kiekvieną norą bei mintį, –  
verčia A. Rubšys. Dievas nori, kad mes gy-

ventume su Juo tikrai, neapsimetinėdami. 
Be jokios abejonės, didžioji dalis Kristaus 
bažnyčios taip gyvena ir taip tiki, bet ateina 
metas, kai mes esame patikrinami. Ar tavo 
gyvenimas su Dievu vyksta iš tikro noro, 
ar kaip „suaugusio“ iš minėto komikso?

Šiandieninis pasaulis skendi dvasi-
nėje tamsoje: daug melo, veidmainystės, 
neištikimybės, bet Dievo vaikai, Kristaus 
bažnyčia neturi taip gyventi. Apaštalas 
Paulius įspėjo Timotiejų: Žinok, kad pa-
skutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, 
nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėto-
jai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, 
neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi, 
nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, ne-
susivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, 
kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, 
labiau mylintys malonumus negu Dievą, 
turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję 
jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių! (2 Tim 3, 
1–5). Taip, tokioje visuomenėje mes gy-
vename. Bet šiuo laišku, skirtu bažnyčios 
ganytojui Timotiejui, apaštalas Paulius 
įspėjo, kad atsiras žmonių, kurie dievo-
tai tik atrodys, kurie bus kažkur šalia iš 
tikrųjų dievotų žmonių. 

Dievas kalba per pranašą Izaiją, apaš-
talą Paulių, ir tie žodžiai kelia šiurpą: „my-
lės tik lūpomis“, „turės tik dievotumo 
išvaizdą“, „nes malonumus myli labiau 
nei Dievą“, „jų širdis toli nuo manęs“... 
Ir Viešpats Jėzus sakė: Kadangi įsigalės 
neteisumas, daugelio meilė atšals (Mt 24, 
9–10. 12). Pasaulyje įsigalėjęs neteisumas, 
netikras dievotumas, meilė tik žodžiais, 
meilė malonumams nori nenori veikia ir 
bažnyčią. Apaštalas Paulius buvo rūpestin-
gas ganytojas ir matė, kad Efezo tikintieji 
yra sektinas pavyzdys daugeliui to meto 
bažnyčių, tad rašė: šventiesiems, gyve-
nantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje 
Jėzuje. [...] Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų 
tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę 
visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs 
už jus... (Ef 1, 1. 15–16). Paulius giria šią 
bažnyčią, vadindamas jos tikinčiuosius 
ištikimaisiais, rašo, kad ir  Romoje girdėjo 
apie jų tikėjimą bei meilę. 

Laiškas efeziečiams buvo parašytas 
apie 61–63 m. Bet, prabėgus maždaug 
25–30 metų, pats Jėzus Kristus prabyla 

Gyvenkime  su  Dievu  iš  tikrųjų
Atkelta iš 1 p.

Dievas kviečia mus ir 
nori, kad mes gyventume 
su Juo, kad iš tikrųjų, 
nuoširdžiai trokštume Jo 
bendrystės. 

„

“

Giedrius Ažukas – Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčios pastorius
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apaštalui Jonui, kad šis Efezo bažnyčios 
„angelui“ rašytų laišką su priekaištu: Tu iš-
tvėrei, esi kantrus ir dėl mano vardo triūsei 
ir nepailsai. Bet Aš turiu prieš tave tai, kad 
palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, 
nuo kur nupuolei, atgailauk ir vėl imkis 
pirmykščių darbų (Apr 2, 3–4). Iš Jėzaus 
lūpų nuskamba priekaištai efeziečiams, 
nors greičiausiai jie ne kartą girdėjo šiuos 
Jėzaus ištartus ir Luko užrašytus žodžius: 
kai kažkas paklausė „Viešpatie, ar maža 
bus išgelbėtųjų?“, Jis jiems atsakė: Stenkitės 
įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, dau-
gelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų 
Šeimininkas atsikels ir užrakins duris, jūs, 
stovėdami lauke, pradėsite belsti į duris 
ir prašyti: ‘Viešpatie, Viešpatie, atidaryk 
mums!’ O Jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur 
jūs’. Tada imsite sakyti: ‘Mes valgėme ir 
gėrėme Tavo akivaizdoje, Tu mokei mūsų 
gatvėse’. O Jis tars: ‘Sakau jums, Aš neži-
nau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi 
piktadariai!’ (Lk 13, 23–27). 

Jie pametė savo pirmąją meilę, vadina-
si, liko tik išvaizda, meilė tik lūpose... Kada 
prarandama pirmoji meilė, kada lieka tik 
išvaizda, kada neberūpi, kiek bus išgel-
bėtųjų? Tada, kai prarandamas santykis, 
nutrūksta bendravimas, kai nutolstame 
vienas nuo kito, vis rečiau susitikdami. 
Taip nutinka bendraujant su žmonėmis,  
taip nutinka ir bendraujant su Viešpačiu –  

kai į bendravimą su Juo pradedame žiūrėti 
kaip „suaugę“, kai nebelieka tikro širdies 
noro...

Kaip svarbu išgirsti kvietimą: Ieškokite 
Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol 
Jis arti (Iz 55, 6). Eikime, sugrįžkime pas 
Viešpatį. [...] Jis atgaivins mus, [...] pakels, 
kad gyventume Jo akivaizdoje.  Stenkimės 
pažinti Viešpatį (Oz 6, 1–3). Dievas kviečia 
mus ir nori, kad mes gyventume su Juo, 
kad iš tikrųjų, nuoširdžiai trokštume Jo 
bendrystės. 

Yra toks posakis: „Metai daro savo...“ 
Taip, prarandama pirmoji meilė, pavargs-
tama, kai neišsipildo lūkesčiai, nors daž-
nai tie lūkesčiai būna labai išpūsti. Bet 
Viešpats kviečia: Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus 
atgaivinsiu (Mt 11, 28). Tik Dievas, tik Jo 
Sūnus, tik Šventoji Dvasia gali tau padėti 
vėl atrasti gyvenimo džiaugsmą ir tikrą 
norą mylėti bei tarnauti visa širdimi. Kai 
tu su Kristumi, metai – ne našta. Dovydas, 
patyręs meilę, atmetimą, persekiojimus, 
veidmainystę, atgailą ir atgaivą, kuri atėjo 
iš Aukštybių, tarė: Mano siela įsikibo į 
Tave (Ps 63, 8). Įsikibo – vadinasi, atrado 
stiprų ryšį su Dievu, pažino Dievą, kuris 
ne tik išklauso, bet ir atsako į maldas (Ps 
65, 2; 66, 19). 

Gyvenkime su Viešpačiu iš tikrųjų, 
nuoširdžiai ieškodami Jo, stengdamiesi 

Jį pažinti, ir Jis leis mums atrasti naują 
gyvenimo skonį. Pabaigai norisi su visais 
drauge pasimelsti, kaip meldėsi Dovydas 
savo  žemiškojo gyvenimo saulėlydy: Mano 
Dieve, žinau, kad Tu ištiri žmonių širdis ir 
mėgsti nuoširdumą. [...] Viešpatie, mūsų 
tėvų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, iš-
laikyk savo tautos širdžių nusistatymą tokį, 
koks jis šiandien, kad jie liktų Tau ištikimi  
(1 Krn 29, 17–18).
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Rugsėjo 17 d. Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ 
visą dieną buvo šlovinamas Viešpats. Nuo 10 val. 
ryto iki pat vidurnakčio septynios šlovinimo grupės 

iš skirtingų krikščioniškų bendruomenių, besikeisdamos kas 
dvi valandas, be perstojo giedojo ir meldėsi, o prie jų prisijungė 
gausus būrys tikinčiųjų iš viso miesto. Renginyje dalyvavo „Eku-
mena“, „Revival orchestra“ bei Bernardinų bažnyčios šlovinimo 
grupė „Glorija“, taip pat Vilniaus laisvųjų krikščionių, „Tikėjimo 
žodžio“, „Kristaus paliepimo“ ir „Malonės“ bažnyčių šlovintojai.

Šlovinimo  diena  
„Vilnius  dega“  

RITA BRAZAITIENĖ 

Tai buvo antrasis „Vilnius dega“ renginys, inicijuotas Vilniaus 
„Malonės“ baptistų bendruomenės šlovintojų. Šįkart – ilgesnis, 
platesnis, gausesnis. Panašios Dievo Dvasios įkvėptos iniciatyvos 
kyla įvairiose Lietuvos ir pasaulio vietose, pačiose įvairiausiose 
krikščionių bendruomenėse, tad ir mums buvo gera pabūti 
Dievo darbo dalimi. 

Keli šventėje apsilankiusių žmonių ir jos dalyvių atsiliepimai:

Vos įėjus į salę, kurioje vyko nenutrūkstamas šlovinimas, mane 
sužavėjo tikinčiųjų susitelkimas laukti Viešpaties; vienybės pojūtis; 
atviros širdys tam, ką Viešpats ketina daryti. Laukimas kažko sti-
praus ir naujo, ir tarsi girdimi, gaivūs artėjančio smarkaus Dvasios 
lietaus lašai. Buvau palaiminta ir tikiu, kad „Vilnius dega“ yra 
didelių Dievo darbų pradžia vienybės Dvasioje. Jurga Karosaitė

Buvo nuostabus laikas. Mums šlovinant tos dvi valandos 
pralėkė labai greitai – tarsi kelios minutės. Buvau palaiminta, kai 
šlovino „Malonės“ bažnyčios jaunuoliai – tuo metu man atrodė, 
kad angelai nusileido ant žemės, buvo daug Dievo Dvasios. Ačiū 
už šią iniciatyvą: Viešpats buvo pašlovintas, ir daug širdžių atgai-
vinta. Marytė Samsonienė 

„Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!“ (Ps 133, 1). 
Nuostabus jausmas apėmė, kai įėjau į salę, kur broliai ir sesės jau 
giedojo gyriaus giesmes mūsų Viešpačiui. Buvo nuostabu matyti ir 
jausti tą vienybę, apie kurią tikriausiai ir kalba psalmininkas. Aš 
tikiu, kad tokio renginio metu Viešpats kažką keičia mūsų širdyse, 
ir kažkas stebuklingo vyksta dvasioje. 

Būtų puiku, jeigu renginys „Vilnius dega“ ir toliau vyktų, ne-
sustotų, kad tai vienoje, tai kitoje bažnyčioje būtų atnašaujamos 
gyriaus giesmės. Taip pat buvo puiki proga pamatyti kitas bažnyčias, 
susipažinti su kitomis bendruomenėmis ir jų šlovintojais. Dėkoju 
idėjos autoriams. Vitalijus Beconis

Rugsėjo 4 d. Anykščių krikš-
čionių evangelikų bažnyčios 
tikintieji surengė nedidelį 

evangelizacinį koncertą Troškūnų pa-
laikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 
pacientams. Anykštėnams talkino Vievio 
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios vyresnysis 

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Aplankyti   
Troškūnų  ligoninėje   
besigydantys  senjorai

Juozas Stankevičius. Troškūnų ligoni-
nėje šlovinome Viešpatį, pasakojome 
pacientams apie Jėzaus Kristaus meilę, 
dalijomės savo liudijimais bei išgyveni-
mais. Besigydančius senukus sujaudino 
mūsų giedamos giesmės. Kadangi ne visi 
Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninės besigydantys gali vaikščioti, jų 
likimo draugus aplankėme palatose. Buvo 
gera su ligoninės pacientais pabendrauti 
asmeniškai. Meldėmės už palatose gu-
linčius ligonius, kad jie būtų sustiprinti 
ir turėtų amžinojo gyvenimo viltį. 
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2016 m. lapkričio 9–12 d. Kijeve (Ukrai-
noje), bažnyčioje „Filadelfija“, vyks Rytų Eu-
ropos lyderystės forumas. Forumo tikslas –  
skleisti Dievo karalystės principus visose 
mūsų tautų gyvenimo srityse, vienyti ir 
aprūpinti reikiamais ištekliais evangelinių 
bažnyčių vadovus bei tarnautojus. Forumas 
vyks rusų kalba.

Šis jau nuo 2011 m. organizuojamas 
forumas – įvairių Rytų Europos bažnyčių 
ir krikščioniškų organizacijų iniciatyva. 
Forumą remia gilias evangeliškas tradici-
jas turintis tarpdenominacinis judėjimas 
Europos lyderystės forumas.

Tam, kad Bažnyčia galėtų vykdyti Di-
dįjį paliepimą XXI a., būtina suprasti mus 

Rytų  Europos  lyderystės  
forumas 2016

Pasibaigus vasarai vėl dalijamės naujienomis iš Troškūnų 
savarankiško gyvenimo (senelių) namų. Nors, viena vertus, 
atrodo, kad gyvenimas čia teka įprasta vaga, dėkojame Vieš-

pačiui už didesnius ir mažesnius palaiminimus bei mūsų veiklos vaisius.
Šiuo metu Troškūnų savarankiško gyvenimo namuose gyvena 

septyniolika senyvo amžiaus žmonių: dešimt vyrų ir septynios 
moterys. Viena moteris, Česė, visiškai prikaustyta prie patalo – ją 
prižiūri artimieji.

Čia pat sėkmingai veikia ir mūsų įkurta dėvėtų daiktų par-
duotuvė – už gautus pinigus pastate įrengėme centrinio šildymo 
sistemą. Dabar kiekvienas kambarys aprūpintas šiuolaikišku skar-
diniu radiatoriumi. Tai leis saugiau šildytis, bus taupomos malkos 
ir elektros energija karštam vandeniui ruošti.

Džiaugiamės šių namų gyventoju Kastyčiu, kuris net ir sėdė-
damas neįgaliojo vežimėlyje daug prisideda prie namo, aplinkos 
tvarkymo ir gyventojų gerovės. Šis neįgalus žmogus išlaikė egza-
minus, įgijo vairuotojo pažymėjimą ir dabar patarnauja dar ir savo 
automobiliu: nuveža senukus į bažnyčios susirinkimus Anykščiuose 
ar kur kitur. Be to, jam vadovaujant namo kieme buvo atlikti takelių 
betonavimo darbai, įrengti laiptai į pastatą ir katilinę, įstatytos durys. 
Atliekant šiuos darbus Kastyčiui talkino ir sveikesni namo gyventojai –  
Jonas, Antanėlis. Senoliai jau valgo pačių darže užsiaugintas daržoves, 
jų šiltadaržyje sunokusius pomidorus ir užaugusius agurkus, o tvartelyje 
augina triušius, vištas.

Naujienos  iš  senelių  namų  
Troškūnuose

RIMAS KISIELIUS, BIRUTĖ VENTERAITIENĖ 

tai, ką šiandien Dvasia kalba bažnyčioms. 
Darbas sekcijose suvienija atskirose srityse 
tarnaujančius evangelikų lyderius, savo 
požiūriu į svarbiausius šių dienų Bažnyčiai 
kylančius sunkumus dalijasi patyrę tarnau-
tojai. Galima rinktis šias sekcijas: Apologe-
tika, Krikščionybė ir kultūra, Evangelizacija, 
Misijos ir bažnyčių kūrimas, Universitetas, 
Šeimos tarnavimas, Tarnavimas jaunimui, 
Lyderystė bažnyčioje, Bažnyčia ir pilietinė 
visuomenė, Bažnyčia ir verslas. Seminarai 
skiriami konkrečioms idėjoms, problemoms 
ir uždaviniams nagrinėti. Juose, panašiai 
kaip ir sekcijose, daug dėmesio bus skiria-
ma diskusijoms. Bendri pietūs, vakarienės, 
pertraukos skirti tam, kad Forumo dalyviai 
galėtų susipažinti vieni su kitais, pasidalyti 
savo planais ir idėjomis.

Kviečiame ne tik ganytojus, bet ir kitų 
sričių rusiškai kalbančius tarnautojus daly-
vauti šiame forume ir taip prisidėti prie „til-
tų“ su broliškomis bažnyčiomis bei organi-
zacijomis statybos. Daugiau informacijos –  
www.evangelija.lt.

Vasaros viduryje į savarankiško gyvenimo (senelių) namus 
atsikraustė savo butą pardavusi vieniša moteris Danutė. 78 metų 
moteriai smagu gyventi tikinčių žmonių būryje, kur puoselėjamos 
tos pačios vertybės, lankomos pamaldos, nagrinėjamas Dievo žodis, 
o ištikus ligai ar tvarkant dokumentus visada galima sulaukti namų 
vyresniosios Neringos ir jos vyro Arūno pagalbos.

Senelių namai turi mažą autobusiuką, tad norintys gali vykti į 
ekskursijas Anykščių raj. ir toliau.

Seneliai labai dėkingi ištikimiems rėmėjams Virginijai, Editai, 
Gintarui, Rimantei, svečiams, atvykstantiems pasidalinti, pastiprinti, 
paguosti Dievo žodžiu. Kiekvieną trečiadienį senukus Troškūnuose 
aplanko ir Birutė Venteraitienė su šeima – ji padeda senoliams pažinti 
Dievą, studijuoti Šventąjį Raštą ar kitas knygas. Visai neseniai su seneliais 
nagrinėjo „Naująjį miesto katekizmą“.

Tikime, kad iš Dievo malonės sulauksime žmonių pagalbos ir 
mums pavyks apšiltinti pastatą, pakeisti stogą, langus, įrengti likusius 
kambarius. Seneliai ir namų vyresnieji visada laukia skambučių, 
laiškų, taip pat ir juos aplankančių svečių.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, skambinkite Neringai Vaice-
kauskienei tel. 8 603 27650 arba rašykite adresu rimas.kisielius@
gmail.com.

supančią šiuolaikinę kultūrą, tarnauti pro-
fesionaliai ir siekti krikščionių vienybės. 
Į šiuos iššūkius ir stengiasi atsakyti Rytų 
Europos lyderystės forumas, kurio strate-
giniai uždaviniai:

•  statyti tiltus, jungiančius atskirus 
tarnautojus ir tarnavimus;

•  ugdyti tarnavimų profesionalumą, 
pasitelkiant mokymąsi, mokymą ir lavinimą;

•  populiarinti Rytų Europos tautoms ir 
kultūroms skirtus evangelizacinius projektus.

Forumo programą sudaro keturios 
pagrindinės dalys. Plenarinės sesijos – tai 
bendro garbinimo ir maldos laikas. Šių sesijų 
metu žymūs pranešėjai pasistengs atskleisti 
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Šiais metais minime  480-ąsias Jono 
Bretkūno gimimo metines. Ma-
žosios Lietuvos liuteronų kuni-

gą, pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą 
prisiminti pakvietė Lietuvos Reformacijos 
istorijos ir kultūros draugija.

Minėjimo vakaras rugsėjo 13 d. su-
rengtas Vilniaus ev. reformatų bažny-
čioje. Jį pradėjo jungtinis Vilniaus ev. 
reformatų ir „Pagirių dainorių“ choras. 
Susirinkusiuosius pasveikino Reforma-
cijos draugijos pirmininkas Donatas 
Balčiauskas, trumpu Dievo žodžio ap-
mąstymu pasidalijo parapijos kunigas 
Raimondas Stankevičius. Apie kun. J. 
Bretkūno gyvenimą ir kūrybinį palikimą 
pranešime  „Jono Bretkūno kelias į XXI 
amžių“  išsamiai papasakojo ir į vakaro 
dalyvių klausimus atsakė habil. dr. Ona 
Aleknavičienė (Lietuvių kalbos institutas). 
Minėjimas baigtas vargonų muzika. Po jo 
visi buvo pakviesti pabendrauti prie ev. 
reformatų parapijos paruoštų vaišių stalo.

Vilniuje  paminėta   
kun.  Jono  Bretkūno  sukaktis

KĘSTUTIS PULOKAS 

J. Bretkūnas (1536–1602) gimė Bamb- 
liuose, netoli Frydlando (dab. Pravdinskas, 
Kaliningrado sritis). Nuo vaikystės mokėjo 
prūsų kalbą. Teologiją studijavo Karaliaučiaus 
ir Vitenbergo universitetuose. 1562 m., paties 
kunigaikščio Albrechto pakviestas, sugrįžo į 
Prūsiją ir 25-erius metus kunigavo Labguvos 
(dab. Poleskas) parapijoje. Čia, šalia kitų dar-
bų, pradėjo į lietuvių kalbą versti Bibliją. Nuo 
1587 m. kunigavo lietuviškoje Karaliaučiaus 
Šteindamo šv. Mikalojaus parapijoje, kur 
1602 m. spalį ir mirė (greičiausiai nuo maro).

J. Bretkūnas laikytinas produktyviausiu 
XVI a. lietuviškosios raštijos darbininku. 
Remdamasis M. Mažvydo raštais, 1589 
m. išleido giesmyną „Giesmės duchaunos“, 
didžiosioms šventėms skirtą giesmių rin-
kinį su gaidomis „Kancionalas“ ir pirmąjį 
maldų rinkinį lietuvių kalba „Kolektas“. 
1591 m. išleistas itin reikšmingas originalus 
J. Bretkūno pamokslų rinkinys „Postilė“, 
plačiai naudotas tikinčiųjų. 2005 m. Lietuvių 
kalbos institutas išleido O. Aleknavičienės 

parengtą šio veikalo studiją su faksimilėmis 
ir kompaktine plokštele. Nacionalinėje lie-
tuviškų knygų ir rankraščių bibliografijoje 
J. Bretkūnui priklauso 12 pozicijų. Deja, ne 
visi jo darbai buvo išspausdinti.

