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Kalėdos pašto darbuotojams – pats darby-
metis. Šūsnys įvairaus dydžio ir formų 
laiškų bei siuntinių užgriūva paštinin-

kus, kad šie vos spėja suktis nešiodami jiems patikė-
tas dovanas ir sveikinimus. Laiškai, ypač pažymėti 

DARIUS ŠIRVYS

Laiškas  nuo  
geriausio  draugo

      trieda    
Kalėdos 

DŽIULJETA BAUŽIENĖ 

A Giesmė

Tyliai krinta krištolinės 
Gėlės pamažu,
Skleidžiasi ir švelniai tirpsta 
Ant šiltų delnų.

Norai ir svajonės tyros 
Gimsta širdyje – 
Tarsi žvaigždės 
Įsižiebia naktyje.

Laikas bėga, žmonės skuba,
Kas juos sustabdys?
Eglės, dovanos aplinkui
Švenčių šurmulys...

Tikrąjį Kalėdų džiaugsmą
Norisi patirt –  
Tik tikėk, pažvelk į dangų
Ir nurimk. 

Prieg.: Ar tu girdi – už lango
 Ledo varpeliai žvanga
 Ir auksu puoštoj karietoj
 Atrieda Kalėdos?

 Visa, kas sena, praėjo
 Meilė į Žemę atėjo,
 Nes amžino džiaugsmo ir laimės
 Žvaigždė patekėjo.

pirmumo ženkleliu, šiais laikais keliauja labai greitai, o 
ką jau sakyti apie elektronines žinutes: paspaudei ke-
lis mygtukus – ir jau pasveikinta! Kiekvienas nori apie 
save priminti ir džiaugiasi, jog pats kažkam rūpi. Jei 
nutarėte kam nors parašyti, pastebėsite, jog tai neleng-
va, ypač jei norite, kad jūsų laiško gavėjas susimąstytų, 
būtų paveiktas jūsų dėmesio ir nuoširdaus rūpesčio. Tokių 
asmeniškai brangių ir širdį su meile užgaunančių laiškų 
ypač reta, nors kiekvienam norisi jų gauti. Ypač per Kalėdas.  

Senovės Romos pašto „sistema“ tikriausiai būtų 
nepakeliama nekantriam, prie greito aptarnavimo 
pripratusiam nūdienos vartotojui. Pirmaisiais mūsų 
eros amžiais laiškai keliaudavo ilgai – savaitėmis, mė-
nesiais, be garantijos, jog galiausiai pasieks adresatą. 
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2          Pastoriaus  žodis

Valstybinės reikšmės laiškus ir siuntas 
Romoje gabendavo be paliovos imperijos 
keliais marširuojančios romėnų karinės 
sausumos pajėgos, o jūra – karinis laivynas. 
Deja, tokio „greitojo pašto“ paslaugomis 
galėjo naudotis tik imperatoriaus aplinka, 
senatoriai, karo vadai ir labai pasiturintys 
bei įtakingi asmenys. 

Ne taip greitai ir saugiai laiškai adresatą 
pasiekdavo, jei juos gabendavo prekybiniai 
laivai ar sausuma keliaujantys verslininkai. 
Žinoma, už šią paslaugą tekdavo sumokėti, 
kitaip tariant, nusipirkti „pašto ženklą“. 
Tačiau pats pigiausias, nors ir rizikingiau-
sias būdas, buvo laišką perduoti per savo 
reikalais keliaujančius asmenis. Jei, pavyz-
džiui, žinai, kad Martynas iš Karoliniškių ar 
giminaitė Jovita iš Lazdijų vyksta į Londoną, 
kuriame gyvena tavo brolis, gali per jį ar ją 
perduoti savo „vokelį“, ryšulėlį ar pan. Nuo 
šių „laiškanešių“ sąžiningumo ir jų kelionės 
sėkmės priklausė, ar siuntinys pasieks ga-
vėją. Kelyje tykojo pavojai (plėšikai, gamtos 
stichijos, ligos), todėl rizika, kad laiškas 
nepasieks adresato, buvo išties labai didelė.

 Būtent taip pirmuosius gavėjus ir pasiekė 
daugelis Naujojo Testamento laiškų. Pavyz-
džiui, Pirmą laišką korintiečiams nuo apaštalo 
Pauliaus atvežė Steponas, Fortunatas ir Achai-
kas (žr. 1 Kor 16, 17), Laišką filipiečiams –  
Epafroditas (žr. Fil 2, 25), Laišką kolosiečiams –  
Tichikas, o Laišką romiečiams, kuriame bene 
išsamiausiai išdėstomas Evangelijos mokymas, 
bažnyčiai Romoje įteikė Kenchrėjos bažnyčios 
tarnautoja sesuo Febė (žr. Rom 16, 1–2). Jei ne 
šių, neretai pamirštų, tikėjimo žmonių drąsa 
ir juos globojusi Dievo ranka, dvasiniai lobiai 
nebūtų mūsų pasiekę. Tačiau Naujajame Tes-
tamente yra vienas laiškas, kuris yra tiesiogiai 
susijęs ne tik su gavėju, bet ir paties laiškanešio 
likimu. Prieš du tūkstančius metų ir maždaug 
panašų skaičių kilometrų jūra ir sausuma, 
nuo Romos iki Kolosų Mažojoje Azijoje, su-
kakęs laiškanešys atvežė apaštalo Pauliaus 
laišką Filemonui. Šiame trumpame laiške –  
žodžiai, lemsiantys pabėgusio vergo ir sko-
lininko likimą. 

Laiško Filemonui istorija šiek tiek pri-
mena detektyvą, ir nors kai kurių detalių 
nežinome, viskas galėjo klostytis maždaug 
taip. Filemonas buvo pasiturintis Kolosų 
miesto gyventojas, turėjęs didelius namus 
bei, kaip įprasta to meto turtingiesiems, 
būrį jo ūkyje tarnavusių vergų (žr. Fm 2. 
11. 16; Kol 4, 9). Pauliui skelbiant Evan-
geliją Efeze (Apd 19 sk.), esančiame kelis 
šimtus kilometrų nuo Kolosų (beje, ten 
Paulius niekada nesilankė (žr. Kol 1, 7–8), 
bei Dievo žodžiui skinantis kelią Mažojoje 
Azijoje, apaštalo ir Filemono keliai kažkur 
susikirto. Galbūt šiam apsilankius Efeze, 
Pauliui skelbiant Evangeliją Filemonas tapo 
krikščionimi (Fm 19). Sugrįžęs į gimtąjį 
miestą, jis atvėrė savo namų duris nedidelei 
miesto tikinčiųjų bendruomenei. 

Vieno iš Filemono laukus dirbusių vergų, 
vardu Onesimas, naujasis tikėjimas netraukė, 
priešingai, jis kitokiu būdu pasiryžo pakeisti 
savo gyvenimą. Teks nusižengti padorumui, 
tačiau, kaip dažnai sakoma, „kas nerizikuoja, 
tas negeria šampano“ – pasinaudojęs proga, 
šeimininkui ir jo namiškiams nesant namie, 
tarnams prisnūdus, Onesimas prasmuko į 
namo vidų ir apvogė savo šeimininką. Tikė-
tina, kad jo grobis buvo nemenkas – pinigai, 
brangenybės, vertingi daiktai. Visa tai nesun-
kiai tilpo į nedidelį krepšį, kurį užsimetęs ant 
peties Onesimas slapčia patraukė artimiausio 
uosto link. Tuomet visi keliai vedė į Romą – 
pabėgusių, nuo šeimininkų rūstybės besislap-
stančių vergų rojų, nelegalių migrantų miestą. 
Kaip šiuolaikinis Londonas, Niujorkas ar 
Amsterdamas, I a. Roma buvo geriausia vieta 
išgyventi ir pasislėpti margaspalvėje minioje. 
Onesimo grobis, matyt, buvo nemenkas –  
užteko kelionei, nelegaliam pragyvenimui, 
„šampanui“ ir kitoms pramogoms imperi-
jos sostinėje. Žinoma, reikėjo saugotis, kad 
neįkliūtum į teisingumo rankas, nes, pagal 
galiojančius Romos įstatymus, pabėgę vergai 
turėjo būti grąžinami jų šeimininkams, o tada 
galėjai sulaukti bauginančio nuosprendžio. 
O ko gi dar tikėtis apsivogusiam vergui? 

Kurį laiką Onesimas džiaugėsi laisve, 
tačiau it dantų skausmas maudžiantis neri-
mas, paranoja virstantis atsargumas, baimė 
ir kaltės jausmas vis leido gilyn nagus į jo 
laimės išsiilgusią sielą. Nežinome, kur ir 
kada (galbūt stebint varžybas ar stumiant 
vakarą kažkur smuklėje) kažkas ėmė teirau-
tis, kas jis ir ką čia veikia. Onesimas mokėjo 
meluoti ir melavo kaip visada įtikinamai... 

„Ar nori susitikti su Pauliumi?“ – netikėtai 
paklausė nepažįstamasis. „Kas tas Paulius ir 
ko jis moko? Et, koks skirtumas... Einam pas 
Paulių!“ – lemtingai burbtelėjo Onesimas. 

Laiškas  nuo   
geriausio  
draugo

Susitikimas su apaštalu Pauliumi, kalinčiu 
„laisvo režimo“ kalėjime Romoje (žr. Apd 28), 
tapo esminiu įvykiu šio žmogaus gyvenime – 
Onesimas atsivertė į Kristų. Apaštalas ir toliau 
galėjo skelbti atėjusiems Gerąją Naujieną apie 
Viešpatį Jėzų, tačiau išeiti į miestą jam buvo už-
ginta – jis buvo sukaustytas grandinėmis (Fm 
1. 10) ir akylai saugomas sargybinių. Tokiomis 
aplinkybėmis Onesimas tapo Pauliaus „ran-
komis ir kojomis“: padėjo apaštalui bendrauti 
su aplinkiniu pasauliu, rūpinosi jo drabužiais 
ir valgiu. Sukilęs vagis ir nenaudingas vergas 
pagaliau tapo naudingu („Onesimas“ reiškia 
„naudingas“, žr. Fm 12–13). Paulius ir One-
simas tapo artimais Viešpatyje kaip sūnus ir 
tėvas (Fm 10).

Tačiau sapnai ir prisiminimai iš praeities 
Onesimui nedavė ramybės. Sakoma, jog 
„skola – ne žaizda, kad užgytų“, todėl vieną 
dieną jis ryžosi išpažinti visą tiesą savo dva-
siniam tėvui. Pasirodo, Onesimas – ne tik 
pabėgęs vergas, bet dar ir vagis. Sužinojęs 
tai ir supratęs, jog (o, šventas atsitiktinume!) 
Onesimas yra jo draugo ir bendradarbio 
Kristuje Filemono nuosavybė, Paulius parašo 
trumpą laišką ir siunčia jį Filemonui per One-
simą. Idant šis nepakliūtų vergų gaudytojams 
(„vergų policijai“), Paulius jį siunčia kartu su 
broliu Tichiku, nunešiančiu į Kolosus kitą 
Pauliaus laišką (Laišką kolosiečiams), atsa-
kantį į šios bendruomenės dvasines reikmes 
(žr. Kol 4, 7–9). Kelionė namo truko ilgai ir 
buvo gana nerimastinga… 

 Kaip pratęs, iš ryto, dvelkiant švelniam 
vėjeliui, Filemonas pusryčiavo ant plataus 
savo namo stogo. Kažkur tolumoje jis paste-
bėjo žmogaus siluetą… Gal tik pasirodė, bet 

Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios 
pastorius Darius Širvys
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AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS 

ŠAKELĖS. KAS PASILIEKA MANYJE 

IR AŠ JAME, TAS DUODA DAUG 

VAISIŲ (Jn 15, 5).

Kviečiame prenumeruotis „Ganytoją“ 
2017 metams!

1 mėn. – 1, 45 Eur
3 mėn. – 4, 35 Eur
6 mėn. – 8, 70 Eur

12 mėn. – 17, 40 Eur

Lietuvos pašto 
skyriuose 
arba internetu 
www.prenumeruok.lt

Pastoriaus  žodis          3

eisena kaip Onesimo, apie kurį tiek galvota… 
Jaudulys užgulė krūtinę. Filemonas nusilei-
do žemyn ir išėjo pasitikti nelaukto svečio, 
tačiau, vos jam spėjus prasižioti, Onesimas 
atkišo ritinėlį: „Viską žinau ir sutinku, bet… 
pirmiau perskaityk šitą!“ Filemonas atvyniojo 
laišką ir ėmė garsiai skaityti: „Paulius... “. 
Nuostaba permainė šeimininko veidą: „Ar tu 
sutikai Paulių?“ „Taip, – atsakė Onesimas, – 
visai neseniai, paskutinį kartą mačiau prieš 
kelias savaites... Romoje.“ Filemonas skaitė 
toliau: „...Kristaus Jėzaus kalinys“. „Ką? Ar 
Paulius vėl kalėjime?“ „Taip, – atsakė One-
simas, – jis buvo suimtas Jeruzalėje, o tada 
perduotas valdytojui, galiausiai per dide-
lius vargus atsidūrė Romoje ir šiuo metu 
sukaustytas grandinėmis, kareivių saugo-
mas laukia savo bylos baigties.“ Filemonas 
tęsė: „...ir brolis Timotiejus mūsų mylimam 
bendradarbiui Filemonui.“ „Kaip miela“, – 
pagalvojo Filemonas. „Mylimai seseriai 
Apfi jai“. „Apfi ja, Paulius atsiuntė laišką!“ – 
sugriaudėjo šeimininkas. Kažkur iš namo 
gilumos, šluostydamasi rankas į prijuostę, 
pasirodė namų šeiminkė, Filemono žmo-
na, ir nustėro savo namų kieme išvydusi… 
Onesimą. „Vagie, kaip tu išdrįsai?..“ – buvo 
bepradedanti Apfija, tačiau Filemonas ją 
nuramino ir skaitė toliau: 

Nors galiu labai drąsiai Kristuje tau įsa-
kyti, kas tinka, bet verčiau prašau vardan 
meilės toks, koks esu: aš, Paulius, senyvas 

žmogus, o šiuo metu ir Jėzaus Kristaus ka-
linys, prašau tave už savo vaiką, – už Onesi-
mą, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas. 
Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir 
tau, ir man naudingas. Siunčiu jį atgal. Todėl 
priimk jį kaip mano paties širdį [...]. Galbūt 
jis tam ir buvo laikinai atskirtas, kad galė-
tum jį priimti amžinai, jau ne kaip vergą, o 
daugiau – kaip mylimą brolį, ypatingą man, 
o juo labiau tau, ir pagal kūną, ir Viešpatyje. 
Tad jeigu laikai mane draugu, priimk jį kaip 
mane. O jei jis yra tau padaręs skriaudą ar 
turi skolos, – įrašyk tai į mano sąskaitą. 
Aš, Paulius, rašau savo ranka: atlyginsiu... 

Kitaip tariant, apaštalas Paulius savo ranka 
pasirašė laidavimo raštą už Onesimo padarytą 
žalą Filemono šeimai. Paulius garantavo ap-
mokėjimą iš savo sąskaitos, tarsi sakytų: „Štai 
mano banko kortelė, tenuskaičiuoja iš jos, kiek 
trūksta, – aš padengiu skolą savo sąskaita. 
Filemonai, Onesimas tau nebeskolingas.“

Tai, ką Paulius padarė Onesimui, Jėzus 
Kristus padarė dėl manęs ir tavęs, prisiim-
damas teisingą bausmę už mūsų nuodėmes. 
Dievo Sūnaus kančia ir mirtis ant kryžiaus 
ištrynė skolos raštą su mus kaltinančiais 
reikalavimais, raštą, kuris buvo prieš mus, 
ir panaikino jį, prikaldamas prie kryžiaus 
(Kol 2, 14). Tai – Geroji Naujiena.  

Negrąžintos skolos metafora yra labai 
įtaigi, mat nėra žmogaus, kuriam nebūtų 

tekę išbandyti tiek skolintojo, tiek skolininko 
„batų“. Skolos griauna žmonių gyvenimus, 
užnuodija tarpusavio santykius, paverčia 
draugus priešais, galbūt net paskatina nu-
sikaltimams. Skaičiuodami savo fi nansinį 
balansą, prisimename savo skolininkus ir 
susigūžiame prieš mus akylai stebinčius 
kreditorius. Kai šie paprašo susimokėti, 
veidai surimtėja – niekas nejuokauja, nes 
žino, kad gali tekti pasimatyti teisme. Vis 
dėlto daugumai žmonių atrodo, kad skolos 
eurais ir doleriais yra kur kas svarbesnės 
nei jų dvasinė skola prieš Dievą. Ar tai, jog 
Jis įkyriai nesiunčia priminimų, reiškia, 
kad galiausiai nepareikalaus? Tai esminis 
klausimas. Žmogaus skola išties didelė, 
kas ją apmokės? Nė vienas žmogus negalės 
išpirkti savo brolio nė Dievui duoti išpirką 
už jį. Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek 
niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi 
ir nematytum sugedimo (Ps 49, 7–9). 

Todėl žinia apie Viešpaties Jėzaus atė-
jimą, kurį minime per Kalėdas, nėra pigus 
žaisliukas ant eglutės ar eilinis stalčiuje gels-
tantis pasveikinimas su šventėmis. Tai – 
laiškas nuo geriausio draugo. Jis atėjo pas 
mus, Švento Dievo skolininkus, kad savo 
kūnu ir krauju bei dvasios kančia apmokėtų 
mūsų nuodėmių skolą, išgelbėtų sielą ir 
dovanotų amžiną ramybę ir džiaugsmą. 
Palaimintas, kuris Juo pasitiki!   
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Noriu kalbėti apie išorinį pa-
maldumą ir siūlau pažvelgti 
į vieną istoriją iš Senojo Tes-

tamento, užrašytą pirmoje Samuelio kny-
goje, 17 skyriuje. Tuo metu tarp izraelitų ir 
filistinų nuolatos vyko kariniai konfliktai. 
Filistinai vis bandydavo pavergti Izraelį, o 
izraelitai kovojo už savo žemę ir nesiruošė 
pasiduoti, nes pats Dievas jiems tą žemę 
buvo atidavęs. 

Taigi šiame skyriuje skaitome, kaip 
abiejų tautų kariaunos išsirikiuoja karui. 
Tai man primena sceną iš filmo „Narsioji 
širdis“, kai škotų sukilėlių būriai stovi išsi-
rikiavę prieš anglus. Sukilėlių vadas Volesas 
besitraukiančius iš mūšio lauko sukilėlius 
ugninga kalba įkvepia kautis už savo šalį. 
Vyrai stoja į mūšį ir narsiai kaunasi. Pana-
šūs metodai naudojami per amžius, todėl 
galima numanyti, kad filistinų ir Izraelio 
vadai taip pat stengėsi įkvėpti savo karius 
kovoti. Prieš kovą būdavo atliekamos tam 
tikros apeigos – aukojama savo dievams, 
meldžiama jų palankumo, sakomos karštos 
kalbos, turėjusios motyvuoti karius. Taip 
pat buvo dedamos pastangos išgąsdinti, 
sugniuždyti priešininkus.

Izraelio kariuomenės ir 
Galijoto akistata
Minėtoje biblinėje istorijoje filistinai 

turėjo kuo gąsdinti izraelitus – tarp jų ka-
rių buvo Galijotas. Tai – žmogus milžinas, 
kuris už mūsų krepšinio legendą Arvydą 
Sabonį, kurio ūgis 2,21 m, buvo aukštesnis 
apie 70–80 cm. Nuo pat jaunystės jis buvo 
lavinamas kovoti. Jo ietis svėrė daugiau nei 
trys silikatinės plytos (apie 15 kg), o šarvai 
ir likusi ginkluotė svėrė dar apie 50–60 kg. 
Šis milžinas turbūt buvo ir geros fizinės 
formos, tad  atrodė tikrai įspūdingai.

Izraelio karalius ir visa kariuomenė 
atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje. Gali-
jotas keturiasdešimt dienų kiekvieną rytą 
ir vakarą tyčiojosi iš izraelitų. Jis reikalavo 
siųsti jam vyrą, kuris galėtų su juo kautis. 
Kaip elgėsi Izraelio karalius ir izraelitai šitoje 
situacijoje? Saulius ir visas Izraelis, išgirdę 

šituos filistino žodžius, labai nusigando. <...> 
Izraelio vyrai, pamatę tą vyrą, bėgo nuo jo 
ir labai bijojo (1 Sam 17, 11. 24). 

Galijotas Izraeliui buvo didžiulė bėda 
ir gėda. Tarp izraelitų neatsirado nė vieno, 
kuris priimtų Galijoto iššūkį. Pasirodžius 
Galijotui, karalius žiūrėjo į karius, kariai 
žiūrėjo į karalių, o galiausiai visi nudelb-
davo akis į žemę. Karalius Saulius bandė 
motyvuoti savo karius ir žadėjo tam, kuris 
susikaus su filistinu, turtų gausą, savo dukros 
ranką ir jo tėvo namus atleisti nuo mokesčių. 
Tačiau neatsirado nė vieno, norinčio stoti į 
kovą su Galijotu, nes visi akivaizdžiai matė 
savo žūtį ir savo giminei užtrauktą gėdą.

Keturiasdešimt parų izraelitai girdėjo 
žeminančius žodžius, tačiau niekas nesiryžo 
spręsti šios problemos, pašalinti Izraelio 
gėdos. Kas tuo metu dėjosi izraelitų širdyse? 
Apie ką jie mąstė? Kai kurie galbūt prisiminė 
Samsono laikus, kiti – Gedeono teisėjavimo 
laiką ir vylingai dairėsi aplinkui, ar neatsiras 
ir tarp jų panašaus didvyrio.

Dovydo narsa
Netikėtai mūšio lauke pasirodo jaunas 

vyras. Tėvo pasiųstas, jis atvyksta aplankyti 
besikaunančių savo brolių, atneša jiems maisto 
ir girdi, kaip filistinas tyčiojasi iš Izraelio ka-
riuomenės. Jaunuolis nesupranta, kas vyksta, 
kodėl izraelitai leidžia tam neapipjaustytam 
filistinui taip kalbėti. Priėjęs prie vienų, paskui 
prie kitų, Dovydas su jais kalbasi ir sužino, 
kad karalius net apdovanojimą paskyrė tam, 
kuris pasiaukos ir kausis su filistinu. 

Netrukus karalių Saulių pasiekė žinia, 
kad atsirado vaikinas, kuris nori kautis su 
filistinu ir pašalinti Izraelio gėdą. Tą jauną 
vyrą skubiai nuveda pas karalių. Beeinantį 
pas karalių Dovydą vieni palydi paniekos 
žvilgsniu, kiti žiūri į jį su gailesčiu – nebeilgai 
jam liko gyventi. Tačiau jis nekreipia dėme-
sio į aplinkinius, jis pilnas švento įtūžio, jo 
širdis liepsnoja ryžtu. Atsistojęs karaliaus 
akivaizdoje jis ištaria: Te nė vieno žmogaus 
širdis nenusigąsta jo. Tavo tarnas eis ir kausis 
su šituo filistinu.  Karalius bando atkalbėti 
jaunuolį, bando įrodyti, kad šis per jaunas, 
nepatyręs, o filistinas juk karys nuo jau-
nystės, tačiau jaunas vyras nenusileidžia 
ir įrodinėja karaliui, kad sugebės įveikti 
filistiną, nes yra įveikęs liūtą ir mešką. Jis 
neakcentuoja savęs – savo jėgos, vikrumo, 
nes visa jo viltis Dieve: Viešpats, kuris išgel-
bėjo mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš 
šito filistino rankų (1 Sam 17, 37).