  Reikšmingiausias J. Bretkūno darbas –  
Biblijos vertimas į lietuvių kalbą – buvo 
baigtas 1590 m. Daugiausia remtasi vokišku 
M. Liuterio Biblijos vertimu. Deja, J. Bretkū-
no verstoji Biblija liko neišspausdinta. Vis 
dėlto rankraščiu vėliau pasinaudojo būsimų 
Biblijos leidimų Prūsijoje vertėjai bei redak-
toriai. Bibliją J. Bretkūnas išvertė niekieno 
neremiamas, savo valia, suprasdamas tai 
kaip Dievo pašaukimą: „Kadangi Dievas 
nori, kad kiekvienas žmogus pagal savo 
luomą ir pašaukimą užsidėtų naštą, kurią 
Jis patikėjo jam ir kurią jis privalo panaudoti 
Jo garbei ir artimo patarnavimui, tai ir aš 
pripažinau, jog esu įpareigotas, kiek man 
įmanoma, vykdyti šią Dievo valią.“

Iki Antrojo pasaulinio karo rankraštis 
saugotas Karaliaučiuje. Šiuo metu saugomas 
Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptaja-
me valstybiniame archyve. 1990 m. minint 
lietuviškos Biblijos 400 metų jubiliejų, išleisti 
rankraščio mokslinį faksimilinį leidimą at- 
skirais tomais ėmėsi Vokietijos mokslinin-
kai. Galbūt netrukus J. Bretkūno verstą Bibli-
ją   galėsime skaityti elektroniniu pavidalu.

www.ref.lt

Dėkojame Vilniaus krikščionių gimnazi-
jos 2–4 klasių mokytojoms ir mokiniams už 
dalyvavimą prevencinės skulptūros dingu-
siems be žinios vaikams atminti atidengimo 
ceremonijoje, taip pat Vilniaus „Tikėjimo 
žodis“ bažnyčios narei Natalijai Kurčinskajai 
už visuomeninę veiklą.

Parengta ir papildyta pagal www.112.lt

2016 m. rugsėjo 22 d. prie Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centro buvo atidengta Romualdo 
Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems 
be žinios vaikams atminti. Skulptūra buvo su-
kurta Dingusių žmonių šeimų paramos centro 
vadovės Natalijos Kurčinskajos iniciatyva, 
kurios sūnus ir sūnėnas dingo prieš 19 metų. 

Oficialioje skulptūros atidengimo ce-
remonijoje dalyvavo ir žodį tarė Dingusių 
žmonių šeimų paramos centro direktorė Na-
talija Kurčinskaja, LR Seimo Narkomanijos ir 
alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė 
Larisa Dmitrijeva, socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedinskienė, vidaus 
reikalų viceministras Artūras Norkevičius, 
Vilnius miesto vicemeras Gintautas Paluckas 
ir JAV ambasados atstovas Edward Janis, ku-
ruojantis žmogaus teisių klausimus.

Vilniuje  atidengta  skulptūra  
dingusiems  be  žinios  vaikams  atminti 

Į ceremoniją sukviesti vaikai buvo vai-
šinami spragėsiais, padedami dailininkės 
galėjo nusipiešti piešinį ant rankos ar veido, 
bendravo su policijos pareigūnais ir vaikų 
bičiuliu šuniuku Amsiumi.

Renginyje dalyvavo ir Bendrojo pagal-
bos centro pareigūnės, paruošusios vaikams 
įvairių klausimų. Teisingai atsakiusieji buvo 
apdovanoti skubios pagalbos telefono nu-
merio 112 logotipu papuoštais atšvaitais ir 
lietpalčiais burbuluose.

Vaikų dingimas yra reali ir didelė prob- 
lema, nuo kurios nėra apdrausta nė viena 
šeima. Per metus Europoje be žinios dings-
ta apie 250 tūkst., Lietuvoje – apie 2 tūkst. 
vaikų. Kasmet gegužės 25 dieną minima 
Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena.
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Našlaičių tėvas ir našlių globėjas savo šventoje bu-
veinėje yra Dievas (Ps 68, 5) – šie Šventojo Raš-
to žodžiai apibūdina Panevėžyje veiklą prade-

dančio labdaros ir paramos fondo „Vilties arka“ misiją. Fon-
do, kuris veiks skurdžiausiame Panevėžio rajone, tikslas –  
rūpintis socialinę atskirtį patiriančiais vaikais, jaunuoliais ir 
šeimomis.

Artėja svarbus šios gražios Panevėžio evangelinės bažnyčios 
iniciatyvos etapas. Tikintieji dosniai prisidėjo savo aukomis, 
todėl numatoma pasirašius patalpų įsigijimo sutartį pradėti jas 
tvarkyti ruošiant vaikų dienos centro veiklai. 

Dėkojame Viešpačiui, įkvėpusiam šią iniciatyvą, o visiems 
tarnaujantiems ir tarnausiantiems linkime liepsnojančios dvasios 
bei kantrios ir nuolankios tarno širdies.

Panevėžyje  netrukus  pradės  
veikti  LPF  „Vilties  arka“

2016 m. pavasarį Druskininkų bažny-
čios ,,Tikėjimo žodis‘‘ moterys buvo pakvies-
tos lankyti kursą ,,Brangesnė už perlus‘‘. Šį 
kursą pagal to paties pavadinimo knygą 
pristatė ir vedė VO „Agapė“ tarnystės mo-
terims vadovė Diana Peteraitienė. Šis kursas 
skirtas moterims, norinčioms naujai atrasti 
ar sutvirtinti savo unikalumą ir pašaukimą 
Dieve. Druskininkuose moterys rinkosi ir 
minėtą knygą, kuri remiasi Šventuoju Raštu, 
studijavo iki vasaros pabaigos. Studijuoda-
mos turėjome galimybę naujai pažvelgti 
į savo gebėjimus, prigimtines ir dvasines 
dovanas, charakterio savybes ir gyvenimo 
patirtį – visa tai formuoja mūsų unikalumą.

Studijų dalyvė Irena sako: „Kursas 
„Brangesnė už perlus“ padėjo man suprasti, 
kad aš nesu klaida, kad nesu bloga dėl to, jog 
esu nepanaši į kitas moteris. Supratau, kad 
viskas gerai, ir būtent tai, kuo aš skiriuosi iš 
kitų, ir atskleidžia mano pašaukimą. Dievas 

INGA JONIENĖ

Kursas  moterims  „Brangesnė  
už  perlus“  Druskininkuose

ištiesė man pagalbos ranką ir parodė kelią, 
kuriuo turėčiau eiti, jeigu noriu eiti Jo keliu. 
Aš iš tiesų labai blaškiausi, nesuprasdama, ko 
Dievas iš manęs laukia, ko tikisi. Norėjau Jo 
nenuvilti, norėjau daryti tai, kam Jis mane 
sukūrė, bet nežinojau kaip. O kai pradėjome 
nagrinėti knygą „Brangesnė už perlus“, pa-
sirodė, kad aš jau judu ta kryptimi ir mane 
veda Jo nematoma ranka.

Gera buvo Jo malonės šviesoje pamatyti 
kitas savo seses ir save. Iš Jo malonės galė-
jome nuoširdžiai kalbėtis, atsiverti viena 
kitai. Išnyko visos baimės. Aš supratau, kokie 
brangūs Dievo žmonės yra šalia manęs. Šis 
tarnavimas tikrai vyko iš širdies į širdį. Šios 
studijos padėjo man patikėti, kad Dievui 
esu brangesnė už perlus. Atradau šešis pa-
matinius principus – tuos brangius perlus, 
kurie padeda atrasti gyvenimo kryptį, savo 
pašaukimą. Ačiū Jėzui, mano Viešpačiui, kad 
Jis rūpinasi kiekviena iš mūsų, kad esame Jam 

brangios ir priimtinos tokios, kokios esame, 
kad Jis palaiko ir paguodžia, kai mums to 
reikia, kad veda ir neleidžia paklysti gyve-
nimo labirintuose.“ 

Kita studijų dalyvė Dijana taip pat da-
lijasi: „Šio kurso metu labiau pažinau save. 
Buvau priversta užduoti sau tokius klausi-
mus, kokių anksčiau man nė nekildavo, o 
atsakydama į juos buvau padrąsinta tikėti 
ir veikti. Ryškiau pradėjau matyti savo kelią, 
savo ypatingumą, Dievo duotas dovanas.“

Po pirmojo kurso „Brangesnė už perlus“ 
Druskininkuose susibūrė nauja moterų, 
norinčių atrasti savo pašaukimą ir suvokti 
savo unikalumą, grupelė. Šįkart kursą ves 
Druskininkų bažnyčios vyresnioji Rima 
Bocisienė. 

„Vesti šį kursą ėmiausi visų pirma dėl to, 
kad man pačiai studijuojant knygą „Bran-
gesnė už perlus“ Viešpats mano širdyje atliko 
nuostabų darbą. Pradėjau aiškiau suvokti 
savo unikalumą, pašaukimą, pamačiau Dievo 
man suteiktas dovanas ir buvau padrąsinta 
eiti tuo keliu, kuris man Viešpaties skirtas. 

Šio kurso medžiaga tikrai puikiai pa-
ruošta. Tai – naudingas įrankis, padedantis 
suburti įvairaus amžiaus moteris ir merginas 
bei joms patarnauti,“ – sako Rima.
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Senojo Testamento pavyzdžiai
Pažvelkime į Šventąjį Raštą – čia rasime daug pavyzdžių. Ar 

pamenate Jobą? Teologai mano, kad jis gyveno dar prieš Abrao-
mą, kuris laikomas tikėjimo tėvu. Jobo istorija sudėtinga – niekas 
nenorėtume to patirti savo gyvenime. Vienus žavi Jobo ištikimybė, 
kitus – jo užsispyrimas. O mane žavi jo drąsa, kurią matau šiuose 
žodžiuose: Jo žmona jam tarė: „Ar tu vis dar laikaisi savo ištikimybės? 
Prakeik Dievą ir mirk“. Jobas jai atsakė: „Tu kalbi kaip viena iš kvailų 
moterų. Argi priimtume gera iš Dievo rankos, o pikta nepriimtume?“ 
Visu tuo Jobas nenusidėjo savo lūpomis (Job 2, 9–10). Sutikite, reikia 
drąsos gyventi slegiamam nusivylimo ir skausmo. Ne kiekvienas 
tai gali. Šiandien, ištikus kokiai nepalyginamai mažesnei bėdai, 
tenka girdėti žmones šaukiančius: „Dieve, kodėl? Jei Tu esi, tegul 

EDUARDAS GABALAS

Drąsiųjų  
viskas išsisprendžia. Nebenoriu gyventi, nenoriu turėti reikalų su 
tokiu Dievu...“ Tačiau Jobas net nesėkmę priima kaip dovaną iš 
Dievo rankų, kaip tai, ko žmogus negali suprasti. 

Kitas pavyzdys – Abraomas. Apie jį daug girdėjote sekmadie-
ninėje Biblijos mokykloje, todėl tikriausiai Abraomą pažįstate labai 
gerai. Apaštalas Paulius Laiške romiečiams rašo: Nesant jokios vilties, 
Abraomas patikėjo viltimi ir taip tapo daugelio tautų tėvu (Rom 4, 18). 
Tačiau apie Abraomo tikėjimo drąsą noriu papasakoti iš kitos pusės. 

Prisiminkime jo turto dalybas su sūnėnu Lotu, aprašytas 
Pradžios knygos 13 skyriuje. Įsivaizduokite situaciją: Abraomas, 
kuriam Dievas pasakė palikti savo namus, išsiruošia ir, susirinkęs 
savo turtą, su šeima išeina iš savo šalies (komforto zonos) į šalį, 
kurią jam Viešpats parodys. Dievas jį laimina taip gausiai, kad jie 
su sūnėnu nebetelpa naujojoje žemėje. Tuomet Abraomas pasiūlo 
atsiskirti. Ir čia, mano manymu, prasideda tikras tikėjimo išban-
dymas: Abraomas apsidairo ir vienoje pusėje mato žaliuojančius 
laukus, kitoje – vėjo nugairintą pusdykumę. Ką jam pasirinkti? 
Kadangi jis vyresnis, gali rinktis pirmas. Tačiau Abraomas pasiūlo 
pirmam rinktis jaunesniajam Lotui. Šio pasirinkimas manęs nė 
trupučio nestebina – Lotas pasirinko tai, ką tikriausiai būčiau 
pasirinkęs ir aš, ir, manau, dauguma jūsų – derlingas žemes. Po 
tokio Abraomo žingsnio, Dievas prabilo Abraomui ir pažadėjo 
atiduoti kraštą jo palikuonims. Man atrodo, kad žengiant tokį 
žingsnį „atgal“ reikėjo daug drąsos. 

Vis dėlto dar daugiau drąsos pareikalavo žygis, apra-
šytas Pradžios knygos 22 skyriuje, kai Abraomas eina au-
koti savo mylimą sūnų. Tai buvo neeilinė diena. Tik Abra-
omas žinojo, kas laukia Izaoko. Jis žinojo, kad savo sūnų 
mato paskutinį kartą. Mes jau žinome šios istorijos pabai-
gą, tad mums ji nebėra tokia įdomi. Ji mums net nebaisi – 
galvojame, kad Dievas norėjo išmėginti Abraomą, ir žinome, kad 
viskas baigsis gerai. Tačiau prieš patraukdamas į Morijos kraštą 
Abraomas nežinojo, kaip viskas baigsis. Jis nesiderėjo su Dievu, 
norėdamas Jį įtikinti, kad jo sūnus nėra pats geriausias pasirinki-
mas ar pan. Jis tiesiog pakluso. Eiti šiuo keliu Abraomui iš tikrųjų 
reikėjo drąsos.  

Mąstydamas apie tikėjimo kelią, nuolat pagalvoju 
apie drąsą. Nors šiandien, kaip, beje, ir prieš 20 metų, 
daug kam atrodo, kad tikėjimas skirtas tik silp-
niems žmonėms – tokiems, kurie nieko negali, kurie 
palaužti gyvenimo bei aplinkybių... Viena vertus, 
tai tiesa – Jėzus ragina: Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu (Mt 11, 
28). Kita vertus, išlaikyti tikėjimą reikia drąsos. Drą-
sos nepasiduoti, kai sunku, drąsos likti ištikimam, 
kai tave supantys žmonės nesupranta, netoleruoja 
ar gal net persekioja tave dėl tikėjimo.

keliai
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Dar vienas drąsos pavyzdys – karalienė 
Estera. Kai žydų tautai iškilo didžiulis pa-
vojus, nes vienas aukšto rango pareigūnas 
savimyla Amanas sumanė išžudyti visus 
žydus, Estera, norėdama išgelbėti tautą, 
turėjo susisiekti su karaliumi (nors jau 30 
dienų jis jos nekvietė) ir pasakyti jam, kad 
išleido ne visai gerą įsaką. Situacija išties 
buvo nepaprasta: juk niekas negali šiaip 
ateiti ir pasakyti karaliui, kad jis suklydo, – 
tai tolygu pasirašyti sau mirties nuosprendį. 
Tačiau, ačiū Dievui, karalienė turėjo dėdę, 
kuris kreipėsi į Esterą tokiais žodžiais: Ne-
galvok, kad tu, būdama karaliaus namuose, 
išvengsi žydų likimo. Jei dabar tylėsi, pagalba 
ir išgelbėjimas ateis žydams iš kitur, bet tu ir 
tavo tėvo namai žūsite. Kas žino, gal dėl šio 
laiko tu ir tapai karaliene? (Est 4, 13–14). Po 
trijų dienų pasninko ir maldos Estera įgavo 
drąsos kreiptis į karalių ir išminties kalbėti 
taip, kad situacija pasikeistų. 

Dar vienas Senojo Testamento herojus –  
Danielius. Jis yra mano mėgstamiausias. 
Danielius tikėjo Dievu ir nė negalvojo  iš-
sižadėti tikėjimo ar elgtis prieš savo įsitiki-
nimus. Prisiminkite istoriją apie Danielių 
liūtų duobėje. Kaip jis ten pakliuvo? Jis buvo 
vienas protingiausių tos karalystės žmo-
nių, todėl jo priešams nepatiko, kad jis yra 
nepaperkamas ir nuolat protingai pataria 
karaliui. Priešai nusprendė susidoroti su 
Danieliumi. Jie įtikina karalių išleisti ab-
surdišką įsakymą, kad niekas nieko negali 
prašyti, – jei kam ko nors reikia, turi eiti pas 
karalių. Tačiau Danieliaus knygos 6 skyriuje 
rašoma, kad Danielius ir toliau prašė Die-
vo pagalbos, melsdamasis tris kartus per 
dieną, kaip buvo pratęs. Jis nesislėpė, bet 
atidarydavo savo namų langus į Jeruzalės 
pusę ir melsdavosi. Kaip jūs manote, ar jo 
priešai tai žinojo? Žinoma, jie tik ir laukė 
momento, kada Danielius pradės melstis. 
Vos tik išgirdo jo maldą, jie iškart puolė pas 
karalių, kad apskųstų Danielių. 

Mane žavi Danieliaus drąsa nesislėpti: jis 
juk galėjo melstis užsidaręs langus, kad nie-
kas, išskyrus Dievą, jo negirdėtų ir nematytų, 
ar, užuot meldęsis viršuje, galėjo nusileisti į 
rūsį, iš kur niekas nebūtų jo girdėjęs. Tačiau 
jis buvo drąsus – elgėsi taip, kaip tikėjo. 

Naujojo Testamento 
pavyzdžiai
Naujajame Testamente taip pat yra daug 

drąsos pavyzdžių. Apaštalų darbų knygoje 
aprašyta nepaprasta apaštalo Pauliaus drąsa. 
Paulius buvo žmogus, kuris labiau rūpinosi 
ne savo paties gyvenimu, o Dievo darbu 
ir tarnavimu Jam. Tačiau ir tarnaudamas 
Dievui jis buvo persekiojamas. Kaip jūs 

reaguotumėte, jei sužinotumėte, kad kai 
kurie žmonės prisiekė jus nužudyti? Jie 
pasiryžo net nevalgyti, kol to nepadarys. 
Kaip jūs elgtumėtės, jei jus norėtų užmėtyti 
akmenimis? Kaip elgtumėtės, jei jums įvyktų 
kas nors blogo dėl tikėjimo? 

Kai vieną kartą Paulių apmėtė akmeni-
mis, jis nusipurtė akmenis ir grįžo į miestą, 
kad toliau skelbtų Evangeliją. Jis taip troško 
skelbti Evangeliją, kad net atsisakė laisvės ir 
kaip belaisvis keliavo į Romą. Kiek drąsos 
turi turėti žmogus, kad nepasiduotų? Mes 
šiandien žiūrime į apaštalo Pauliaus gyvenimą 
kaip į pasišventimo Dievui pavyzdį, laikome 
jį sekimo Kristumi idealu, tačiau pats Paulius 
viską laiko nieku, jis žino, kad dar nėra pasie-
kęs. Laiške filipiečiams Paulius sako: Broliai, 
aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik 
viena tikra: pamiršdamas, kas už manęs, ir 
siekdamas to, kas priešakyje, veržiuosi į tikslą 
aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo 
pašaukimą Kristuje Jėzuje (Fil 3, 13–14).

Kitas pavyzdys yra Jėzus, kuris buvo 
ir Dievas, ir žmogus. Kaip žmogus, Jėzus 
buvo gundomas, Jis pavargdavo, supykdavo 
ir pan. Taigi Jis buvo tobulai žmogiškas. 
Kaip žmogus, Jis prisiėmė mūsų kaltes. Ži-
note, didžiausias Jėzaus drąsos išbandymas 
vyko paskutiniąją naktį Getsemanės sode, 
kai Jis meldė Tėvo, kad aplenktų skausmo 
taurė. Jėzus neabejojo savo pašaukimu, 
nes tokiu atveju Jis nebūtų žengęs ant 
kryžiaus. Jis bijojo artėjančio skausmo. 
Aktorius, vaidinęs Kristų Melo Gibsono 
filme „Kristaus kančia“, viename interviu 
pasidalijo, kokį skausmą patyrė filmavimo 
aikštelėje: jam ant nugaros buvo pritvirtinta 
medinė lenta, kad aktoriai, vaidinę Romos 
legionierius ir jį plakę, galėtų tai daryti tik- 
roviškai, bet nesužalotų aktoriaus. Tačiau 
vieno smūgio metu rimbas pataikė ne į 
lentą, bet aktoriui į šoną... Jis prisimena, 
kaip aptemo akyse, kaip jis suklupo ir gir-
dėjo režisieriaus riksmus, liepiančius jam 
keltis ir vaidinti toliau. Skausmas buvo 
nežmoniškas. Tokio skausmo bijojo ir Jė-
zus. Tačiau sukaupęs visą drąsą Jis ištarė: 
Dieve, tebus ne mano, bet Tavo valia (Mt 
26). Būtent dėl Jėzaus drąsos šiandien mes 

turime nuodėmių atleidimą ir amžinojo 
gyvenimo viltį. 

Šių dienų gyvenimo istorijos
Šiomis dienomis mes gyvename sąlygi-

nai saugioje visuomenėje, kurioje toleruo-
jama tikėjimo laisvė, tačiau tuo pat metu 
neleidžiama ta laisve naudotis: neva tavo 
tikėjimo laisvė gali žeisti kito tikėjimo laisvę, 
ir tai ritasi lyg volas, bandantis viską sulygin-
ti. Pats sunkiausias dalykas yra matyti, kaip 
mes, tikintieji, dažnai pasiduodame net be 
kovos. Tikėti mums ne sunku, o gėda. Dėl 
to mes išsižadame savo tikėjimo ar kai kurių 
tiesų ir tampame nominalūs krikščionys, 
kurie tik vadinasi krikščionimis. 