Karalius dar bando jaunuolį aprengti savo 
šarvais, tačiau šis atsisako, nes nebuvo pratęs 
vaikščioti taip apsišarvavęs. Taigi tas jaunas 
vyras, Dovydas, stoja prieš Galijotą su lazda 
ir mėtykle, įveikia jį ir pašalina Izraelio gėdą. 

Kodėl tie, kurie ruošėsi kariauti, nesuge-
bėjo priimti jiems mesto iššūkio, o tas, kuris 
atėjo tik aplankyti brolių ir, atrodė, buvo vi-
siškai nepasiruošęs kovai, kovėsi ir nugalėjo?

Kas rašoma apie karalių Saulių? Štai 
kaip jis apibūdinamas: Nubėgę vyrai atvedė 
jį. Kai jis atsistojo tarp žmonių, buvo visa 
galva aukštesnis už kitus.  Tada Samuelis tarė 
susirinkusiems: „Ar matote tą, kurį Viešpats 
išsirinko? Nėra jam lygaus visoje tautoje.“ 
Tada žmonės pradėjo šaukti: „Tegyvuoja 
karalius!“  (1 Sam 10, 23. 24). O štai kaip 
apibūdinami jo kariai: Per visas Sauliaus 
dienas vyko smarkus karas su filistinais. Pa-
matęs tvirtą ir narsų vyrą, Saulius paimdavo 
jį pas save (1 Sam 14, 52).

Karalius Saulius buvo gerai sudėtas, 
jo kariai buvo narsūs ir tvirti vyrai. Tačiau 
Saulius ir jo narsūs, tvirti vyrai atrado pasi-
teisinimą, kodėl nepriėmė Galijoto iššūkio. 
Ateina piemuo, atitrūkęs nuo savo kelių avių 
dykumoje, neįpratęs naudotis ginklais, net 
nepasiruošęs kovai, ir stoja kautis su tuo, 
kuris tyčiojasi iš Gyvojo Dievo kariuomenės. 
Dovydas ėjo aplankyti brolių, o ne kautis. 

Mano ar tavo Dievas?
Karalius Saulius ir jo kariai mato prob- 

lemą ir save tos problemos akivaizdoje, bet 
neturi tikėjimo, galinčio tą problemą įveikti. 
Kitas mato problemą, tačiau tiki Tuo, kuris 
kovos už jį, nes tai yra Dievo kova.

Išorinis  pamaldumas  
bėdoje  nepadės

NERIJUS VERDINGAS

Dovydas patyrė Dievo 
gerumą, apsaugą, nes 
pasitikėjo gyvu Dievu,  
kurį pažino savo 
kasdienybėje – paklusniai 
ganydamas ir saugodamas 
savo tėvo avis. 

„

“
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Ar Saulius ir jo vyrai nepažino Dievo? 
Ką apie tai sako Raštas? Praėjo dvidešimt 
metų nuo tos dienos, kai Viešpaties skrynia 
buvo atgabenta į KirjatJearimą. Visas  Izra-
elis atsigręžė į Viešpatį (1 Sam 7, 2).  Saulius 
pranašavo, aukojo aukas (1 Sam 10, 10. 
11; 13, 9). Nors Saulius buvo susidūręs su 
Dievu, tačiau Jo nepažino.

Skaitydami 1-os Samuelio knygos 15 
skyrių matome, kad Saulius nepaklūsta 
Dievo įsakymui visiškai sunaikinti Ama-
leką. Sauliui atrodo, kad Dievui svarbi 
išorė, tačiau Samuelis išsako visai kitus 
dalykus. Pažiūrėkime, ką Saulius atsakė 
Samueliui: „Aš juk paklusau Viešpaties 
balsui ir ėjau keliu, kuriuo Viešpats mane 
siuntė; aš parsivedžiau Amaleko karalių 
Agagą, o amalekiečius visiškai sunaikinau. 
Bet žmonės ėmė iš grobio geriausias avis ir 
galvijus, kurie turėjo būti sunaikinti, norėda-
mi aukoti Viešpačiui, tavo Dievui, Gilgale.“ 
Samuelis atsakė: „Argi Viešpats labiau ver-
tina deginamąsias aukas ir atnašas, negu 

paklusnumą Viešpaties balsui? Paklusti yra 
geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau 
už avinų taukus. Nepaklusnumas yra kaip 
žyniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra 
kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Vieš-
paties žodį, Jis atmetė tave, kad nebebūtum 
karaliumi“ (1 Sam 15, 20–23).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šioje iš-
traukoje ir 30 eilutėje Saulius, minėdamas 
Dievą, sako ne „mano Dievui“, bet „tavo 
Dievui“ ir „tavo Dievą“. Todėl sunkioje 
situacijoje (susidūrus su Galijotu) jis ir 
jo kariauna negali atsiremti į Dievą, nes 
tik paviršutiniškai Jį pažįsta.

Žvelgdami į Dovydą matome visai kito-
kį elgesį. Vos išgirdęs filistino keiksnojimus 
Izraelio atžvilgiu, jis iš karto sureguoja: Kas 
yra šitas neapipjaustytas filistinas, kad tyčio-
tųsi iš gyvojo Dievo kariuomenės?  (1 Sam 
17, 26). O stovėdamas karaliaus Sauliaus 
akivaizdoje jis sako: Viešpats, kuris išgelbėjo 
mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš šito 
filistino rankų (1 Sam 17, 37).

Ir su kokia drąsa Dovydas išsako Ga-
lijotui tai, kuo tiki! Dovydas atsakė filisti-
nui: „Tu eini prieš mane su kardu, ietimi 
ir skydu, o aš einu kareivijų Viešpaties, 
Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojiesi, 
Dievo vardu. Šiandien Viešpats atiduos tave 
į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu 
tau galvą ir atiduosiu visų filistinų karių 
lavonus padangių paukščiams ir lauko žvė-
rims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas 
Izraelyje. Ir kad visi čia susirinkę žinotų, jog 
ne kardu ir ietimi Viešpats gelbsti. Kova yra 
Viešpaties, ir Jis atiduos jus į mūsų rankas 
(1 Sam 17, 45–47).

Kaip skirtingai reguojama toje pačio-
je situacijoje: vieni nudelbia akis į žemę ir 
traukiasi, kitas ryžtingai žengia į priekį ir 
išsprendžia problemą. Manau, Saulių ir 
jo kariauną šioje situacijoje  apibūdintų 
šie Pauliaus žodžiai: turintys dievotumo 
išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos (2 Tim 3, 
5). O tai, kuo ir kaip tikėjo Dovydas, tapo 
regima išbandymo metu. Vieni žinojo 
apie Dievą, žinojo, kaip elgtis, kitas gy-
vai pažino savo Dievą. Vieniems – gėda, 
kitam – pergalė.

Sunkioje situacijoje gyvas, asmeninis 
Dievo pažinimas leidžia atsiremti į Tą, 
kuris ištikimas per amžius. 31 psalmė-
je rašoma: Viešpatie, koks didis yra Tavo 
gerumas Tavęs bijantiems, kurie pasitiki 
Tavimi žmonių akivaizdoje.  Tu paslėpsi 
juos savo artume nuo žmonių išdidumo, 
saugosi juos savo palapinėje nuo liežuvių 
plakimo (Ps 31, 19–20).

Dovydas patyrė Dievo gerumą, apsau-
gą, nes pasitikėjo gyvu Dievu, kurį pažino 
savo kasdienybėje – paklusniai ganydamas 
ir saugodamas savo tėvo avis. 

Raginu ir mus visus savo kasdienybėje 
pažinti Jį. Kol dar turime laiko, pažinkime 
savo Dievą giliau, plačiau, puoselėkime 
gyvą tikėjimą, aukime Jo meilės pažinimu. 
Nes išorinis pamaldumas bėdoje nepadės.

Sunkioje situacijoje gyvas, 
asmeninis Dievo pažinimas 
leidžia atsiremti į Tą, kuris 
ištikimas per amžius.

„

“

Nerijus Verdingas – Radviliškio „Tiesos 
žodžio“ bažnyčios pastorius
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Lapkričio 4–5 d. Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ 
patalpose buvo galima sutikti nedažnai čia matomus 
veidus – vyko pirmasis bendrijos „Tikėjimo žodis“ 

vaikų tarnautojų (tarnaujančių vaikams nuo kūdikystės iki 12 m.) 
sąskrydis, subūręs apie trisdešimt šią atsakingą tarnystę nešan-
čių sesių (ir vieną brolį!) iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, 
Kėdainių ir Raseinių bendruomenių.

Tarnavimas vaikams, natūraliai gimęs kartu su „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčiomis miestuose ir miesteliuose, laikui bėgant augo 
ir keitėsi. Šiandien atskiros mūsų bendrijos bendruomenės labai 
skiriasi tiek dydžiu, tiek tikinčiųjų amžiumi ar vaikų bendruomenėje 
skaičiumi, taigi vaikams tarnaujantys broliai ir seserys susiduria 
su įvairiais iššūkiais ir poreikiais. Kita vertus, visus juos vienija 

Lyg  suneštinės  vaišės...

Lapkričio 18-ąją broliai latviai 
šventė savo valstybės Nepri-
klausomybės dieną. Nors ši 

rudens diena buvo šlapia ir niūri, tačiau 
Aucės (miestelio netoli Latvijos ir Lietuvos 
sienos) gatvės buvo išpuoštos vėliavėlėmis, 
prie visų namų plazdėjo Latvijos Respubli-
kos vėliavos.

Nepriklausomybės minėjimo proga 
Aucės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko 
ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvavo 
net septyni įvairių krikščioniškų konfesijų 
dvasininkai: trys liuteronų kunigai, Aucės 
baptistų bendruomenės pastorius, Aucės 
katalikų parapijos klebonas ir du svečiai – 

Ekumeninės  
pamaldos 
Latvijoje 

kaimynai – iš Lietuvos: Akmenės Šv. Onos 
bažnyčios klebonas kan. Egidijus Zulcas ir 
Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios 
pastorius Mindaugas Palionis. Iškilmingai 
skambantys varpai sukvietė visus į šiltą ir 
jaukią liuteronų bažnytėlę pasimelsti už 
Tėvynės Latvijos nepriklausomybę ir laisvę. 
O juk latviams iškovoti laisvę ir nepriklau-
somybę buvo dar sunkiau negu mums...

Pamaldos prasidėjo didingai gaudžiant 
vargonams. Skambėjo Dievui ir Tėvynei 
skirtos giesmės, buvo skaitomas Šventasis 
Raštas, giedama 33 psalmė. Visi pamaldų 
metu tarnavę dvasininkai išsakė savo mal-
davimus, vėliau kiekvienas tarė sveikinimo 
žodį ir palinkėjimus. Klebonas iš Lietuvos 
visa tai išsakė latviškai. Visi dalyviai tarsi 
susitarę kalbėjo apie krikščionių bendrystę, 
norą branginti laisvę ir nepriklausomybę, 
išsaugoti bendrą tikėjimą į vieną Dievą, 
mūsų visų Tėvą. Tai patvirtindami susi-
rinkusieji kartu meldėsi Viešpaties malda 
,,Tėve mūsų“...

Pamaldoms baigiantis visi dvasininkai 
ėjo prie žmonių, spaudė jiems rankas, išsa-

kė nuoširdžius palinkėjimus... Skubėjome 
namo, o ausyse vis skambėjo pastoriaus 
Mindaugo išsakyti linkėjimo ir maldos žo-
džiai, kad Viešpats atvestų į mūsų bažnyčias 
daugiau jaunų žmonių... Taip trokštame, 
kad tie žodžiai būtų išgirsti... 

ELENA GUBOVIENĖ

bendras tikslas – atvesti mažutėlius pas Viešpatį, ant Jo kelių ir prie 
Jo altoriaus, kad, atėjus metui jie, lyg jaunasis Samuelis, sugebėtų 
išgirsti ir atpažinti Jo balsą.

Taigi jau kurį laiką ore sklandžiusi mintis susiburti, geriau 
pažinti vieniems kitus, dalytis patirtimi, raginti ir drąsinti toliau 
tarnauti galiausiai virto „kūnu“. Po darbo savaitės, penktadienio 
vakare, į sąskrydį susibūrę tarnautojai kūrybingai susipažino, 
dalyvavo smagioje viktorinoje, giedojo, šoko. Tiek vyresni, tiek 
jauni tarnautojai pasinaudojo proga nors trumpam tapti mažais 
vaikais, kuriems patarnaujama.

Jauki ir šeimyniška sąskrydžio atmosfera liko ir šeštadienį. 
Išklausę Vilniaus bažnyčios pastoriaus Dariaus Širvio raginimo 
nepaliauti žavėtis Viešpačiu (nes tik tikras, nesuvaidintas gėrėji-
masis Juo ras atgarsį mažųjų širdelėse), vaikų tarnautojai pristatė 
skirtingas savo miestelių tarnystes ir dalijosi idėjomis Kalėdoms.

„Tai tarsi suneštinės vaišės, – apibendrindamos sąskrydį vie-
ningai kalbėjo bendrijos „Tikėjimo žodis“ vaikų ir paauglių pastorė 
Rasa Mardosaitė ir Vilniaus bažnyčios sekmadieninės mokyklos 
vadovė Asta Greičiūnienė. – Tai neoficialus ir neakademiškas, bet 
šeimyniškai šiltas susibūrimas, kurio metu mezgėsi draugystės 
ryšiai, o posakis „vienybėje galybė“ nebuvo vien tik žodžiai. Kita 
vertus, sąskrydžio metu džiugino nepaprasta idėjų gausa, pamatėme 
poreikį padėti vieni kitiems dalijantis jau turima gera medžiaga“. 
Tam turėtų pasitarnauti speciali internetinė tik vaikų tarnautojams 
skirta informacijos mainų ir bendravimo platforma, kurią ir buvo 
nuspręsta sukurti net nelaukiant kito sąskrydžio. 

Linkime vaikų tarnautojams išminties, jėgų, Viešpaties artumo. 
Nepailskite vesti mažutėlius pas Jėzų, nes jų yra Dangaus karalystė.

Ekumeninėse pamaldose dalyvavo pasto-
rius Mindaugas Palionis (antras iš dešinės)
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Lapkričio 12 d. Kėdainių bažny-
čia „Tikėjimo žodis“ šventė 25-ąjį 
bažnyčios gimtadienį. Kėdainių 

bendruomenės žmonės, pakvietę ir anksčiau 
šią bendruomenę lankiusius brolius ir seseris, 
surengė labai gražią ir šiltą šventę. Bendruo-
menę sveikino pastorius Alvydas Stankevičius, 
vyresnioji Daiva Karvelienė, nuo pradžių 
bendruomenėje buvęs garbaus amžiaus brolis 
Vidmantas Šidlauskas, į šią šventę iš Londono 
atvykusi Virginija Masandavičienė ir kiti.

Šventėje dalyvavo ne vienos kartos ti-
kintieji. Jaunimas grojo puodeliais, viena 
tikinčiųjų šeima vaidino evangelizacinį 
spektakliuką apie dangaus karalystę. Broliai 
iš Kauno krikščionių bažnyčiai priklausan-
čių Pikelių krikščioniškų pagalbos namų 
(reabilitacijos centro), kurie dažnai lankosi 
ir šioje Kėdainių bendruomenėje, bažnyčią 
pasveikino giesme. Bendruomenės senjorės, 
dėkodamos Viešpačiui už bažnyčią, skaitė 
savo kūrybos ir Elenos Kaminskienės eiles.

Visus labai pradžiugino ir netikėta ini-
ciatyva: prieš vienuolika metų prie Kėdainių 
bendruomenės prisijungė Ramūnas Grunskis 
su šeima, kadaise su tėčiu grojęs kapeloje 

LAIMUTĖ STANKEVIČIENĖ

Kėdainių   „Tikėjimo  žodžio“ 
bažnyčia  šventė   
25-erių  metų  sukaktį

„Kaimo broliai“, tad bažnyčios jubiliejaus 
proga Ramūnas kapelą atgaivino, pavadin-
damas ją „Miesto broliai“. Keturi vyrai atliko 
tas pačias giesmes, kurios skambėdavo kon-
certuojant „Kaimo broliams“, – jos įkvėpė 

ne tik klausytojus, bet ir pačius muzikantus.
Vėliau susirinkusieji grožėjosi nuo ben-

druomenės gimimo nuotraukose įamžin-
tomis akimirkomis – džiugu buvo suprasti, 
kad nors praėjęs laikas daugelį pakeitė išo-
riškai, 25-eri gyvenimo su Viešpačiu metai 
suteikė išminties, brandos.

Dvidešimt penkeri metai – netrumpas 
kelias bendruomenei. Einant šiuo keliu 
netrūko kalnų ir slėnių, pergalių ir iššūkių. 
Visgi visada džiugina prie bendruomenės 
prisijungę ir pas Viešpatį atėję nauji žmonės, 
kurie atneša laisvės, naujo gyvenimo gūsį.

Minėdami šią gražią sukaktį tikime, kad 
Viešpats įkūrė Kėdainių bažnyčią ir buvo 
su mumis visuose keliuose ir klystkeliuose 
nuo pat pradžių iki šios dienos. Trokštame 
ir toliau gyventi su Juo.

Keturi vyrai atliko tas pačias giesmes, kurios skambėdavo koncertuojant „Kaimo 
broliams“, – jos įkvėpė ne tik klausytojus, bet ir pačius muzikantus

Šventėje dalyvavo ir jaunimas

Kėdainių bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius Alvydas Stankevičius (dešinėje) priima 
šiltus sveikinimus bažnyčios 25-erių metų jubiliejaus proga
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Lapkričio 26-osios popietę Kauno bažnyčios raštinėje 
jau sklandė Kalėdų laukimo nuotaika. Čia, kaip ir 
pernai belaukiant didžiųjų metų švenčių, vyko Kalė-

dinės dirbtuvėlės. 
Užlipus į aukštutinį kambarį, kuriame ir vyko susibūrimas, 

atrodė, kad patekome į nepaprastai jaukius, Kalėdų belaukiančius 
namus: skambėjo kalėdinė muzika, labai gražiai buvo įkurtas 
kampelis pokalbiams ar fotosesijai, stovėjo keli įvairiausiomis 
priemonėmis gaminti atvirukus ar kitus darbelius nukrauti stalai. 
Po truputį rinkosi moterys: vyresnės ir jaunesnės, kai kurios į 
renginį atvyko su dukterimis. Paklausę kalėdinio pasakojimo, 
dar kartą primenančio, kad ne materialūs dalykai yra svarbiausi, 
padėkojome Viešpačiui už Jo meilę, už galimybę Jį pažinti ir tą 
meilę perteikti kitiems. Na, o tada ėmėmės rankdarbių: kas gamino 
kalėdinius atvirukus ar įvairius papuošimus ant eglutės, kas pūtė 
balionėlius ir stengėsi juos lygiai apvynioti klijuose mirkytais 
siūlais – mokėsi daryti rutuliukų ir lempučių girliandą. 

Nors visos moterys rimtai kibo į darbus, vis skambėjo skardus 
juokas. Kiek padirbėjusios, visos ragavome šaltalankių ir citrinos su 
medumi arbatos, kuria vaišino organizatorės, skanavome moterų 
atsineštų vaišių. O kokių skanėstų moterys prigamino: ir neįprasto 
„Napoleono“ torto su tunu ragavome, ir kalėdinį keksą raikėme, 
ir pirštus apsilaižydamos vištos sparnelius su medumi ir saulė-
grąžomis valgėme... Kiek pasivaišinusios, apsikeitusios gaminių 
receptais, vėl sėdome prie stalų gaminti kalėdinių papuošimų. 

Smagu, kad kuo užsiimti rado ir mažosios vakaro dalyvės –  
5–7 metų mergytės: jos, žinoma, padarė po kelis kalėdinius atvi-
rukus, iš vaikiškos frotinės kojinaitės gamino senius besmegenius, 

ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Kalėdų  belaukiant

kūrė minkštas širdeles, kurias galima pakabinti ir ant eglutės. 
Kiek vėliau dar buvome pamokytos dovanas įdomiai su-

pakuoti. Viena iš organizatorių, neseniai susipažinusi su kai 
kuriomis japonų kultūros tradicijomis, pamokė dovanas pakuoti 
ne į popierių, bet panaudojant skarą ar kokią kitą medžiagos 
skiautę – ne itin sudėtinga, bet netikėta, originalu. 

Nepaprastai džiaugiamės turiningai praleistu vakaru, dėko-
jame Viešpačiui už tokią idėjų bei gebėjimų įvairovę ir tikimės, 
kad tai, ką sužinojome ar išmokome, padės mums kurti jaukumą 
savo namuose ir perteikti Dievo meilę mus supantiems žmonėms.

Paprašėme įspūdžiais pasidalyti ir kelias dalyves:
Jurgita: Kalėdinėse dirbtuvėlėse dalyvavau su mama ir dukra. 

Visoms labai patiko. Tokioje puikioje atmosferoje buvo gera ben-
drauti, daryti rankdarbius. Dukrai, kuri mėgsta visokius smulkius 
darbelius, labai patiko gaminti atvirukus. Toks vakaras įkvepia 
atrasti laiko ir jaukumą, grožį kurti namuose. Didelis ačiū puikioms 
organizatorėms!

Renata: Patiko daryti atvirukus, buvo įdomu skanauti įvairius 
moterų pagamintus patiekalus.

Vita: Labai patiko bendrauti, daryti burbuliukus girliandai –  
puikus atsipalaidavimas. Taip pat džiaugiuosi, kad sužinojau 
naujų patiekalų receptų. Nors renginys vyko nuo 16 val. iki 21 
val., trūko laiko...

Girmantė: Į šventę atėjau su savo dukryte. Gražiai ir jaukiai 
sutvarkyta salytė iškart nuteikė šventiškai. Smagu buvo atsitraukti 
nuo kasdienių buitinių rūpesčių, pabendrauti su kitomis moterimis 
ir su dukryte kartu daryti darbelius. O ypatingai smagu matyti, 
kaip savo darbeliais džiaugėsi dukrytė.  

Vaida: Smagu, kad gimsta tokia puiki tradicija – prieš Kalėdas 
susirinkti, pabendrauti, išmokti kokių rankdarbių... Šiuo metu 
auginu dukrytę, tad į šį renginį ėjau ne ką nors pasigaminti ar 
ko išmokti, bet tiesiog  pabūti, pabendrauti. Norisi labai padėkoti 
organizatorėms Ditei ir Ingridai, kurios šiam renginiui ruoštis 
pradėjo dar prieš kelis mėnesius: jos ieškojo priemonių, mąstė, ko 
moteris pamokyti, kaip sukurti atmosferą, kad visoms būtų gera 
ir jauku, – labai joms ačiū.

Moterys ėmėsi darbo: kas gamino kalėdinius atvirukus ar 
įvairius papuošimus ant eglutės, kas pūtė balionėlius ir stengėsi 
juos lygiai apvynioti klijuose mirkytais siūlais – mokėsi daryti 
rutuliukų ir lempučių girliandą

 Buvome pamokytos dovanas įdomiai supakuoti

 Žanetos Liobikienės nuotr.
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Evangelikų reformatų generalinio 
superintendento kunigo Tomo 
Šerno siūlymu, lapkričio 14 d. 

Panevėžyje trečią kartą susirinko bendra 
„Tikėjimo žodžio“ ir Evangelikų reforma-
tų bažnyčių komisija. „Tikėjimo žodžio“ 
bendrijai atstovavo pastoriai G. Lukošius, 
R. Jukna, D. Širvys ir M. Palionis.

Evangelikų reformatų bažnyčiai ko-
misijoje atstovavo kunigas T. Šernas, ku-
nigas R. Mikalauskas, Sinodo kuratoriai  
P. Puodžiūnas ir H. Lahayne. Į šį susirinkimą 
Tomo Šerno kvietimu pasitarti atvyko ne 
komisijos nariai: kunigas R. Stankevičius, 
misionieriai E. ir F. van Dalenai bei Evan-
gelikų reformatų bažnyčios kanclerė V. Ickė. 

Pirmą kartą (2016 04 01) susirinkusi 
komisija atkreipė dėmesį į tai, jog, nepaisant 
istorinių ir kultūrinių skirtumų, abi evange-
linės bažnyčios turi daug bendrumo. Todėl 
komisija, su viltimi žvelgdama į jau esamą 
neformalią evangelinę bendrystę, nuspren-
dė ruošti teologinius dokumentus, kuriais 
remiantis būtų galima grįsti bažnyčių susi-
tarimus dėl ekumeninio bendradarbiavimo.

Antrąjį kartą bendra „Tikėjimo žodžio“ 
bendrijos ir Evangelikų reformatų bažnyčios 
komisija susirinko 2016 m. gegužės 3 d. 

Panevėžyje  trečią  kartą  susirinko  
„Tikėjimo  žodžio“  ir  Evangelikų  
reformatų  bažnyčių komisija

Panevėžyje. Po bendro darbo ir konsultacijų 
susirinkusi komisija galutinai suderino 
teologinį dokumentą Evangelinių bažnyčių 
sutarimas dėl mokymo pagrindų. Šį doku-
mentą 2016 06 25 apsvarstė ir patvirtino 
Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas, 
o vėliau, 2016 08 15, minėtą dokumentą 
svarstė ir priėmė „Tikėjimo žodžio“ ben-
drijos Sinodas.

Susirinkimo dalyviai, pasidaliję savo 
mintimis, su atsargiu optimizmu konstata-
vo, jog Sinoduose priimtas šios komisijos 
paruoštas Evangelinių bažnyčių sutarimas 
dėl mokymo pagrindų jau teikia naudą. Šis 
Sutarimas potencialiai sustiprina abi evan-
gelines bendrijas – jis ne tik teikia viltį dėl 
evangelinių bažnyčių ateities Lietuvoje, bet 
realiai veikia jau dabar. Drauge vykdomi pla-
navimo ir pasiruošimo darbai Reformacijos 
500-ųjų metų jubiliejui, numatomos vaikų 
stovyklos šio istorinio jubiliejaus proga. 
Ši veikla vyksta evangelinės bendrystės 
dvasioje, pagarbiai, savanoriškai ir visiškai 
lygiateisiškai, kaip ir numato Sutarimas. 
Visi susirinkimo dalyviai išreiškė viltį, kad 
bendrystė galės augti Viešpaties garbei ir 
šių evangelinių bendrijų paguodai. Mūsų 
tikėjimo protėviai – Reformacijos Tėvai šią 
esminę nuostatą išreiškė svarbiame evange-

likų reformatų tikėjimo dokumente:
Bažnyčios vienybė slypi ne išorinėse ce-

remonijose ir apeigose, bet Visuotinio tikėji-
mo tiesoje ir vienovėje. Visuotinis tikėjimas 
mums perduotas ne per žmonių papročius, 
o per Šventąjį Raštą, kurio santrauka yra 
Apaštalų Tikėjimo išpažinimas. (Antrasis 
šveicariškasis išpažinimas, 1566 m.)

Komisija ir susirinkime dalyvavę svečiai 
taip pat aptarė būsimus darbus, susijusius 
tiek su abiejų šalių poreikiais, tiek su Re-
formacijos jubiliejaus minėjimu.

Numatoma 2017 metų sausio 28 dieną 
Kėdainiuose surengti seminarą apie Vieš-
paties įsteigtus Sakramentus. Reformaci-
jos jubiliejaus proga būtina pasikartoti ir 
pasitikrinti šią svarbią Bažnyčių tapatybei 
temą. Tikėtina, jog seminare apie Sakra-
mentus galės dalyvauti platesnis dalyvių 
ratas: bažnyčių vyresnieji, tarnautojai, EBI 
studentai, visi besidomintieji.

Taip pat numatoma, kad 2017 m. balan-
džio 29 d. Vilniuje Reformacijos jubiliejaus 
proga bus surengtas dar vienas seminaras dėl 
krikščioniškų tarnysčių, kapelionatų, bendrų 
misijų, evangelinių bažnytinių patarnavimų 
tvarkos (pav. sutuoktuvių, laidotuvių) bei 
liturgijų.

Komisija tikisi, jog šie seminarai-konsul-
tacijos bus naudingi abiem Sutarimo pusėms, 
taip pat pravers ir Komisijai rengiant reikia-
mus dokumentus bendroms tarnystėms, mi-
sijoms, kapelionatams. Šie žingsniai priartins 
ateityje tikėtinai įmanomą susitarimą dėl 
Dievo Stalo ir Sakyklos bendrystės. Komisija 
rinksis į pasitarimus esant poreikiui.

ref.lt

Lapkričio 23 d. Vyriausybė patvirtino planą 500-osioms  
Reformacijos metinėms, kurį parengė Kultūros mi-
nisterija, bendradarbiaudama su suinteresuotomis 

institucijomis ir organizacijomis.
Patvirtintas planas bus įgyvendinamas iš valstybės biudžete 

atitinkamoms ministerijoms, institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms 
už minėjimo plano vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų. 

Vyriausybė  patvirtino  
500-ųjų  reformacijos  
metinių  minėjimo  planą

Planą įgyvendins 28 vykdytojai, Kultūros ministerija bus atsakinga 
už 16 priemonių įgyvendinimą.

Pagal patvirtintą 500-ųjų Reformacijos metinių minėjimo 
planą numatoma organizuoti mokslines konferencijas, įgyvendinti 
įvairius kultūrinius, edukacinius, įamžinimo, leidybos, skaitmeni-
nimo ir viešinimo renginius bei projektus, kuriais siekiama šalies 
visuomenei atskleisti Reformacijos svarbą Lietuvos kultūriniam, 
visuomeniniam ir dvasiniam gyvenimui.

Vyriausybė taip pat numato, kad kitąmet turės būti parengti 
turistiniai maršrutai Reformacijos atminties keliais: „Protestantiš-
kieji Radvilų keliai“, „Reformacija ir K. Donelaičio kelias“, „Lietuva 
ir reformacinė Europa: Vilnius–Vitenbergas–Siena–Vilnius“ bei 
išleistas kelionių vadovas.

Red. past.: Įgyvendinant kai kurias Reformacijos 500-ųjų metų 
minėjimo priemones, drauge su Lietuvos evangelikų reformatų 
bažnyčia dalyvaus ir krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“.
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Praeities dvasia
Pirmoji minėtos knygos herojų aplankė 

praeities dvasia. Pasirodžiusi Skrudžui, ji nu-
bloškė šį iki vieno lemtingo įvykio. Manau, 
kiekvienas iš mūsų prisimename tam tikrą 
praeities įvykį, išgyvenimą, kuris mūsų mintyse 
kartkartėmis vis iškyla, sukeldamas neigiamas 
emocijas ar skausmą. Tokie prisiminimai daž-
niausiai būna nemalonūs: gal tai išsiskyrimas 
su mylimu žmogumi, gal žinia apie ligą, artimo 
draugo išdavystė ar pan. 

 Svarbu, kaip mes reaguojame į įvairias 
praeities situacijas, ką darome su tais praeities 
įvykiais. Štai Šventajame Rašte sakoma: Pra-
eities įvykiai užmirštami, o ir vėliau būsiančių 
nebeatsimins tie, kurie gyvens po jų (Ekl 1, 11). 
Ir liaudies išmintis sako: laikas gydo žaizdas. 
Vis dėlto iškyla klausimas, kiek turi praeiti 
laiko, kad kai kurie dalykai užsimirštų? Juk 
kuo gilesnė žaizda, tuo ilgiau ji gyja.

Mes stengiamės senus prisiminimus 
pakeisti naujais, taip atversdami naują savo 
gyvenimo knygos puslapį, ir tai darome 
siekdami išvengti skausmo. Tačiau dažnai 
lengviau netampa, priešingai, regis, viskas tik 
pasunkėja: susimaišo seni ir nauji dalykai, ir 
vietoje vienos švarios spalvos turime kelias 
nelabai aiškias spalvas.

Kodėl taip nutinka? Manau, dažniausia 
priežastis yra neatleidimas. Dažnai mums 
tiesiog patinka jaustis blogai, ir pasiteisini-
mas, kad kitas kaltas, teikia mums netikrą 
viltį. Laikydami savyje pyktį ar neapykantą, 
mes niekaip negalime atleisti. Tačiau gebė-
jimas atleisti yra labai svarbus: jis brandina 
teigiamas mūsų savybes, meilę, stiprėja pa-
sitikėjimas bei fizinė sveikata. Atleidimas –  
tai procesas, kuriuo siekiama sugrąžinti pu-
siausvyrą, atgauti emocinę ramybę, savivertę 
ir orumą. Jei neatleidžiame, bendraudami su 
tuo žmogumi pradedame įžvelgti potencialią 
išdavystę... nes taip kartą jau nutiko. Taip 
vietoje gražaus santykių augimo atsiranda 
išdavystės laukimas. Mes imamės veiklų, bet 
jos dažnai yra įkvėptos nerimo ir baimės, o 
ne meilės, ir tai yra tiesus kelias į susveti-
mėjimą bei širdies užkietėjimą. 

Antroji – dabarties – dvasia  
Manau, ne vienas norėtų atsidurti savo 

bičiulių rate kaip nematomas svečias ir pa-

EDUARDAS GABALAS

klausyti, kas apie jį kalbama. Kaip manai, ką 
išgirstum? Kaip draugai apie tave atsilieptų? 
Kaip jie tave vertintų? Žinoma, jei širdis kieta, 
tai koks skirtumas, kas ir ką apie mane galvoja. 
Tačiau turėdamas jautrią širdį tu natūraliai 
nori, kad aplinkinių atsiliepimai būtų kiek 
įmanoma geresni. Vis dėlto šiandiena nėra 
tokia svarbi, kad sužinotum, kaip tave vertina 
draugai. Laiško Hebrajams autorius apie šian-
dieną kalba ne kaip apie savaime aiškų dalyką, 
bet kaip apie laikiną ir nestabilią būseną: Žiū-
rėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, 
netikinčios širdies, atitolusios nuo gyvojo Dievo. 
Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, – kol dar 
sakoma „šiandien“, – kad kurio iš jūsų neuž-
kietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę 
Kristaus dalininkais, – jei tik išlaikysime tvirtą 
pradinį pasitikėjimą iki galo, kol yra sakoma: 
„Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite 
savo širdžių kaip per maištą“ (Hbr 3, 13–15). 

Šios eilutės atskleidžia, kokia svarbi yra 
šiandiena. Jėzus ragina per daug nesirūpinti 
rytdiena, nes ir šiai dienai užtenka savo rūpes-
čių. Šiandiena labai svarbi ir dėl tiesos, kurią 
mes išgirstame, – ji gali pakeisti gyvenimą. 
Tačiau daugelis kažkodėl nelinkę tikėti ir 
pasitikėti šiandiena, jie remiasi savo praeitimi 
arba vaikosi miglotos ateities, sakydami: „Jei 
vienaip ar kitaip susiklostys aplinkybės, tuo-
met viskas ir pasikeis.“ Tačiau šiandiena – tai 
vienintelis taškas, nuo kurio tu gali judėti į 
priekį. Šiandiena nebūtinai tau patiks, nes tai, 

ką apie save sužinosi, gali liūdinti. Bet jei mes 
priimame tai kaip tašką, nuo kurio judėsime 
į priekį, atsiras tikslas arba kitas taškas, tačiau 
tas kitas taškas bus ateityje.

Ateities dvasia
Trečia dvasia, aplankiusi herojų, buvo 

ateities dvasia. Nežinau, ar prisimenate, 
bet ta dvasia buvo viena blogiausių. Ji buvo 
pabaigos dvasia – ja viskas turėjo pasibaig-
ti. Tačiau pabaigoje paaiškėjo visa poelgių 
ir priimtų sprendimų tuštybė. Pabaigoje 
nebegali padaryti nieko, tik stebėti, kaip 
viskas ritasi ir baigiasi. Bet būtent tas su-
vokimas labiausiai ir sukrėtė Skrudžą. Tai 
buvo tarytum paskutinis lašas, ir būtent po 
to viskas pasikeitė. O kada pradedame keistis 
mes? Ar laukiame visiško galo, kai jau vilties 
praktiškai nebelieka, ir tada desperatiškai 
pradedame ieškoti Dievo? O gal mes tiesiog 
manome, kad esame aplinkybių įkaitai ir 
nieko čia nepadarysi?

Gaila, bet dažnai Dievo ieškoti pradeda-
me tik tuomet, kai patys nebegalime nieko 
padaryti. Mes stengiamės „įsikabinti“ į Dievą, 
uoliau melstis, studijuoti ir daryti kitus, mūsų 
nuomone, gerus darbus. Bet pabaiga nėra 
tas laikas, kai reikia keistis. Pabaiga rodo 
finišą arba tai, ko tu užsitarnavai. Pabaigoje 
tu gauni apdovanojimą arba ne. 

Apreiškimo Jonui knygoje skaitome, 
kas laukia nugalėtojo: Nugalėtojui Aš duosiu 

Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius 
(Hbr 13, 8). Jėzus yra praeities, dabarties ir ateities Die-
vas. Ši mintis man priminė, manau, daugeliui iš jūsų 
žinomą Č. Dikenso kūrinį „Kalėdų giesmė“. Prisiminki-
me pagrindinį herojų Skrudžą, kurį aplankė praeities, 
dabarties ir ateities dvasios. Pamąstykime: kokią įtaką 
mums daro praeitis? Ar mes laimingi dabartyje? O gal 
su nerimu žiūrime į savo ateitį?

Praeitis,dabartis,
ateitis
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valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Die-
vo rojaus viduryje; nugalėtojas nenukentės 
nuo antrosios mirties; nugalėtojui Aš duo-
siu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant 
akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio 
niekas nežino, tiktai gavėjas; duosiu valdžią 
tautoms: jis valdys jas geležine lazda, ir jos 
bus sudaužytos tarsi moliniai indai, – kaip 
ir Aš esu gavęs valdžią iš savo Tėvo; – ir jam 
duosiu aušrinę žvaigždę; jis bus aprengtas 
baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš 
gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo 
Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje; padarysiu rams-
čiu savo Dievo šventykloje, ir jis jau nebeišeis 
laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir 
vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, 
nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, 
ir savo naująjį vardą; duosiu jam atsisėsti 
šalia savęs, savo soste, kaip ir Aš nugalėjau ir 
atsisėdau šalia savo Tėvo, Jo soste (žr. Apr 2–3 
sk.). Štai kas laukia tų, kurie nugalės. Tačiau 
nugalėtojai paaiškės tik kirtus finišo liniją. 

Kuo Č. Dikenso kūrinys baigiasi? Skru-
džas po patirto sukrėtimo pradeda keistis. 
Aplinkiniams jis atrodo keistai, nes tai neį-
prasta. O kokia tavo nuomonė apie ateitį, kai 
pažvelgi į savo praeitį ir stebi dabartį? Ko lauki 
iš ateities? Gal reikia pritarti apaštalo Pauliaus 
žodžiams: Todėl ir mes, tokio didelio debesies 
liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsun-
kinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir 
ištvermingai bėkime mums paskirtose lenkty-
nėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką 
ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio 
džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo 
kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje (Hbr 
12, 1–2)? O gal šiems žodžiams: Broliai, au-
kokime savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui 
patinkančią auką, – tai mūsų sąmoningas tar-
navimas. Ir neprisitaikykime prie šio pasaulio, 
bet pasikeiskime, atnaujindami savo protą, 
kad galėtume ištirti, kas yra gera, priimtina 
ir tobula Dievo valia (Rom 12, 1–2)?

Dž. Paiperis knygoje „Nešvaistyk savo 
gyvenimo“ rašo: „Pakilkite virš savo riboto 
gyvenimo, labai reikšmingo gyvenimo, kurio 
Dievas jokiu būdu nemenkina, ir pamatykite 
bendrą jaudinantį Dievo užmojų dėl pasaulio 
istorijos, kurie būtinai bus įgyvendinti, vaiz-
dą. „Tariu: „Mano užmojis bus įvykdytas!“ 
Aš įvykdysiu visa, kas sumanyta (Iz 46, 10), 
kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis 
danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos 
Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra 
Viešpats!“ (Fil 2, 10–11). Ir bus paskelbta ši 
karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti 
visoms tautoms. Ir tada ateis galas (Mt 24, 14).“

Ne visiems suteikta galimybė pamatyti 
savo ateitį ir pasikeisti, tačiau visiems suteikta 
galimybė keistis. Nepraleisk galimybės keistis 
ŠIANDIEN. Būk drąsus ir pradėk žengti po 
mažą žingsnelį. Gal ne taip greitai, bet, tikiu, 
nueisi prie savo kelionės tikslo. 

Lapkričio 19 dieną Šiauliuose vyko 
seminaras jaunimui „Priklauso-
mybės“. Organizuoti tokį seminarą 

paskatino jaunuolių apklausos stovyklų bei 
sąskrydžių metu – ši tema visuomet būdavo 
tarp trijų aktualiausių temų. Dėl to po ilgo 
pasiruošimo ir kaupimosi buvo nuspręs-
ta seminarą organizuoti Šiauliuose. Kodėl 
Šiauliuose? Tiesiog taip susiklostė situacija. 

Tačiau šventė prasidėjo viena diena 
anksčiau, kai jaunuoliai iš Šiaulių, Radviliškio 
ir Klaipėdos susirinko Radviliškio bažnyčios 
patalpose. Žinote, koks geras jausmas api-
ma, kai būrys jaunuolių susirenka mažoje 
erdvėje – visi turi ką pasakyti, papasakoti, 
pasidžiaugti. Tą vakarą susirinko 28 jau-
nuoliai, tad susibūrimo vietoje kilo tikras 
šurmulys. Vakaro metu ne tik džiaugėmės, 
bet ir diskutavome. Jaunuoliai pasiūlė temą: 
Kokią įtaką mums daro mūsų mažosios 
nuodėmės? Džiaugiuosi, kad jaunuoliai yra 
pakankamai drąsūs ir atviri, – buvo tikrai 
gera girdėti kai kuriuos jų pamąstymus. 

Na, o šeštadienį į Šiaulių Polifonijos salę 
susirinko net apie 50 jaunuolių: be šiaulie-
čių, klaipėdiečių ir radviliškiečių, atvyko ir 
grupės iš Kėdainių bei Alytaus. Buvo labai 
smagu visus vėl matyti. 

Pranešimus skaitė Inga Remeikytė 
(Šiauliai), Artūras Šiukšta (Palanga), apie 
savo gyvenimą liudijo  Artūras Bačėnas 
(Kuršėnai). Visus pasisakymus būtų galima 
apibendrinti šia Šventojo Rašto eilute: Ir 

EDUARDAS GABALAS

Kai  šventė  
prasideda  
penktadienį 

nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, 
bet būkite pilni Dvasios (Ef 5, 18). 

Įsiminė kelios mintys: I. Remeikytė teigė, 
kad priklausomybė nėra pagydoma liga. 
Dažniausiai, kai žmogui dar galima padėti, 
jis nelabai supranta, kad tos pagalbos jam 
reikia, – tai antra priklausomybės stadija. 
Pradžioje žmogus vartoja narkotines me-
džiagas (ar alkoholį) tik dėl smagumo, bet 
kuo daugiau vartoja svaigalų, tuo mažiau 
malonumo jie teikia, o ilgainiui turi svai-
galus vartoti ir tam, kad sugrįžtų į pirminę 
(normalią) būseną. Ar tu to nori? 

A. Šiukšta parodė, kad dažnai aplinka 
mus paskatina elgtis netinkamai. Štai kad ir 
elektroninės cigaretės buvo sukurtos tuomet, 
kai pradėjo mažėti „klasikinių“ cigarečių 
pardavimai. Ir visa tai daroma tik siekiant 
pripratinti žmogų rūkyti. Daug išgirdome 
apie tarp jaunuolių populiarėjančių elektro-
ninių cigarečių žalą. 

A. Bačėnas atvirai pasakojo apie savo 
praradimus, pasirinkus netinkamą gyvenimo 
kelią. Taip, šiandien jis gyvena blaiviai, yra 
„švarus“, tačiau visgi negali susigrąžinti metų, 
iššvaistytų vartojant narkotikus, kai kurių 
santykių jau taip pat nebeatkursi... 

Koks geras jausmas apima, kai būrys jaunuolių susirenka mažoje erdvėje – visi turi ką 
pasakyti, papasakoti, pasidžiaugti

Šeštadienį į Šiaulių Polifonijos salę susi-
rinko net apie 50 jaunuolių
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Vaikai sudarė pasiruošimo Kalė-
doms darbų sąrašą. Tada Danas 
paklausė: „Kodėl, jūsų nuomo-

ne, Gafnių šeima laikosi šių tradicijų?“ Su ke-
turmečiu sūnumi Joeliu užsimezgė dialogas.

– Kaip tau atrodo, kodėl mes švenčiame 
Kalėdas? – paklausė Danas.

– Nes Dievui reikia eglutės ir... dovanų, – 
 atsakė Joelis.

– O kodėl, tavo manymu, mes užde-
game žvakutes?

Joelis buvo įsitikinęs, kad žino atsakymą 
ir į šį klausimą:

– Na, nes dingsta elektra.
– O kodėl artėjant Kalėdoms papuošia-

me ir namą? – vėl paklausė Danas.
– Kad ant namo nebūtų sniego, – atsakė 

Joelis. – Nes jei ant stogo bus sniego, kai 
tvirtinsime papuošimus, mes nuslysime!

Kodėl kalėdinės tradicijos 
tokios svarbios?
Keturmečio vaiko logika galbūt kelia 

juoką, bet iš tiesų Joelio atsakymai įkvepia 
pamąstyti apie Kalėdų laikotarpio tradicijas, 
kurių daugelis iš mūsų laikomės – šventinius 
pietus, papuošimus, dovanas... Galbūt prie 
šių tradicijų galima pridėti ir kitų, suteik-
siančių šventėms prasmės ir nukreipsiančių 
visą dėmesį į Kristų.

Puoselėti šeimos tradicijas labai naudin-
ga – jos suburia draugėn visą šeimą. Žinoma, 
tradicijos reikalauja laiko ir atsidavimo. Šis 
laikas drauge padeda sukurti naujų prisimi-
nimų, tuo pat metu nepamirštant ir praeities. 
Tradicijos primena, jog, norint sukurti ar 
atstatyti santykius, kartais reikia sustoti ir 
atsikvėpti nuo įtempto gyvenimo ritmo.