Tačiau kitose šalyse krikščionys susi-
duria su realiais pavojais ir persekiojimu: 
žudomos šeimos, plėšiamos bažnyčios ar 
kitaip smurtaujama prieš krikščionis. Man 
sunkiausia priimti tą faktą, kad kai kuriose 
šalyse yra daugiau nei 700 legalių bausmių, 
skirtų krikščionims bausti, kiekvieną mėnesį 
sunaikinama (sugriaunama ar išplėšiama) 
per 200 bažnyčių (www.opendoorsusa.org/
christian-persecution), kiekvienais metais 
pasaulyje dėl tikėjimo miršta apie 100  
000 žmonių (www.thecommentator.com/
article/3664/100_000_christians_killed_
each_year_due_to_faith). Ir visa tai vyksta 
šiandieniniame pasaulyje.

Prisimenu, kaip mokantis Biblijos mo-
kykloje Abakane, Rusijoje, kai kurie bendra-
kursiai vyko atlikti praktiką į Honkongą, kuris 
tada dar buvo Jungtinės Karalystės kolonija, o 
aš su savo grupe vykau į islamišką respubliką 
Tatarstaną. Sugrįžę visi dalijomės įspūdžiais. 
Bendrakursiai pasakojo, kaip kiekvieną rytą 
apsirišdavo Naujaisiais Testamentais ir kel-
davosi į žemyninę Kinijos dalį. Namų baž-
nyčia buvo gal už kilometro nuo uosto, bet 
jie sukdavo penkių ar daugiau kilometrų 
ratus, kad niekas nesusektų. Mat jei valdžia 
aptikdavo kokią namų bažnyčią, tai visus ten 
esančius suimdavo, turtą konfiskuodavo ir 
pan. Tačiau žmonės vis tiek rinkdavosi, labai 
šiltai priimdavo svečius ir jų atvežtas dovanas.

Tad norėčiau visiems palinkėti drąsos ti-
kėjimo kelyje. Žinau, kartais mus apima baimė, 
ir mes pasimetame, esame tarytum baimės 
paralyžiuoti, tačiau raginu jus nebijoti ir eiti į 
priekį. Kas gali geriau  padrąsinti nei Dievo žo-
dis: Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų 
apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei 
lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai 
bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami 
į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. 
Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisy-
damas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo 
sosto dešinėje (Hbr 12, 1–2).

Būtent dėl Jėzaus drąsos 
šiandien mes turime 
nuodėmių atleidimą ir 
amžinojo gyvenimo viltį. 

„

“
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Matyti Jėzų, žvelgiant  
į savo vyrą 
Jis atspindi Jėzų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir 

Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, 
apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu (Ef 5, 25–26). Vyrų 
užduotis – mylėti savo žmonas. Mylėti reiškia trokšti, planuoti ir 
veikti, siekiant išreikšti savo meilę. Taigi, vyras turi žinoti, kas jo 
žmonai yra geriausia; kitaip tariant, turi pažinoti Dievą. Tuomet 
jis turi planuoti, trokšti ir veikti taip, kad žmona suprastų, koks 
geras yra Dievas, ir tuo mėgautųsi. 

Jėzus taip pasielgė dėl mūsų, mirdamas už mūsų nuodėmes. Ir 
Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, 
kad mus nuvestų pas Dievą (1 Pt 3, 18). Jėzus nusižemino, tapda-
mas vergu ir įvykdydamas savo tarnavimą iki galo (t. y. mirties 
ant kryžiaus) (Fil 2, 6–8). Vyras (sutuoktinis) turi atspindėti pa-
siaukojančią Jėzaus meilę mirdamas pats sau – savo nuodėmėms, 
savanaudiškumui, saviems pomėgiams – ir į savo veiklos sąrašą 
turėtų įtraukti punktą – kaip savo žmonai suteikti kuo daugiau 
džiaugsmo Dieve.

Tai reiškia, kad vyras turi mirti savo ambicijoms būti dievu 
žmonos širdyje. Jis turi mirti savo reikalavimams ir, kad nepakliūtų 
į nuodėmę, teikti pirmenybę ne savo norams ir valiai, bet žmonos 
gerovei. Patirdama tokią pasiaukojančią meilę, žmona, žvelgdama į 
savo vyrą, matys Mesijo atspindį. Tokia meilė augina pasitikėjimą.

Galiausiai sutuoktinis atspindi Jėzų savo žmonai ir visam 
pasauliui, apvalydamas ją Dievo žodžiu. Vyro tikslas – žmonos 
šventumas, jos paklusnumas ir atsidavimas dangiškajam Tėvui 
ir palaima Jame. Taigi, jis turi kalbėti Dievo žodžius jai, skaityti 
Bibliją drauge su ja. Jei žmona nusižengia Dievo žodžiui, vyras 
turėtų nepritarti ir švelniai ją pamokyti. Jis turi išpažinti savo 
nuodėmes žmonai ir atgailauti, kaip pasakyta Šventajame Rašte. 

Biblija yra prisotinta mokymo apie santuoką, bendravimą, 
konfliktus, sprendimus ir kitokius su santuokiniu gyvenimu su-
sijusius dalykus. Puoselėjant nepalaužiamą ištikimybę Šventajam 
Raštui, vyras atkartoja Jėzaus žodžius: „Parašyta...“ (Mt 4, 4. 7–10).

P. J. TIBAYAN

Jėzus – centrinė  
santuokos  figūra

Matyti Jėzų, žvelgiant į savo žmoną 
Žmona taip pat atspindi Jėzų. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo 

vyrams lyg Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra 
galva bažnyčios (Ef 5, 22–23). Žmona atspindi Jėzų, paklusdama 
savo vyrui, tarsi „savo galvai“. Kaip? Kokiu būdu? Paulius mus 
moko, kad Jėzus paklūsta savo Tėvui: Noriu, kad žinotumėte, jog 
kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus 
galva – Dievas (1 Kor 11, 3). Taigi, Jėzus kaip Sūnus paklūsta Tėvui.

Esybe būdamas Dievas, Jėzus apiplėšė save ir tapo panašus 
į žmogų (Fil 2, 6–7). O būdamas žmogumi, Jis buvo klusnus iki 
mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). Jėzus pakluso Tėvui. Prašy-
damas savo Tėvo, kad taurė, simbolizuojanti artėjančią Jo mirtį 
ant kryžiaus, Jį aplenktų, Jėzus visgi baigė savo prašymą žodžiais: 
Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu (Mk 14, 36). 

Paklusdama savo vyrui žmona atspindi Jėzų. Tai reiškia, kad 
ji turėtų sekti paskui vyrą, net jeigu tai neatitinka jos troškimų ar 
lūkesčių. Jėzus pakluso. Įdėmiai įsiklausykime į šį pamokymą: 
nesvarbu, kaip stipriai ji ko nors trokšta, tačiau paklusti ne savo 
troškimams, o vyro pasirinktai krypčiai yra kur kas geriau. Jėzus taip 
pat turėjo troškimų. Santuokos saitais susisaisčiusi dievota žmona 
paklusdama vyro valiai atspindės Jėzų ir Jo paklusnumą Tėvui.

Šioje vietoje galima tik viena išimtis – jeigu paklusimas vyro 
valiai pastūmėtų žmoną į nuodėmę. Tačiau ir nepaklusdama vyrui 
ji tai daro pasikliaudama tikėjimu ir gailestingumu, nuolankia 
širdimi. Žmonos tikslas – kad vyras garbintų Viešpatį, ir jos pa-
sipriešinimas vyro vadovavimui yra švelnus kvietimas į atgailą. 
Taip ji, būdama žmona, atspindi Jėzų.

Galiausiai, nuolankiai paklusdama savo vyro vadovavimui, 
ji bus išaukštinta. Jėzus nuolankiai nusižemino – tapo vergu ir 
mirė ant kryžiaus pagal savo Tėvo valią. Apaštalas Paulius mums 
atskleidžia šio didingo nusižeminimo pasekmes: Todėl Dievas Jį 
labai išaukštino ir suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų (Fil 
2, 9). Dievas išaukštino Jėzų, nes Jis nuolankiai nusižemino ir 
pakluso Tėvo valiai.

Jokūbas ir Petras nurodo principą: Dievas išdidiems priešinasi, 
o nuolankiesiems teikia malonę (Jok 4, 6; 1 Pt 5, 5). Petras kviečia 
mus nusižeminti po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus 
metui atėjus (1 Pt 5, 6). Ateina laikas ir išaukštinimui. Tai labai 
glaudžiai susiję su nusižeminimu ir paklusnumu. Dievas tikrai 
suteiks išaukštinimą ištvermingai, dievobaimingai žmonai: Jos 
vaikai pakyla ir vadina ją palaiminta, ir jos vyras giria ją: ‚Yra daug 
gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas‘ (Pat 31, 28–29). Ir jeigu tai 
neįvyksta šiame gyvenime, tuomet atėjus Teismo dienai ji tikrai 
bus apdovanota už paklusnumą. Ir to galutinio, šlovingo išaukš-
tinimo metu ji atspindės Jėzų Kristų, kuris buvo išaukštintas, nes 
nuolankiai nusižemino.

Tarnaudamas ir aukodamasis dėl savo žmonos gerovės, vyras 
atspindi Jėzaus meilę. Žmona atspindi Jėzaus meilę, nuolankiai 
paklusdama savo vyro valiai, vildamasi sulaukti išaukštinimo. 
Šeima, santuoka yra unikali ir nuostabi institucija, suteikianti 
apsčiai galimybių kiekvieną dieną būti šlovingojo Karaliaus Jėzaus 
atspindžiu.

Iš http://www.desiringgod.org

vertė Jurgita Ratautienė

Ji paklūsta, jis pasiaukoja. Ji seka, jis veda. Ji patvirtina, 
jis imasi iniciatyvos.
Abu atspindi Jėzų.
Pati didžiausia santuokos suteikiama privilegija yra 
galimybė atspindėti mūsų Gelbėtoją. Ir, pagal Dievo 
sumanymą, ši privilegija yra vienodai puiki, nors vy-
ras ir žmona atspindi Jėzų skirtingai.
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Šeši pasiūlymai, kad meilė niekada nesibaigtų
Vyrai, prisiminkite tuos ekstravagantiškus dalykus, kuriuos da-

rėte, norėdami kuo labiau nustebinti moterį, kuri dabar jau yra jūsų 
žmona. Prisiminkite, su kokiu tikėjimu ir energija jūs planuodavote 
pasimatymus, kad netrūktų romantikos, jaukumo ir linksmybių.

Gal tai buvo tik sapnas? Ar tai buvo ankstesnis gyvenimas? Da-
bar, kai turite daugybę darbų, lankote bažnyčią, turite įsipareigojimų 
bendruomenei, auginate mažus vaikus, suplanuoti romantišką ir 
smagų pasimatymą su žmona tikriausiai būtų sudėtinga, tiesa?

Iš tiesų gyvenime yra skirtingi periodai. Tačiau ir pasimatymai 
su žmona, priklausomai nuo gyvenimo tarpsnio, kokį išgyvenate, 
gali atrodyti skirtingai. Tik niekuomet neturėtų baigtis sąmoningai 
sutuoktiniui rodomas dėmesys. Štai kaip paprastai, bet išmintingai 
pasimatymą apibūdina vienas iš mano mėgstamiausių rašytojų 
(mano žmona): „Jeigu mes įsivaizduosime pasimatymą kaip pie-
tus penkių žvaigždučių restorane ir apsilankymą teatre, kuriame 
rodys Brodvėjaus šou, tačiau tam, kad galėtume ten ištrūkti, dar 
reiktų pasamdyti vaikams auklę, turbūt vos kelios poros galėtų 
kada nors tai įgyvendinti! Tačiau gal pamėginkime tą pasimaty-

BEN REAOCH

Vyrai,  atgaivinkite 
pasimatymus 

mą įsivaizduoti tiesiog kaip puikiai praleistą laiką dviese su savo 
sutuoktine (be vaikų!)?“

Tai yra sritis, kurioje mes, vyrai, būdami sutuoktiniais, galime 
augti, kad taptume vis labiau mylintys ir pasiaukojantys lyderiai. 
Tuomet ir mūsų santuokos bus kur kas tvirtesnės, o šeimose bus 
daugiau švelnumo ir meilumo.

Dievo žodis ragina mylėti savo žmoną, kaip Kristus pamilo baž-
nyčią ir atidavė už ją save (Ef 5, 25). Tai yra vienas iš aspektų, kalbant 
apie santykius, kurio reikėtų nepamiršti kasdieniame gyvenime.

Galbūt jūs atrasite ir daugiau, tačiau šįkart siūlome šešis bū-
dus, kaip galėtumėte imtis iniciatyvos, kad tas drauge su žmona 
leidžiamas laikas būtų ne tik kasdienė monotonija, bet teiktų ir 
džiaugsmo. 

1. Poilsis
Iš anksto apgalvokite ir suplanuokite laiką, kurį leisite su 

žmona, – tai padės jums abiem būti neapsnūdusiems ir budriems. 
Suprantu, kad, auginant mažus vaikus, tai pareikalaus papildomų 
pastangų. Bet vieną dalyką mes, vyrai, tikrai galime padaryti – 
pasiaukoti dėl žmonos ir leisti jai išsimiegoti. 

Jeigu atsikeltumėte naktį pravirkus kūdikiui ar tiesiog suteik-
tumėte savo žmonai kelias poilsio valandas vakare, pasisiūlydamas 
suplauti indus ar paguldyti miegoti vaikus, jūsų drauge leidžiamas 
laikas taptų kur kas prasmingesnis. Išsekimas (varginantis ypač 
mamas) yra dažniausia kliūtis geriems santykiams.

Ką jūs galėtumėte padaryti, kad panašių kliūčių pavyktų 
išvengti? 

Nukelta į 14 p.
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2. Realiai vertinkime situaciją
Žinoma, sutuoktinių pora gali jausti 

išsekimą ne tik dėl mažų vaikų. Vargina ir 
nevaldomos darbotvarkės. Būtina realiai 
vertinti situaciją, planuoti savo darbus ir 
poilsį, kad išsaugotume ribas ir sąmoningai 
skirtume laiko pabūti tik dviese.

Galbūt jūs esate aktyvus ir ambicingas, 
tikriausiai turite ir ne vieną pomėgį. Tai nėra 
blogai. Turbūt jūs, kaip tėtis, prisiimate ir 

tėvystės rūpesčius. Tai labai svarbu! Gal-
būt jūs įsitraukęs ir į bažnyčios reikalus. 
Tai taip pat vertingas įsipareigojimas. Bet 
jeigu karjera, laisvalaikio pomėgiai, vaikų 
užsiėmimai, bažnyčios veikla vargina jus (ir 
jūsų žmoną), tuomet būtinos permainos – 
reikia kažką keisti.

Tiesiog apsispręskite ir kai kurių da-
lykų atsisakykite. Susidėliokite prioritetus 
ir keliems dalykams  pasakykite „ne“, net 
jeigu tai reikštų, jog atsiliksite nuo kaimynų 
ar liksite nuošalyje.

3. Prisiminimai
Malonūs prisiminimai turbūt visuomet 

susiję su romantika. Tad kartais mes žiūri-
me filmuotą savo vestuvių medžiagą (kuri 
per tiek laiko transformavosi nuo VHS iki 
DVD ir MP4), kartais pavartome nuotrau-
kų albumus ar žiūrime trumpus filmukus 
iš mūsų kelionių. O kartais aš išsitraukiu 
savo dienoraštį, rašytą tuo metu, kai mes 
tik susitikinėjome... 

Pakeitus kūdikiui sauskelnes ar nusi-
rengus vaikų išteptus marškinius, kartais 
malonu „pabėgti“ į tą ankstesnį gyvenimą.

Vyrai,  atgaivinkite 
pasimatymus 

4. Pašalinkime tai, kas blaško 
dėmesį
Mūsų dienomis nuosekliam ir pras-

mingam bendravimui gali rimtai kliudyti 
įvairūs elektronikos prietaisai. Jeigu ekrane 
atsiranda pranešimas apie gautą žinutę, su-
skamba telefonas arba pokalbis vyksta prie 
įjungto televizoriaus, tikrai bus sudėtinga 
sutelkti dėmesį vienam į kitą. Mums patinka 
naudotis socialiniais tinklais (Facebook, 
Twitter) ar atsipalaiduoti žiūrint TV. Tačiau 
mes puikiai suprantame, kad kartais tiesiog 
reikia viską išjungti.

Jaukiai bendrauti gali trukdyti ir netvar-
ka namuose. Jeigu stūkso krūvos skalbinių, 
kambariuose išmėtyti žurnalai ar vaikų 
žaidimo kaladėlės, susikoncentruoti į su-
tuoktinę gali būti sudėtinga. 

Būtina skirti laiko ir pamąstyti apie 
savo namus, apie būtinus namuose at-
likti darbus ar projektus, kuriuos reikia 
įgyvendinti, kad namai būtų „dangiška“ 
poilsio, buvimo kartu vieta. Kai mes at-
sikraustėme į dabartinius savo namus, 
mūsų miegamojo sienas „puošė“ tapetai, 
panašūs į matytus slaugos namų kavinėje. 
Tai nebuvo patrauklu ar romantiška. Todėl 
aš juos nuplėšiau ir išdažiau miegamąjį 
gražia žmonos parinkta spalva. 

5. Pakeiskime aplinką
Daugelis iš mūsų žinome, jog krūvos 

skalbinių ir netvarkingai išmėtyti žurnalai 
ar kiti popieriai niekuomet iš namų nedings. 
Esame matę porų, kurios net augindamos 
keletą vaikų, sugeba būti labai organizuotos, 
tačiau mes nesame iš tokių žmonių. Tad 
mums svarbu periodiškai kur nors išvykti, 
pakeisti aplinką.

Tai mes vadiname tradiciniu pasimaty-
mu ar vakariene dviese. Keletą kartų per mė-
nesį mes pasiruošiame ypatingam vakarui 
dviese. Paprastai tai nieko ekstravagantiška. 
Tiesiog suplanuojame laiką, kurį leisime 
tik mudu, be vaikų. Ir tai puiki erdvė imtis 
iniciatyvos. Užuot laukę, kol jūsų žmona 
„ištemps“ jus į pasimatymą, imkitės ini- 

Atkelta iš 13 p.

Branginkite šeimos 
gyvenimą ir būtinai  
skirkite laiko artimam 
pasibuvimui su žmona. 
Parodykite jai meilę, 
stengdamasis atgaivinti  
ar išsaugoti šį  
tik judviem skirtą 
pasimatymų laiką. 

„

“

ciatyvos patys. Apgalvokite viską iš anksto: 
susitarkite su vaikų aukle, skirkite laiko ir 
pamąstykite, kas galėtų nustebinti ir pra-
džiuginti jūsų žmoną. Pokalbį pradėkite jau 
turėdamas keletą idėjų, kad negaištumėte 
laiko vienas kito klausinėdami: „Na, tai ką 
norėtum drauge nuveikti?“

6. Romantika
Negaliu savęs vadinti „romantikos eks-

pertu“. Tačiau aš mokausi išklausyti savo 
žmoną, ir, manau, jai tai atrodo romantiška.

Kai žiūriu jai į akis ir dėmesingai iš-
klausau, kaip jai prabėgo diena, kas ją nu-
liūdino, o kas pradžiugino, ryšys tarp mūsų 
gilėja. Daugumai vyrų tai nėra lengva. Man 
taip pat. Tai reikalauja pastangų ir pasiau-
kojimo. Negerai visą laiką kalbėti tik apie 
save, negerai visą laiką žiūrėti į telefoną, 
televizorių ar būti nudelbus akis į knygą. 
Būtina pažiūrėti žmonai į akis, atidžiai ją 
išklausyti ir užduoti klausimus, kurie jai 
liudytų, kad jūs iš tiesų rūpinatės. Tuomet 
būtinai padrąsinkite, paguoskite, išsakykite 
tiesos ir meilės žodžius.

Galbūt galvojate, kad laikas pasimaty-
mams jau praėjo... Jei auginate mažus vaikus, 
išsiruošti į įprastą pasimatymą tikrai gali 
būti nelengva. Tačiau neapleiskime nuo-
širdaus bendravimo su žmona. Mėgaukitės 
įdomiu, nors tuo pačiu ir varginančiu darbų, 
tarnavimų, vaikų auginimo ir laisvalaikio 
pomėgių maratonu, tačiau branginkite 
šeimos gyvenimą ir būtinai skirkite laiko 
artimam pasibuvimui su žmona. Parodykite 
jai meilę, stengdamasis atgaivinti ar išsaugoti 
šį tik judviem skirtą pasimatymų laiką. 

Iš http://www.desiringgod.org

vertė Jurgita Ratautienė

Pasimatymai su žmona, 
priklausomai nuo 
gyvenimo tarpsnio, kokį 
išgyvenate, gali atrodyti 
skirtingai.

„

“
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14          Kūryba

Sauliau, esi botanikas, tad didelę laiko dalį praleidi 
gamtoje. Ar meilę gamtai įskiepijo tėvai?
Mano mama – mokytoja, tėvas buvo dėstytojas, domėjęsis 

astronomija, astrofi zika. Vasaras aš leisdavau kaime, pas senelį ir 
dėdę. Senelis nuo vaikystės mane lenkė prie žemės: aš dirbdavau 
žemės ūkio darbus ir nesiskųsdavau. Pamenu, kaip su dėde važiuo-
davome į rugiapjūtę tuometiniame kolūkyje ir per pietus, laukdami, 
kol kombainas prikuls bunkerį grūdų, valgydavome skilandį su 
pomidorais ir kepta kaimiška duona... O po to grūdus veždavome 
į sandėlį. Dirbdavome iki vėlumos. Be to, senelis liepdavo šieną 
grėbti, karves girdyti. Tad gamta mane supo nuo mažens.

Sauliau, pamenu, kai tuokėtės su Elena, važiavote foto-
grafuotis į kopūstų lauką. Tu jau tada turėjai kaubojaus skrybėlę 
ir... kopūstų lauką.