Labiausiai tradicijos paveikia vaikus. 
„Vaikai mėgsta ritualus, – sako Santuokos 
ir šeimos terapijos klinikos Niujorke di-
rektoriaus pavaduotojas, filosofijos mokslų 
daktaras Martinas V. Cohenas. – Darydami 
tai, kas jungia, vienija šeimą, padeda pri-
tapti, vaikai išgyvena saugumą ir paguodą. 
Ritualai juos žavi meniškai, dvasiškai ir 
emociškai.“

9  puikios  kalėdinės  idėjos
SABRINA BEASLEY MCDONALD

Šventės vaikams dažnai atima žadą, jie 
suvokia, kokia svarbi yra šeimos bendrystė, 
o kartu ir Kristus – norisi švęsti Jo didybę. 

Tradicijos kuria iš kartos į kartą perduo-
damą palikimą. Tai puikus būdas perteikti 
šeimos vertybes vaikams, kurie laikui atėjus 
perduos jas savo vaikams ir t. t. Visai kaip 
Dievas įsakė žydams Pakartoto Įstatymo 
knygoje: Įsidėkite šiuos žodžius į savo širdį ir 
sielą, nešiokite juos kaip ženklą ant rankų ir 
ant kaktos. Mokykite jų savo vaikus, kalbėkite 
apie juos, sėdėdami namuose, eidami keliu, 
guldami ir keldamiesi. Užrašykite juos ant savo 
namų durų staktų ir ant vartų (Įst 11, 18–20).

Tradicijas galima panaudoti ir kaip būdą 
ateities kartoms perduoti papročius ir tikė-
jimo istorijas. Vaikams mėgaujantis šviežių 
eglių, šventinių patiekalų kvapais ir kalėdi-
nių giesmių melodijomis, tėvai turėtų jiems 
priminti šių tradicijų reikšmę: ištisus metus 
žaliuojanti eglė primena kryžių ir niekada 
nesibaigiantį Kristaus gyvenimą, o kalėdinių 
giesmių melodijos skelbia didį džiaugsmą. 

Tradicijose galima įžvelgti daug sim-
bolių. Turbūt svarbiausias krikščioniškų 
tradicijų tikslas yra priminti mums apie 
patį Kristų. Akivaizdžiausiai tai pasireiškia 
laužant duoną. Evangelijos pagal Luką 22 
skyriaus 19 eilutėje skaitome, kaip Jėzus su 
mokiniais pirmą kartą laužo duoną ir Jėzus 
ištaria: „Tai darykite mano atminimui.“

Kaip ši, taip ir Kalėdų tradicijos mums 
primena apie Kristų. Prakartėlė primena, 
kad Dievas atėjo į šį pasaulį žmogaus pavi-
dalu, kad nuplautų mūsų nuodėmes. Dova-
nos tarsi atkartoja trijų išminčių, atėjusių 
pagarbinti kūdikėlį Jėzų, istoriją. 

Tai gali skambėti keistai, bet pasakysiu: 
Kalėdų tradicijos neturi būti... tradiciškos. 
Jūs galite atrasti naujų veiklų, kurios įpras-
mins jūsų šventes ir kurs jūsų šeimos paliki-
mą. Galbūt jūs kilę iš netikinčios šeimos ir 
niekada neturėjote krikščioniškomis verty-
bėmis paremtų tradicijų, o gal pastebėjote, 
kad dabartinės tradicijos jūsų šeimai neturi 
jokios reikšmės... Tad siūlome jums keletą 
idėjų. Vienas idėjas pasufleravo organizacija 
FamilyLife, kitas pateikė skaitytojai.

1. Šventines dekoracijas panaudokite 
kaip priemonę papasakoti apie 

Kristaus gyvenimą. Kalėdų šventė yra evan-
gelijose aprašytos istorijos dalis: Dievas atėjo 
į pasaulį kaip žmogus Jėzus, kad taptų tobula 
auka už mūsų nuodėmes. Jėzaus gimimas yra 
Dievo malonės ir meilės žmonėms ženklas. 
Kalėdiniu laikotarpiu paprastai pabrėžiamas 
Jėzaus gimimas, tačiau papuošimai gali pri-
minti ir apie Jo gyvenimą žemėje. Prie įprastų 
dekoracijų (prakartėlės, angelų, žvaigždžių) 
panaudokite ir kitokių. Jėzus evangelijose 
vadinamas Dievo Avinėliu, Liūtu, Karaliumi, 
Vynmedžiu, pasaulio Šviesa... Tad galima 
įsigyti ar patiems pasigaminti  papuošimus, 
kurie atskleistų Kristaus charakterį ir tai, 
kodėl Jis atėjo gyventi tarp mūsų. Tokius 
papuošimus galima panaudoti ir sekma-
dieninėje mokykloje ar švenčiant Kalėdas 
su kaimynais – galbūt primintos istorijos 
sujaudins jų širdis. 

2. Atiduokite savo pietus. Kalėdiniu 
laikotarpiu maistui skiriamas itin 

didelis dėmesys. Apsispręskite šiais metais 
savaitę prieš Kalėdas bent vienus savo pietus 
atiduoti vargšams, alkaniems ar dvasiškai 
pražuvusiems. Melskitės už tuos žmones. 

3.  Pažiūrėkite filmą apie Kristaus 
gyvenimą. Yra daugybė gerų 

filmų apie Jėzaus gimimą, gyvenimą ir 
mirtį. Rekomenduojame filmus „Jėzus iš 
Nazareto“, „Jėzus“, o suaugusiųjų auditori-
jai – „Kristaus kančia“. Jei norite pamatyti 
Jėzaus istoriją kitu kampu, pažiūrėkite 
filmą „Ben Huras“: filmas prasideda Jėzaus 
gimimu ir baigiasi Jo mirtimi, bet pasakoja 
istoriją apie vyrą, kurio gyvenimą pakeitė 
Jėzaus meilė ir atleidimas. 

Žiūrėdami filmus, nukreipiančius dė-
mesį į mažai akcentuotus Jėzaus gyvenimo 
aspektus, į Kalėdų ir Kristaus gimimo šven-
timą pažvelgsite iš kitos perspektyvos. Tai 
gali būti puiki proga papasakoti vaikams, 
kodėl Kristus turėjo ateiti į pasaulį gimda-
mas kaip vaikas. 

4. Šeimos rate ar draugų būryje pa-
pasakokite apie Dievo veikimą jūsų 

gyvenime. Ar kada nors pasakojote vaikams 

Tradicijos mums primena, jog norint sukurti ar atstatyti santykius, 
kartais reikia sustoti ir atsikvėpti nuo įtempto gyvenimo ritmo.
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tradicijų tikslas yra priminti 
mums apie patį Kristų.

„
“
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savo išgelbėjimo istoriją? O sutuoktiniui? 
Išnaudokite laiką, kurį per atostogas leidžiate 
su šeima, pasidalindami asmeniniais pasa-
kojimais apie tikėjimą, atpirkimą ir pakeistą 
gyvenimą. Taip pat prisiminkite praėjusius 
metus ir tai, kaip per tuos metus augo jūsų 
asmeninis ir jūsų šeimos tikėjimas.

5. Su gimtadieniu, Jėzau! Nemažai 
skaitytojų pasiūlė skirtingus šios 

idėjos variantus. Viena skaitytoja rašė: „Su 
vyru esame nusprendę Kūčių vakarą Kristaus 
gimimą švęsti su dviem savo berniukais (trejų 
ir penkerių metų). Advento vainike uždega-
me Kristaus žvakę, tėvelis paskaito skyrių 
iš Biblijos apie Jėzaus gimimą ir visi drauge 
vakarieniaujame. Po to valgome Jėzaus gim-
tadienio tortą: šokoladinis tortas simbolizuoja 
nuodėmę, vyšnių įdaras – Jėzaus kraują, o 
baltas glajus – mūsų naują gyvenimą Kristuje.“

6. Kilnojama prakartėlė. Štai kitos 
skaitytojos mintys: „Viena mūsų 

Advento tradicijų yra prakartėlės statulė-
lių išdėliojimas visuose namuose. Tuščios 
ėdžios padedamos po eglute. Artėjant Ka-
lėdoms, statulėlės perkeliamos vis arčiau 
ėdžių. Kalėdų rytą mūsų vaikai visų pirma 
išvynioja kūdikėlio Jėzaus statulėlę – taip 
jiems primename, kad Jėzus yra geriausia 
dovana, kokią tik galėtume gauti!“

7. Trijų išminčių dovanos. „Mąs-
tydama apie naujas tradicijų 

idėjas mūsų šeimai, norėjau atkreipti 

dėmesį į dovanas, – rašo skaitytoja. – 
Radau seną kvepalų buteliuką, kurį su 
vaikais apvyniojome spalvotu tampomu 
popieriumi – tai bus išminčių Jėzui at-
neštų smilkalų simbolis. Paėmiau keletą 
prieskonių (nesmulkintų gvazdikėlių ir 
cinamono lazdelių), suvyniojau juos į 
žalią tampomą popierių ir aprišau kas-
pinu – tai miros simbolis. Taip pat radau 
auksinių rutuliukų girliandą (tokių yra 
bet kuriame prekybos centre), įvyniojau 
ją į blizgantį tampomą popierių ir surišau 
kaspinu – tai Jėzui atnešto aukso simbolis. 
Visas šias dovanėles sudėjau į labai gražų 
auksinį krepšį. Ten įdėjau ir atviruką, ant 
kurio užrašiau eilutes iš Evangelijos pagal 
Matą (Mt 2, 1–12), pasakojančias trijų 
išminčių istoriją.

Kiekvienais metais Kūčių vakarą einame 
į bažnyčią, o grįžę namo vaikai, prieš eidami 
miegoti, gali išpakuoti tris dovanas. Visa 
šeima kartu skaitome Šventąjį Raštą ir vieną 
po kitos išvyniojame dovanas. Kalbamės, 
koks svarbus yra Jėzaus gimimas, akcen-
tuojame, kad Jis gimė dėl mūsų. Tai ir yra 
priežastis, kodėl mes gauname dovanas. 
Vaikų paklausiau: „Negi ne nuostabu, kad 
šiandien Jėzaus gimtadienis, bet Jis mums 
atiduoda visas savo dovanas?“ Dabar mano 
vaikai jau paaugliai, bet žinau, jog jie vis dar 
norės per Kūčias išvynioti tas tris ypatingas 
dovanas po mūsų Kalėdų eglute.“

8. Šeimos susibūrimas. Štai ką rašė 
kita skaitytoja: „Namus Kalė-

doms mes puošiame tradiciškai: eglutė, 
lemputės, dovanos ir t. t. Vienais metais 
man gimė mintis atkreipti dėmesį į dvasinę 
Kalėdų prasmę. Susirinkę švęsti Kalėdų, 
vakarą pradedame apžiūrėdami ir įsigi-
lindami į papuošimų prasmę bei tai, ką 
jie simbolizuoja: lemputės simbolizuoja 
Jėzų, kuris yra Pasaulio Šviesa, eglutė –  
kryžių, o dovanos – Dievo dovaną mums. 
Augant mūsų vaikams, kiekvienais metais 
tie susibūrimai tampa vis prasmingesni.“

9. Kietos grindys. Tai dar vie-
na skaitytojų pasiūlyta idėja: 

„Mes suprantame, kad Marijai, Juozapui 
ir Jėzui pirmosios Kalėdos nebuvo len-
gvos, ir norime to nepamiršti. Kiekvie-
nais metais, švęsdami Kūčias mes atsisa-
kome lovų ir visi miegame ant grindų –  
norime suprasti, ką turėjo patirti Marija ir 
Juozapas. Mūsų vaikai dar pakankamai maži, 
todėl toks miegojimas jiems pramoga, bet 
mūsų seni kaulai jau jaučia grindų kietu-
mą. Kiekvienais metais vaikai vis daugiau 
supranta, kaip aukojosi Marija ir Juozapas, 
ir visa šeima mėgaujamės jaukiu, drauge 
praleistu laiku.“ 

Džiaugsmingų ir prasmingų Kalėdų!

Pagal http://www.familylife.com

paruošė Marija Valatkaitė
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Dite, jau ne pirmus metus 
Kauno bažnyčioje organi-
zuojate Kalėdines dirbtu-

vėles. Pernai jose dalyvavusios moterys 
tikrai buvo labai palaimintos: išmokėte 
pasigaminti įvairių grožybių, pasiūlėte 
idėjų, kaip papuošti namus, ką patiekti 
ant šventinio stalo, kuo pradžiuginti ar-
timuosius. Kaip gimė mintis organizuoti 
tokias dirbtuvėles?

Turiu sielos draugę Ingridą, kuri taip pat 
mėgsta daryti dovanas ir staigmenas. Apti-
kome, kad turbūt mūsų abiejų pagrindinė 
meilės kalba yra dovanos: mes abi mėgsta-
me ne tik gauti dovanas, bet ir pradžiuginti 
dovanomis kitus. Tad pagalvojome, kaip 
būtų smagu savo mintimis ir idėjomis pa-
sidalinti su kitomis bažnyčios moterimis, ir 
pradėjome mąstyti apie tokias rankdarbių 

es  galime  
apreikšti  Dievo  meilę  

vienas  kitam
Artėjant vienai gražiausių metų šventei – Kalėdoms, 
nusprendėme pakalbinti moterį, kuri žavi savo sko-
niu, išradingumu, gebėjimu sukurti jaukumą – Ditę 
Bajarskienę. Ditė jau ne vienus metus įvairioms šven-
tėms puošia Kauno „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios salę, 
o prieš Kalėdas organizuoja rankdarbių dirbtuvėles 
bažnyčios moterims ir merginoms.

dirbtuvėles. Dar besiruošdamos patyrėme 
labai didelį džiaugsmą, nes viena mintis vijo 
kitą... Ingrida labai mėgsta gaminti, tad ir 
dirbtuvėlių metu mokė gaminti desertus, 
kepti keksiukus... Man taip pat patinka ruošti 
maistą, bet patinka ir kiti rankdarbiai. Mėgstu 
dovanoti savo pačios keptą duoną, pyragą 
ar sausainius, taip pat rankomis padarytus 
darbelius ar atvirukus. Esu dovanojusi ir 
pačios numegztas kojines, pirštines, riešines...

Jau susirinkusios į dirbtuvėles pama-
tėme, kad tas mūsų džiaugsmas ruošiantis, 
tas džiaugsmas, kurį išgyvename, kai do-
vanomis pradžiuginame kitus, persidavė 
ir kitoms moterims. Pamatėme, kad tai 
užkrečiama, gerąja šio žodžio prasme. Labai 
smagu, kad tas noras dalintis, pradžiuginti 
kitus krito tarsi sėkla.

Šįmet taip pat organizuojate tokias 
dirbtuvėles?

Taip. Pradžioje dar kiek dvejojome, bet 
vis daugiau moterų pradėjo klausinėti, kada 
ir vėl bus kalėdinės dirbtuvėlės. Pernai daly-
vavusios moterys papasakojo savo įspūdžius 
kitoms, tad šįmet į dirbtuvėles užsiregistravo 
ir naujų dalyvių – tokių bus turbūt trečdalis.

m

D Šios dirbtuvėlės, kuriose kuriame įvai-
rius atvirukus, darome žaisliukus iš veltinio 
ir kitus rankdarbius, moterims yra ir kaip 
meno terapija. Jos atsipalaiduoja, įninka į 
rankdarbius, bet taip pat ir kalbasi, dalijasi 
savo džiaugsmais ir vargais. Manau, kad 
panašiai ir senovėje moterys susirinkdavo 
drauge ir verpdamos siūlus ar ausdamos 
kalbėdavosi... Ir nors į dirbtuvėles rinkomės 
daryti rankdarbių, o ne kalbėtis, bet tai, kas 
vyko, buvo puiku. Viso vakaro metu tvyrojo 
labai puiki atvirumo atmosfera. Pasigami-
nome darbelių, kuriais galima papuošti 
namus ar pradžiuginti artimą, vaišinomės 
ir keitėmės receptais, bendravome... Tas 
patyrimas ir jausmas, kurį išgyvenome 
pernai dirbtuvėlių metu, išlikęs atminty 
iki šios dienos, tad norisi ir vėl tai patirti. 

Dite, kas tau yra Kalėdos?
Daug kas sako, kad Kalėdos yra toks 

sumaišties laikas, kai visi skuba, lekia, „šluo-
ja“ parduotuves... Taip, yra ir ši, ne tokia 
graži pusė, bet aš į tai žiūriu kitaip... Nuo to 
laiko, kai aš pakviečiau Jėzų į savo gyveni-
mą, atgimiau, Kalėdos man yra ypatingas 
metas, ir ruoštis šiai šventei aš pradedu jau 

14          Kūryba
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rudens pabaigoje. Žinoma, visų pirma tai 
yra mūsų Viešpaties Jėzaus gimimo šventė, 
bet Viešpats ir artimas žmogus man yra 
neatsiejami dalykai. Švęsdami Kalėdas mes 
minime mūsų Viešpaties gimimą – taip 
Meilė išsiliejo į žemę, tad norisi tą Dievo 
meilę ir parodyti žmonėms. Tai, ką tu pa-
darai savo artimui, padarai Jam.

Man smagu matyti ir parduotuvėse 
žmones, ieškančius kitiems dovanų. Esu 
mačiusi, kaip vyras su žmona tariasi, ar 
mama su vaiku svarsto, kas labiau tiktų 
tėčiui... Tai labai gražu. Jie mąsto apie tą 
žmogų, kuriam renka dovaną, tariasi, ieško, 
kas tiktų labiau... jie neperka pirmo pasitai-
kiusio daikto. Kai girdi tuos šnabždesius: 
„Ne, tėčiui labiau patinka ta spalva“, „Mano 
draugė labiau mėgsta tokias knygas“, – tai 
jaudina.

Kalėdos man yra stebuklinga šventė, 
nes tuo laikotarpiu žmonės daugiau galvoja 
apie kitus, mąsto, kaip pradžiuginti kitą, 
kaip padaryti jį laimingesnį, atsakant į jo 
poreikius... Manau, kad kai kurie prisime-
na savo tėvų, vaikų, draugų ar kaimynų 
svajones. Tikiu, kad daugelis žmonių taip 
ruošia dovanas.

Tikiu, kad dovanos gali tiesiog įkūnyti 
tą jausmą, kurį tu žmogui jauti. Pati esu 
gavusi dovanų, kurios tiesiog išpildė mano 
svajones. Ir tikiu, kad mes sukurti būti 
dovanomis vienas kitam. Mes visi esame 
dovanos. Ir tik tuomet, kai atgimstame, 
Viešpats gali „išpakuoti“, atverti tą dovaną, 
kurią Jis įdėjo į kiekvieną iš mūsų dėl kito: 
esu kitam tokia dovana, kurios jam labai 
reikia. Kaip ir kitas yra dovana man, kurios 

rudens pabaigoje. Žinoma, visų pirma tai 
yra mūsų Viešpaties Jėzaus gimimo šventė, 
bet Viešpats ir artimas žmogus man yra 
neatsiejami dalykai. Švęsdami Kalėdas mes 
minime mūsų Viešpaties gimimą – taip 
Meilė išsiliejo į žemę, tad norisi tą Dievo 
meilę ir parodyti žmonėms. Tai, ką tu pa-

Man smagu matyti ir parduotuvėse 
žmones, ieškančius kitiems dovanų. Esu 
mačiusi, kaip vyras su žmona tariasi, ar 
mama su vaiku svarsto, kas labiau tiktų 
tėčiui... Tai labai gražu. Jie mąsto apie tą 
žmogų, kuriam renka dovaną, tariasi, ieško, 
kas tiktų labiau... jie neperka pirmo pasitai-

man labai reikia. Mes visi esame apdovano-
ti, bet ne sau, o dėl vienas kito. Mes galime 
apreikšti Dievo meilę vienas kitam. 

Kalėdos – tikrai stebuklų metas. Vieš-
pats išlieja savo meilę, kai mes atsigręžiame 
į Jį ir vieni į kitus.

Ką tau pačiai reiškia dovanos?
Kaip jau minėjau, tai turbūt pagrindinė 

mano meilės kalba. Dovanos man kalba, 
man tai yra meilės išraiška. Dovanos padeda 
išsakyti tai, ką jaučiu ar išgyvenu... Ne visada 
atrandu žodžių, kaip paguosti, sustiprinti 
žmogų, bet jei širdy yra troškimas paguosti ar 
sustiprinti, Viešpats padeda man tai padaryti 
per dovanas. Kartą draugei, išgyvenusiai 
skaudžią netektį, nupirkau ir padovanojau jos 
mėgstamos spalvos rankinę – tiesiog norėjau 
perduoti, kad ji yra svarbi ir brangi Viešpačiui, 
kad ji yra mylima. Kartais noriu pasakyti, kad 
žmogus yra labai brangus, ir pasakau jam tai 
ką nors iškepusi, numezgusi ar sukūrusi... 
Kartais tiesiog nuoširdžiai parašau tai, kas 
yra mano širdyje. Esu ir pati ketureilį sukū-
rusi, bet dažniausiai tiesiog skaitau moterų, 
kurios turi dovaną išreikšti Viešpaties meilę 
eilėmis, poeziją, ieškau tų žodžių, kurie ati-
tiktų tai, ką jaučiu savo širdy, ir tai parašau. 
Noriu, kad žmogus išgyventų Viešpaties 
meilę. 

Kai įtikėjau, kai sužinojau, kad Viešpats 
atidavė viską, ką turėjo brangiausią, dėl 

Nukelta į 16 p.
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Mes  galime  apreikšti  Dievo  
meilę  vienas  kitam
manęs, pradėjau galvoti: „O ką aš galėčiau 
padovanoti? Ką aš galėčiau atiduoti?“ Tokia 
buvo pirmoji mano reakcija – aš  ieškojau, 
kuo galėčiau pasidalinti su kitais. Suprantu, 
kad tai plaukia iš Kristaus meilės paliestos 
širdies. Kai aš susitinku su Juo maldoje, 
slaptoje, man visuomet norisi dalintis. Tada 
aš pagalvoju: „Oi, kaip seniai buvau susiti-
kusi su tuo žmogumi... Kur mums susitikti, 
ką jam padovanoti? Gal ką iškepti, o gal 
geriau pasikviesti į kokią kavinę?..“ Taip 
Viešpats veikia mano širdyje...

Minėjai, kad dovanos tau kalba...
Taip, man jos tikrai kalba. Kartą iš 

draugės gavau knygą, kuri vadinosi „Drau-
gystės stebuklas“. Tuo metu ta draugė dar 
nebuvo man labai artima, bet per Kalėdas 
išpakavusi tą knygelę aš net apsiverkiau – 
supratau, kad ji nori, jog mes taptume 
artimesnės draugės. Mane tai labai su-
jaudino. Esu gavusi dovanų karolius iš 
veltinio – žinau, kiek reikia įdėti darbo 
juos nuvelti. O dar tie karoliai ir apyrankė 
buvo mano mėgstamų spalvų, vadina-
si,  žmogus galvojo apie mane, mąstė, kas 
man patiktų ir tiktų... Tokios dovanos – 
tai meilės prisilietimas, taip Viešpats prisi-
liečia prie manęs – tuomet suprantu, kad 
esu brangi Jam ir tiems žmonėms, kurie 
norėjo mane pradžiuginti. 

Tad mąstydama, ką padovanoti žmo-
gui, noriu, kad ta dovana būtų ypatinga, 
stengiuosi viską apgalvoti. Pavyzdžiui, kai 
ieškai dovanos žmogui, kuris mėgsta kny-
gas, gerai būtų pasidomėti, kokių autorių ir 

kokio žanro knygos tam žmogui patinka, ar 
jis dar neturi tos knygos ir pan. Tai skatina 
labiau pažinti žmogų. 

Gal galėtum ir su „Ganytojo“ skaity-
tojais pasidalyti idėjomis, kaip pradžiu-
ginti artimuosius?     

Paskutiniuoju metu mano dovanos 
keičiasi. Žinoma, aš vis tiek kai ką pati 
gaminu. Mielai pateiksiu  keletą atvirukų, 
kitų dovanėlių pavyzdžių. Daugelis moterų 
moka megzti, nerti, tad prie atviruko vi-
suomet galima pridėti ir kokį mezginį ar 
žaisliuką iš veltinio. 

Aš kasmet ant eglutės kabinu vieną 
žaisliuką – jis yra ne paties man jį padova-
nojusio žmogaus gamintas, nupirktas, bet 
man jis labai brangus. Tai rožinės spalvos 
perlamutrinis burbulas, prie kurio pririšta 
gubojos šakelė. Šį žaisliuką man prieš daug 
metų padovanojo draugė, kuri šiuo metu 
gyvena Vilniuje. Pamenu, kaip kalėdinio 
susirinkimo metu draugė priėjo ir padova-
nojo jį, sakydama, kad labai norėjo mane 
pasveikinti. Mane šie paprasti jos žodžiai 
labai sujaudino. Tas žaisliukas man perda-
vė žinią: „Tu esi brangi. Aš tave myliu.“ Ir 
kiekvienais metais, kabindama tą žaisliuką 
ant eglutės, vis prisimenu tą draugę ir jos 
pasakytus žodžius. Prabėgo jau daugiau nei 
10 metų, bet tie žodžiai man vis dar skamba.

Todėl kviečiu prieš įteikiant žmogui 
dovaną pagalvoti, ką jam norėtume pasaky-
ti... Tiesiog pamąstykime apie tą žmogų: gal 
jam reikia paguodos ar padrąsinimo, gal jis 
kokį apsisprendimą daro, ir parašykime jam 
padrąsinančius, stiprinančius žodžius. Tai 
gali net pakeisti žmogaus gyvenimo kryptį. 

Dažnai prieš rašydama pasveikinimą ar 
gamindama kokią dovanėlę aš meldžiuosi, 
prašau Dievo padėti man pradžiuginti tą 
žmogų taip, kad jis suprastų, jog yra myli-
mas. Juk mums visiems taip reikia meilės 
ir šiltų žodžių, kurie jaudina, keičia požiūrį 
į Viešpatį ir save. 

Minėjau, kad mano dovanos pasku-
tiniuoju metu kiek keičiasi. Papasakosiu 
kaip. Šiais skubėjimo ir sumaišties laikais, 
kai mes mažai skiriame laiko pabūti vie-
nas su kitu, labai didelė ir brangi dovana 
yra tiesiog buvimas kartu. Tad pagaminu 
atviruką ar dar kokią smulkmenėlę, pa-
vyzdžiui, kūno šveitiklį ar žaisliuką ant 
eglutės, ir atviruke įrašau kvietimą drauge 
pavakarieniauti. Tiesiog pasveikinusi su 

mūsų Viešpaties gimtadieniu, aš parašau, 
kad labai to žmogaus pasiilgau ir kviečiu 
vakarienės. Galima kviesti į namus ar į 
kavinę, galima iškepti mėgstamą pyragą ir 
tiesiog drauge pabūti. Mamai, kuri augina 
mažamečius vaikus ir nelabai turi laiko sau, 
puiki dovana būtų, jei jūs prižiūrėtumėte 
jos vaikučius ir išleistumėte ją į miestą. 
Taip galima ir parašyti: Tau tinkamu laiku 
pabūsiu su tavo mažyliu... sutvarkysiu tavo 
namus... tavo namuose pagaminsiu pietus... 
kviečiu Jūsų šeimą vakarieniauti... kviečiu 
tave į kiną, teatrą ar dar kur... 

Atkelta iš 15 p.
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Natūralus kūno šveitiklis su 
levandomis

Jums reikės:
stiklinės natūralios jūros druskos (druska valo 
toksinus, mineralai maitina odą);
3–4 šaukštų natūralaus medaus (medus 
atveria poras, turi antibakterinį poveikį);
10–15 lašų natūralaus levandų aliejaus (le-
vandų aliejus malšina stresą, atpalaiduoja 
raumenis, lengvina kvėpavimą, gerina miegą).

Visus šiuos produktus sumaišykite ir 
sudėkite į stiklinį indelį. Beliks užrišti juos-
telę su kortele.

Pesto padažas

Jums reikės:
2 stiklinių šviežių baziliko lapelių,
stiklinės alyvuogių aliejaus,
stiklinės graikinių riešutų,
4 skiltelių česnako,
šiek tiek druskos (pagal skonį),
250 g tarkuoto sūrio „Džiugas“.

Viską, išskyrus sūrį, susmulkinkite 
smulkintuvu (blenderiu). Supilkite tarkuotą 
sūrį ir gerai išmaišykite. 

Šis padažas labai tinka tepti ant duoniukų 
arba paskaninti virtus makaronus. Skanaus! 

Šio naminio padažo indelis ir maišelis 
duoniukų taip pat gali būti puiki dovanėlė. 

Taip pat, manau, labai svarbu pagalvoti 
ne tik apie pačią dovaną, bet ir apie jos 
įpakavimą. Žinoma, galima nupirkti do-
vanų maišelį, bet man labai gražu, kai pats 
žmogus pakuoja, prideda kokį kaspinėlį 
ar kokią detalę. Galima padaryti dovanos 
kortelę ir ja papuošti, pavyzdžiui, uogienės 
stiklainiuką. Juk dauguma šeimininkių va-
sarą verda uogienes ar mišraines žiemai, o 
tai gali būti puiki dovana vienišam žmogui,  
jaunuoliui ar vyresniam, kurie patys tokių 
dalykų nesigamina. 

Tikiu, kad tai, ką gražaus mes darome 
vienas kitam, džiugina Kristų. Jis atvėrė mums 
savo meilę, tad tą meilę ir mes galime rodyti 
kitiems. Jis yra visa ko pamatas ir šaltinis. 

Dėkoju už nuoširdų pokalbį. 

Kalbino Žaneta LazauskaitėTokios dovanos nereikalauja dide-
lių fi nansų, kurių ruošiantis Kalėdoms 
kartais ir pristinga... Be to,  dovanojant 
tokias dovanas galima susitarti su tuo 
žmogumi, kada jam patogu, tam laikui 
galima pataupyti pinigėlių. Tas drauge 
praleistas laikas tikrai yra puiki dovana. 
Tad pamąstykite, su kuo seniai matėtės, 
kam paskutiniuoju metu kiek mažiau 
skyrėte dėmesio, ir padovanokite tą laiką 
pabūti drauge.

Jei trokštate ką nors padovanoti, at-
sivers ir galimybės. Kai nėra noro pra-
džiuginti, palaiminti, visuomet atrasi ir 
pasiteisinimų. Bendraudami vieni su kitais, 
mes tikrai būsime praturtinti. Ta Šventojo 
Rašto eilutė, sakanti, kad palaiminčiau 
duoti negu imti, yra tiesa. Aš savo gyve-
nime tai ragauju.
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Nueitas netrumpas gyvenimo kelias, 
sukaupta nemaža patirtis. Gal galėtumėte 
pasidalinti keliais gyvenimo štrichais? 
Kokioje šeimoje augote? 

Augau inteligentų šeimoje. Tėtis Balys 
buvo režisierius, aktorius, baigė Dailės aka-
demiją, dėstė oratorystę, o senatvėje Dailės 
akademijoje dėstė teatro istoriją, kostiumo 
istoriją, režisūros pagrindus teatro dekoraci-
jų specialybės studentams. Mama Prakseda 
(tai graikų kilmės vardas, reiškiantis darbš-
čioji) buvo lietuvių kalbos mokytoja, didelę 
dalį gyvenimo dirbo vakarinėje mokykloje 
ir turėjo darbo sąsajų su aklaisiais: dirbo jų 
mokykloje jaunystėje ir vėliau, į gyvenimo 
pabaigą. Aš gimiau vyresnių tėvų šeimoje: 
tėvui buvo 49-eri, o mamai 42-eji metai. 
Tėtis gimė 1908 metais, mama – 1914 me-
tais, tad atmintis, perduota iš pirmų lūpų, 
siekė gan senus laikus. Nors abu tėvai jau-
nystėje norėjo stoti į vienuolyną, vėliau jie 

G. Lukošius:  „Amžinasis  
gyvenimas  yra  nepalyginamai  
didesnis  ir  tikresnis  už   
laikinąjį  ir  praeinantįjį“
Lapkričio 8 d. bendrijos „Tikėjimo žodis“ vadovas, Kauno bažnyčios 
pastorius Gabrielius Lukošius šventė 60 metų jubiliejų. Dar kartą svei-
kiname jį, linkėdami išminties, ištvermės ir Viešpaties malonės, einant 
Jo skirtu keliu. Ta proga, norėdami artimiau pažinti, kalbiname pasto-
rių Gabrielių.

tapo laisvamaniais, ir aš buvau auklėjamas 
laisvamaniškoje atmosferoje. 

Turiu dar 19 metų vyresnę seserį, su 
kuria mūsų santykiai, sakyčiau, labai artimi.

Kaip apibūdintumėte savo santykius 
su tėvu, kuris, beje, buvo Vilniaus lėlių 
teatro įkūrėjas?

Taip, 1958 m. tėtis įkūrė Vilniaus lėlių 
teatrą. 

Kalbant apie santykius su tėvais, galiu 
pasakyti, kad, viena vertus, aš gana anksti, 
gal būdamas 12 metų, asmeniniais vidiniais 
klausimais nuo tėvų atsiribojau. Pradėjau 
aptikti, kad jie buvo pakankamai stiprūs 
moralistai, ir kažkokios mano kliaudos tampa 
nepakantumo objektais. Jie patys labai išgy-
vendavo, dėl to panikuodavo, jų reakcijos 
būdavo labai aštrios. Kita vertus, mūsų su 
tėčiu bendravimas kūrybiniais klausimais 
buvo labai atviras. Apie kūrybą mes daug 

ir atvirai kalbėdavo-
mės, ginčydavomės, 
ir tai išliko kaip labai 
teigiamas prisimini-
mas. Bet asmeninio 
gyvenimo klausimais 
nei su mama, nei su 
tėčiu aš nesikalbėjau. 
Iš kelių tokių prakti-
nių patirčių supratau, 
kad toks, koks esu ir 
kaip aš mąstau, kaip 
esu linkęs elgtis, aš 
esu nepriimtinas ir 
nepakeliamas. Tad 
natūraliai tai nuėjo 
kažkur į pogrindį. 

Turite polinkį į meną. Papasakokite 
apie savo, kaip menininko, ieškojimus.

Galbūt tėvo, kaip dailininko, profesija 
bei tam tikros jo svajonės nulėmė ir pradinę 
mano gyvenimo kryptį – aš pasukau į dailę. 
Pakankamai anksti pradėjau lankyti dailės 
mokyklą ir pats labai norėjau studijuoti 
dailę, mokytis Dailės akademijoje. Tas noras 
man nebuvo primestas, jis manyje buvo 
pakankamai stiprus. Domėjausi ta sritimi, 
praeities kūrėjais, kiek tai buvo pasiekiama 
tarybinėje aplinkoje, ir labai norėjau įstoti 
į Dailės akademiją. Tas noras ir padėjo vi-
sus mokslo Dailės akademijoje metus... O 
tolimesnės vizijos nesusiformavo.

Dailės akademijoje keitėsi mano pa-
saulėžiūra: iki studijų buvau idealizuojantis 
marksistas ir materialistas, o čia mano pa-
saulėžiūra įgavo teosofinį, vėliau ir okultinį 
atspalvį. Buvo daugybė prietarų, nemažai 
ir studentiškos bohemos... 

Tai dvasiniai ieškojimai prasidėjo jau 
mokantis Dailės akademijoje?

Nežinau, ar tai buvo dvasiniai ieš-
kojimai. Gal tai galima pavadinti tiesiog 
noru susivokti šiame gyvenime. Susidū-
rimas su nepaaiškinamais reiškiniais kėlė 
klausimus. 

Šiandien, žiūrėdamas atgal, sakyčiau, 
kad aš kaip jaunas žmogus buvau labai 
išdidus, o kai išdidus, tai ir pakankamai 
neišmintingas, galima sakyti, netgi kvailas. 
Taigi pernelyg nesigilindamas gana stipriai 
pasidaviau nesuprantamoms traukoms. 
Buvo tiesiog įdomu, smalsu, tad domėjausi, 
kūriau savo galvoje visokias teorijas... 

1957 m. su tėčiu Baliu Lukošiumi

Gabrielius pionierių stovykloje
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Didelę įtaką man padarė grožinė lite-
ratūra: Bulgakovo „Meistras ir Margarita“ 
turėjo dvasinį ir ganėtinai neigiamą poveikį. 
Pusiau sąmoningą pasaulėžiūrą formavo 
pasakos, mitologija. Man buvo įdomu, tad aš 
skaitydavau, per daug nekeldamas klausimų. 
Dabar, žiūrėdamas atgal, jau galiu įvardin-
ti, kad tai formavo mano pasaulėžiūrą, o 
tuo metu net nemaniau, kad tai kaip nors 
daro įtaką, kad už mitologijos stovi tam 
tikras dvasinis pasaulis. Tuo metu aš taip 
nemąsčiau. Buvau tiesiog materialistiškai 
mąstantis žmogus. Ir tik baigdamas Dailės 
akademiją pradėjau daugiau ir aštriau susi-
liesti su dvasiniu pasauliu, nors dar negebė-

jau to įvardyti. Tai daugiau buvo, sakykim, 
neišmintingo ateisto nuotykiai, visiškai 
nesuprantant, nei su kuo turi reikalų, nei 
kas tai, nei kaip veikia... Jau vėliau, praėjus 
keleriems metams po akademijos baigimo, 
aš atsidūriau toje vietoje, į kurią ėjau, pats 
to nesuprasdamas, ir ten atsidūrus man ta 
vieta labai nepatiko.

Kada ir kaip pradėjote gręžtis į Vieš-
patį?

Pradėjau gręžtis į Viešpatį, nes jau ne-
buvo kur dėtis... Aš jau buvau įklampojęs 
giliai į tamsą ir atsidūriau vietoje, kur prasi-
dėjo tokie, pavadinčiau, sąmoningo blogio 
slenksčiai, kai jau marinama sąžinė. Tai labai 
skausmingi ir nemalonūs procesai. Tuomet 
ir pradėjau melstis, kreiptis į Dievą, veikia-
mas katalikų bažnyčios atmosferos ir įtakos. 
Supratimo nebuvo daug, maldos iš pradžių 
atrodė beviltiškos ir be atsako, bet po kelių 

mėnesių staiga aiškiai supratau, kad Dievas 
realus ir, jei Jis nori, gali mane pakeisti ir iš 
tikrųjų man padėti – ne tik kaip nors mane 
„palopyti“, bet iš esmės perkeisti. Nuo tada 
prasidėjo mano krikščioniškas gyvenimas 
ir tikėjimo kelionė. 

Iš pat pradžių galvoje buvo visiška 
„mišrainė“ – buvau prisiskaitęs daugybę 
visokiausių nuotrupų, įvairios dvasinės 
literatūros, kurios tais tarybiniais laikais 
sugebėjome prisigaudyti... Bet šalia viso 
to, 1984 metais jau atsirado suvokimas, 
kad Kristus skiriasi nuo visų kitų dievų, o 
krikščionybė iš esmės skiriasi nuo visų kitų 
pasaulio religijų. Nuo tada savo gyvenime 

pradėjau aiškiau pastebėti Dievo veikimą. 
Kiek atsimenu tą laiką, aš tarsi jau mačiau 
tam tikrą savo gyvenimo perspektyvą: gal-
vojau stoti į kunigų seminariją ir turėjau 
planą – norėjau „iš apačios“ pasižiūrėti, 
kaip žmonės gyvena, tad ketinau kiek pa-
valkatauti, taip pat artimiau susipažinti 
su kunigais, kurie nedarė kompromisų su 
tarybų valdžia, nes supratau, kad stojant į 
kunigų seminariją, man teks susidurti su 
saugumo tarnybų paruoštomis kliūtimis, 
tad būtų gerai turėti palaikymą. 

Man buvo svarbu būti kuo arčiau Dievo, 
o pagal to meto mano supratimą kunigas 
mišių metu yra tame artimiausiame taške 
su Dievu, – tai ir buvo mano siekis. 

Nuvažiuodavau į Paberžę pas Tėvą Sta-
nislovą, patarnaudavau mišių metu. Tas 
mano sprendimas buvo pakankamai tiks-
lingas. Jau mąsčiau, kad 1985 metų rudenį 
važiuosiu į Vilnių ir kreipsiuosi į kunigą 
J. Tunaitį, su kuriuo buvau pažįstamas, 
taip pat ketinau kur nors įsidarbinti ir taip 
„paretušuoti“ savo biografiją, pridengti kai 
kuriuos epizodus, ir tada stoti į seminariją. 
Toks buvo mano sumanymas, bet Viešpats 
viską pasuko kitaip. 

1985 m. vasarą atvažiavau į Vilnių tvar-
kytis dantų, ir autobuse mane užkalbino 
nepažįstamas žmogus. Tas pokalbis mane 
giliai sujaudino, tad mes susitarėme dar 
kartą susitikti. Susitikę nuėjome į pogrindinę 
sekmininkų bendruomenę. Aš aptikau, kad 
paprasti žmonės – šios bendruomenės tikin-
tieji – Šventąjį Raštą pažįsta giliau ir gyviau 
nei kunigai, su kuriais man teko bendrauti.  
Tad iki 1988 m. aš buvau tarp sekmininkų. 

Gabrielius (pirmas iš dešinės) su tėvais ir sesers šeima 

1974 m. dailės mokykloje
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Esu girdėjusi, kad tą sekmininkų baž-
nyčią tikrindavo, ją lankančius žmones 
registruodavo saugumo tarnybos. Ar  jums 
tai teko patirti?

Taip, kai tik atėjome, iš karto ir užregis-
travo. Bet man, kuriam to meto visuomenės 
nuomonė nebuvo svarbi, nes jau buvau tapęs 
pakankamai asocialiu, gana arogantišku 
žmogumi, niekinančiu visą to meto sistemą 
ir ypač tai sistemai tarnavusių valdininkų 
kastą, tas surašymas nebuvo svarbus. Man 

jau buvo tekę susidurti su milicija, mat aš, 
turėdamas rimtą moralinį pagrindą – ruoš-
damasis stoti į kunigų seminariją, valkatau-
davau, nakvodavau dažniausiai pas draugus, 
niekur nedirbdavau, o tais laikais nebuvo 
galima nedirbti. Tad aš mąsčiau taip: „Jei 
tada nebijojau milicijos, tai dabar, kai jau 
einu su Dievu, tikrai nėra ko bijoti.“

Esate bendrijos „Tikėjimo žodis“ va-
dovas. Jums teko nueiti ilgą kelią drauge 
su naujai susikūrusia „Tikėjimo žodžio“ 

bažnyčia. Gal galite papasakoti, kaip vis-
kas prasidėjo?

Kalbant apie „Tikėjimo žodžio“ ben-
driją, pradžia buvo daugialypė. 1987 metų 
rudenį Giedrius Saulytis, su kuriuo lankė-
me tą pačią sekmininkų bendruomenę, 
pradėjo mokytis anglų kalbos. Su Gie-
driumi susipažinau 1984-aisiais, dar mano 
valkatavimo metais, Kastyčio Matulionio 
namuose. Giedrius tuo metu buvo jaunas 
vaikinas, autostopu važinėdavęs į Vidurinę 

Aziją, prie Juodosios jūros. Kartu su juo 
keliaudavo ir Kastytis. O kai aš nuėjau į 
sekmininkų bendruomenę, Giedriui grįžus 
iš savo kelionių, mes susitikome: tąkart su 
manimi buvo dar vienas žmogus – Julius 
Norvila, kuris anksčiau nei aš buvo atra-
dęs sekmininkų bendruomenę, ir būtent 
jo liudijimas paliko labai gilų įspūdį tiek 
Giedriui, tiek Kastyčiui. Tada ir jie atėjo į 
tą sekmininkų bendruomenę, ir mes jau 
buvome kartu. 

Taigi 1987 m. Giedrius ėmė mokytis 
anglų kalbos. Tą žiemą, pačioje 1988 metų 
pradžioje, jis gavo Džerio Savelio knygu-
tę „Kaip veiksmingai liudyti Kristų“. Jis ją 
skaitė, pasakojo man, mes apie tai kalbė-
davomės. Taip atėjo įkvėpimas elgtis pagal 
tai, kas toje knygelėje buvo rašoma, – mes 
pradėjome skelbti Evangeliją savo bendra-
amžiams, kuriuos pažinojome, sutikdavome 
gatvėje, ir kai kurie iš jų tiesiog ten, gatvėje, 
įtikėdavo. Pas Giedrių namuose pradėjo 
rinktis grupelė jaunuolių. Giedrius turėjo 
dar vieną knygą – Dereko Princo „Tikėjimas, 
kuriuo gyvenu“, tad jis pradėjo ją po vieną 
skyrių versti, o mes susirinkę tą skyrių per-
skaitydavome ir melsdavomės. Ten naujai 
įtikėję žmonės buvo krikštijami Šventąja 
Dvasia, vyko toks gyvas judėjimas.

Vasarą vienas iš naujai atėjusių žmonių 
paprašė pakrikštyti juos vandenyje – sakė, 
kad suprato tai skaitydamas Naująjį Testa-
mentą. Mes galvojome, kad nelabai galime 
tai daryti, nes sekmininkai mokė, kad krikš-
tija tik vyresnieji. Tačiau supratome, kad, 
jei tuos jaunus žmones nuvesime į mūsų 
lankomą bendruomenę, tuos jaunuolius 
ir apkirps, ir perrengs, ir greičiausiai jie to 
kultūrinio šoko nepakels... Aš pats į tokius 
išorinius dalykus visai nekreipiau dėmesio, 
tad man nebuvo sunku prisitaikyti, ir speci-
finiai reikalavimai, pavyzdžiui, žiemą vasarą 
vilkėti marškinius ilgomis rankovėmis, tam 
tikru būdu apsikirpti, manęs netrikdė. 

Taigi mes supratome, kad tie jauni žmonės 
patirs kultūrinį šoką. Be to, mes jau suvokėme, 
kad išoriniai dalykai nėra būtini, kad tai nėra 

G. Lukošius:  „Amžinasis  
gyvenimas  yra  nepalyginamai  
didesnis  ir  tikresnis  už   
laikinąjį  ir  praeinantįjį“

1991 m. prie Seimo rūmų: tikintieji skelbė Evangeliją ir kvietė į pirmąją konferenciją 
Sporto rūmuose (Gabrielius viduryje)

Skelbiant Evangeliją
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Kaip bažnyčios „Tikėjimo žodis“ įkū-
rimas pakeitė jūsų gyvenimą? 

Pastoriumi tapau ne iš karto. Tiesiog 
pamokslaudavau, buvau pastoriaus pa-
dėjėju-asistentu. Pradžioje mes buvome 
tikrai charizminė, JAV „Tikėjimo žodžio“ 
judėjimo paveikta bažnyčia. 