Taip, pradžioje aš auginau ankstyvus kopūstus, po to vėlyvus... 
Tada dirbau mokykloje mechanizatoriumi, bet norėjau ką nors 
savo turėti, tad išsinuomojau žemės ir bandžiau auginti daržoves. 
Nes grįžus namo iš darbo 17 valandą nebūdavo ką veikti, ypač 
pavasarį ir vasarą, kai ilgi vakarai. O kaubojiška skrybėlė dar iš 
tų laikų, kai labai norėjau į Ameriką išvažiuoti. Tada buvau labai 
jaunas, naivus, užsispyręs, bet man nepasisekė. Tačiau gyvenimas 
taip susiklostė, kad pati Amerika pas mane į Lietuvą „atvažiavo“: 
būtent iš ten atkeliavo idėja sukurti kukurūzų labirintą ir Lietuvoje. 
Tokie labirintai labai populiarūs Amerikoje. 

Kartą sutikau bičiulį, grįžusį iš Amerikos ir gyvenusį šei-
moje, kuri augino kukurūzus. Tai mane sudomino. Tuo metu ir 
pačioje Amerikoje kukurūzų labirintai dar nebuvo labai populia-
rūs, bet mane domino pats augalas. Pamenu, kad tais metais, kai 
mes su Elena tuokėmės, t. y. prieš 17 metų, laikraštyje „Lietuvos 
rytas“ buvo išspausdintas straipsnis apie fermerį, kuris kuku-
rūzų lauke padarė vėžlio formos labirintą. Tai buvo įspūdinga! 

Kukurūzų 
Labirintas

Dar sovietmečiu, N. Chruščiovo nurodymu, 
Lietuvos laukai buvo gausiai apsodinti 
kukurūzais. Mat svečiuodamasis Amerikoje ir 
suvokęs šio augalo naudą, tuometinis Tarybų 
Sąjungos vadovas norėjo šį gėrį perkelti į savo 
šalį. Tik kukurūzai tuomet neprigijo... 
Visgi šiandien važiuodamas per Lietuvą tikrai 
išvysi ne vieną kukurūzais apsodintą lauką. 
Netoli Vilniaus, 16-ame kilometre važiuojant 
Trakų link, 3 ha plote plyti ypatingas kukurūzų 
laukas – KUKURŪZŲ LABIRINTAS. Kaip gimė 
idėja sukurti tokią pramogą Lietuvos žmonėms, 
kalbiname jo šeimininką Saulių Kaminską. 
Saulius – biologas-botanikas, agronomas, 
apželdintojas – dirba vienos užsienio įmonės 
atstovybėje sodininku ir turi hobį – kasmet kurti 
kukurūzų labirintą.

Nukelta į 16 p.
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Tik tuo metu dar nerašė, ar labirintai jau 
buvo rengiami pramogai. Taigi praėjo ne-
mažai metų, kol aš pats pasodinau kukurūzų 
ir sukūriau labirintą.

Tu buvai kukurūzų labirintų pradi-
ninkas Lietuvoje?

Taip. Pirmąjį  nedidelį labirintą sukūriau 
2008 m. Tad šiuo hobiu užsiimu jau 9-tus 
metus – džiaugiuosi tuo.

Kokie iššūkiai tavęs laukė, sugalvojus 
tuo užsiimti?

2007 m. Lietuvos televizija ir SEB bankas 
organizavo edukacinį projektą „Vertas mili-
jono“, kuris suteikdavo galimybę realizuoti 
verslo sumanymus. Aš dalyvavau šiame 
populiariame verslo idėjų konkurse, kur 
pristačiau verslininkams Kukurūzų labirinto 
idėją. Konkurso nugalėtojams verslininkai 
būtų padėję tą idėją išplėtoti. Tad buvau 
„priremtas prie sienos“: teko parengti smul-
kų verslo planą, atlikti skaičiavimus, imtis 
konkrečios veiklos. Nors, tapus fi nalininku, 
jie manęs nepasirinko ir neparėmė, bet man 
jau nebuvo, kur trauktis. Tada nusprendžiau 
veikti pats ir išsinuomojau žemės. 

Ir kaip užderėjo tavo sodinti kuku-
rūzai? Ar nebuvo baisu, kad jie nesudygs 
ar neužderės?

Pirmais metais buvo sunkiausia. Ir ku-
kurūzai užderėjo ne itin gerai, bet vis tiek, 
galima sakyti, metai buvo sėkmingi – šiek 
tiek pinigų susigrąžinome, tad galėjau toliau 
ką nors daryti...

Atkelta iš 15 p.

Labirintą kuri jau 9-erius metus. Ir 
kiekvienais metais jis vis kitoks. Kaip tu 
sugalvoji tokius gražius raižinius, turinčius 
fi losofi nį-egzistencinį motyvą?  

Čia tiesiog mano pamąstymai, mintys. 
Man patinka ir apie žemę, ir apie dangų 
pamąstyti... Todėl buvo Gedimino pilies 
raižinys, antrasis labirintas buvo skirtas 
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui ir 
šv. Brunono žygdarbio pagerbimui. Jis buvo 
išraižytas tūkstantmečio ženklo motyvu. Po 
to buvo Europos žemėlapis... Tiesiog ateina 
kokia mintis, ir norisi tokį labirintą padaryti. 
Buvau padaręs labirintą SUGRĮŽK, kurį 

įkvėpė Izaijo pranašystės eilutė: Aš paša-
linau tavo nusikaltimus kaip debesį ir tavo 
nuodėmes – kaip miglą. Grįžk pas mane, nes 
Aš atpirkau tave (Iz 44, 22). Tąkart piešinio 
motyvas buvo toks: Kristus nuo kryžiaus 
apkabina žmogų, tiesiantį į Jį rankas. 

Norisi meniškai išreikšti Evangeliją, per-
kelti Evangelijos žinią ir į pramogų sferą. Tai 
taip pat ir mano padėkos Dievui, kad esame 
sveiki, gyvi, kad turime gyvenimą, išraiška. 

Ar žmonės klausia, kodėl labirintas 
atspindi vieną ar kitą motyvą, pvz., vienais 
metais buvo Terminatorius, o šįmet Kelias?

Žinoma. Mielai apie tai papasakoju, padis-
kutuojame. Terminatorius iš vaidybinio fi lmo 
atliko savo misiją, pasiaukojo. Terminatorius – 
tai ir astronominis terminas, reiškiantis liniją, 
skiriančią Saulės apšviestą ir tamsųjį planetos 
pusrutulį. Visada noriu, kad tema ir motyvas 
nebūtų paviršutiniškas, turėtų gilesnę prasmę.

Šįmet labirintas vadinasi „Motociklinin-
ko kelias“. Jis – motociklininkas – renkasi 
savo kelią, tu – savo. Kai kurie lankytojai 
žavisi, kitiems atrodo keista... Girdėjau pa-
čių įvairiausių nuomonių. Esu įsitikinęs, 
kad jei darai iš širdies, tai paliečia ir kitų 
žmonių širdis, jeigu jos atviros... Manau, 
labai svarbu daryti nuolankiai ir iš širdies, 
tada paliesi žmogų, o jei darysi išdidžiai, 
nieko neklausysi, tai pats greitai sugriūsi...

Sauliau, labai gražiai padaryti rai-
žiniai. Kaip vyksta šis procesas? Turbūt 
tenka daug skaičiuoti?

Žinoma, yra ką veikti. Dažniausiai tai 

N
uotr. iš svetainės w

w
w. kukuruzulabirintas.lt

Ištikimieji pagalbininkai  – žmona Elena 
ir vaikai – Silvija su Izaoku
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darau žiemą: mąstau, galvoju, ką išraižyti, 
tada braižau ant milimetrinio popieriaus. 
Po to tą mažą piešinį reikia išdidinti ir, pa-
vasariui atėjus, reikia tą piešinį iš popieriaus 
perkelti į lauką – čia jau visai kiti masteliai... 
Mūsų turimas 3 ha laukas yra padalijamas 
kvartalais. Tie kvartalai turi atskaitos taškus, 
tada nuo jų pasirenki dar mažesnius taškus, 
smaigstai spalvotas vėliavėles, kurios ir žymi 
piešinį. Kol kukurūzai dar maži, motobloku 
padarai takelius (motoblokas – tai sodinin-

kystėje, žemės ir miesto ūkyje naudojamas 
daugiafunkcinis įrenginys).

Vadinasi, piešinį darai, kai kukurūzai 
dar maži, kai dar negalima pasiklysti?

Taip, žinoma. Būna, kad paklysti, bet 
aišku, pereini. Na, o liepos vidury jau pa-
prašau parasparnininko, kad nufotografuotų 
iš viršaus. 

Ar nebaisu, kad pjaudamas kukurūzus 
sugadinsi piešinį?

Žinoma, šiek tiek baugu. Bet, jei gerai 
atmatavai, tai viskas turėtų pavykti. Man 
su terminatoriumi truputį nepavyko – li-
nija nukrypo gal kokius 5 m, tai paplatėjo 
veidas, bet niekas to nemato (juokiasi)... 
Darant piešinį svarbu nebūti pervargusiam 
ir niekur neskubėti. Reikia apmąstyti kie-
kvieną metrą, viską daryti lėtai. Bet kai viską 
padarai ir pamatai iš viršaus nufotografuotą 
nuotrauką,– tai nuostabu!

Nuotrauką reikia daryti, kol kukurūzai 
dar nedideli, nes jie augdami uždengia ta-
kelius, tad ne taip ryškiai matosi piešinys. 
Šiais metais buvo vienas geriausių per 9-erius 
metus kukurūzų derlius.

O koks šio labirinto principas? Jis 
skirtas pasivaikščiojimui?

Pirmais metais žmonės tiesiog perei-
davo labirintą. Vėliau sugalvojau žaidimą: 
skirtingose labirinto vietose yra sustatyti 

komposteriai – reikia pasižymėti mūsų 
duotą juostelę. Komposteriai išmuša tam 
tikrus skaičius, o surinkęs visus 9 skaičius, 
labirinto pabaigoje žmogus randa skrynutę, 
kurioje yra taleris, ant kurio užrašyta tų 
metų labirinto mintis. Norint tą skrynutę 
atrakinti, reikia suvesti teisingą kodą. Tad 
reikia ne tik pereiti labirintą, bet ir atrasti 
tuos komposterius, kurie padės atrakinti 
skrynutę. Jei labirintas būtų be užduočių, 
jis turėtų būti dar didesnis – kad žmogus 

gerokai paklaidžiotų, o dabar įdomu, kad 
reikia surasti ir tuos komposterius, kurie 
kartais stovi ir aklavietėje... 

Šis labirintas – 3 km. Tai nemažai?
Taip, bendras takelių ilgis 3 km. Vie-

niems tai nemažai, kitiems mažai...

O būna, kad kas pasiklysta ir reikia 
gelbėti?

O taip, būna, kad ir negrįžta iš labirinto... 
kai kas iki dabar klaidžioja... (juokiasi). Gal jau 
kukurūzų vaikais labirinte patapo... (juokiasi).

Sauliau, laikui bėgant labirintas plė-
tėsi. Dabar jau tai pramoga ne tik suau-
gusiems, bet ir vaikams?

Yra mažesnis labirintas, taip pat dar yra 
dažasvydžio labirintas, kuris šiais metais ne 
itin daug sulaukia lankytojų... Kitais metais 
galvoju padaryti ir traukinukų labirintą. 
Taip pat plečiame pačią pramogų erdvę – 
sukuriame vis daugiau autentiškų pramogų. 
Labai gražiai atrodo šiaudų rulonai, turime 
„tranzitą per šiaudų bedugnę“... Man pa-
tinka tokie žodžiai, pvz., tranzitas, nors tai 
daugiau astronominis terminas... Taip pat 
yra ir pikniko erdvės, kur gali švęsti šeimos 
ar draugai, atsivežę savo maistą... 

Ką tu pats, darydamas šį darbą, išgy-
veni? Juk po įprasto darbo važiuoji į savo 
kukurūzų lauką, kartais net lieki nakvoti...

Sunku pasakyti... Gal ten besidarbuo-

damas Dievą išgyvenu... Nors gal kiekvienas 
Dievą išgyvena kitaip... Man patinka žiūrėti 
į Dievo kūrinius – vaikštančius fazanus, 
augančius kukurūzus... 

Kaip apie labirintą sužino lankytojai?
Turime savo internetinį puslapį (www.

kukuruzulabirintas.lt), yra reklama ir ant 
mano automobilio, bet daugiausiai žinia 
sklinda iš lūpų į lūpas... Vaikams čia patinka, 
tad jie pasako ir kitiems. 

Labirintas veikia nuo liepos pabaigos 
iki lapkričio pabaigos – ar daug sulaukiate 
lankytojų?

Galiu pasakyti, kad nemažai. Būsiu kaip 
žydas – skaičių nesakysiu, bet pasakysiu taip: 
kiek burbuolėje grūdų, tiek lankytojų ateina 
per kelias dienas, o kartais ir per dieną. 

Pernai dėl sausros kukurūzai prasčiau 
atrodė, o šįmet kukurūzai aukšti, gražūs, 
tad gal žmones tai  ir traukia?.. Kiekvienais 
metais lankytojų sulaukiame skirtingai, bet 
šiais metais jų tikrai nemažai. 

Kaip suprantu, turi ir pasekėjų – yra 
žmonių, kurie taip pat daro panašius la-
birintus, tiesa?

Taip, tiesa. Aš nesu šios idėjos autorius –  
tai amerikiečių idėja, kurią nukopijavau. 
Tik motyvai mano yra originalūs. O kitais 
kolegomis, kurie taip pat daro labirintus, 
galiu tik džiaugtis – gerai, kad jie bando, 
daro, atranda, pamato, susiduria su įvairiais 
žmonėmis ir tobulėja... Pavyzdžiui, Anykš-
čiuose žmonės neapsiribojo tik kukurūzais, 
padarė labirintą ir iš vytelių, Panevėžyje labi-
rintą kūrė moksleiviai – nuoširdūs vaikinai... 

Manau, nereikia bijoti, kad pavogs tavo 
idėją, reikia bijoti, kad tavo talentas nežūtų. 
Jei Dievas duoda talentą, tai dėl jo reikia 
jaudintis, o ne dėl to, kad tavo idėją kas 
nukopijuos... Svarbu žiūrėti, kokiais tiks-
lais ir kokiais motyvais tu pats savo talentą 
naudoji... Ar tas talentas neša tau garbę, ar 
jis atneša Dievui šlovę? O kai būni atviras 
Dievui, tai gimsta daug naujų, įdomių idėjų... 
Ir šią savaitę gimė trys idėjos, tad dabar suku 
galvą, kaip tai realizuoti. Dažnai tos idėjos 
ateina tam, kad praturtintum kitus. Man 
atrodo, kad, kalbant apie vaikų pramogas, 
natūralių, gražių pramogų trūksta arba jos 
nepaprastai brangios...

Kas padeda prižiūrėti labirintą? 
Padeda šeimos nariai, giminaičiai. Na, 

o kurti labirintą padeda keli vaikinukai, 
ištroškę dirbti ir pramogauti. Tai užsiimu ir 
karitatyvine veikla – pagloboju, kiek jie nori 
būti globojami, kelis vaikinukus iš Carito... 

Dėkoju už pokalbį ir linkiu kūrybinės 
sėkmės.
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Romai, papasakokite, kaip gimė 
noras patarnauti visuomenės 
atstumtiems žmonėms. 

Šventajame Rašte užrašyti apaštalo 
Jokūbo žodžiai: „Tikėjimas be darbų ne-
gyvas“. Mūsų tikėjimas turi tam tikrą ma-
tomą išraišką, kitaip sakant, darbus, kurių 
tikriausiai nedarytume, jeigu Dievas nebūtų 
pašaukęs. Tuos darbus darome ne siekdami 
gauti išteisinimą iš Dievo, bet tarnaujame 
iš meilės ir dėkingumo Jam.

Kuršėnų tikinčiųjų bendruomenė jau 
seniai galvojo, kaip padėti, patarnauti įvai-
rialypei miesto bendruomenei. Žmonės 
labai skirtingi: vieni, atrodytų, labai stiprūs, 
gabūs, turtingi, o kitiems, atvirkščiai, reika-
linga pagalba, nes dėl įvairių priežasčių – dėl 
priklausomybių nuo alkoholio, narkotikų, 
azartinių lošimų ir kitų panašių dalykų – yra 
patekę į sudėtingas situacijas. Norisi padėti 
daugeliui, bet galimybės ribotos. Vis dėlto 
stengiamės žengti bent po žingsnį, padėti 
bent vienam žmogui, vėliau kitam. Kai po 
kelerių metų atsigręži, suvoki, kad padėjome 
tikrai dideliam skaičiui žmonių...

Apie reabilitacijos centrą svajojome 
jau seniai. Pirmą kartą su tuo susidūriau 

SONATA ALEKSANDRAVIČIENĖ

„Tikėjimas  be  darbų  miręs“

1994–1995 metais, kai nuo alkoholio mirė 
du pažįstami jauni, gabūs muzikantai, savo 
metu groję kartu su maestro Gintautu Aba-
riumi. Vienas jų gyveno Šiauliuose, kitas 
Kuršėnuose. Panašus likimas ištiko ir vieną 
kolegą, žinomą dailininką. Tai mane sukrė-
tė. Prisiminiau kažkur girdėtą frazę, kad 
kapinės yra turtingiausia vieta žemėje, nes 

ten užkastos dovanos, pašaukimai... Ban-
džiau padėti tokiems žmonėms, surasdamas 
saugesnę gyvenamąją vietą mieste, moty-
vuodamas gyventi blaiviai. Kalbėdavomės, 
melsdavausi už juos, bet tokių rezultatų, 
kokių tikėjausi, nebuvo. Pradėjau suprasti, 
kad tokiems žmonėms reikalingi specialūs 
namai, kuriuose jie galėtų praleisti ilgesnį 
laiką, tačiau tuo metu šios idėjos įgyven-
dinimui nebuvo nei finansinių galimybių, 
nei žmonių, sugebančių tokį darbą dirbti. 
Kai 2009 metais tokios galimybės atsirado, 
natūraliai pradėjome kurti reabilitacijos 
centrą.  

Nuo ko viskas prasidėjo?
2008 metais įsigijome didelę šimtametę 

apleistą sodybą. Pirmieji vyrai gyveno su-
dėtingomis sąlygomis: visi kartu remon-
tavome, pjovėme šaltalankių krūmus, pro 
kuriuos buvo sunku prasibrauti. Tik vėliau 
sužinojau, kad praeito šimtmečio pradžioje 
šioje sodyboje vyko kultūrinis gyvenimas: 
dažnai čia apsilankydavo visuomenininkas 
Povilas Višinskis, rašytoja Žemaitė. Čia 
veikė klojimo teatras, pradžios mokykla. 
Džiaugiamės, kad ši sodyba gali pasitar-
nauti visuomenės gerovei ir toliau. Ji yra 
apie 14 km nuo Kuršėnų, atokioje vietoje, 
tai padeda sodyboje gyvenantiems patirti 
mažiau pagundymų grįžti prie senų įpročių. 

Viskas prasidėjo nuo reabilitacijos cen-
tro vyrams, kuriame jie praleidžia nuo 12 
iki 18 mėnesių, o kitos tarnystės vystėsi 
natūraliai: vyrai, kurie baigdavo reabili-
taciją, dažnai negalėdavo grįžti į buvusią 
gyvenamąją vietą. Grįžimas į seną aplinką, 

Kuršėnai – nedidelis Šiaulių krašto miestas, įsikūręs šiaurės 
Lietuvoje. Šiandien Kuršėnuose gyvena apie 12 000 gyventojų. 
Beveik prieš 25 metus per Šiaulių kraštą nuvilnijus prabudimo 
bangai, neliko nuošaly ir Kuršėnų miestelis – ten buvo skelbiama 
Evangelijos žinia, o netrukus gimė ir evangelinė bažnyčia „Tiesos 
žodis“. Nors bažnyčios pradžia buvo nelengva, vis dėlto, anot 
jos pastoriaus Romo Tuominio, bendruomenė Kuršėnuose po 
truputėlį augo, prisijungdavo įvairių žmonių, o kai kurie iš jų 
turėjo akivaizdžių priklausomybių. Tad jau 1995 m. pradėta 
mąstyti, kaip tokiems žmonėms padėti. 
Šiandien Kuršėnų bažnyčia „Tiesos žodis“ įsikūrusi nuosavame 
pastate, kur vyksta ne tik pamaldos, bet ir karitatyvinė veikla – 
veikia Vaikų dienos centras. Ateityje šiame pastate planuojama 
įrengti ir Krizių centrą, o tikinčiųjų bendruomenė – bažnyčia ir 
Vaikų dienos centras – turėtų įsikurti neseniai įsigyto buvusio 
kinoteatro „Venta“ patalpose, esančiose Kuršėnų miesto centre.
Prieš 8 metus bendruomenė įkūrė reabilitacijos centrą vyrams, 
vėliau – kelis Adaptacijos namus baigusiems reabilitacijos 
programą. Apie šios bendruomenės veiklą kalbamės su 
pastoriumi Romu Tuominiu ir jo žmona Jūrate.
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pas senus draugus, reikštų ir grįžimą prie 
seno gyvenimo būdo. Tad reikėjo galvoti 
apie namus, kur jie galėtų bent kurį laiką 
gyventi, dirbti, kad sustiprėtų ir gebėtų 
savarankiškai priimti sprendimus, o senų 
draugų nuomonė nedarytų didelės įtakos. 
Taip atsirado vieni, po to antri Adaptacijos 
namai – vieta, kur tokie žmonės gali gyventi, 
dirbti, integruotis į visuomenę. Aplinkui 
nebėra senų draugų, o nauji draugai daž-
niausiai neturi priklausomybės problemų 
arba jau moka su tuo tvarkytis. 

Kiek laiko praleidžiama Adaptacijos 
namuose?

Adaptacijos namuose žmogus gyvena 
vienus ar daugiau metų, kol susiranda kitą 

gyvenamąją vietą, bet į kiekvieno žmogaus 
situaciją žiūrime individualiai: jeigu reikia, 
gali gyventi ir kur kas ilgesnį laiką. Nuomos 
mokesčio nėra, todėl blaivaus gyvenimo 
pradžioje didelė paspirtis turėti „stogą virš 
galvos“. Ne vienas būna „prisidaręs“ nema-
žai skolų bankams ar kitoms institucijoms, 
tad pradėję dirbti turi jas grąžinti. Kadangi 
pajamų lieka nedaug, tokie namai būna 
tikras išgelbėjimas.

Planuojate įkurti Krizių namus? Kas tai?
Kol kas tokių namų Kuršėnuose dar 

nėra, bet apie juos jau galvojame. Kad 
užsiimtume tokia veikla, norėtų ir mies-
to bei rajono valdžia. Žmonėms nutinka 
įvairių nelaimių: sudega namai arba už 
skolas juos praranda, parduodant turtą 
apgauna giminaičiai, todėl žmogus lieka 
gatvėje ir kt. Prieš kelerius metus žiemos 

metu vyras naktį iš namų išvarė sugyven-
tinę su 4 mažamečiais vaikais, o jie iš kaž-
kur buvo girdėję apie mus ir pėsčiomis –  
per sniegą, naktį, nušąlusiomis kojomis – 
atėjo prašyti pagalbos į reabilitacijos centrą, 
esantį už 14 km. Tai tik kelios nelaimingos 
situacijos, bet jų yra pačių įvairiausių ir 
netikėčiausių. Kaip minėjau, turėtume to-
kiems namams pastatą ir rekonstrukcijos 
projektą. Yra ir tikinčių žmonių, kurie no-
rėtų tokiuose namuose patarnauti nelaimės 
užkluptiesiems, reikalingos tik lėšos, kad 
tokie namai būtų įrengti.

Siekiate padėti ne tik suaugusiems, 
bet ir vaikams. Jūsų bažnyčios patalpose 
jau veikia ir Vaikų dienos centras?

Taip. Vaikų dienos centras veikia pen-
kias dienas per savaitę jau keletą metų. 
Didesnė dalis čia ateinančių  vaikų auga 
socialinės rizikos šeimose. Šiame centre 

vaikai gali ruošti pamokas, nes kai kurie iš 
jų namuose neturi tokių sąlygų dėl girtau-
jančių tėvų. Čia vaikai išklausomi, su jais 
pasikalbama, dažnas iš jų neturi su kuo 
saugiai pasikalbėti, nes namuose vyrauja 
patyčių atmosfera. Vaikai nori, kad juos 
mylinčios auklėtojos priglaustų ir paguostų. 
Taip pat Vaikų dienos centre vaikus mai-
tiname, vyksta muzikos, dailės ir Biblijos 
pamokėlės. Vaikai žaidžia įvairiausius stalo 
bei sporto žaidimus. Prie bažnyčios pasta-
to yra nemažas kiemas, kur esame įrengę 
tinklinio aikštelę, supynes ir kt.  

Kaip jūs sprendžiate finansinius klau-
simus? Kas jus remia?

Šie metai pirmieji, kai šiek tiek prisideda 
ir valstybė, bet iki šiol septynerius metus 
teko mums patiems, daugiausia mūsų šei-
mai, tai išlaikyti. Kartais simboliškai prisi-
dėdavo ir vienas kitas rėmėjas. Pagrindines 
lėšas gaudavome iš nedidelės asmeninės 
įmonėlės, dirbančios dailės srityje, kuri buvo 
įkurta beveik kartu su reabilitacijos centru. 
Visus tuos metus teko patiems ir uždirbti 
tas nedideles lėšas, ir apmokėti socialinių 
veiklų išlaidas. Vėliau įdirbome keliasde-
šimt ha žemės, esančios šalia reabilitacijos 
centro, bet tai per mažas plotas, kad ūkis 
būtų pelningas... Bet didžioji dalis pinigų, 
kuriuos ta įmonėlė ar ūkis uždirbdavo, ir 
buvo naudojama šiai tarnystei.

Ta įmonėlė – šeimos verslas, tik gau-
tos pajamos būdavo skirtos ne šeimai, o 
socialinei veiklai vykdyti?  

Trumpai atsakant – taip, pajamas 
skiriam socialinei veiklai ir bažnyčiai. Ir 
žodis „verslas“ čia per skambus, greičiau 
tai yra „smulki veikla“. Geresnei šeimos 
buičiai visada buvo reikalingi pinigai, 

Nukelta į 20 p.
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trūksta vidinių jėgų, pasilpstu, bet stengiuosi, kiek galėdamas. 
Neišvengiamai yra daug techninių darbų, kurie „suvalgo“ laiką. 
Per mažai laiko lieka bendravimui, tikinčiųjų aplankymui. Turiu 
vilties, kad išmoksiu išmintingiau darbuotis.

 Romai, ką pasakytumėte viltį praradusiems žmonėms?
Pasakyčiau, kad viltis yra. Ji niekada nesibaigia, jeigu atranda-

me patį vilties Šaltinį. Dievas yra vilties Dievas. Nuo mažų dienų 

prisimenu, regis, senelio dažnai kartotus žodžius: nėra padėties 
be išeities. Kuo toliau, tuo aiškiau suprantu, kad tai tiesa, jeigu 
gyvenimo Viešpats yra Jėzus. Tai supratę mes patys galime tapti 
dievišką viltį kitiems nešančiais žmonėmis. 

Gaila, bet dažnokai susiduriu su keistu reiškiniu – labai išdi-
džiais žmonėmis. Nors situacija nepavydėtina, bet žmogus labai 
išdidus ir negali paprašyti: „Padėkit! Man reikalinga pagalba.“ 
Žinoma, yra ir tokių, kurie įpratę prašyti, – reikia ar nereikia. 
Norisi padėti tiems, kuriems pagalba tikrai reikalinga. 

20          Pažintis

„Tikėjimas  be  darbų  miręs“
Atkelta iš 19 p.

  

Jūrate, jūs daug padedate vyrui Romui. Papasakokite, 
ką tenka veikti reabilitacijos centre?

Dirbti čia pradėjau nuo pat centro įkūrimo, 2009 
metais. Pradžioje savanoriavau, o dabar jau gal trejus metus esu 
etatinė darbuotoja. Anksčiau dirbau dėstytoja Šiaulių kolegijoje, 
bet, pamačiusi, kad mano pagalba reikalinga čia, centre, baigiau 
visus akademinius darbus ir atėjau padėti. Aš turiu psichologės, 
socialinės darbuotojos ir medikės išsilavinimą, tad supratau, kad 
mano žinios ir jėgos gali pasitarnauti reabilitacijos centre. 

Šiuo metu administruoju visą centro veiklą, tad daugiausia 
tenka dirbti su dokumentais – ruošiu įvairias ataskaitas, bet, be 
abejo, ir konsultuoju. Konsultacinį darbą dalijamės su šaunia 
psichologe Romena.

Turbūt pasitaiko ir sudėtingų situacijų. Ar tenka konsul-
tuoti tokius žmones? 

bet su žmona manome, kad padėti bėdoje atsidūrusiems –  
padėti ne fragmentiškai, bet nuolatos – yra prasmingiau. Mus 
įkvepia gailestingojo samariečio istorija iš Biblijos. Be kitų dalykų, 
stengiamės žmonėms visų pirma suteikti tris svarbiausius dalykus: 
pastogę, duonos ir Dievo žodį, t. y. dvasinės duonos. Gavusius 
pagalbą žmones mokome  bent po truputį padėti kitiems – nelikti 
tik ėmėjais.   

Į šią veiklą esate įsitraukę jūs abu su žmona. Kas dar jums 
padeda?

Labai džiaugiamės, kad turime puikią komandą: atsakingus, 
pasiruošusius šį nelengvą darbą dirbti tikinčius žmones. Pradėjome 
tokią tarnystę su keliais bendraminčiais, dabar ta veikla jau išsiplėtė.  

Romai, esate labai užimtas žmogus – rūpinatės ne tik baž-
nyčia, bet ir karitatyvine veikla. Kaip sudėliojate visus darbus?

Uždavėte patį sudėtingiausią klausimą. Stengiuosi, kiek įma-
noma, disciplinuoti save, suskirstyti laiką, nes jo labai trūksta. 
Kai kuriuos darbus, veiklas stengiuosi patikėti pagalbininkams. 
Norisi, kad patikimi žmonės tą darbą tęstų toliau. Žinoma, kartais 
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Tai kasdienis mūsų darbas. Neretai pri-
klausomi žmonės susiduria su vadinamosio-
mis „atkryčio problemomis“, kai norisi viską 
mesti ir grįžti prie senų įpročių. Kalbantis su 
tokiu žmogumi dažnai pavyksta parodyti, 
kad verta stengtis dėl kitokio gyvenimo. 
Kiekvienam žmogui labai svarbu išsikalbėti, 
o kalbantis iškyla ir, kaip mes sakome, „gi-
luminės problemos“. Dauguma problemų 
turi gilias šaknis – kai kas „vejasi“ žmogų 
nuo vaikystės. Tad kalbantis kartais pamatai, 
kur žmogus tarsi stringa, kur ir ką galbūt 
galima pakeisti, kad praeitis nebedarytų 
tokios didelės įtakos. 

Darbas nėra lengvas, bet kai matai gerus 
rezultatus, atstatytus žmonių gyvenimus, 
tai įkvepia toliau darbuotis.

Ar visi vyrai sėkmingai baigia reabilita-
ciją? Gal pasitaiko, kad žmogus nebeištveria?

Būna visko, pasitaiko ir nesėkmės atve-
jų... Yra buvę, kad žmogus priima greitą 
sprendimą nebetęsti programos, bet išėjęs iš 
centro po kiek laiko vėl prašosi priimamas. 
Dažnai vyrai, kurie nebaigia reabilitacijos, 
vėl pradeda vartoti svaigalus, jų gyvenimas 
ritasi žemyn, jie toliau degraduoja... 

Ar jūsų centre gydosi žmonės tik iš 
jūsų miesto, iš jūsų apskrities, ar iš visos 
Lietuvos?

Atvažiuoja iš visos Lietuvos. Sakyčiau, 
kad geriau, jei atvažiuoja iš toliau. Nes kuo 
arčiau namų, tuo dažniau kyla nostalgija 
namams, noras išeiti nebaigus programos, 

pasitaikė ne vienas, kuris sau įteigė, kad 
jau kelis mėnesius yra blaivus, tad viskas 
gerai, ir galbūt artimieji labai laukia... Arti 
gyvenantiems reabilitacijos laiką išbūti sun-
kiau. Todėl pas mus yra vyrų iš Alytaus, 
Marijampolės, Vilniaus.   

Kaip žmonės sužino, kad pas jus ga-
lima reabilituotis?

Sužino įvairiais būdais. Dažnai sė-
kmingai baigusieji reabilitaciją sutinka 
savo ankstesnius draugus, kurie dar sken-
di priklausomybės liūne, ir jie tampa tarsi 
gyva reklama – tiesiog papasakoja, kad 
buvo šiame reabilitacijos centre, papasakoja 
apie sąlygas ir tai, kaip jiems čia sekėsi, tada 

atvažiuoja gydytis ir jų draugai.
Turime savo internetinį puslapį (www.

Eternavita.lt), taip pat pristatome savo veiklą 
mieste ir, sakyčiau, labai šiltai bendradar-
biaujame su rajono savivaldybe, Šiaulių 
nakvynės namais, rajono policija – jie turi 
tiesioginį sąlytį su rizikos grupės žmonėmis. 
Stengiamės užmegzti ir puoselėti ryšius 
su visomis institucijomis, kurios dirba su 
priklausomais žmonėmis. Neseniai buvo-
me ligoninėje, toksikologijos skyriuje, kur 
žmonės praeina detoksikaciją (organizmas 
valomas nuo jį apnuodijusių medžiagų). 

Tokiose vietose sutinkame žmonių, kurie 
norėtų išlipti iš priklausomybių, bet net 
neturi, kur eiti, nežino, kur kreiptis. Tad 
mes paliekame informacinių lankstinukų, 
kad žmonės pasiskaitytų ir sužinotų, jog 
yra tokia galimybė.

Ką pasakytumėte žmogui, kuris no-
rėtų gauti tokią pagalbą?

Jei negali įveikti šios ligos (priklauso-
mybė yra pripažįstama kaip liga), kviečiame 
atvažiuoti pas mus apsižiūrėti. Yra numatytas 
dviejų savaičių pažintinis laikotarpis – laikas 
žmogui apsispręsti, ar jis ryšis didiesiems savo 
gyvenimo pokyčiams. Jei jis priima teigiamą 
sprendimą, prasideda 12 mėnesių trunkantis 

vidinis darbas su specialistais, kad ši liga būtų 
suvaldyta. Tai tikrai įmanoma ir tai paliudyti 
gali daugybė po reabilitacijos programos 
blaiviai gyvenančių žmonių. 

Jeigu pažįstate žmonių, kuriems rei-
kalinga tokia pagalba, taip pat kreipkitės. 
Padarysime viską, ką galime, kad žmogaus 
gyvenimas pasikeistų. Mūsų adresas: Kušlei-
kių kaimas. 8, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, 
Šiaulių rajono savivaldybė. Taip pat galite 
skambinti tel. 8 616 05905.

Ačiū už pokalbį.
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Šešeri dažniausi spąstai 
Galima bendrais bruožais teisingai su-

prasti Dievo vedimą, ir visgi lengva suklysti, 
ypač renkantis „pašaukimą“. Žmogaus gy-
venime nėra trapesnės srities negu ši, netgi 
jei žmogus ir išgyveno atsinaujinimą. Dievas 
veikia norėdamas mus patraukti gyven-
ti tokį gyvenimą, kuris geriausias mums, 
kuris teikia garbę Dievui ir yra naudingas 
kitiems žmonėms. Tačiau Dvasia gali būti 
užgesinta, ir mums nesunku pradėti elgtis 
nebepastebint Jos vedimo. Verta apžvelgti 
dažniausius spąstus, į kuriuos pakliūna 
Dievo vedimo ieškantys žmonės. 

Pirma, nenoras galvoti. Neteisingai suvo-
kiamas pamaldumas, grindžiamas ypatingu 
antgamtiškumu, nesveikas ir pražūtingas, 
reikalauja vidinių impulsų, kurie neturi jokio 
racionalaus pagrindo, ir visiškai nekreipia 
dėmesio į nuolatinį Biblijos raginimą apmąs-
tyti. Dievas sukūrė mus mąstančias būtybes, 
ir Jis vadovauja mūsų mintims, kai Jo artume 
viską apgalvojame. Jei išmintingi būtų, apie 
tai pagalvotų ir suprastų (Įst 32, 29). 

Antra, nenoras pažvelgti į ateitį ir įver-
tinti ilgalaikes skirtingų pasirinkimų pa-
sekmes. Galvoti į priekį yra Dievo taisyklė 
gyvenimui, taip pat kaip ir žmogiška taisyklė 
renkantis kelią. Dažnai tik tada pamatome, 
kas yra išmintinga ir teisinga (arba kvaila ir 
klaidinga), kai pakankamai ilgai pagyvena-
me. Jei išmintingi būtų, apie tai pagalvotų 
ir suprastų, koks bus jų galas (Įst 32, 29). 

Trečia, nenoras išklausyti patarimą. 
Šventasis Raštas nuolat pabrėžia, kad žmo-
gui reikia patarimo. Kvailo žmogaus kelias 
jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas 
žmogus klauso patarimo (Pat 12, 15). Tik 
pasipūtėlis ir nebrendyla, darydamas svar-
biausius sprendinius, apsieina be patarimų. 
Tikrai yra žmonių, kurie geriau už mus 
išmano Bibliją, pažįsta žmogaus prigimtį, 
mato, kuo mes apdovanoti ir kur mūsų ribos, 
geriau negu mes patys save pažįstame. Net 
jei galų gale pasielgsime ne visai taip, kaip 
jie pataria, tik naudos turėsime, nuodugniai 
apsvarstę jų patarimą. 

Ketvirta, nenoras suabejoti savimi. Mes 
nemėgstame realiai žvelgti į save ir nepa-
žįstame savęs taip, kaip mums atrodo; mes 
matome kitų racionalumą, bet nesugebame 

JAMES I. PACKER  

Vesk  mus,  Dieve  (II  dalis)
būti racionalūs patys. Turime atpažinti ir 
atmesti pojūtį, kurį sukelia egoizmas, pa-
gyrūniškumas, gebėjimas išvengti bausmės, 
sau pataikavimas, savęs išaukštinimas; tokių 
dalykų negalima painioti su vedimu. Tai ypač 
aktualu, kai jausmai siejasi su seksu ar jo 
sukeltais jausmais. Vienas biologas-teologas 
rašė: „Džiaugsmas ir gerovės jausmas, kuris 
dažnai (nors ir ne visada) lydi įsimylėjimo 
būseną, gali nutildyti sąžinę ir suvaržyti kri-
tišką mąstymą. Labai dažnai žmonės sako, 
kad jie jaučia vedimą tuoktis (ir dažnai jie 
sakys, kad Viešpats labai aiškiai jiems pasakė), 
kai iš tikrųjų jie kalba apie jiems neįprastą 
endokrininio balanso lygmenį, dėl kurio jie 
jaučiasi ypač gyvybingi ir laimingi“ (O. R. 
Barclay, Guidance). 

Turėtume savęs paklausti, kodėl kartais 
jaučiamės esą teisūs, ir būtų išmintinga apie 
tai papasakoti žmogui, kuriuo pasitikime ir 
kuris gali sveikai įvertinti mūsų būseną ir 
duoti deramą patarimą. Taip pat mums rei-
kia melstis: Ištirk mane, Dieve, pažink mano 
širdį, išmėgink mane ir perprask mano mintis. 
Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu, ir vesk mane 
amžinuoju keliu (Ps 139, 23–24). Abejonės 
savimi tikrai mums nepakenks. 

Penkta, nenoras skeptiškai pažvelgti į 
asmeninį žavesį. Kas dar neatpažino savyje 
glūdinčio išdidumo arba saviapgaulės, pa-
prastai šių dalykų negali atpažinti ir kituose 
žmonėse. Yra nuostabių, tačiau nuoširdžiai 
klystančių žmonių, kurie yra puikūs orato-
riai ir sugeba daryti didžiulę įtaką juos su-
pančių žmonių protui ir sąžinei. Jie užburia 
savo žavesiu, ir tokio žmogaus jį supantieji 
jau nebevertina įprastais standartais. Todėl 
talentingas ir žavus žmogus, netgi ir sąmo-
ningai suprasdamas apie tykantį pavojų ir 
mėginantis jo išvengti, dažnai to neišvengia, 
nes jį supantys krikščionys laiko jį angelu 
arba pranašu, jo žodžius vertina kaip Dievo 
vedimą ir aklai leidžiasi jo vadovaujami. Bet 
tai ne Dievo vedimas. Išskirtiniai žmonės 
nebūtinai turi klysti, kaip ir nebūtinai turi 
būti teisūs. Juos ir jų požiūrį reikia gerbti, 
bet ne garbinti. Visa ištirkite ir to, kas gera, 
laikykitės (1 Tes 5, 21). 

Šešta, nenoras laukti. Psalmyne nuolat 
raginama: „Lauk Viešpaties“, ir tai būtini 
žodžiai, nes Dievas dažnai mus priverčia 

palaukti. Jis neskuba kaip mes, ir Jis mums 
neapšviečia tolimesnio kelio, kai mums rei-
kia veikti dabartyje, ir veda po vieną žings-
nelį. Jei abejoji, neskubėk veikti, kantriai 
lauk Dievo. Šviesa nušvis, kai ateis laikas. 

Nėra lengvo atsakymo 
Lyg ir teisingą pasirinkimą nebūtinai 

lydės sėkmė. Čia daugelis krikščionių vėl 
pasijunta suglumę. Jiems atrodo, kad jie 
žengė Dievo nurodytu keliu, tačiau dabar 
būtent dėl to jie susidūrė su daugeliu naujų 
sunkumų, kurių visai nebūtų buvę, jeigu 
jie nebūtų pasirinkę šio kelio. Jiems tenka 
patirti vienišumą, kritiką, jų draugai juos 
apleido, juos ištiko įvairiausios nesėkmės, 
dėl kurių tenka nusivilti. Jie susirūpina. Jie 
prisimena pranašą Joną, kuriam buvo pa-
sakyta eiti į rytus ir pamokslauti Ninevėje, 
tačiau jis sėdo į laivą ir nuplaukė į šiaurę, į 
Taršišą, toli nuo VIEŠPATIES artumo (Jon 
1, 3), ir pateko į audrą, buvo pažemintas 
netikinčiųjų akivaizdoje ir išmestas iš laivo, 
galiausiai, kad Jona atsitokėtų, jį prarijo 
didžiulė žuvis. Gal dabar, kai jie patiria sun-
kumus, tai irgi yra Dievo ženklas, kad jie 
kaip Jona eina klaidingai pasirinktu keliu, 
o ne Dievo vedami? 