Viskas vyko labai greitai. 1988 m. baž-
nyčia buvo paskelbta, 1989 m. Vilniuje ir 
Kaune jau buvo apie 200 žmonių, o 1991 
metais, tuo metu, kai Maskvoje kilo pučas, 
jau vyko pirmoji mūsų bažnyčios konferen-
cija Sporto rūmuose Vilniuje. Ir tarnavimų 
pradžioje buvo labai daug. 1991 metais, kai 
prasidėjo rusakalbių Biblijos mokykla (lie-
tuvių Biblijos mokykla jau vyko), tekdavo 
pamokslauti po 14 kartų per savaitę. 

Kita vertus, mes buvome labai jauni 
savo tikėjimu, patirtimi ir visu kuo, todėl 
natūraliai buvo ir sovietinės bei posovietinės 
mąstysenos įtakos, susiformavo pakankamai 
autoritarinis valdymo modelis, nors mes patys 
taip negalvojome. Buvo juntama pakankamai 
didelė Švedijos „Gyvenimo žodžio“ bažnyčios 
įtaka – jie daug padėjo ir palaikė. Bažnyčia 
augo, keitėsi. Nors ne visi mokėmės mokymo 
įstaigose, vis tiek savarankiškai studijavome, 
gilinomės į teologiją, klausėme pamokslų, 
skaitėme knygas...

Gal išskirtumėte kokius bažnyčiai, 
visai bendrijai reikšmingus, įsimintinus 
įvykius?

1989 metų ankstyvą pavasarį iš Švedijos 
atvyko Karlas Gustavas Severinas su keliais 
žmonėmis – tai buvo pirmas mūsų tiesioginis 
sąlytis su švedais. Tų pačių metų rudenį į 
Vilnių atvyko Lesteris Samralas – vyko jo 
seminaras. Rudenį mes pradėjome galvoti 
apie Biblijos mokyklą, o baigiantis metams 
Biblijos mokykla jau veikė, nors iš pradžių 
ji buvo labai neapibrėžta, neaiški buvo ir jos 
struktūra. 1990 metų rudenį pradėjome vaka-
rinę Biblijos mokyklą lietuviškai kalbantiems 
tikintiesiems, kurios užsiėmimai vyko tris 
kartus per savaitę, o 1991 metų sausio mėn. 
pradėjome ir rusakalbių Biblijos mokyklą, 
į kurią atvažiuodavo tikintieji iš kitų šalių, 
anksčiau Tarybų Sąjungai priklausiusių res-
publikų (buvo trys laidos po tris mėnesius). 
Visa tai tikrai buvo labai reikšminga. 

Labai svarbus įvykis buvo ir pirmoji 
konferencija 1991 metais. Taip pat išskirčiau 
1993 metų konferenciją, kurios tema buvo 
Atgaila, bendravimas ir garbinimas, – tai 
buvo tam tikras posūkio taškas, kai, Die-
vui prisilietus, jau pradėjome gręžtis nuo 
tos autoritarinės struktūros ir ganėtinai 
paviršutiniško charizminio charakterio, 
triumfalistinės charizminės krikščionybės. 

esminiai dalykai: nei rūbai, nei išorė nieko 
bendro tiesiogiai su tikėjimu neturi. Giedrius 
susirado biblinį žodyną, vadinamąją Simfoniją, 
ir pradėjo žiūrėti, ką Naujasis Testamentas 
kalba apie vandens krikštą: kas gali krikštyti, 
kas negali ir pan. Pastudijavę atitinkamas 
Šventojo Rašto vietas aptikome, kad tie, kas 
skelbė Evangeliją, taip pat ir krikštydavo, tad 
supratome, kad galime krikštyti ir mes. Suren-
gėme išvyką prie Ūlos upės ir pakrikštijome tos 
grupelės žmones. Žinia apie tai akimirksniu 
pasiekė mūsų bendruomenės vyresniuosius –  
jie išsikvietė mus pokalbiui. Po to per narių 
susirinkimą mes paprašėme, kad mus išleistų ir 
leistų mums savarankiškai skelbti Evangeliją. 
Iš Dievo malonės jie mus palaimino ir iš tos 
bendruomenės išleido. 

O rudeniop visai kitas brolis Jura Me-
lichas, kuris anksčiau nei mes buvo įtikėjęs 
kitoje sekmininkų bendruomenėje – re-
gistruotuose Maldos namuose, pradėjo 
bendrauti su Talino tikinčiųjų grupe, ku-
riai didelę įtaką darė Švedijos „Gyvenimo 
žodžio“ bažnyčia. Jis gaudavo K. Heigeno 
knygų ir kitos literatūros. 1987 metais jis 
tuose registruotuose Maldos namuose jau 
vedė Biblijos studijų seminarą jaunimui. 

1988 metų pavasarį Kaune tarnavęs 
katalikų kunigas Valerijus Rudzinskas, 
kuris buvo krikštytas Šventąja Dvasia, 
buvo surinkęs grupelę jaunų žmonių (iš 
kurios vėliau kilo ir Kauno „Gyvieji akme-
nys“). Jis buvo pažįstamas su Jura Melichu 
ir pakvietė jį mokyti minėtą charizminę 
grupelę Biblijos studijų ir tikėjimo pa-
grindų. Tam, kad galėtų mokyti katalikų 

bažnyčioje, Jura formaliai priėmė kata-
likybę. Tai, žinoma, sukėlė sekmininkų 
nepasitenkinimą.

1988 metų rudenį Jura Melichas pas 
Kęstą Tumasonį į namus pakvietė kelis as-
menis iš mūsų pas Giedrių besirinkusios 
grupelės, kelis iš pogrindinės sekmininkų 
bendruomenės, kurią buvome lankę, jau-
nimo iš registruotų sekmininkų Maldos 
namų Krivūlės gatvėje ir kelis tikinčiuosius 
iš charizmatų grupelės Kaune. Susirinko 
apie 30 žmonių, ir Jura Melichas, išdėstęs 
tam tikrus dvasinius išgyvenimus, pasakė, 
kad yra įsitikinęs, jog Dievas ragina pradėti 
bažnyčią. Taip jis paskelbė bažnyčią „Ti-
kėjimo žodis“ ir pakvietė visus, ką Dievas 
ragina, prisijungti. 

Aš jau turėjau tam tikrą dvasinę patirtį ir 
savo viduje supratau, kad tai nėra kokia apsi-
šaukėlio akcija, kad iš tiesų kažkodėl Viešpats 
daro būtent taip. Pamenu, Giedriui ir Kęstui 
iškilo abejonių – jie ėjo asmeniškai aiškintis 
su Jura, ir buvo Viešpaties aplankyti. Tad ir jie 
tai priėmė ir prisijungė prie „Tikėjimo žodžio“. 

Po kelių mėnesių, berods, vasario mėnesį 
Jura Melichas išskrido į JAV mokytis – ganyti 
bendruomenę atidavė Kęstui Tumasoniui ir 
Giedriui Saulyčiui. Po metų Kęstas atsitraukė, 
ir tada likome mes su Giedriumi.

Kaip gimė bažnyčios pavadinimas? 
Kodėl „Tikėjimo žodis“?

Tai buvo Juros Melicho mintis. Žinoma, 
tai turbūt buvo įkvėpta „Tikėjimo žodžio“ 
judėjimo JAV – Heigeno, Kouplendų ir 
kitų knygų...

1989 m. Vilniuje, Pilies gatvėje
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Į bažnyčią atvažiuodavo gana nema-
žai svečių, pavyzdžiui, 1998 metais vyko  
T. L. Osborno seminaras. 

Nuo 1999 metų mūsų bendrija ėmė 
gręžtis į evangelinį mokymą: pradėjome 
daugiau gilintis į Reformacijos paveldą, į 
Bažnyčios Tėvų raštus, labiau įsižiūrėti į 
evangelinę kryptį. 

Drauge su jumis tikėjimo keliu ke-
liauja ir žmona Rita bei vaikai. Su kokiais 
iššūkiais susiduria pastoriaus šeima?

Na, jei pastorius ir jo šeima būtų lipdyti 
iš kitokio molio, tada gal viskas būtų kitaip... 
Tiek aš, tiek Rita (kuri gimė Irkutske ir į 
Kauną su tėvais grįžo būdama 11 metų, 
1972 metais) esame žmonės, iš sovietinio 
laiko atsinešę ir tam tikrų žaizdų, ir supra-
timų, kaip turi atrodyti šeimos gyvenimas. 
Daugeliu atveju nelabai net įsivaizdavome, 
kaip kas turi būti, todėl ir auklėjant vaikus, 
ir pačiame šeimos gyvenime yra daugybė 

G. Lukošius:  „Amžinasis  
gyvenimas  yra  nepalyginamai  
didesnis  ir  tikresnis  už   
laikinąjį  ir  praeinantįjį“

skylių ir kliaudų. Nepasakytum, kad būta 
didelių išimčių ir labai didelių išminčių. 
Nebuvo aiškaus suvokimo ir matymo, kokią 
vietą užima šeima, o kokią – bažnyčia. Daug 
dalykų nebuvo aiškiai suprasta ir matoma, 
net ir girdint kai kuriuos mokymus. Daug 
skausmo išgyveno ir Rita, ir vaikai. Būta 
pakankamai daug nesusipratimų... Na, bet 
vilties teikia tai, kad mumyse gyvena Kristus. 
Tai – vienintelė viltis ir vienintelė išeitis. 
Jis yra Tas, kuris laikė visą tą laiką ir laiko 
šiandien. Jis daugelį tų nuodėmių ir klaidų 
padengia, atleidžia ir kompensuoja.

Daug metų tarnavote Vilniuje. 
2000-aisiais su šeima persikėlėte į Kauną. 
Ar persikelti į kitą miestą nebuvo sunku?

Kadangi mes abu su Rita tai supratome 
kaip Dievo vedimą, taip tai ir priėmėme. Ži-
nojau, kad tai – iš Jo, tad apsispręsti nebuvo 

labai sunku. Supratome, kad jei Viešpats 
ragina daryti taip, o tu darysi kitaip, jokio 
džiaugsmo tame nebus. Tuomet tiesiog nėra 
alternatyvos, visi kiti keliai paprasčiausiai 
nėra keliai. 

Kokių planų turite, kaip matote baž-
nyčios ateitį?

Manau, planus padeda formuoti įsi-
klausymas, ką Viešpats mums duoda ir ko 
Jis nori. Nežiūrint visų išorinių ženklų, tam 
tikro apkerpėjimo ar snaudulio, „Tikėjimo 
žodis“ visgi yra Gyvojo Dievo bažnyčia. 
Dievas gyvena žmonių širdyse, todėl gali-
mybės yra neribotos. Labai sunku ką nors 
prognozuoti, nes Dievas gali judėti labai 
įvairiai. Tiesiog šiandien, Dievo Dvasiai pa-
dedant, reikia daryti tai, ką suvokiame kaip 
Dievo raginimą, reikia judėti ta kryptimi, 
įsižiūrint į Jo auką, į patį Viešpatį.

Ko palinkėtumėte „Ganytojo“ ir sve-
tainės Evangelija.lt skaitytojams?

Palinkėčiau sąmoningai suprasti ir ma-
tyti, kad Dievas dalyvauja mūsų gyvenime, 
aiškiau suvokti, kad amžinasis gyvenimas 
yra nepalyginamai didesnis ir tikresnis už 
laikinąjį ir praeinantįjį. Taip pat linkiu pa-
žinti Dievą tokį, koks Jis yra, ir nepaskęsti 
religinėje rutinoje.    

Dėkojame už pokalbį.

Kalbino Žaneta Lazauskaitė ir Sonata 
Aleksandravičienė

1989 m. Ritos ir Gabrieliaus Lukošių 
vestuvės

1993 m. vasara. Su žmona Rita, sūnumi Samueliu ir dukra Gabriele.
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Daug painiavos krikščionių galvose galėtų išpainioti 
tvirtas tikėjimas šiuo bibliniu principu: nesėkmės 
skirtos ne sužlugdyti krikščionis, bet juos ištobulinti. 

Tai sugalvojau ne aš, tai aiškiai parašyta Dievo žodyje: Viešpats 
nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai. Jei jis klumpa –  
neparkrinta, nes Viešpats laiko jo ranką (Ps 37, 23–24). Klumpantį 
Viešpats palaiko, o parpuolusį pakelia (Ps 145, 14). Teisusis septynis 
kartus krinta ir vėl atsikelia, bet nedorėlis įpuls į pražūtį (Pat 24, 16). 
Štai kodėl šėtonas, net to nežinodamas, gali įvykdyti Dievo tikslus.

Šėtonas galvoja, jog, priversdamas krikščionis nusidėti, jis 
juos pražudys. Tačiau Dievas leidžia šėtonui skatinti nusidėti, 
inicijuoti kritimą, bet panaudoja tai kaip mūsų tobulinimo ir 
stiprinimo priemones.

Pažvelkime į didžius vyrus Biblijoje ir pamatysime, jog jie 
irgi buvo žmonės. Abraomas ne kartą siekė išsaugoti savo gyvybę, 
statydamas į pavojų savo žmonos tyrumą (Pr 12, 10–20; 20, 1–7). 
Dovydas pasielgė amoraliai ir, norėdamas paslėpti savo kaltę, nužudė 
žmogų (2 Sam 11). Nors šių žmonių nuodėmės turėjo skaudžių 
pasekmių, bet tai pagilino tikėjimą ir sustiprino jų pasišventimą. 
Taip buvo ir su Petru. Jis išsižadėjo, bet taip jo meilė Gelbėtojui tik 
sustiprėjo, tai ištobulino jo tikėjimą bei nuolankumą. Petras buvo 
pašauktas būti bažnyčios ir net apaštalų vadovu (Mt 16, 18–19; 
Apd 2, 14; 5, 1; 9, 32–12, 17). Jis nusidėjo, bet sulaukė atstatymo, 
ir tuo, ką išmoko, galėjo padėti kitiems. Aptarkime kelias Petro 
išmoktas pamokas.

1. Petras išmoko nepasitikėti savimi. Visą jo demonstruotą 
pasididžiavimą – Jei net visi Tavimi pasipiktins, aš niekuomet 
nepasipiktinsiu! (Mt 26, 33) – nupūtė žeminanti nesėkmė. Kūno 
jėga mes nieko gero negalime padaryti (Rom 7, 14).

Nesėkmės ar suklupimai nėra atsitiktiniai ar nesvarbūs krikš-
čionio augimui, – tai yra svarbu. Ervinas Lutzeris yra parašęs 
knygą, pavadinimu „Nesėkmė – atsarginės durys į sėkmę“. Tai 
puiki knyga, tačiau aš pavadinčiau ją taip: „Nesėkmė – vienintelės 
durys į sėkmę“.

Prisiminkime laiško Romiečiams 6–8 skyrius. Jie išdėstyti 
labai logiškai. 6 skyriuje Paulius kalba apie būtinybę gyventi 
šventai. Mes esame mirę nuodėmei ir prikelti naujam gyvenimui 
Kristuje, todėl, jei gyvename pagal šį savo išpažinimą, turime 
gyventi kitaip. Nesugebėti gyventi šventai reiškia paneigti, jog 
turime amžiną gyvenimą.

7 skyriuje mums primenama, jog neįmanoma gyventi dievotai 
savo jėgomis. Nors mes trokštame gyventi krikščioniškai ir žinome, 
kas teisinga, o kas uždrausta, vis dėlto užsispyrę toliau darome 
bloga ir vengiame to, kas gera ir teisinga. Taip yra todėl, kad kūnas 
silpnas, nepajėgus įvykdyti įstatymo reikalavimų.

8 skyriuje Paulius sako, jog Dievas daugiau nesmerkia mūsų dėl 
nuodėmių, bet davė mums savo Dvasią, kuri suteikia jėgų mums 
įvykdyti tai, ko reikalauja įstatymas, ir ko mes, gyvendami kūne, 
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įvykdyti negalime. Tik patyrę absoliučią nesėkmę mes liaujamės 
stengtis gyventi krikščioniškai savo kūno pastangomis. Dievo 
jėga pasireiškia mūsų silpnume ir mirtyje. Tai tvirtas dvasinio 
gyvenimo principas.

Kai išsižadėdamas Viešpaties Petras krito, jis išmoko svarbią 
pamoką – Dievo darbui atlikti nepakanka žmogaus ryžto, ap-
sisprendimo, jo pastangų ar pozityvaus mąstymo. Dievo darbas 
gali būti atliktas tik Dievo numatytu būdu – nepasitikint savimi 
ir remiantis Jo jėga. Tai turime suvokti ir mes.

Gal tu jau priėjai gilaus nusivylimo tašką? Jei taip, žinok, kad 
taip Dievas nori parodyti, jog tavo pastangos gyventi krikščioniškai 
yra bergždžios. Laikyk save mirusiu nuodėmei ir gyvu teisumui 
per didingą Dievo malonę, – čia yra mūsų stiprybė. Bet Viešpats 
man pasakė: „Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė 
tampa tobula silpnume.“ Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, 
sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas 
silpnas, esu galingas (2 Kor 12, 9–10).

2. Petro kritimas buvo mirtinas smūgis jo išdidumui ir aro-
gancijai. Išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks 
pagarbos (Pat 29, 23). Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems 
teikia malonę (Jok 4, 6).

Nėra veiksmingesnių vaistų nuo išdidumo kaip pažeminimas 
dėl kritimo. Nėra kitos tokios būtinos vadovui savybės kaip nuo-
lankumas. Skaitydami 1 Petro laiško 5 skyriaus pradžią, pastebime, 
kokia romi ir švelni dvasia juntama Petro žodžiuose (1 Pt 5, 1–6).

3. Petras geriau suvokė Dievo malonės gelmes. Išgyventos 
nesėkmės plačiai atveria duris malonei. Išgyvenęs gėdingą kriti-
mą, Petras atrado atleidimą ir atstatymą. Dievo palankumas šioje 
situacijoje buvo ne atlygis už ištikimybę, bet dėl nesėkmės. Malonė 
didesnė už visas mūsų nuodėmes.

Kai suklupę ar nusižengę patiriame Dievo malonę, neįmanoma 
į tai sureaguoti kitaip, kaip tik parodant meilę ir dėkingumą. Kaltė 
niekada nebus teisingas motyvas tarnauti, tačiau malonė įkvepia 
meilę, patį stipriausią motyvą. Tai atskleidžia Petrui ištarti mūsų 
Viešpaties žodžiai: Simonai, Jonos sūnau, ar myli mane? [...] Ganyk 
mano avis (Jn 21, 16).

Galiausiai, patyręs nesėkmę Petras tapo supratingesnis ir 
švelnesnis tiems, kurie, būdami po jo valdžia, taip pat kris. Sunku 
pykti ir būti kietam žmonių, kurie turi tas pačias silpnybes, su 
kuriomis kovojame ir mes, atžvilgiu. Petro nuodėmė nepakenkė 
jo tarnavimui, bet paruošė jį tarnavimui, išmokydama pasitikėti 
ne savimi, bet Dievu. Ji suteikė jam net didesnį motyvą tarnauti. 

Petro suklupimo skausmas
Ši žinia parodo, jog kelias labai siauras, ir juo eiti reikia labai 

atsargiai. Matome du kraštutinumus, kurių reikėtų vengti. Pirmasis –  
tai nenugalimas kaltės jausmas bei neteisingas supratimas, jog 
nuodėmė visiems laikams atskirs mus nuo Dievo valios. Antroji 
klaida yra fatalizmas: „Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Jei Dievas 
įtraukė mano nuodėmę į savo tobulą planą, kam su tuo kovoti?“ 
Nors argumentai gali varijuoti, pasekmės beveik tokios pačios – 
nerūpestingas pritarimas ir susitaikymas su nuodėme.

Dievas neįtraukė mūsų nuodėmių į savo tobulą planą. Taip, 
Dievas panaudoja mūsų nuodėmes, kad Jis būtų išaukštintas ir kad 
tai išeitų į gera Jo vaikams (Rom 8, 28), tačiau jei mes nesisaugome 
nuodėmės, ragausime skaudžias nuodėmės pasekmes.

Nukelta į 24 p.
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Tarp bausmės už nuodėmę ir nuodėmės 
pasekmių yra didžiulis skirtumas. Pakanka 
prisiminti Dovydo atvejį: Dovydo paleis-
tuvystės ir žmogžudystės nuodėmė buvo 
atleista, Dievas pašalino jo kaltę (Ps 51), 
tačiau šių nuodėmių pasekmės buvo skau-
džios: jo sūnus, neteisėtų santykių vaisius, 
mirė (2 Sam 12, 14), o Dovydo namai buvo 
varginami smurto (2 Sam 12, 10–12).

Taip ir Petrui buvo atleista, tačiau liko 
nemalonios pasekmės. Skausmingiausia 
buvo žvelgti į savo brangiausio draugo, kurį 
labiausiai mylėjo, veidą ir matyti Jo sielvartą: 
Petras atsakė: „Žmogau, aš nesuprantu, ką tu 
sakai.“ Ir tuoj pat, dar jam kalbant, pragydo 
gaidys. Tada Viešpats atsigręžęs pažvelgė 
į Petrą. Ir Petras atsiminė Viešpaties žodį, 
kaip Jis buvo jam pasakęs: „Dar gaidžiui 
nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi.“ 
Petras išėjo laukan ir karčiai pravirko (Lk 
22, 60–62). Turbūt nėra didesnio sielvarto, 
kaip savo Viešpaties akivaizdoje suvokti, 
kaip giliai mano nuodėmė Jį nuliūdino. 

Petro atstatymas
Nėra nieko labiau paguodžiančio ir 

nuostabaus, kaip Gelbėtojo darbas atstatant 
Petrą. Tai prasidėjo dar prieš jam išsižadant: 
su įspėjimu nuskambėjo ir pažadas atstatyti. 
Tai prasidėjo nuo Viešpaties Jėzaus užtarimo 
maldos, kad Petro tikėjimas nepalūžtų, kad 
jis atgailautų ir būtų atstatytas.

Galbūt šioje istorijoje nuostabiausia tai, 
kad Raštas nutyli apie pirmąjį Gelbėtojo 
pasirodymą Petrui. Koks grožis atskleidžia-
mas šiame glaustame sakinyje: Jis pasirodė 
Kefui, po to dvylikai (1 Kor 15, 5).

Ką mūsų Viešpats tuomet pasakė Petrui, 
mes niekada nesužinosime. Tai ne mūsų 
reikalas. Tačiau kaip Jėzus asmeniškai ir 
nuoširdžiai kalbėjo Petrui atleidimo, paguo-
dos bei padrąsinimo žodžius, taip Jis siekia 
mūsų, kai patiriame nesėkmes ar esame 
slegiami kaltės. Koks nuostabus Gelbėtojas!

Gyvenimo principai
Ši istorija atskleidžia keletą svarbių 

principų.
1. Dievas žino kiekvieną mūsų žingsnį, 

net suklupimą ir nuodėmę, ir yra tai įtrau-

kęs į savo planus mūsų gyvenimui. Nors 
mūsų motyvai gali būti klaidingi ir mūsų 
veiksmai nepatikti Dievui, tačiau Dievas 
žino, kaip tai panaudoti, kad apreikštų savo 
šlovę ir galiausiai tai išeitų į gera (Pr 50, 20; 
Ps 37, 23–24; Rom 8, 28).

2. Šiame gyvenime mes niekada vi-
siškai nenugalėsime nuodėmės (Rom 7; 
1 Jn 1, 8–10; 2, 1–2).

3. Nors nuodėmė atrodo neišvengia-
ma, jos visuomet reikia vengti ir niekada 
nepateisinti. Dievas niekada nevers mūsų 
nusidėti (Jok 1, 13). Ir šėtonas negali pri-
versti mūsų nusidėti, tačiau jis gali mus 
gundyti (Lk 22, 31–32). Aplinkybės taip 
pat negali priversti mūsų nusidėti (1 Kor 
10, 13). Už nuodėmę moraliai atsakingi 
visuomet esame mes patys.