Gal ir taip, ir išmintingas žmogus pa-
mėgins pasitikrinti, ar jis tikrai neklydo. 
Į sunkumus reikia žiūrėti kaip į raginimą 
apsvarstyti savo veiksmus. Bet iškilę keb- 
lumai nebūtinai reiškia, kad išklydome iš 
kelio, nes ir Biblija moko, kad daugel vargų 
ištinka teisųjį (Ps 34, 20); ir ji teigia, kad 
einant Dievo keliu nuolatos bus nusivylimų 
ir baimių, kurių visai nebūtų, jei žmogus 
nebūtų to rinkęsis. Tokių pavyzdžių daug. 
Dievas vedė Izraelį ugnies ir debesies stulpu, 
eidamas jų priekyje (Iš 13, 21–22), tačiau ke-
lias, kuriuo Jis vedė, daugeliui kėlė nerimą –  
pereinant Nendrių jūrą, keliaujant ilgas 
dienas be vandens ir mėsos per visą tą plačią 
ir siaubingą dykumą (Įst 1,19) ir kovojant 
kruvinas kovas su Amaleku, Sihonu ir Ogu 
(Iš 17, 8; Sk 21, 21–23), ir mes pradedame 
suprasti, kodėl izraelitai nuolat priekaištavo 
(Iš 14, 10–12; 16, 3; Sk 11, 4–6; 14, 2–3; 20, 
2–5; 21, 4–5). 

Ir Jėzaus mokiniai du kartus Galilėjos 
jūroje naktį buvo pakliuvę į audrą, ir abu 
kartus jie buvo ten vykdydami Jėzaus nu-
rodymus (Mk 4, 35; 6, 45–48). 

Apaštalas Paulius susapnavo makedo-
nietį, kviečiantį jį į Graikiją, ir jis suprato, 
kad Dievas pašaukė jį skelbti jiems Gerą-
ją naujieną (Apd 16, 10), ir netrukus jis 
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atsidūrė Filipų kalėjime. Vėliau, Dvasios 
skatinamas, nusprendė keliauti į Jeruzalę 
(Apd 19, 21), ir Efezo vyresniesiems sakė: Ir 
štai aš, Dvasios belaisvis, keliauju į Jeruzalę, 
nežinodamas, kas man ten nutiks; tiktai 
Šventoji Dvasia kiekviename mieste man 
skelbia, jog manęs laukia pančiai ir vargai 
(Apd 20, 22–23). Taip jam ir atsitiko – Paulių 
ištiko ypač dideli sunkumai, nors jis ir vykdė 
dieviškąjį vedimą. 

Tai dar ne viskas. Paskutinis pavyzdys, 
įrodantis, kad vykdant Dievo vedimą daž-
nai žmogų ištinka vargai, yra Viešpaties 
Jėzaus gyvenimas. Nebuvo Žemėje kito 
žmogaus, kurį taip vestų Dievas, kaip Jis 
vedė Jėzų, ir nebuvo kito žmogaus, kuris 
kentėtų tiek vargų, kiek jų kentėjo Jėzus. 
Dievo vedimu Jėzus paliko šeimą ir kai-
mynus, Dievo vedimu Jis turėjo daug konf-
liktų su tautos, religiniais ir visuomenės 
vadovais, ir pagaliau Dievo vedimu Jis 
buvo išduotas, suimtas ir nukryžiuotas. Ko 
daugiau gali tikėtis krikščionys, norintys 
sekti ir vykdyti Dievo valią? Mokinys nėra 
aukštesnis už savo mokytoją nei tarnas už 
šeimininką. [...] Jei šeimos galvą jie praminė 
Belzebulu, tai ką kalbėti apie namiškius! 
(Mt 10, 24–25). 

Paprasta žmogiškąja samprata, kryžius 
buvo iššvaistymas – jaunystės, pranašavimo 
dovanos, vadovo galimybių. Tos paslapties 
esmę ir pasekmes mes žinome per Dievo 
žodį. Panašiai gali atrodyti, kad ir Dievo ve-
damo krikščionio gyvenimas iššvaistomas –  
kaip Pauliaus, kuris leido laiką kalėjime, nes 
vadovavosi Dievo vedimu eiti į Jeruzalę, o 
juk galėjo visą tą laiką skelbti Evangeliją 
Europoje. Ne visada mums Dievas pasako, 
kodėl ir kam patiriame daug praradimų ir 
nusivylimų, kai sekame paskui Jį. 

Elizabetė Elliot, nužudyto misionie-
riaus našlė ir knygos apie jį autorė, yra geras 
tokio gyvenimo pavyzdys. Pasitikėdama 
Dievo vedimu, ji iškeliavo gyventi vienoje 
iš Ekvadoro genčių, ketindama užrašyti jų 
kalbą, kad būtų galima išversti jiems Bibliją. 
Vienintelis žmogus, galėjęs ir norėjęs jai 
padėti, buvo ispaniškai kalbantis krikščionis, 
tačiau nepraėjus nė mėnesiui, kilus ginčui 
jis buvo nušautas. Ji tiesiog vargo be jokios 
pagalbos dar aštuonis mėnesius. Vėliau ap-
lanką su visa surinkta lingvistine medžiaga 
ji perdavė kolegoms, kad jie galėtų tęsti jos 
pradėtą darbą. Po dviejų savaičių ji išgirdo, 
kad tą aplanką pavogė. Taip jos triūsas nuėjo 
perniek. Žmogiškai kalbant, tuo jos istorija 
ir baigėsi. Apie tai ji rašo: „Aš nusižeminau, 
pripažindama, kad Dievas pats yra vertėjas... 
Mes privalome Dievui leisti daryti tai, ką 
Jis nori. Ir jei manai žinąs Dievo valią savo 
gyvenimui ir nori ją vykdyti, galbūt vieną 
dieną būsi grubiai pažadintas, nes niekas 
nežino Dievo valios savo gyvenimui“ (ci-
tuota iš „Eternity“, 1969 sausis). 

Ji buvo teisi. Anksčiau ar vėliau Dievo 
vedimas, kuris mus išveda iš tamsos į šviesą, 
taip pat mus iš šviesos nuves į tamsą. Toks 
jau yra kryžiaus kelias. 

Kada išklystame iš kelio 
Atsidūręs su automobiliu pelkėje su-

vokiu, kad išklydau iš kelio. Bet nedaug 
man paguodos iš to žinojimo, kai bejė-
gis matau grimztantį į pelkę automobilį. 
Aš patyriau nuostolį, ir „tiek žinių“. Ar 
ir krikščionio laukia tokia baigtis, kai jis 
prabudo ir pamatė, jog nesuprato Dievo 
vedimo ir pasuko klaidingu keliu? Ar vis-
kas prarasta? Ar taip ir liks nuošalėje visą 
gyvenimą? Ačiū Dievui, ne. Mūsų Die-

vas ne tik išveda iš gyvenimo klampynės, 
bet priderina mūsų klaidas ir kvailystes 
savo planui mums, kad iš to būtų nauda.  
Tokia yra viena iš Jo maloningos valdžios 
paslapčių. Atlyginsiu jums už metus, kuriuos 
suėdė skėriai [...] Jūs valgysite ir būsite sotūs, 
šlovinsite vardą VIEŠPATIES, savo Dievo, 
kuris taip nuostabiai pasielgė su jumis (Jl 
2, 25–26).

Jėzus, kuris atstatė Petrą šiam išsižadėjus 
Jo, ir dar ne kartą yra jį taisęs (Apd 10; Gal 
2, 11–14), ir šiandien yra nesikeičiantis 
mūsų Gelbėtojas. Dievas ir žmogaus pyktį, ir 
krikščionių klaidas nukreipia Dievo garbei. 

Neseniai gavau laišką iš pastoriaus, kuris 
jautėsi Dievo vedimu privaląs palikti savo 
bendruomenę ir Bažnyčią, ir kuris dabar 
kaip Abraomas eina nežinomu keliu. Savo 
laiške jis cituoja Čarlzo Veslio giesmę apie 
Dievo galybę ir saugų vedimą. Šia įžvalga ir 
norėčiau pabaigti šį skyrių: „Vedimas, kaip 
ir visi kiti Dievo palaiminimai, yra dovana iš 
aukštybių. Dievas veda mus ne vien tik rody-
damas kelią. Jo vedimas turi kur kas gilesnę 
prasmę. Dievo tiksluose yra numatyta mus 
saugiai parvesti į namus, kad ir kas pakeliui 
atsitiktų, kad ir kokių klaidų padarytume. 
Be abejonės, mums teks ir kristi, ir nuklysti 
nuo kelio, tačiau Dievo ranka laikys mus, 
Jis mus išgelbės ir atnaujins. Toks yra Dievo 
pažadas, toks Jo gerumas.“ 

Taigi dieviškasis vedimas neatsiejamas 
nuo pasitikėjimo Dievu, kuris neleis mums 
pražudyti savo sielų.

Kalbėdami apie tai, turime daugiau dė-
mesio skirti Jo garbei, o ne mūsų saugumui –  
juo jau pasirūpinta. Mūsų nepasitikėjimas 
savimi, palaikantis mūsų nuolankumą, netu-
rėtų užtemdyti džiaugsmo, kai atsiduodame 
Viešpačiui Gynėjui, ištikimam Sandoros 
Dievui. Štai taip rašė Veslis: 
Izraelio Valdove, visų, kurie siekia dangaus, 
Vedly, 
Tu debesie mus ginančios meilės, 
Jaučiamės saugūs Tavo pavėsy, laimingi, 
kai Tu vedi. 
Mūsų įstatymas – Tavo žodžio versmė, 
Mūsų jėga – Tavo malonė, 
Mūsų pabaiga – Dievo šlovė. 
Ir užbaigsime Džozefo Harto (Joseph Hart) 
mintimis: 
Jėzus – Pradžia ir Pabaiga. 
Mes šloviname Jį už tai, ką mums padarė, 
Pasitikime Juo – visi dalykai mums išeis į gera, 
Ir į Namus parves Jo Dvasios mylinti ranka. 

Iš James I. Packer knygos „Pažinti Dievą“
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Viltis  nelaimingam  
krikščioniui

Iš šalies atrodė, kad Chlojos gyveni-
me nieko netrūksta. Ji netekėjusi, 
turi gerą darbą ir aktyviai tarnau-

ja vietinėje bažnyčioje. Tačiau ji vieniša, 
darbas jos netenkina, ji nesijautė įsiliejusi 
į bažnyčią. Išorė, kuria žavėjosi aplinki-
niai, slėpė nepasitenkinimą ir bedžiaugsmę 
krikščionybę.

Chloja tikėjosi visiškai kitokio gyve-
nimo. Ji manė, jog tai bus patys gražiausi 
jos metai, bet atsidūrė giliausioje duobėje. 
Tikėjosi, kad sulaukusi tokio amžiaus ji 
jau bus ištekėjusi, palaikys ryšius su savo 
koledžo draugais, augins vaikus, globos ir 
mokys jaunesnes krikščiones. Tačiau jos 
lūkesčiai neišsipildė. Nusivylusi ir ieškoda-
ma paguodos, ji pasuko tamsiu nuodėmės 
keliu, bet rado tik... mirtį.

Vienintelis būdas atsikratyti nepasi-
tenkinimo ir liūdesio – mokytis būti pa-
tenkintam, gilintis į biblinį, į Dievo požiūrį. 

Kai svarbus ne tu, o aš
Chloja – viena iš daugelio krikščionių, 

negalinčių įveikti to, su kuo jie susidūrė. 
Tačiau tai, ką ji išgyvena, būdinga ne tik 
neturintiems šeimos, bet ir sukūrusiems 
šeimą. Kiekvieną rytą daugelis krikščionių 
atsibunda nepatenkinti gyvenimu – vienat- 
ve, šeima, darbu, bažnyčia, bendruomene – ir 
trokšta, kad galėtų tai pakeisti kuo nors kitu.

Nepasitenkinimo vedini, mes prade-
dame mąstyti apie trokštamus dalykus (tik 
dažnai beviltiškai, o kartais net pragaištin-
gai). Mes bandome pakeisti ir pašalinti tai, 
kas mums kelia nepasitenkinimą:

„Man labai nepatinka būti vienam, todėl 
susituoksiu.“

„Man nepatinka mano sutuoktinis, tad 
susirasiu kitą.“

„Darbas neteikia pasitenkinimo, todėl 
aš jį mesiu.“

„Bažnyčioje man neįdomu, tad liau-
siuosi ją lankyti.“

„Gyvenimas pilnas kančios ir vargo, 
reikia viską baigti...“

„Dievas nepadarė manęs laimingo, todėl 
aš Jo išsižadėsiu...“

Tačiau problemos esmė – ne vienišu-
mas, santuoka, darbas, bažnyčia ar Dievas. 
Jei pasikeičia aplinkybės, dar nereiškia, kad 
atėjo atsakymas. Puritonas Jeremijas Ba- 
rouzas rašė: „Sakoma, kad daug žmonių yra 
nepatenkinti nei būdami sotūs, nei būdami 
alkani. [...] Yra tokio liguisto ir nemalonaus 
nusiteikimo žmonių, kurie bet kokiomis 
aplinkybėmis yra bjaurūs. Yra žmonių, kurių 
širdys nemalonios, ir tokios lieka, kad ir 
kaip klostytųsi aplinkybės.“

Kad ir kokie būtume – pasiligoję ar svei-
ki, vieniši ar susituokę, turtingi ar skurdžiai, 
vaisingi ar bergždi, alkani ar sotūs – visada 
galima rasti, dėl ko niurzgėti. Žmogaus 
širdis negeba pasitenkinti laikinomis są-
lygomis ar žemiškomis gėrybėmis. Mums 
visada reikia daugiau. Gyvenimas visada 
gali būti geresnis. Teisingai yra pastebėjęs 
Čarlzas Hadonas Sperdženas: „Atminkite, 
kad pasitenkinimą lemia žmogaus mintys, 
o ne turtų gausa. Aleksandras, po kurio ko-
jomis krito visas pasaulis, troško užkariauti 
dar vieną pasaulį.“ 

Bet yra kitas, geresnis kelias į visišką 
pasitenkinimą ir tikrą laimę.

Visiškas pasitenkinimas
Krikščionio liūdesys ir nepasitenkini-

mas yra tiesiogiai susiję su jo požiūriu į Die-
vą. Nepasitenkinimas klykia: „Esi nusipelnęs 
geresnių dalykų!“ ir šnibžda: „Dievas tau 
to, ko nusipelnei, neduoda.“ Pirmasis teigi-
nys yra begėdiškas melas, tačiau antrasis –  
absoliuti tiesa. Šėtonas meistriškai moka 
supinti tiesą ir melą.

Netiesa, jog tu nusipelnei geresnių da-
lykų. Teiginys, jog tu nusipelnei geresnių 
dalykų, reikštų, kad tu žinai, kas geriau, ir 
kad Dievo dovanos nėra geriausias dalykas. 
Melas verčia tave tikėti, jog esi išmintin-
gesnis už Dievą, ir skatina į Dievo vedimą 
savo gyvenime žiūrėti ne kaip į malonę ir 
dovaną, o kaip į išpuolį.

Tikra tiesa, kad Dievas neduoda mums 
to, ko esame nusipelnę. Mes nusipelnome 
Dievo rūstybės, tačiau kiekvieną dieną at-
sinaujina malonė. Kaip ligas, kentėjimus 
ir kitas tragedijas galime laikyti malone? 
Supraskime, jog tai, kad kiekvieną rytą atsi-
bundame ne pragare, ir yra Dievo malonės 
mums pavyzdys. Netgi tada, kai jaučiamės 
kaip niekad blogai, Dievas mums teikia 
daugiau malonės, nei esame nusipelnę. Jo-
kia mus ištikusi nelaimė ar tragedija negali 
prilygti švento Dievo rūstybei. Bet taip pat 
ir joks žemiškas malonumas negali prilygti 
šlovei, kuri bus apreikšta. Štai koks buvo 
apaštalo Pauliaus požiūris: Aš manau, jog 
šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant 
juos su būsimąja šlove, kuri mumyse bus 
apreikšta (Rom 8, 18).

Tad net ir blogiausiomis dienomis nepa-
mirškime šių dalykų – Jis yra vertas padėkos 
ir gyriaus už viską, ką yra padaręs. Arba kaip 
mes bažnyčioje dažnai sakome: „Jei Dievas 
daugiau nieko dėl mūsų nepadarytų, Jis jau 
pakankamai yra padaręs.“ Toks žvilgsnis į 
Dievo gerumą liudija, kad mūsų širdys yra 
nusižeminusios prieš šventą ir gerą Die-
vą. Toks žvilgsnis įgalina mus iškęsti visas 
kančias, nes žinome, jog geriausi dalykai 
dar ateityje.

Eikime dar giliau. Kai kasdien grumia-
mės su nepasitenkinimu, turime suprasti, 
kad galime džiaugtis dėl visko, kas mums 
gyvenime nutinka. J. Barouzas taip pat rašo: 
„Mąstykite apie gerą Dievą ir tai, kad Jis nori 
jums gero. Labai sunku būti patenkintam 
ir džiaugsmingam tarp draugų, jei vienas 
iš jų neteisingai interpretuoja kitų žodžius 
ir elgesį jų atžvilgiu. Vienintelis būdas pa-
siekti, kad krikščioniškose bendruomenėse 
vyrautų tikras pasitenkinimas ir paguoda –  
viską kuo geriau išaiškinti. Tai tinka ir 

„Atminkite, kad 
pasitenkinimą lemia 
žmogaus mintys, o ne turtų 
gausa. Aleksandras, po 
kurio kojomis krito visas 
pasaulis, troško užkariauti 
dar vieną pasaulį.“ 

Č. H. Sperdženas

„

“
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kalbant apie asmeninį gyvenimą: jei mes 
teigiamai vertinsime Dievo darbus mūsų 
atžvilgiu, tai padės išlaikyti paguodą ir pa-
sitenkinimą širdyje.“ 

Įsivaizduokite, kad mes iš tikrųjų pa-
tikime tuo, kaip mus mato Dievas – tuo, 
kas užrašyta Biblijoje. Tai viską pakeistų – 
visus Jo veiksmus mes vertintume kaip Jo 
malonę. Žinau, kad tada, kai grumiuosi su 
nepasitenkinimu ir mane nuolat persekio-
jančia nuodėme, sunku mąstyti, jog tai, kas 
vyksta mano gyvenime, yra ne pasmerkimas 
ir bausmė.

Dievo malonė ir mūsų 
džiaugsmas
Jei tik nebudėsime, nepasitenkinimas 

gyvenimu neišvengiamai įtrauks mus į 
apmaudo, nuodėmės, kaltės ir depresijos 
ratą. Nepasitenkinimas įtraukia į nuodėmę, 
nuodėmė sukelia kaltę, kaltė savo ruožtu –  
depresiją, o depresija vėl veda prie nepasi-

tenkinimo. Šis ratas pamažu griauna viską, 
su kuo susiduriame ar susiliečiame, api-
plėšia ir atima džiaugsmą. Kad ištrūktume 
iš šio mirtino rato, būtina ieškoti džiaugs-
mo. Jokūbo laiško pirmo skyriaus eilutės 
papildo J. Barouzo žodžius: Mano broliai, 
laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai paten-
kate į visokius išbandymus. Žinokite, kad 
jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o 
ištvermė tesubręsta iki galo, kad būtumėte 
tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte 
(Jok 1, 2–4).

Jei su džiaugsmu sutiksime viską, kas 
nutinka – ligas, mirtį, netektis, skurdą, 
jei priimsime tai ne kaip teismą, bet kaip 
malonę, tai pakeis mūsų, krikščionių, gy-
venimą. Žvelkime į neklystantį Dievo žodį, 
kuris guodžia, sakydamas, kad Jis iš tiesų 
mus myli ir daro mums gera. Šventasis 
Raštas sako:

Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu 
tavo dešinę ranką ir sakysiu: ‘Nebijok, Aš 

tau padėsiu!’  (Iz 41, 13). Dievas visuomet 
padeda, todėl neturime nieko bijoti.

Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, 
bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų 
kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes (1 
Jn 4, 10). Dievas parodė ir įrodė savo meilę 
mums – Jis pasiuntė savo Sūnų mirti už 
mūsų nuodėmes. 

Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? 
Ar sielvartas? ar nelaimė? ar persekiojimas? 
ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar ka-
lavijas? [...] Tačiau visuose šiuose dalykuose 
mes esame daugiau negu nugalėtojai per 
Tą, kuris mus pamilo. Ir aš įsitikinęs, kad 
nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei 
kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, 
nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei 
jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo 
Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų 
Viešpatyje (Rom 8, 35. 37–39). Niekas, ab-
soliučiai niekas negali mūsų atskirti nuo 
Dievo meilės. 

Dar prieš tai man pasirodė Viešpats, 
sakydamas: „Aš amžina meile tave pamilau, 
todėl esu tau ištikimas“ (Jer 31, 3). Dievas 
mus myli amžina meile. 

Kaip mane Tėvas pamilo, taip ir Aš jus 
pamilau. Pasilikite mano meilėje! (Jn 15, 9). 
Jėzus myli mus tokia pačia meile, kokia Jį 
myli Tėvas.

Jėzus, viengimis Dievo Sūnus, buvo 
skausmų vyras (Iz 53, 3). Žmonės Jį pa-
niekino ir atmetė, Jis kentėjo ir mirė už 
nusikaltimus, dėl kurių nebuvo kaltas, Jį 
ištiko Dievo rūstybė už nuodėmes, kurių 
nepadarė. Dievas leido, kad taip nutiktų. 
Kodėl? Nes Dievas mus myli (Jn 3, 16). Ir 
todėl, kad Jis mus myli, mes turime iškęsti 
gyvenimo kančias – taip, kaip kentėjo Kris-
tus, nes sielvartas ugdo ištvermę, ištvermė –  
patirtį, patirtis – viltį. O viltis neapvilia, 
nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per 
Šventąją Dvasią, kuri mums duota (Rom 
5, 3–5).

Ir ačiū Dievui, kad kaip gausėja mu-
myse Kristaus kentėjimai, taip gausėja per 
Kristų ir mūsų paguoda (2 Kor 1, 5). Gebė-
jimas suprasti, jog Dievas mums daro gera, 
yra glaudžiai susijęs su pasitenkinimu ir 
džiaugsmu. Jei nesugebame įvertinti Dievo 
globos ir Jo rūpesčio mumis kaip noro da-
ryti mums gera, nebūsime patenkinti, o jei 
nebūsime patenkinti, niekada nepažinsime 
ir to džiaugsmo, kurį Jis mums yra paruošęs.

Iš http://www.desiringgod.org

vertė Jurga Domarkaitė
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Šį tekstą ketinau pavadinti taip: 
„Menkėti ir augti. Krikščioniško 
gyvenimo paradoksas“, tačiau prieš 

sėdant jį rašyti man į rankas pakliuvo žurnalo 
„El Ciervo“ numeris, kuriame keli žinomi 
Bažnyčios vyrai ir moterys pasakoja, kaip jie 
išgyvena savo 80-metį. Jų liudijimai pakreipė 
mano mintis kita linkme, todėl aš pakeičiau 
pavadinimą paprastesniu: „Kaip norėčiau 
pasenti“. Mat man jau 65-eri ir aš suvokiu, 
jog (jei gyvensiu iki jų amžiaus) turiu aplink 
save pakankamai pavyzdžių, kuriais galėčiau 
sekti (taip pat ir tokių, kuriais nesekčiau...), 
kad žinočiau, kaip man norėtųsi išgyventi 
šiuos savo gyvenimo brandos metus.

Laiko tėkmė leidžia mums geriau su-
prasti šiuos Ekleziasto žodžius: Prisimink 
savo Kūrėją jaunystėje, nelauk, kol ateis pik-
tos dienos ir metai, apie kuriuos sakysi: „Man 
jie nepatinka.“ [...] Sidabrinis siūlas nutrūks, 
auksinis dubuo suduš, ąsotis prie šulinio 
subyrės ir šulinio ratas sulūš. Dulkės sugrįš 
į žemę, iš kurios kilo, o dvasia – pas Dievą, 
kuris ją davė (Ekl  12, 1. 6–7). Panaši mintis 
skamba ir kiekvienų mokslo metų pradžioje 
studentų giedamame himne „Gaudeamus 
igitur“: Gaudeámus ígitur,/ Júvenes dum 
sumus:/ Post jucundam juventútem/ Post 
moléstam senectútem / Nos habébit humus!  
(Taigi džiaukimės,/ kol jauni esame:/ po 
malonios jaunystės,/ po sunkios senatvės/ 
mus priglaus žemė). 

Labai dažnai mūsų visuomenė teikia 
pirmenybę jaunystei ir įnirtingai kovoja 
su griaunančia laiko galia. Kažkas yra pa-
sakęs: „Mums pavyko ištempti gyvenimo 
laiką, bet neišmokome protingai naudotis 
laimėtais papildomais metais.“ Mes šlovi-
name jaunystę. Mums rūpi gyventi ilgai, 
bet, atrodo, neturime teisės pasenti. Be to, 
mums virš galvos tarsi Damoklo kardas 
kybo priekaištas, kad dėl šitiek „vyresnio 
amžiaus suaugusių žmonių“ (naujausia 
UNESCO terminologija) Europoje sugrius 
pensijų sistema.

Ar Šventasis Raštas turi alternatyvą 
viešpataujantiems kultūriniams modeliams, 
teigiantiems, kad senatvė yra regreso, pra-
radimų ir neveiklumo laikas, be lūkesčių ir 
svajonių, kai neišvengiamai vyrauja kartėlis 
ir nostalgija; arba jos „pramoginio revan-

DOLORES ALEXAINDRE 

Kaip  norėčiau  pasenti  (I  dalis)
šo“ versijai, skatinančiai pasinerti į tuščias 
laisvalaikio pramogas ir be galo mėgautis 
vartojimu ar kitais išoriniais dalykais?

Siūlau apmąstyti šešis Šventajame Raš-
te aptinkamus priesakus, skirtus Izraelio 
vyrams ir moterims, kurie padės mums, 
vadinamiems vyresniaisiais, seniais, pensi-
ninkais, trečiąja amžiaus grupe ar seneliais, 
šiame gyvenimo etape, kurį turime išgyventi 
Viešpaties ir Evangelijos palaikomi.

Po kiekvieno priesako įtraukiu pasiūly-
mus galimai diskusijai, kurie turėtų padėti 
apsikeisti patirtimi ir lūkesčiais šiuo gyve-
nimo laikotarpiu.

Susijuoskite strėnas
O tu, susijuosk strėnas, stokis... (Jer 1, 17) –  

tokį įsakymą gavo Jeremijas tą akimirką, 
kai buvo pašauktas. Raginimas susijuosti 
strėnas Izraelyje reiškė pasirengti imtis kokio 
nors darbo, leistis į kelionę ar stoti į mūšį. 
Tai ne tuščias perspėjimas: juk taip dažnai 
nesėkmingai stengiamasi išvengti laiko 
tėkmės ir jos pasekmių, nepaisyti įspėjimų 
ir slėpti bėgančio laiko poveikį. Jei galėtume 
rinktis, tikriausiai prašytume, kad senatvė 
nemačiomis prasispraustų pro durų plyšelį, 
ir mums netektų jos įsisąmoninti, priimti 
jos atėjimo, atsistoti ir eiti jos pasitikti ge-
rai susijuosus strėnas. Tačiau 90 psalmės 
autorius meldė: Pamokyk mus skaičiuoti 
mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

Tad ką reiškia susijuosti strėnas? Visų 
pirma tai reiškia apsispręsti priimti savo 

paties būtį ir pradėti rengtis amžiaus tėkmės 
atnešamiems pokyčiams. Patinka mums ar 
ne, priešais mus – gyvenimo etapas, nepa-
našus į jokį ankstesnį gyvenimo tarpsnį, 
tačiau ir šiame etape šalia akivaizdžių ne-
tekčių mums atsiveria ir naujų galimybių. 
Tačiau tam reikia mintyse pasiruošti, po 
truputį suvokti, kad ateina laikas atsisakyti 
vienos ar kitos veiklos arba pareigų ir imtis 
kitokių, mūsų amžiui tinkamesnių darbų, 
su viltimi pažvelgti į mums atsiveriančias 
galimybes. Pašėlęs gyvenimo ritmas pakin-
ta: galime pradėti su žmonėmis bendrauti 
kitaip – neskubėdami priimti, išklausyti ir 
palaikyti kompaniją. Nereikia visko, kam 
iki šiol skyrėme jėgas ir energiją, apleisti, 
tiesiog atraskime ir kitokių veikimo būdų.

Džiaukimės, kad ir toliau galime liudyti 
Evangeliją, skleisti krikščioniškąsias verty-

bes, apie kurias dabar daugiau išmanome: 
dovanojimą, vidinę ramybę – tai svarbiau 
nei paveikumas ar išorinis aktyvumas. Ne-
turėtume užsispyrę karštligiškai ieškoti, 
kuo užsiimti. Verčiau atsiverkime tam, ką 
Dievas mums dabar yra parengęs ir, tikėtina, 
mums atskleis po truputį, per mažus žen-
klus ir „mirktelėjimus“, tad būkime atidūs. 
Įžvelkime ir gerąją šių naujų aplinkybių 
ypatybę: vaidmenų ir funkcijų našta dabar 
pradeda menkti, tad gali pradėti ryškėti 
tikroji mūsų tapatybė.

Tema diskusijai. Stenkitės apie šį per-
ėjimą kalbėti natūraliai, nedramatizuoki-
te. Pasidalykite mintimis, kaip kiekvienas 
supranta šį priesaką „susijuosti strėnas“. 
Palyginkite šį Jeremijui duotą įsakymą ir 
Jėzaus pranašystę Petrui: Kai buvai jaunas, 
pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. 
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O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos 
ir ves, kur nenori (Jn 21, 18).

Visgi ir vyresniame amžiuje galima 
svajoti ir siekti svajonių išsipildymo. Kaž-
kas yra pasakęs: „Niekada nėra per vėlu, 
nebent pats žmogus nuspręstų kitaip...“ Tad 
grupelėje galite pasidalyti ir savo planais...

Paleisk
Tuomet jis tarė: „Paleisk mane, nes jau 

aušta!“ Bet Jokūbas atsakė: „Nepaleisiu tavęs, 
jei manęs nepalaiminsi“ (Pr 32, 27). Paleisk –  
hebrajų kalboje šis žodis reiškia palikti, 
apleisti, paleisti, atsisakyti, nusileisti, leisti, 
pasiduoti. Įsakymą (o gal maldavimą?) iš-
tarė paslaptingas asmuo, su kuriuo Jokūbas 
kovojo prie Jaboko brastos. Panašų palie-
pimą – Nelaikyk manęs! – išgirs ir Marija 
Magdalietė, prie kapo išvydusi prisikėlusį 
Jėzų (Jn 20, 17). O Giesmių Giesmė aprašo 
sužadėtinės ryžtą: Mane sutiko miesto sar-
gybiniai, vaikščiodami miesto gatvėmis. Aš 
paklausiau, ar jie nematė mano mylimojo. 
Praėjusi pro juos, radau tą, kurį myliu. Pa-
gavau jį ir nepaleidau (Gg 3, 3–4).

Paleisti – koks keistas ir nepriimtinas 
šis veiksmažodis mūsų kultūrai, kurioje 
vienbalsiai rekomenduojama tik priešinga 
praktika – turėti, saugoti, kaupti bei sulaiky-
ti, kurioje stengiamasi įtikinti, kad gyvenimo 
tikslas yra įgyti. Tačiau šis veiksmažodis 
primena ir daugybę kitų žodžių bei dva-
sios mokytojų patarimų, kurie visuomet 
arti Evangelijos šerdies: netekti, parduoti, 
duoti, palikti, nekaupti, nesandėliuoti, go-
džiai nesilaikyti, likti tuščiam... Kaip tik 
tuomet, kai pradedame vis dažniau išgy-
venti neišvengiamas netektis ir mūsų kūnas 
bei protas visais įmanomais būdais ima 
kovoti, kad nebūtų apiplėštas, prieš mus 
atsiveria stebinantis alternatyvus kelias. 
Mes stengiamės bet kokia kaina išlaikyti 
tai, kas ligi šiol teikė mums saugumą, ragais 
ir nagais giname tai, kuo galbūt pernelyg 
ilgai rėmėme savąjį „aš“: paveikumą, pri-
pažinimą, žinias, veiklas ir įpročius, sritis, 
kuriose priėmėme sprendimus ir buvome 
nepriklausomi, tačiau Evangelijoje pagal 
Morkų (Mk 4, 26–29) aptinkame palygi-
nimą apie žmogų, kurio pavyzdys rodo, 
kaip išmintinga yra „paleisti“: jis pasėjo 
ir, laikui atėjus, nuėmė derlių – jis nesuko 
galvos, kaip viskas užaugs, nebandė kištis 
ir kontroliuoti, bet pasitikėdamas gyveno 
savo kasdienį gyvenimą, leisdamas sėklai 
atlikti savo darbą.

Sugrįžkime dar prie Pradžios knygos 
32 skyriaus. Prieš aprašydamas Jokūbo 
kovos sceną, pasakotojas pateikia svarbią 
informaciją: Taigi dovanos ėjo pirma jo, tuo 
tarpu jis tą naktį pasiliko stovykloje (Pr 32, 
22). „Pasiliko“ – labai vaizdingai apibūdina 
laikotarpį, kai sumažėja veiklos: staiga daug 
mus lydėjusiųjų atsiduria „kitame krante“, 
o mūsų bendrakeleiviais tampa maži ir ne 
tokie jau maži apribojimai... Evangelija pa-
sitelkia iškalbingų įvaizdžių, kad įvardytų 
mūsų turtui gresiantį nusavinimą: vagys, 
kandys, rūdys... Gal jau laikas mums ryžtis 
„paleisti“ ir surizikuoti leistis vedamiems?

Senis Abraomas tyliai sau juokėsi, kai 
jam buvo pažadėtas sūnus iš senutės Saros, 
ir skubėjo Dievui atsakyti: Kad nors Izmaelis 
gyventų Tavo akivaizdoje! (Pr 17, 18). Nes 
Izmaelis buvo dabartis – sūnus, įgytas savo 
pastangomis, kurį jis galėjo priglausti ir 
matyti, o Izaokas simbolizavo ateitį – tai, 
kas gauta netikėtai, kas verčia peržengti 
savo ir Saros ribotumą, kviečia įžengti į 
naują dieviškų galimybių žemę. Abrao-
mas pasitikėjo Dievu, ir Jis jam tai užskaitė. 
Abraomas pripažino, kad jo „einamojoje 
sąskaitoje – minusas“, ir sulaukė stulbina-
mos žinios, kad jam „pervestas“ nepelnytas 
paveldėjimas. Kaip ir tuomet, kai išeidamas 
iš Ūro paleido ankstesnius saitus, siejusius 
jį su žeme, kalba, dievais ir papročiais, ir 
leidosi vedamas, nors nežinojo, kur eina.

Vargšas Jokūbas narsiai kovojo su savo 
priešininku, kad išplėštų iš jo palaiminimą, 
tačiau jį gavo tik tuomet, kai sutiko šį pa-
leisti. Išaušus Jokūbas pamatė, kad buvo 
palaimintas, ir gavo naują vardą.

Tema diskusijai. Įdomi tema pokalbiui –  
kartų kaita. Tokiomis akimirkomis, kai, 
atrodo, trūksta jaunos pamainos, neleng- 
va išlaikyti blaivų protą. Čia slypi labai 
subtilūs spąstai: nors ir esame geranoriški, 
galime patikėti, kad esame nepakeičiami, 
ir amžiams įsikibti į tai, ką, mūsų manymu, 

kontroliuojame, nes jau tiek laiko tai kar-
tojame. Taip užkertame kelią naujovėms, 
kurios galėtų ateiti, jei patyliukais pasi-
trauktume joms iš kelio. Tiesa, reikia būti 
labai sąžiningiems ir „nepaleisti“ ko nors 
anksčiau laiko, pavyzdžiui, dėl tingumo 
ar pabūgus darbo. Turime prašyti Švento-
sios Dvasios, kad mažų mūsų atsižadėjimų 
neatmiežtų nuoskaudos, kerštas ar abejin-
gumas („Žinokitės!“). Yra daug būdų, kaip 
toliau dalyvauti gyvenime: juk nebūtina 
kontroliuoti ir priimti sprendimus, galima 
palaikyti ir paremti tuos, kurie ateina mūsų 
pakeisti, netgi jei mums ir nelabai patinka 
jų atnešamos permainos.

 Visi drauge galime sukurti maldą, kuria 
prašytume Dievo, kad mums neišsprūstų 
tokios frazės: „Mano jaunystės laikais tokių 
dalykų nebūdavo...“ arba „Tai daryti jau 
bandėme, bet nepavyko...“ ar „Jūsų, šiuo-
laikinio jaunimo, problema yra tai, kad...“ –  
liaukimės nuolat nurodinėti ir valdyti. Te 
niekas nesijaučia aplenktas šio pavojaus: 
šis sindromas gali užklupti tiek tuos, kurie 
anksčiau užėmė valdančius postus, tiek ir 
tuos, kurie (greičiau jau „kurios“) nustatė 
nepajudinamas normas, į kurią pusę virtu-
vėje turi būti pasuktos keptuvių rankenos, 
ar amžiams sudarė nekintantį tvarkaraštį, 
kurią valandą turi būti atrakinamos ar už-
rakinamos lauko durys.

Na, kad jau prašome, tai galime maldau-
ti ir be galo retos malonės – suteikti mums 
blaivaus proto dovaną tomis akimirkomis, 
kai pradedame pasakoti apie ligas ir nega-
lavimus, kad būtume išlaisvinti iš polinkio 
kasdien detaliai juos išvardyti.

Galbūt bus naudinga pamąstyti, pa-
komentuoti ir šį tekstą apie „paleidimą“: 
„Mano suvokimą, kas yra malda, taigi, ir 
kas yra gyvenimas, pamažu užvaldė jūroje 
plūduriuojančio žmogaus įvaizdis. Plaukikas 
yra labai aktyvus ir plaukia į kurią nors pusę; 
tuo tarpu plūduriuojantysis leidžiasi neša-
mas srovės ir mėgaujasi dabarties akimirka. 
Jis irgi juda į kažkurią pusę, tačiau kryptimi 
rūpinasi ne jis, bet jį nešanti srovė. Svarbiau-
sias jo sprendimas ir veikla yra pasitikėti 
jūros vėjeliu. Jei to nedaro, jis turi pats save 
kreipti, pasinaudodamas savo rankų jėga; jei 
tai daro, gali atsipalaiduoti, pasitikėti srove 
ir intensyviai išgyventi dabarties akimirką“ 
(T. H. Greenas).

Bus daugiau

www.bernardinai.lt

 Ir vyresniame amžiuje 
galima svajoti ir siekti 
svajonių išsipildymo –  juk 
„niekada nėra per vėlu, 
nebent pats žmogus 
nuspręstų kitaip...“

„

“



Nr. 10  (452)  2016 m.  spalio  8  d.28         Teologija

Reformacijos poveikis 
socialinių santykių kaitai
Nuo XVI amžiaus Europoje pradeda 

kisti per šimtmečius nusistovėjusios socia-
linės struktūros. Šiame kaitos procese ryškų 
vaidmenį suvaidino ir religinės Reformacijos 
idėjos. Pasak A. E. Mcgratho, Reformacija 
buvo svarbiausias veiksnys, paskatinęs vi-
suomenės perėjimą iš viduramžiško statiško 
būvio, kuriame visa egzistuojanti socialinė 
tvarka negali būti kvestionuojama ir keičia-
ma, į visiškai naują būvį, kurio bruožas yra 
atvirumas pokyčiams. Pirmiausia buvo mes-
tas iššūkis nusistovėjusiems religiniams su-
pratimams ir bažnytinei tvarkai, o netrukus 
revizijos susilaukė visos kitos visuomeninio 
gyvenimo sritys. Naujas judėjimas sukūrė 
konkurencinę situaciją religijos srityje, taip 
žadindamas pliuralistinę mąstyseną, kuri 
akivaizdžiai paveikė socialinio pobūdžio 
išsilaisvinimo procesus.    

Visuotinės kunigystės principas sugrio-
vė hierarchinę tarpininkavimo tarp Dievo 
ir žmogaus sistemą ir paskelbė visų tikin-
čiųjų lygybę. Pasikeitęs eklezinis modelis 
ėmė skatinti demokratinius santykius ne 
vien tik bažnyčios viduje, bet ir už jos ribų. 
Reformatorių akcentuota tiesa, kad žmogus 
išsigelbėja vien tik per tikėjimą (sola fide), 
suteikė didesnę svarbą atskiro žmogaus 
individualiems įsitikinimams, jo pasirinki-
mams ir sąžinės laisvei. Reikalavimas elgtis 
pagal sąžinę talpino ir didžiulį potencialą, 
nulėmusį socialinių santykių pokyčius. Anot 
istoriko Ph. Schaffo, Reformacija buvo „di-
dysis išvadavimo įvykis, sutraukęs dvasinės 
tironijos jungą ir apgynęs žmogaus sąži-
nės šventą teisę laisvai pasirinkti tikėjimą“.  
M. Liuterio drąsus elgesys popiežiaus ir 
karaliaus akivaizdoje Vormso suvažiavime 
buvo „vienas žymiausių precedentų laisvės 
raidos istorijoje“. Tądien pasakyta kalba, 
ginanti tikėjimo laisvę, tebeskamba ir po 
daugelio amžių. Dėl šio didvyriško poelgio 
pilietinės ir religinės laisvės samprata ėmė 
nenutrūkstamai plėtotis ir progresuoti.   