4. Nors krikščionims visos nuodė-
mės yra atleistos, tačiau skausmingos jų 
pasekmės išlieka (2 Sam 11–12; Lk 22, 61).

5. Suklupimai, nors ir skaudūs, bet 
naudingi. Be to, mes žinome, kad mylin-
tiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo 
tikslu pašauktiesiems (Rom 8, 28). Jokia 
žmogaus nuodėmė negali sutrukdyti Dievui 
įgyvendinti Jo tikslus žmogaus gyvenime 
(prisiminkime pranašą Joną, Abraomą, 
Dovydą, Petrą ir t. t.).

Nuodėmė atneša skaudžius išgyveni-
mus, kurie moko mus ateityje vengti nema-

Biblinis  požiūris   
į  nesėkmę  (II dalis)

lonių pasekmių. Tačiau ji taip pat padeda 
mums giliau suvokti Dievo malonę ir už 
tai dėkoti. 

Jokioje kitoje knygoje nėra taip atvirai ir 
tiek daug kalbama apie žmonių nuodėmes 
bei nesėkmės, kaip Biblijoje. Dažnai mes 
daugiau pasimokome iš savo nesėkmių nei 
iš sėkmės. Nenuostabu, kad apie pranašo 
Jonos sėkmę užsimenama vos ne atsitiktinai, 
tik vienoje eilutėje (2 Kar 14, 25), o visoje 
knygoje aprašoma jo nesėkmė. Tai turėtų 
mums liudyti apie nesėkmės svarbą bei 
aktualumą ir šiuolaikiniam žmogui.

Petro išsižadėjimas padės mums teisin-
gai suvokti ir reaguoti į nesėkmes.

Pirma, mes turime tikėtis nesėkmės. 
Nesakau, jog mūsų požiūris turėtų būti 
negatyvus. Mums nereikia siekti nesėkmės, 
nei jai pasiduoti, bet, kad ir kokias pastan-
gas dėtume, siekdami jos išvengti, ji ateis. 
Suvokimas, jog mes esame „linkę nuklysti“, 
yra stiprus ginklas prieš velnio kėslus. Petrą 
į duobę įstūmė jo pasipūtėliškas pasitikė-
jimas savimi.

Antra, mes turime išmokti žiūrėti į ne-
sėkmę taip, kaip į ją žiūri Dievas. Dažnai tai 
yra nuodėmė, o nuodėmė yra pasibjaurė-
jimas Dievui. Tačiau dėl to ir mirė Kristus. 
Gelbėtojo kraujas nuplauna visas nuodėmes. 
Mums nereikia bijoti bausmės už nuodė-
mes, nes ją atliko mūsų Viešpats. Todėl mes 
galime drauge su Pauliumi džiaugtis: Taigi 
dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra 
Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, 
bet pagal Dvasią (Rom 8, 1). Nuodėmė skau-
dina Dievą, tačiau Dievas vis vien leidžia 
mums kristi ir klysti, kad būtų sustiprintas 
mūsų tikėjimas.

Tėvai, leiskite savo vaikams klysti. Kaip 
Dievas leidžia mums pulti veidu į žemę, kad 
taptume stipresni, taip ir mes turime leisti 
savo vaikams klysti. O kai jie suklys, elkitės 
su jais taip, kaip Dievas elgiasi su jumis. 
Būkite jiems maloningi, nes taip Dievas 
reaguoja į žmogaus patirtą nesėkmę.

Galiausiai, turiu pabrėžti, jog nepa-
prastai svarbu asmeniškai tikėti ir pasitikėti 
Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju. Jei 
atėjai pas Jį, pasitikėdamas, kad Jis mirė 
tavo vietoje ir kentėjo dėl tavo nuodėmių, 
tu niekada nebūsi baudžiamas už jokias 
praeities, dabarties ar ateities nuodėmes. 
Tu būsi taisomas, bet niekada nebūsi bau-
džiamas (Hrb 12, 1–13). 

Iš www.bible.org

vertė Lina Tamonytė
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Rinkis
Šiandien šaukiu žemę ir dangų liudyti 

prieš tave: padėjau prieš tave gyvenimą ir 
mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis 
gyvenimą! (Įst 30, 19).

„Vienas žmogus iš Negua miestelio, 
Kolumbijos pakrantėje, – pasakoja Eduar-
do Galeano, – užlipo iki dangaus. O grįžęs 
papasakojo, kad iš viršaus matė žmonių 
gyvenimą. Sakė, kad esame liepsnelių jūra –  
kiekvienas asmuo žiba tarp kitų tarsi liepsne-
lė. Nėra dviejų vienodų liepsnelių. Yra dide-
lių liepsnų ir mažų liepsnelių, jos įvairiausių 
spalvų. Yra žmonių, kurių liepsnelė rami, 
jos tarsi nė nepaliečia vėjas, o kitų žmonių 
liepsnelės padūkusios, taškosi kibirkštimis. 
Kai kurios liepsnelės – kaip pelkių ugnys –  
nei šviečia, nei degina; o kitos degina gyve-
nimą su tokiu įkarščiu, kad negali į jas žiūrėti 
nemirksėdamas, ir kas prie jų prisiartina, 
užsiliepsnoja.“

„Deginti gyvenimą su įkarščiu“ – nuos-
tabi metafora apie tai, ką reiškia Pakartoto 
Įstatymo knygos patarimas „rinktis gyveni-
mą“. Taip mes pirmiausia kviečiami pažadinti 
apsnūdusias savo sritis ir būti iniciatyvūs, 
neabejingi. „Nesimelsk (galime pridurti –  
nesenk) kambaryje be langų“, – pataria 
Talmudas. Domėkimės (ir įžvalgiai rinki-
mės gerus informacijos šaltinius), aistrin-
gai stebėkime, kas darosi mūsų konvulsijų 
tampomame pasaulyje. Aplankykime vietas, 
kuriose gal niekada nesame buvę: sinago-
gą, mečetę, laboratoriją ar vargingą mūsų 
miesto rajoną. Pasikalbėkime su mėgstan-
čiais kūno auskarus, tatuiruotes ar techno 
muziką. Pasiklausykime kokios šiuo metu 
itin populiarios muzikos grupės įrašų ir 
pasistenkime suprasti jaunus žmones.

Nepulkime fanatiškai, bet išbandykime 
kokį patarimą, kurie šiandien taip klesti (dar 
niekada nebuvo tiek patarinėjama pensinio 
amžiaus žmonėms), apie tai, kaip naudinga 
vaikščioti ar praktikuoti kokią fizinio sporto 
rūšį, kad išliktume kiek galima geresnės for-
mos, miklūs, sveiki ir per daug neįkyrėtume.

Megzkime ryšius su žmonėmis, kurie 
rūpinasi kaliniais, benamiais, emigrantais, 
sunkiai sergančiais  ligoniais, narkomanų 
reabilitacija... Gal dirbantiems kurioje nors iš 
šių sričių ar kokioje nevyriausybinėje orga-
nizacijoje labai praverstų mūsų, nors ir kukli 
pagalba? Bet kokiu atveju tokie ryšiai praplės 
mūsų akiratį ir neleis per greitai pasenti. Ir 
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svarbiausia – visi tie žmonės „apsigyvens 
mūsų maldoje“ ir leis mums toliau girdėti, 
kaip plaka Dievo širdis pasaulyje.

Tačiau kvietimas rinktis gyvenimą turi 
dar vieną ypatybę, kurią priimti sunkiau: 
esame kviečiami savanoriškai „rinktis“ tai, 
ką mums parenka gyvenimas, o per jį – 
gyvenimo Dievas. Metams bėgant, pamažu 
prieiname prie, regis, tokios akivaizdžios 
išvados, kurią stebėtinai sunku suvokti: „Vis-
kas iš karto yra neįmanoma.“ Svajonė apie 
visagalybę išnyksta labai pamažu, kaip ir jos 
„pusseserė“ – apgaulinga iliuzija, kad prieš 
mus visiems laikams yra išskleista didžiulė 
galimybių įvairovė. Visgi tenka susitaikyti, 
jog kai kurioms galimybėms – o greičiausiai 
daugumai jų – jau nebeturime laiko... Kaip 
nepažįstamas prašalaitis į mūsų duris pasi-
beldžia žodžiai „Jau niekada“. Pavyzdžiui, 
aš vis ketinau, „kai turėsiu laiko“, išmokti 
vairuoti, kol staiga suvokiau, kad jau nebe tas 
amžius. Daugelį metų puoselėjau mintį gerai 
kalbėti angliškai, tačiau realistiškas žvilgsnis 
privertė mane šios svajonės atsisakyti: juk po 
šitiek pastangų anglakalbiai mane supranta 
tik tuomet, kai sakau elementarias frazes, 
tokias kaip „I have a dog“ arba „My tailor 
is rich“, kurios paprastai jų nelabai domina.

Taip atsiveria galimybė lavintis sutelkti 
dėmesį – sutelkto dėmesio naudą suvokė jau 
Jonas Avilietis XVI amžiuje: „Kaltinkime 
patys save, kad, norėdami žiūrėti į visas 
puses, nenukreipiame žvilgsnio į Dievą ir 
nenorime užmerkti į kūrinius žvelgiančios 
akies, kad visomis savo mintimis žiūrėtume 
tik į Jį. Lankininkas užmerkia vieną akį, kad 
antrąja geriau matytų ir pataikytų į taikinį, 
tai nejaugi mes neužsimerksime viskam, 
kas mus žaloja, kad geriau pataikytume, 
pagautume ir „sumedžiotume“ Viešpatį? Tie, 
kas norite pasiekti Dievą, imkite ir surinkite 
savo meilę, įtvirtinkite ją Dieve.“

Tik tarp mūsų ir lankininko yra vienas 
skirtumas: viena yra savanoriškai užmerkti 
vieną akį ir kas kita, kai akis (galimybės, pasi-
rinkimai, perspektyvos...) „užsiveria“ be tavo 
valios, kai vieną rytą atsibundi tapęs „viena-
akiu lankininku“, kuris nesvarsto sau laisvai, 
ar užmerkti vieną akį, nes tiesiog nebegali 
jos atmerkti. Tokią akimirką galime reaguoti 
dvejopai: be galo, be krašto skųstis dėl prarasto 
regėjimo arba pasinaudoti šia aplinkybe ir su-
telkti dėmesį į „taikinį“, kuris galiausiai mums 
pasirodo kaip „vienintelis būtinas“.

François Mauriacas sakė, kad laiko 
bėgsmas sukėlė jam absoliutų abejingumą 
viskam, kas jį blaškė ir atitraukė nuo vie-
nintelės minties. Svarbiausia yra pasirinkti 
teisingą „taikinį“, į kurį sukaupsime visą savo 
dėmesį: jei „vienintelė mintis“ yra Viešpats 
ir Jo Karalystė, galime svetingai atverti duris 
viskam, kas apriboja mūsų būties horizontą, 
nes tai, kas iš pirmo žvilgsnio mus riboja, iš 
tikrųjų daro mums didžiulę paslaugą – „su-
renka ir įtvirtina mūsų meilę“. Tačiau tam 
turime išsiugdyti įsitikinimą, kurį turėjo 
Jėzus, kad Dievas nuolat dirba mumyse (Jn 5, 
17) ir kad „ne mūsų nosiai“ Jam nurodinėti, 
kaip tą daryti. Kaip molis nereikalauja, kad 
puodžius jam atsiskaitytų dėl suteikiamos 
formos, ir nenurodinėja, kada šis turi už-
baigti darbą (plg. Iz 45, 9–11).

Paskutinis mūsų gyvenimo etapas gali 
būti kupinas jaudinamų įspūdžių, jei leisime, 
kad Dievas mus lipdytų per šį „pasyvumą 
dėl sumenkimo“. Taip galime pažinti savo 
pačių būtį – taip pat ir kūniškumą – ir tą 
slėpinį, kad Dievas mus praturtina kaip tik 
per neturtą (plg. 2 Kor 8, 9). Ir jei įsigud- 
riname suartėti su vargšais, jie gali tapti 
geriausiais mūsų mokytojais.

Tema diskusijai. Papasakokime, kaip 
priimame savo svetainėje poną Jau Niekada 
ir ponią Anksčiau Aš... Nes jų pasitikti galime 
išleisti ponią Nostalgiją ir poną Kartėlį, tuomet 
ši viešnagė bus kupina atodūsių, kaltinimų ir 
skundų. Tačiau turime ir kitokių galimybių, 
pavyzdžiui, išleisti šaunuolį Humoro Jausmą, 
kuris išlekia vizgindamas uodegą bei lyžčioda-
mas svečius ir primena, kad jau nuo Atapuercos 
laikų žmonės sensta, ir nieko čia tokio, tik miršta, 
ir tiek (Atapuerca – ola Ispanijos šiaurėje, ku-
rioje rasti seniausi Europoje gyvenusių žmonių 
protėvių palaikai – 1,2 mln. metų senumo, –  
vert. past.)

Gali būti, kad „Atapuercos argumen-
tas“ įtikins ne visus. Tad galima paskaityti 
ir pakomentuoti šį nuostabų Teilhardo de 
Chardino tekstą: „Mano Dieve, padaryk taip, 
kad, atradęs džiaugsmą, kaip panaudoti visą 
augimą, leisčiau Tau augti manyje, ramus 
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įžengčiau į šį paskutinį bendrystės etapą, 
kuriame Tavyje sumažėdamas Tave laimėsiu. 
Po to, kai atradau, kad Tu esi Tas, kuris yra 
daugiau nei aš pats, padaryk taip, kad mano 
valandai išmušus, atpažinčiau Tave kiekvie-
noje galioje, svetimoje ir priešiškoje, regis, 
norinčioje mane sunaikinti ir pakeisti kitu. 
Kai mano kūne (ir dar labiau mano dvasioje) 
ims ryškėti susidėvėjimas dėl amžiaus, kai 
užgrius iš išorės arba man iš vidaus gims 
mus sumenkinanti ar nusinešanti negalia, 
tą skausmingą akimirką, kai staiga suvoksiu, 
jog esu ligotas ir senstu, ir svarbiausia – tą 
akimirką, kai pajusiu, kad sprūstu iš savęs 
paties ir esu pasyvus didžių ir nepažįstamų 
mane suformavusių galių rankose, Viešpatie, 
šiomis tamsos akimirkomis padaryk taip, kad 
suprasčiau, jog tai Tu (ir tebus mano tikėjimas 
pakankamai stiprus) skausmingai praskiri 
mano būties skaidulas, kad prasiskverbtum iki 
pat mano kaulų smegenų esmės ir nusineštum 
mane su savimi. Mano Viešpaties energija, 
neatremiama gyva galia, Tu esi stipresnioji 
iš mūsų dviejų, tad Tau priklauso dovana 
sudeginti mane vienybėje, kuri mus turi su-
jungti draugėn. Duok man tai, kas pranoksta 
malonę, kurios meldžia visi tikintieji. Negana, 
kad mirčiau priimdamas Komuniją. Išmokyk 
mane priimti Komuniją mirštant.“

Lauk manęs
Pasiruošk rytojaus rytui, o ryto metą 

užkopk į Sinajaus kalną ir lauk manęs. [...] 
Viešpats, nužengęs debesyje, buvo ten su juo 
ir ištarė savo vardą „Viešpats“ (Iš 34, 2. 5).

Paskirtas asmeninis pasimatymas pa-
verčia gyvenimą laukimu – panašiai veikia 
ir daugybė kitų biblinių įvaizdžių, kuriais 
stengiamasi pažadinti mums viltį. Bet tam 
turime save įtikinti, kad Biblijos veikėjų 
istorija yra ir mūsų istorija, ir kad ten, kur 
kalbama apie jų laukimą, galvoje turimas ir 
mūsų laukimas. Jei mumyse gyvas šis tikėji-
mas, jausimės kaip Mozė – lipantys į kalną 
susitikti su Dievu. Būsime tie pakviestieji į 
svečius, kurie puošiasi puotai pas Karalių, 
ar tas valstietis, kuris nekantriai laukia der-
liaus nuėmimo valandos, ar moteris, narsiai 
kenčianti gimdymo skausmus, iš anksto mė-
gaudamasi džiaugsmu rankose laikyti savo 
kūdikį. Mes liksime budrūs, įsmeigę akis į 
nakties tamsą kaip merginos, laukiančios 
pasigirstant ateinančio sužadėtinio žingsnių, 
arba džiūgaudami grįšime į lauką, dėl kurio 

pardavėme viską, ir kuriame mūsų laukia 
paslėptas lobis.

„Dangaus karalystė, – galėjo pasakyti 
Jėzus, – yra kaip po ilgos kelionės po sveti-
mus kraštus grįžtantis į savo šalį žmogus, 
kuris iškeičia visus savo pinigus į vienintelę 
nuo šiol galiosiančią valiutą.“ Pauliui nekyla 
jokių abejonių dėl to, kokia tai bus valiuta: 
Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė –  
šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė (1 
Kor 13, 13).

Vienas pasakojimas iš Dykumos Tėvų 
gyvenimo byloja, kaip kartą abba pasiuntė 
jauną mokinį aplankyti kito brolio, turinčio 
daržą Sinajuje. Atėjęs pas daržo savininką, 
jaunasis mokinys paprašė: „Tėve, gal turi 
daržovių, kurias galėčiau nunešti savo moky-
tojui?“ – „Žinoma, sūnau, imk, kiek tik nori.“ 
Jaunasis mokinys pridūrė: „O gal čia yra ir šiek 
tiek gailestingumo, Tėve?“ – „Ką sakai, mano 
sūnau?“ Jaunuolis pakartojo: „Klausiu, ar čia 
yra šiek tiek gailestingumo, Tėve...“ Net tris 
kartus pakartojo jaunuolis tą patį klausimą, 
bet daržo savininkas nežinojo, ką atsakyti. 
Galiausiai sumurmėjo „Tepadeda tau Dievas, 
mano sūnau!“ ir, pasiėmęs ryšulėlį, paliko 
daržą – išėjo į dykumą, sakydamas: „Einam 
Dievo gailestingumo ieškoti. Jei negalėjau 
duoti atsakymo jaunam broliui, ką darysiu, 
kai pats Dievas mane klausinės?“

„Šiek tiek gailestingumo“ – tai ir yra ta 
drachma, kurios Dievas, kaip namus šlavusi 
moteris, ieškos kiekviename mūsų kampe-
lyje. Tai ir yra tas talentas, kurį skubėsime 
leisti į apyvartą, kol dar negrįžo iš kelionės 
Šeimininkas ir nepareikalavo jo grąžinti. 
Tai – ir vienintelė išmintinga investicija, 
tokia kaip investicija ano administratoriaus, 

mokėjusio įsiteikti turėsiantiems jį priimti, 
ir taip pelniusio savo Pono padėką.

Tačiau tam reikia, kad teologinis gyve-
nimas suteiktų mūsų šlubuojančiam ritmui 
„kreiserio greitį“ ir mes išmoktume gyventi 
kaip dangaus piliečiai, kurie laukia Išgelbėtojo, 
Viešpaties Jėzaus Kristaus (Fil 3, 20). Nes 
viltis, mažiausioji iš trijų, bet palaikanti kitas 
dvi, anot Péguy, mus kantriai moko naujo 
veikimo būdo, kurio esmė yra būti ir laukti.

Nežinau, kas nutiks kitapus,
kai visa, kas mano, pasvirs
amžinybės link.
Vien tikiu,
vienintelis dalykas, kuriuo tikiu,
tai, kad manęs laukia meilė.
Prašau, nekalbėkit man apie šlovę,
nei apie palaimintųjų garbinimą,
nei apie angelus.
Vienintelis dalykas, kurį galiu daryti, 
tai – tikėti,
užsispyrusi tikėti,
kad manęs laukia meilė.
Šie žodžiai, bylodami mums apie tą 

tikrumą, kad Dievas, kuris laukia mūsų, 
pranoks visus mūsų lūkesčius, pakreipia 
mūsų troškimą ir mūsų laukimą kita vaga. 

Pasiruošk rytojaus rytui, o ryto metą 
užkopk į Sinajaus kalną ir lauk manęs. [...]
Viešpats, nužengęs debesyje, buvo ten su juo 
ir ištarė savo vardą „Viešpats“ (Iš 34, 2. 5). Gali 
būti sunku kopti aukštyn į kalną ir laukti viršū-
nėje, nežinant, kiek dar užtruks nenumatomas 
Dievas, ir dar sunkiau sutikti įžengti į Jo debesį.

Tačiau Viešpats ateis į pasimatymą – juk 
tai Jis jį paskyrė – ir pasiliks su mumis. Mes 
ištarsime Jo vardą, o Jis ištars mūsiškį.

Iš ispanų kalbos vertė Jūratė Micevičiūtė

bernardinai.lt

Kaip  norėčiau  pasenti  (III  dalis)
Atkelta iš 25 p.
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Daiva, kas nutiko, kad nuspren-
dėte emigruoti?  
Į Airiją mūsų šeima išvyko 

2006 metais dėl įvairių krizinių situacijų. 
Vyras išgyveno dvasinę krizę, tad ištiko ir fi-
nansinė krizė. Ieškojome išeities. Trokšdama 
palaikyti šeimą, ieškojau, kur galėčiau dirbti, 
meldžiausi, klausdama Dievo. Netikėtai 
pradėjau sapnuoti sapnus, kad angliškai 
kalbantys žmonės kviečia mane atvažiuoti 
pas juos, bet aš nemokėjau angliškai... Vis 
dėlto pradėjau mąstyti, kur važiuoti, ir viena 
sesuo, jau kelerius metus gyvenusi Dubline, 
pasakė, kad galbūt čia vyras rastų darbą. 
Širdyse radome atgarsį, pagalvojome, kad 
galbūt Dievas kviečia vykti į užsienį, nes 
Lietuvoje išgyvenome tikrai didelę krizę, net 
mąstėme apie skyrybas. Išties išvykus į Airiją 
atsistatė mūsų šeimos santykiai, finansiniai 
santykiai ir santykiai su Dievu – drauge 
su vyru pradėjome melstis, ieškoti Dievo. 

Jūsų tikėjimo kelionė prasidėjo Lie-
tuvoje?

Taip. Aš įtikėjau Kristų 1991 m., vyras –  
1995 m. Kėdainių bažnyčioje „Tikėjimo žo-
dis“. Visuomet tarnavau – šlovinimo grupėje, 
vedžiau namų grupelę. Vieną grupelę turė-
jau net Kėdainių rajone, kaime. Esu baigusi 
„Tikėjimo žodžio“ Biblijos mokyklą, pirmąją 
Tarnystės mokyklą. Vyras taip pat mokėsi ir 
baigė Biblijos mokyklą, Tarnystės mokyklą, 
tarnavo tvarkdariu, taip pat tarnavo vaikams. 

Vadinasi, noras gyventi aktyvų dvasinį 
gyvenimą nedingo ir išvykus svetur? Ar 
nuvykę į Airiją radote lietuvišką krikš-
čionių bendruomenę? 