TOMAS DIČIUS

Reformacijos  įtaka  Vakarų  
kultūros  pokyčiams  (IV  dalis)

Pradėjęs įdėmiau studijuoti Šventąjį 
Raštą, Liuteris suprato, kad viduramžiškas 
dvasingumo modelis yra visiškai svetimas 
Naujojo Testamento dvasiai ir žiniai. Vidu-
ramžių katalikybė skatino aklą paklusnumą 
ir akcentavo būtinybę  išreikšti savo lojalumą 
bažnytinei organizacijai išoriniais veiksmais 
(priimant sakramentus, atliekant apeigas 
ir pan.), beveik užmiršdama individualių 
vidinių nuostatų ir savanoriškai pasirinkto 
sąmoningo tikėjimo svarbą. Naujajame 
Testamente kalbama apie tikėjimą, kuris 
nėra primetamas iš išorės, jis nepasiren-
kamas kolektyviai. Autentiškas tikėjimas 
kyla iš Dievo žodžio klausymo, jis užsi-
mezga žmogaus širdyje ir yra individualus 
vidinis atsakas į Evangelijos žinią. Liuteris 
pamatė, kad krikščionybė suteikia žmo-
gui vidinę laisvę, kuri ateina ne laikantis 
išorinių taisyklių, bet vien tik per tikėjimą 
Evangelijos žinia. Todėl Laiške galatams 
girdime apaštalo Paulius kvietimą: Tvirtai 
stovėkite laisvėje, kuria Kristus mus išlais-
vino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės 
jungą! (Gal 5, 1). Krikščioniško tikėjimo 
prigimties samprata, kurią Liuteris atrado 

Naujajame Testamente, neišvengiamai pa-
skatino jį peržiūrėti krikščionybės ir valdžios 
santykį. Samprotaudamas apie politinės 
galios naudojimo teisėtumą, įtvirtinant 
tikėjimą, jis teigė: 

„Ten, kur pasaulietinė valdžia išdrįs-
ta duoti įstatymus sielai, ji kišasi į Dievo 
valdžią ir tiktai suvedžioja bei pražudo 
sielas. Mes parodysime tai labai aiškiai, kad 
visiems būtų akivaizdu; tegu mūsų junkeriai, 
kunigaikščiai ir vyskupai pamato, kokie jie 
yra kvailiai, bandydami savo įstatymais bei 
įsakymais priversti žmones tikėti vienaip 
ar kitaip. Jeigu koks nors žmogus primeta 
sielai įstatymą, verčiantį ją tikėti vienaip 
arba kitaip, žodžiu, taip, kaip liepia anas 
žmogus, tai čia, aišku, ne Dievo žodis. Sie-
lai niekas negali ir neturi teisės įsakinėti, 
išskyrus tą, kuris gali jai parodyti kelią į 
dangų. Bet žmogus to negali padaryti, tai 
gali vien tik Dievas.“

Šios idėjos, ginančios tikėjimo ir 
sąžinės laisvės neliečiamumo principą, 
metams bėgant buvo plėtojamos ir ga-
liausiai išlaisvino Vakarų pasaulį nuo 
„bažnytinės valstybės“ modelio ir įtvir-
tino bažnyčios ir valstybės atskyrimo 
idėją. Praktikoje religinės laisvės idėjos 
buvo pradėtos įgyvendinti nuo XVII a. 
ne liuteroniškoje terpėje, bet kalvinizmo 
įtakojamame Vakarų anglakalbiame pa-
saulyje. Pirmas svarbus žingsnis sąžinės 
laisvės juridinio įtvirtinimo link buvo 
Tolerancijos aktas (The Act of Toleration), 

Pirmieji Šiaurės Ameriką pasiekę puritonai
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priimtas 1689 m., kuris užbaigė smurti-
nius persekiojimus Anglijoje. Paskutinis 
ir pats svarbiausias žingsnis, tobulinant 
religijos laisvę, buvo žengtas tada, kai JAV 
patvirtino 1787 m. Federalinę konstitu-
ciją, kuri panaikino bet kokius religinius 
kriterijus, skiriant asmenį pareigoms ar 
suteikiant jam visuomeninį pasitikėjimą. 
Pirmoji konstitucijos pataisa skelbė, kad 
kongresas negali priimti jokio įstatymo, 
įtvirtinančio valstybinę religiją ar už-
draudžiančio kokios nors religijos laisvą 
praktikavimą. Tokiu būdu JAV valdžia 
savanoriškai eliminavo valstybės ir baž-
nyčios susijungimo galimybę. JAV kons-
titucijos nuostatos religijos atžvilgiu buvo 
vienas ryškiausių Reformacijos paveiktų 
laimėjimų tolerancijos ir laisvės raidos 
istorijoje. JAV pavyzdys netiesiogiai, bet 
efektyviai darė įtaką ir Europai, kur pa-
laipsniui religija taip pat buvo išvaduota 
iš pasaulietinės valdžios kontrolės. Apie 
tokį rezultatą reformatoriai net nesvajojo, 
bet tokia buvo neišvengiama įvykių seka, 
prasidėjusi po jų maišto prieš popiežiaus 
tironiją. Religijos laisvės idėjos, išaugusios 
protestantiškoje dirvoje, atvėrė naujus 
puslapius teisės ir civilizacijos istorijoje. 

Protestantizmas pagimdė daugybę 
religinių nepriklausomų organizacijų, nes 
atmetė centralizuotos bažnytinės mega-ins-
titucijos su regimu valdžios centru modelį. 
Įvairias evangelines bažnyčias vienijo ne 
institucinis, bet idėjinis pagrindas. Pro-
testantai tarpusavyje sutaria dėl daugelio 
esminių mokymo punktų, o neesminės 
doktrinos skirtingų denominacijų išpaži-
nimuose gali būti apibrėžiamos skirtingai. 

Tokiu būdu protestantizmas įgyvendino 
vienybės įvairovėje arba įvairovės vienybėje 
principą. Toks religinis mentalitetas atvėrė 
daugiau galimybių plėtotis individualiai ir 
nacionalinei laisvei bei įvairovei, nei būtų 
galėjusi suteikti katalikybė, kuri reikalavo 
laikytis griežto vieningumo visose srityse: 
mokant, garbinant, laikantis bažnytinės 
disciplinos ir kt.

Nevalstybinės, nepriklausomos pro-
testantiškos bažnyčios įtvirtino pirmaisiais 
amžiais egzistavusią eklezinės savivaldos 
ir savirūpos praktiką, atskleisdamos reli-
gijos laisvės privalumus. Ypač JAV buvo 
ištobulinta savanorystės praktika. Įvairios 
krikščionių bažnyčios išmoko išlaikyti save 
finansiškai, tvarkytis be pasaulietinės val-
džios pagalbos bei kartu taikiai sugyventi. 
Krikščionybė gražiausiai pražydo ten, kur 
nebuvo valstybinės bažnyčios.

Būtent JAV buvo tobulinamos ne vien 
tik religinė, bet kitos pilietinės laisvės. 
Mažai kas iš istorikų abejoja, kad šios šalies 
socialinių santykių istorijai didelę įtaką 
padarė iš Senojo žemyno atvykusių kal-
vinistų (puritonų) religinė pasaulėžiūra 
ir gyvenimo būdas. Antrasis Amerikos 
prezidentas J. Adamsas yra pasakęs: „Te 
Ženeva nebūna užmiršta ar niekinama. 
Mes skolingi jai didelę pagarbą už mūsų 
religijos laisvę.“ G. Bancroftas jam pritaria: 
„Tas, kuris negerbia ir nesupranta Kalvino 
palikimo, labai mažai žino apie Amerikos 
laisvės kilmę.“ Šiaurės Amerikos pirmųjų 
naujakurių kolonijose, kuriose daugumą 
sudarė puritonai, tikintieji galėdavo laisvai 
dalyvauti bažnyčios gyvenime ir valdyme, 
o piliečiai – valstybės valdyme. Naujasis 
kontinentas tapo tinkama dirva, kurioje 
buvo galima laisvai įgyvendinti kalvinis-
tų (ir kitų protestantiškų atšakų atstovų) 
puoselėjamus sąžinės laisvės ir visuotinės 
kunigystės principus. Šie principai tapo ir 
pilietinės laisvės šaltiniais. Jų praktikavimas 
ugdė tikinčiuosius pasauliečius, gebančius 
tinkamai bendradarbiauti valdant ir admi-
nistruojant ne tik bažnyčią, bet ir miestus, 
kolonijas, visą šalį. Demokratiniai santykiai 
bažnyčiose ir iš jų kylantis bendruomenės 
narių aktyvumas tiesiogiai skatino visuotinį 
laisvų piliečių savivaldos atsiradimą, pilie-
tinės visuomenės formavimąsi, modernios 
demokratinės politinės santvarkos užuo-
mazgas. Dvasinės lygybės tarp tikinčiųjų 
deklaravimas tiesiogiai paveikė politinės 
lygybės plėtrą. 

Alexis de Tocqueville mintys 
apie demokratiją Amerikoje
Šią protestantiškos religijos įtaką ameri-

kietiškos demokratijos atsiradimui pastebėjo 
ir aprašė žinomas prancūzų mąstytojas ir 
istorikas Alexis de Tocqueville knygoje Apie 
demokratiją Amerikoje (1835–1840 m.). 
Nuvykęs į JAV, rašytojas atkreipė dėmesį, 
kad „amerikiečiams krikščionybės ir laisvės 
sąvokos taip glaudžiai susipynusios, kad jie 
beveik neįstengia jų atskirti“. Stebėdamas 
visuomeninį gyvenimą, Tocqueville buvo 
„didžiai nustebintas“, kad jame sugyvena 
„du skirtingi elementai – religijos dvasia ir 
laisvės dvasia“: „[Amerikos civilizacija yra] 
dviejų visiškai skirtingų pradų vaisius (ir šitą 
išeities tašką reikia visados prisiminti), tų 
pradų, kurie, beje, labai dažnai vienas kitam 
prieštaravo, bet Amerikoje pavyko juos 
vienaip ar kitaip sujungti ir netgi nuostabiai 
suderinti. Turiu galvoje tikėjimo dvasią ir 
laisvės dvasią.“ 

Minėtieji du reiškiniai (laisvė ir religija) 
vienas kitam neprieštarauja, atvirkščiai – 
kartu padeda vystyti amerikietišką demo-
kratiją. Religijos požiūriu, pilietinė laisvė 
yra „taurus žmogaus sugebėjimų ugdymas“; 
laisvė į religiją žiūri kaip į „jos kovų ir per-
galių palydovę, jos vaikystės lopšį, dievišką 
jos teisių šaltinį, papročių sargą“, o papročiai 
yra įstatymo garantija ir laisvės būties laidas. 

Tocqueville suvokė, kad Amerikos 
demokratijos ypatumus nulėmė protes-
tantiškas religinis mentalitetas. Naujojoje 
Anglijoje apsigyveno krikščionys, „nepanorę 
pripažinti popiežiaus valdžios ir jokios kitos 
religinės viršenybės“, atsivežė krikščioniš-
kas demokratines ir respublikoniškas idė-
jas. Rašytojo nuomone, kiekviena religija 
yra glaudžiai susijusi su jai giminingomis 
politinėmis pažiūromis; protestantiška 
(daugiausia puritoniškoji) religija „sudarė 
nepaprastai palankias prielaidas respublikai 
ir demokratijai klestėti“. 

Tocqueville klausinėjo amerikiečių, 
kaip jie patys paaiškintų, kodėl jų šalyje toks 

 Demokratiniai santykiai 
bažnyčiose ir iš jų kylantis 
bendruomenės narių 
aktyvumas tiesiogiai 
skatino visuotinį laisvų 
piliečių savivaldos 
atsiradimą, pilietinės 
visuomenės formavimąsi, 
modernios demokratinės 
politinės santvarkos 
užuomazgas.

„

“

Autentiškas tikėjimas  
kyla iš Dievo žodžio 
klausymo, jis užsimezga 
žmogaus širdyje ir yra 
individualus vidinis  
atsakas į Evangelijos žinią. 

„

“

Nukelta į 30 p.
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gyvybingas ir intensyvus ne tik politinis, bet 
ir religinis gyvenimas. Daugelis respondentų 
atsakė, kad pagrindinė priežastis yra religijos 
ir valstybės atskyrimas; be šio atskyrimo 
amerikietiška demokratija negalėtų egzis-
tuoti. Šioje šalyje religija turi savo atskirą 
sritį ir neieško sąjungos su valdžia: „Laisva ir 
visagalė savo srityje, patenkinta jai numatyta 
vieta, religija žino, kad jos karalystė bus tuo 
stipresnė, kuo ji viešpataus kliaudamasi savo 
jėgomis pati viena, niekieno nepadedama. 
[...] Taigi negalima sakyti, kad Jungtinėse 
Valstijose religija turi įtakos įstatymams ar 
apskritai politinėms pažiūroms, bet ji daro 
labai didelį poveikį papročiams, ir, rūpin-
damasi šeima, sykiu rūpinasi ir valstybės 
gerove bei darna.“ 

Tocqueville atkreipė dėmesį į vieną labai 
svarbų Reformacijos indėlio į modernios 
demokratijos vystymąsi aspektą – bažnyčios 
ir valstybės sričių ir funkcijų atskyrimo rei-
kalavimą. Taip pat jis pastebėjo ir kitą svarbų, 
reformatų tradicijos suformuotą amerikietišką 
ypatumą – įvairių visuomenės sričių (šeimos, 
verslo, meno ir kt.) savarankiškumą. JAV šios 
institucijos nėra tiesiogiai kontroliuojamos 
valstybės ir geba išsaugoti savo vientisumą 
ir autonomiją. Amerikietiškos demokratijos 
terpėje žmogaus sąžinės nesaisto politinė 
sistema, bet tik bažnytinis ir šeimos gyve-
nimas. Toks autonomiškumo ir tarpusavio 
suderinamumo akcentavimas JAV atvėrė 
duris naujiems eksperimentams politinėje 
ir socialinių santykių plotmėje, kurie ir su-
formavo modernią demokratinę visuomenę. 

Reformacijos  įtaka  Vakarų  
kultūros  pokyčiams  (IV  dalis)

Kalvinas ir vėlesnis kalvinizmas gynė 
idėją, kad atskiros visuomenės sritys turi 
Dievo suteiktus tikslus, kurie turėtų ne 
eliminuoti, o papildyti vienas kitą. Kalvi-
nizmas išplėtojo bibliškai pagrįstą socialinį 
pliuralizmą tam, kad būtų apsaugotos ir 
ugdomos šeimos, bažnyčios, valdžios, verslo 
ir kitos socialinės savarankiškos institucijos. 
Šios idėjos buvo įgyvendintos JAV – šalyje, 
kurioje buvo išpuoselėtos šiandien taip ver-
tinamos vakarietiškos vertybės: demokratija, 
žmogaus teisės, sąžinės laisvė, lygybė, tole-
rancija, socialinė rūpyba, pilietiškumas ir kt. 

Naujos socialinės iniciatyvos  
Po Reformacijos ėmė kisti supratimas 

apie vargšus ir rūpinimąsi jais. Reformato-
riai neigiamai vertino tradicines labdaros 
formas, pvz., neplaningą išmaldos davimą, 
kuris buvo virtęs kone ritualiniu gestu. Pro-
testantiškoje, ypač kalvinistinėje aplinkoje, 
buvo atsisakoma bet kokios labdaringos 
veiklos, kuri skatino elgetavimą. Protestan-
tų požiūriu, elgetavimas yra nepriimtinas 
Dievui gyvenimo būdas, nes prašantieji 
išmaldos nusižengia priesakui mylėti savo 
artimą – jie atsisako Dievo suteikto profesi-

Reformatoriai suprato, 
kad kovojant prieš 
skurdo priežastis reikia 
taip pat spręsti politinės 
ir socialinės prigimties 
dalykus. 

„

“

nio pašaukimo, kuris yra priemonė prisidėti 
prie bendros gerovės. Jei darbingas žmogus 
ilgą laiką neturi darbo, pats yra dėl to kaltas 
ir nenusipelno paramos. Tačiau nedarbin-
giems žmonėms – neįgaliesiems, vaikams 
ir kt. – buvo kuriama racionaliai organi-
zuota labdara. Nuo XVI a. vargšus pradėta 
skirstyti į „tikrus“ ir „netikrus“ – valkatas, 
apsimetėlius, veltėdžius. Protestantizmas 
tapo racionaliai organizuotos socialinės po-
litikos lopšiu, nes reformatoriai suprato, kad 
kovojant prieš skurdo priežastis reikia taip 
pat spręsti politinės ir socialinės prigimties 
dalykus. Kalvinas pats skyrė daug pastangų 
ir dėmesio socialinių santykių teisingumo 
stiprinimui per diakonų tarnystę; jo dėka 
Ženevoje buvo padėti įvairių socialinės 
rūpybos formų pagrindai, kurie ilgainiui 
tapo savarankiškomis, nuolat veikiančiomis 
institucijomis. 

Naujųjų laikų istorija rodo, kad protes-
tantizmas buvo puiki terpė įvairioms nau-
joms socialinėms iniciatyvoms atsirasti. Ga-
lima paminėti tik dalį įžymių socialinės sfe-
ros reformatorių pavardžių: T. Bernardas –  
steigė prieglaudas benamiams vaikams; 
T. Gisbornas, R. Oastleris, M. Sadleris,  
J. Woodas – reformavo fabrikus; W. Wil-
berforce'as – kovojo prieš prekybą vergais; 
A. Ashley-Cooperis (Šaftesberio grafas) –  
kovojo prieš vaikų darbą; J. Howardas – 
reformavo kalėjimus; F. W. Raiffeisenas –  
žemės ūkio kooperatyvų ir kooperatyvų 
bankų įkūrėjas; J. H. Wichernas – siekė 
mažinti jaunimo skurdą ir t. t. 

(Bus daugiau)

Atkelta iš 29 p.

Paminklas reformacijai Ženevoje
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Tu ir aš esame nematomos realy-
bės, kurių neįmanoma pažinti 
iš išorės. Asmenybę pažįstame 

ir kuriame ją iš vidaus. Tai aktyvus darbas. 
Pavargstu ne nuo kitų žmonių, labiausiai 
pavargstu nuo savęs. Mano vidinis gyveni-
mas savo intensyvumu lenkia didžiausius 
greitkelius. Vieną mintį keičia kita: priimu 
sprendimą, tuoj pat jį sunaikinu, nekenčiu, 
atleidžiu ir vėl nekenčiu, taikausi, skiriuosi 
ir vėl taikausi savo mintyse. Viena emocija 
greitai keičia kitą emociją – džiaugiuosi, 
liūdžiu, pykstu ir vėl džiaugiuosi. Vidinis 
gyvenimas verda ir kunkuliuoja. Sunku 
susigaudyti ir lengva susipainioti savyje. Tik 
kitų žmonių dėka galiu iš tiesų pažinti save. 
Kaip sako fi losofas E. Munje, „asmenybė 
egzistuoja tik kitų atžvilgiu: ji pažįsta save 
per kitus, ji suranda save kituose“ (Munje 
E., Personalizmas, Vilnius, Pradai, 1996). 

Negaliu pažinti savęs būdama viena. 
Kitas žmogus pasako, kas aš esu arba kas 
nesu. Kartais žmonės iš savo sužeistų širdžių 
sako netiesą: tu esi tinginė, esi lengvabūdė 
ir nevykėlių nevykėlė. Taip, dažnai kitų 
žmonių žodžiai skaudina ir liūdina. Norisi 
pabėgti, užsidaryti, atsiriboti arba viską 
pamiršti... Saugoti ir ginti save nuo kitų 
žmonių sukeliamo skausmo. Bet atsiskyru-
si... sutelkiu dėmesį tik į save – tampu indi-
vidualiste, mylinčia tik save – SAVIMYLA. 
Praradusi ryšį su kitais, prarandu ryšį ir su 
savimi. Nebežinau, kas esu. Praradusi savąjį 
gilųjį „aš“, praradusi kitus, tampu ne atviru, 
bet uždaru langu, kambariu, kuriame oras 
slogus ir sklinda puikybės smarvė. Taip tarp 

ROSANA EISMANTĖ

Tylos  oazė
vyro ir žmonos, vaikų ir tėvų, bendradarbių 
ir kaimynų atslenka susvetimėjimas, nes 
nustojame gyventi dėl kito. Tiksliau sakant, 
negyvename ir net neegzistuojame. Žmogus 
egzistuoja tik tiek, kiek jis egzistuoja kitam. 
E. Munje teigia, kad „subjektas maitinasi 
ne savimi. Mes turime tik tai, ką duodame, 
arba tai, kam atsiduodame. Negalime išsi-
gelbėti patys vieni – nei visuomeniškai, nei 
dvasiškai“. Štai kodėl kiekvienam iš mūsų 
reikalinga bendruomenė.

Vis dėlto kartais aš atsiskiriu ir panyru 
į save. Tai – nuostabus ramybės, susitelki-
mo į save laikas. Atsiskyrimas yra būtina 
asmenybės augimo sąlyga. Pasitraukusi į 
tylą, aš atgaunu prarastas jėgas. Tyla yra ta 
oazė, kurioje būnu su savimi ir su Kūrėju, 
kad galėčiau judėti į priekį, kad galėčiau 
duoti, kad turėčiau ką dovanoti kitiems. 
Tik duodamas kitam žmogus turtėja pats, 
arba, kaip Šventajame Rašte parašyta, – tik 
prarasdamas save žmogus save atranda.

Tylos, vienatvės oazė skirta ne tam, 
kad žmogus joje pasiliktų, bet tam, kad 

pasirengtų naujiems susitikimams, nau-
jiems darbams, pasiruoštų įgyvendinti 
savo svajones, savąjį pašaukimą. Susitel-
kimo savyje metu vyksta intensyviausia 
sąmonės veikla, žmogus nusileidžia į savo 
širdies bei mąstymo gelmes. Tylos oazė 
reikalinga, kad žmogus susivoktų, atrastų 
save ir galėtų save išreikšti, suprastų, kaip 
patarnauti kitam.

Nepabuvusi tylos oazėje, neišgirsčiau 
Jo; jei nebūtų pauzių, nesuprasčiau žmo-
nių kalbos; muzika be pauzių skambėtų 
keistai. Neįkvėpusi negalėčiau iškvėpti, 
nesusidūrusi su mirtimi nebranginčiau 
gyvenimo, nepažinusi liūdesio, nevertin-
čiau džiaugsmo.

Kartais noriu pasilikti toje tyloje, kuri 
primena motinos įsčias. Patirtas saugumas 
vilioja sugrįžti. Tik keturiasdešimties metų 
moteris motinos įsčiose atrodytų ne kaip...

Todėl, nepasiliksiu nuostabioje tylos 
oazėje, bet eisiu pas kitus, gyvensiu dėl kitų, 
kad neapsigyvenčiau amžiams savimeilės 
ir puikybės saloje. 

Vyks terapinės grupelės.

Konferencija moterims „Moters 
širdies pašaukimas“

Gruodžio 3 d. 9 val. 
Vilniaus bažnyčioje 
„Tikėjimo žodis“

Pranešimai: 

pastorė Anželika Krikštaponienė 
„Moters ganytojiška širdis“

misionierė, sielovadininkė 
Myriam Fourchaud (Prancūzija) 

„Tapk tuo, kuo esi pašaukta būti“

Gruodžio 3 d. 9 val. 
Vilniaus bažnyčioje 
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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 – dėl adreso teirautis telefonu
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35 B-28  sekmadieniais 

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

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

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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