Atvažiavę į Airiją ir sutikę daug lietuvių 
ir tikėjimo namiškių, pamatėme lietuviškos 
bendruomenės poreikį ir pradėjome rinktis 
pas mus namuose. Rinkdavomės pas mus 
kiekvieną sekmadienį: šlovindavome, mels-
davomės, skaitėme Šventąjį Raštą, dalijomės 

Pažintis  su  lietuviška  
evangeline  bažnyčia  Dubline
Nemažai lietuvių dėl įvairių gyvenimo aplinkybių emigruoja į užsienį. 
Natūralu, kad atsidūrę svečioje šalyje tautiečiai ieško savo bendruo-
menės. Iš poreikio ne tik bendrauti, bet ir ieškoti Dievo 2008 m. susi-
būrė nauja evangeliška lietuvių bažnyčia Airijoje, Dubline. Apie šią 
bažnyčią kalbamės su jos vadove Daiva Smelova. 

žodžiu... Taip rinkomės maždaug metus. 
Supratome, kad negerai rinktis vien 

namuose, todėl pradėjome lankyti didesnę 
airišką Šventojo Morkaus  bažnyčią, kurioje 
yra apie 3 000 žmonių. Nors mums buvo 
gerai, bet jautėmės kaip lašas jūroje, be to, 
ne visi tautiečiai suprato angliškai. Susidėję 
nusipirkome vertimui reikalingą įrangą, bet 
vis tiek susirinkę namuose pasvajodavome, 
kaip gerai būtų lankyti lietuvišką bendruo-
menę. Nusprendėme dėl to melstis. 

Meldėmės dvi šeimos. Maldoje klausėme 
Dievo: ar mums integruotis į kokią nors 
airišką bendruomenę, ar burti lietuvišką? 
Ieškojome Dievo valios mums, lietuvaičiams. 

Taip pat ėmėme ieškoti patalpų ben-
druomenei. Dubline išsinuomoti patalpas 
labai sunku, tad mūsų paieškos buvo nesėk- 
mingos. Kreipėmės ir į tą bendruomenę, 
kurioje dabar renkamės, – „Grace“ (Malo-
nės) bažnyčią, bet tuo metu jie ketino griauti 
pastatą ir statyti naują, tad ir ten patalpų išsi-
nuomoti nepavyko. Bet jų statybos užsitęsė, ir 
2010 m., atvykus pastoriui Giedriui Saulyčiui, 
mes vėl nuėjome į „Grace“ bažnyčią pasitei- 
rauti dėl patalpų. Prisistatėme, kad daugelis 
mūsų, kurie tuo metu norėjo rinktis, yra iš 
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios, ir ta „Grace“ 
bendruomenė atvėrė mums duris. 

2010 m. atvykus Giedriui Saulyčiui mes 
įgavome drąsos ir vėl susibūrėme. Prieš 
tai pas mus viešėjo ir pastorius Gabrielius 
Lukošius, ir Kėdainių bažnyčios pastorius 
Alvydas Stankevičius su žmona Laima. Visus 
susibūrimus organizuodavome mes su vyru, 
bet tai buvo vienkartiniai susibūrimai – tik 
tam vienam kartui išsinuomodavome kokią 
nors patalpą ir susirinkdavome. 

Norėjosi, kad kas nors iš bažnyčios 
vyresniųjų jus paglobotų?

Taip. Norėjosi, kad būtų kaip Lietuvo-
je, norėjosi bendruomenės. Kėdainiuose, 

kur mes su vyru lankėme bažnyčią, buvo 
labai draugiška bendruomenė, tad gyve-
nant Airijoje mums bendruomenės labai 
trūko. Atvykus į Airiją, pirmus mėnesius 
aš vis raudodavau. Sugiedu giesmę „Būk 
sveika, bažnyčia“, ir pasipila ašaros... „Dieve, 
sakau, man reikia bažnyčios. Aš negaliu be 
bažnyčios gyventi...“ 

Taip 2010 m. spalio 3 d. įvyko susirin-
kimas, kurio metu drauge su Giedriumi 
Saulyčiu paskelbėme Evangelišką Dublino 
lietuvių bendruomenę. Žmonių susirinko 
nemažai – 25 ar 30. Bet kai pradėjome rinktis 
kiekvieną sekmadienį, žmonių sumažėjo... 
Ir dabar mūsų bendruomenė nėra didelė: 
kartais ateina 15–20 žmonių, bet niekada ne-
būna mažiau nei 12 (kaip 12 Jėzaus mokinių). 

Kaip jūs tapote šios bažnyčios vy-
resniąja?

Pirmus metus neturėjome vietinio lyde-
rio, tad kažkam reikėjo imtis organizacinių 
darbų, o savanorių nebuvo daug. Kadangi 
bažnyčia visuomet mums rūpėjo, tai mūsų 
šeima savanoriškai ėmėsi šios iniciatyvos. Taip 
bendruomenės žmonės ir „Tikėjimo žodžio“ 
pastorių taryba paskyrė mane vyresniąja.

Kaip sekėsi prižiūrėti naują bažnyčią?
Būna tikrai nelengva, nes čia susirenka iš 

Lietuvos emigravę žmonės, turintys didelių 
finansinių skolų, išsiskyrę, vieniši... Suprantu, 
kad mes turime malonę patarnauti tokiems 
žmonėms, nes patys tuo keliu jau ėjome. 

Be to, žmonės emigracijoje migruoja. 
Jau atrodo, kad susibūrė šlovinimo grupė, 
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bet staiga kas nors išvažiuoja: grįžta į Lietuvą 
arba vyksta kur nors kitur... Nėra pastovu-
mo, ir tai yra vienas iš sunkumų. 

2010–2014 m. gyvenome nuo susirinki-
mo, kai atvažiuodavo koks nors pastorius, iki 
kito tokio susirinkimo. Pastoriai iš Lietuvos 
mus lankydavo kartą per mėnesį. Žinoma, 
smagu, kai kas nors atvažiuoja, tada tas 
susirinkimas būna tarsi šventė, bet trūko 
pastovesnio bendravimo.

2014 m. pradėjome mąstyti, kad galime 
gyventi savarankiškai. Mes visi meldėmės, 
klausdami Dievo, ką daryti, ir visi vienbalsiai 
nutarėme, kad reikia atsiskirti nuo „Tikėjimo 
žodžio“ bendrijos ir pradėti gyventi savaran-
kiškai. Tie metai, kai atsiskyrėme, irgi buvo 
labai sunkūs, nes mūsų bendruomenė skilo...

Praėjusiais metais pradėjome kviesti 
įvairių bendruomenių pamokslininkus. 
Buvome pakvietę ir iš sekmininkų bendruo-
menės. Mes tiesiog ieškome savo tapatybės, 
savo pašaukimo. 

Kaip apie jūsų bendruomenę sužino 
kiti tautiečiai? 

Daugiausia sužino per pažįstamus ir drau-
gus, taip pat visada yra skelbimas vietiniame 
laikraštyje „Lietuvis“, kartais žmones pas mus 
nukreipia ir „Grace“ bendruomenė, nes ta 
bažnyčia yra centre. Taip pat esame užmezgę 
bendrystę su lietuvių bendruomene, kuri 
organizuoja „Lyrikos vakarus“ mūsų nuomo-
jamose „Grace“ bažnyčios patalpose. Mes taip 
pat dalyvaujame jų renginiuose. Visai neseniai 
taip prie mūsų prisijungė vienas gitaristas. Keli 
žmonės apie mūsų bendruomenę sužinojo ir 
pas mus atėjo, perskaitę laikraštį „Ganytojas“ –  
tad dėkojame ir jūsų redakcijai.

Su „Grace“ bendruomene užsimezgė 
graži draugystė. Mes kviečiame šios ben-
druomenės pastorių  pamokslauti, taip pat 
dalyvaujame jungtiniuose tarnavimuose, 
kuriuose dalyvauja lietuvių, airių ir rumunų 
bendruomenės. Tokie tarnavimai vyksta kas 
du mėnesius. Kai būna toks susirinkimas, 
atskiro lietuvaičių susirinkimo nedarome –  
dalyvaujame jungtiniame: šloviname, klau-
somės angliškai pamokslaujamo žodžio – 
pamokslauja „Grace“ arba didelės rumunų 
bendruomenės pastorius, o mes dažnai 

patarnaujame kaip šlovintojai – Dievas 
suteikė mums šią dovaną. 

Renkatės tik sekmadieniais ar susitin-
kate dar ir paprastomis dienomis?

Renkamės ne tik sekmadieniais baž-
nyčioje. Renkamės dar ir namuose – daž-
niausiai rinkdavomės mūsų namuose, bet 
dabar su vyru važiuojame pas vieną neseniai 
įtikėjusią šeimą – vedame jiems Alfa kursą. 
Jie tiesiog geria Dievo žodį, nori kalbėti tik 
apie Jėzų ir Dievą. Jie mus labai įkvepia. 
Vasarą surengėme ir vandens krikštą.

Gal bandėte daryti ir evangelizacijas?
Su keliais žmonėmis buvome prisijungę 

prie „Trinity“ (Trejybės) bažnyčios, kurios 
nariai eina į gatves, pas benamius. Kalėdų 
metu bažnyčia paruošia dovanėles, o mes 
jas tiems benamiams dalijome.

Esame darę tokią akciją centre, kai keli 
šlovina, keli dalijame bukletus ir kviečiame 
į bažnyčią. Yra buvę, kad žmonės tiesiog 
gatvėje meldėsi atgailos malda. Apie pusę 
metų mes rengdavome tokias mažas evan-
gelizacijas, bendruomenę buvo pradėję 
lankyti žmonės, turintys priklausomybių... 
Kol kas dabar niekur neiname, ieškome, 
kaip stiprinti pačią bendruomenę. 

Kai lankėtės Lietuvoje, Šiaulių baž-
nyčioje, kalbėjote apie Tėvo meilę. Ar 
tai kalbate ir savo bendruomenėje? Koks 
žodis skamba jūsų bendruomenėje?

Pažintis  su  lietuviška    
evangeline  bažnyčia  Dubline

Taip, kalbame, kad Tėvas myli ir mes 
visi esame priimti. Mes patys esame patyrę 
priėmimą iš airių – pačioje Airijoje juntamas 
priimtinumas kitataučiui. Ir „Grace“ ben-
druomenė leidžia patirti, kad tu esi priimtinas 
su visomis problemomis. Žmonės padeda, 
priima tave tokį, koks tu esi, ir nežiūri į tave 
kreivai. Jie ir į turtingą, ir į vargšą žiūri vie-
nodai. Taip ir Dievas mus myli ir vienodai 
žiūri į mus visus. Kai išgyveni priėmimą, 
atrodo, kad Dangus atsivėręs.

Tu esi priimtinas toks, koks esi. Tai ir 
kalbame mūsų bendruomenėje. Taip pat 
kalbame, kad keistumės patys ir priimtume 
kitus.  Be to, nagrinėjame Laišką romie-
čiams – apie Dievo malonę. Dalijamės savo 
įžvalgomis, kad esame teisūs, nepaisant visų 
mūsų darbų. Ir, kaip jau minėjau, dedame 
pamatus: rengiame Alfa kursą, mokome 
žmones melstis. 

Pačioje pradžioje susibūrėme visi „sen-
tikiai“, bet dabar yra daugiau naujai įtikė-
jusiųjų, kurie turi daug įvairių klausimų, 
jiems viskas įdomu, jie užsidegę ieškoti 
Dievo. Dėl to labai džiaugiamės. 

Kokios jūsų bažnyčios svajonės arti-
miausiems metams?

Svajojame, kad bendruomenė augtų 
ir stiprėtų, kad atrastume savo pašaukimą. 
Taip pat raginame melstis. Meldžiamės ir 
namie susirinkę, ir bažnyčioje, bet dėl darbų 
ar nuovargio žmonės ne visada gali ateiti į 
tokius susirinkimus... Naujai įtikėję žmonės, 
atrodo, niekad nepavargsta – ir į maldas, ir į 
studijas atbėga... Džiaugiamės bažnyčia, bet 
rūpintis bendruomene tikrai nėra lengva. 

Dėkoju už mintis. Linkime stiprybės 
ir Dievo malonės. 

Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Reformacija ir politinės 
minties kaita. Kalvino 
politinės idėjos
J. Kalvino veikla ir raštai atskleidžia jo 

didelį susidomėjimą politikos klausimais. 
Tai patvirtina gausybė jo laiškų, adresuotų 
įvairių Europos tautų didikams, bei jo svar-
biausi teologiniai kūriniai. Jo žymiausias 
veikalas Institutio Christianae religionis 
(liet. Krikščioniškos religijos pagrindai) už-
baigiamas skyriumi, pavadintu „Pilietinis 
valdymas“1. J. T. McNeillas2 šį skyrių vadina 
pačiu įspūdingiausiu knygoje. Šis faktas 
atskleidžia, kad Kalvinas politiką priskyrė 
prie teologinių temų. Jo Reformacijos gyni-
mo programos dalis buvo reformatoriškos 
politinės koncepcijos sukūrimas. Politinio 
pobūdžio pasvarstymų galima aptikti jau 
Institutio įžangoje, skirtoje karaliui Pranciš-
kui I. Valdovas raginamas pripažinti Kristaus 
valdžią; taip pat teigiama, kad karaliaus 
tikrasis didingumas atsiskleidžia tada, kai 
jis pripažįsta esąs „Dievo tarnas“, kuris savo 
pareigas atlieka vadovaudamasis Dievo 
žodžiu. Apie politinį valdymą taip pat kal-
bama knygos skyriaus „Apie krikščionio 
laisvę“ pabaigoje3. 

Ženevos reformatorius, panašiai kaip 
ir Liuteris, buvo įsitikinęs, kad valstybė yra 
paties Dievo sumanymas; ji yra žmonijos 
normalaus egzistavimo garantas, fizinių 
poreikių bei tvarkos užtikrintoja: 

„[Pilietinės tvarkos] atsisakymas yra 
nežmoniškas barbariškumas. Nes žmonėms 
tokia tvarka reikalinga nemažiau kaip duona, 
vanduo, saulė ir oras, o jos vertingumas dar 
didesnis“4. 

TOMAS DIČIUS

Reformacijos  įtaka  Vakarų  
kultūros  pokyčiams  (VI  dalis)

Valstybė, kaip ir Bažnyčia, yra dieviš-
kos kilmės, abi lygiai svarbios ir turi savo 
atskiras kompetencijos sritis. Kalvino mo-
kyme dvasinė ir pasaulietinė valdžios aiškiai 
atskiriamos viena nuo kitos. Laikmetyje, kai 
valstybė ir bažnyčia buvo glaudžiai tarpu-
savyje per sipynusios, tokios pažiūros buvo 
labai drąsios. Viena esminių reformatoriaus 
idėjų – Dievas yra vienintelis valdovas tiek 
danguje, tiek žemėje, Jis turi vadovauti ir 
bažnyčiai, ir valstybei, naudodamas jas kaip 
dvi rankas, kad įgyvendintų savo valią. Nei 
viena iš šių rankų nėra svarbesnė ar prana-
šesnė už kitą:

„Bažnyčia neturi teisės naudoti kalaviją, 
kad kažką baustų ar apribotų, neturi valdžios 
priversti, ji neturi nei kalėjimų, nei baudžia-
mųjų priemonių, kokias turi magistratas. Jos 
uždavinys yra ne bausti nusidėjėlius prieš jų 
valią, bet skatinti savanorišką atsivertimą. 
Šios dvi funkcijos yra visiškai skirtingos, nes 
nei Bažnyčia neturi teisės perimti magistrato 
funkcijų, nei magistratas perimti Bažnyčios 
kompetencijų“5. 

Pasaulietinė valdžia ir bažnyčia vykdo 
tą patį uždavinį – įgyvendina Dievo valdžią 
žemėje, pasitelkdamos kiekvienai suteiktus 
skirtingus resursus ir įgaliojimus. Šios dvi 
institucijos papildo viena kitą, o ne konku-
ruoja tarpusavyje. 

Pakviestas į Ženevą įgyvendinti refor-
mų, Kalvinas pirmiausia pasiūlė įsteigti 
konsistoriją – bažnyčios valdymo organą, 
kurio uždavinys buvo prižiūrėti bažnytinę 
drausmę. Į konsistorijos sudėtį buvo įtraukti 
ne vien tik pastoriai, bet ir dvylika magis-
trato (miesto valdymo organo) narių. Iš 
pradžių Kalvinas norėjo, kad konsistorija 
turėtų teisę šalinti asmenis, kurių elgesys ir 
religinės pažiūros pasirodytų nepriimtinos, 
tačiau magistratas pareikalavo šios teises 
sau, palikdamas konsistorijai teisę tik teikti 
pasiūlymus ir rekomendacijas6. Taigi Žene-

voje šių dviejų institucijų kompetencijos ir 
funkcijos dažnai persipindavo ir konku-
ruodavo. Pamokslininkai nuo sakyklų ne 
kartą kritikavo miesto valdžios veiksmus, o 
valdininkai reikalaudavo dvasininkų veiklos 
ataskaitų7. Valdininkai nustatydavo pastorių 
atlyginimus, patvirtindavo naujų bažnyčios 
tarnautojų paskyrimą, parinkdavo jiems 
parapijas. Miesto valdžia patvirtino tikėjimo 
išpažinimą ir bažnytinius įstatus, tokiu būdu 
suteikdama jiems juridinį statusą. 

Kalvino laikų Ženevos bažnyčią galima 
apibūdinti kaip valstybinę bažnyčią, tačiau 
santykių modelis tarp šių institucijų buvo 
kitoks nei katalikiškose šalyse. Kalvino su-
kurti teoriniai pagrindai paveikė šių santy-
kių kaitą: laikui bėgant valstybė vis mažiau 
buvo tapatinama su konkrečia bažnyčia, o 
bažnyčios tapo vis labiau autonomiškos ir 
nepriklausomos, kol galiausiai XVIII a. jos 
atsiskyrė ir de jure, ir de facto. 

Kalvino Institutio taip pat galima atrasti 
pamąstymų apie įvairias valdymo formas. 
Kaip ir bažnytiniame, taip ir politiniame 
valdyme jis išreiškė palankumą kolektyvi-
niam, o ne individualiam valdymui. Kadangi 
absoliučią valdžią turintys monarchai dažnai 
linkdavo į tironiją ir jų poelgius motyvuoda-
vo asmeniniai, o ne visuomeniniai interesai, 
toks valdymo modelis, Kalvino nuomone, 
yra labiausiai nepatikimas. Jo negatyvus 
santykis į monarchizmą kilo ir iš gilaus 
žmogaus prigimties nuodėmingumo suvo-

1 Calvin J., Institutio Christianae religionis, IV, 20, 
1-32.

2 Макнил Дж. Т., „Введение к американскому 
изданию 1960 года“, in Кальвин Ж., Наставление 
в христианской вере т. 1, кн. 1-2. Москва: РГГУ, 
1998-1999.

3 Calvin J., Institutio, III, 19, 15.

4 Calvin J., Institutio, IV, 20, 3.

5 Calvin J., Institutio, IV, 11, 3.

6 Мак-грат А., Богословская мысль реформации. 
Одесса: Богомыслие, 1994, p. 262.

7 Grear W. J., Reformatorius Jonas Kalvinas, Vilnius: 
Reformatų literatūros centras 2012, p. 95.; Шафф 
Ф., История христианской церкви, т. VIII. С.-
Петербург: Библия для всех, 2012, p. 300.
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kimo. Kiekvienas žmogus yra sugedęs ir per 
daug silpnas, kad galėtų tinkamai atlaikyti 
išbandymą valdžia. Todėl geresnis valdymo 
modelis yra tas, kur valdžia padalijama – 
aristokratija arba demokratija:

„Ydingumas, kylantis iš žmogaus nuodė-
mingumo, yra priežastis, kodėl pakančiausia 
ir saugiausia valdymo forma yra kolektyvinė, 
kur vienas kitam gali padėti ir patarti. Ir jei 
kuris iš grupės per daug pasiaukštintų, kiti 
galėtų pasergėti ir tokį sustabdyti“8. 

Kalvino ginamas pliuralistinio val-
dymo ir broliško tarpusavio pataisymo 
principas, kuris turėjo persmelkti visas 
bažnyčios ir valstybės organizacines struk-
tūras, buvo taikomas Ženevoje bažnyčios 
tarnautojų ir magistrato narių nuolatinių 
posėdžiavimų metu9. Jis įsteigė Mažąją 
tarybą, kuri rinkdavosi kas mėnesį (arba 
kas ketvirtį) vien tik tam, kad uždarame 
susirinkime dalyviai laisvai galėtų išsa-
kyti kritiką vienas kitam, įsipareigodami 
neviešinti pokalbių10. 

Reziumuojant Institutio skyrius (IV t. 
III–V sk.), kur išsamiai gvildenami bažny-
čios valdymo modeliai ir tarnautojų paskyri-
mo tvarka, galima konstatuoti, kad Kalvinas 
negatyviai vertino vieno žmogaus domina-
vimo modelį, o palankiausiai – kolektyvinį. 
Jis pritaria bažnyčios tėvui Kiprijonui, kad 
pirmųjų amžių bažnyčios demokratinis 
valdymas buvo Dievui patinkanti tvarka: 

„Iš tikrųjų dieviškos kilmės yra tokia 
tvarka, pagal kurią bažnyčios tarnautojas 
išrenkamas iš kitų kandidatų visos tautos aki-
vaizdoje tam, kad visų tikinčiųjų pritarimas 
patvirtintų išrinktojo dorybes ir reikiamas 
savybes [...] ir tam, kad bendras išrinkimas 
būtų teisingas ir teisėtas“ 11.

Reformacijos  įtaka  Vakarų  
kultūros  pokyčiams  (VI  dalis)

Demokratiniai santykiai Ženevos baž-
nyčioje buvo palaipsniui įgyvendinami va-
dovaujantis vienu svarbiausiu Reformacijos 
principu – visuotine tikinčiųjų kunigyste. Šis 
principas kartu su dviejų karalysčių teorija 
buvo pasiskolinti iš Liuterio. 

Kalvinas buvo įsitikinęs, kad jei bažny-
čios demokratiniai principai būtų taikomi 
ir valstybėje, tai pasitarnautų valstybės 
klestėjimui. Jis neabejojo, kad geriausios 
sąlygos visuomenei gyvuoti yra ten, kur 
tauta pati išsirenka valdžią. Samuelio knygų 
komentare jis rašė: „O jūs, kuriems Dievas 
suteikė laisvę rinkti savo valdovus, atsakingai 
budėkite, kad neprarastumėte šios malo-
nės, išrinkdami į šias garbingas pareigas 
apgavikų ir Dievo priešų“12. Demokratinius 
rinkimus jis įvardija kaip ypatingą Dievo 
malonę. Pamoksle iš Pakartoto Įstatymo 
knygos jis teigė: 

„Ši laisvė – ypatinga dovana. Iš tikrųjų 
mes matome, kad ji suteikiama ne visiems. 
Ten, kur viešpatauja valdovai, jie, vedami 
išdidumo, savavališkai paskiria teisėjus pagal 
savo fantazijas [...]. Matydami tokius pavyz-
džius, galime suprasti, kokia tai yra neįkai-
nuojama dovana, kai Dievas leidžia tautai 
laisvai išrinkti sau vadovus ir teisėjus“13.

Anot Kalvino, dieviška valdžios kil-
mė puikiai dera su demokratinių rinkimų 
idėja. Jis smerkė absoliutizmą ir gynė de-
mokratines idėjas įvairiuose savo raštuose 
iki gyvenimo pabaigos.

Įdėmesnis Kalvino politinių idėjų na-
grinėjimas verčia suabejoti istorinėse kny-
gose vartojamais tokiais terminais-klišė- 
mis kaip: „Kalvino Ženeva“, „Ženevos 
diktatorius“, „Kalvino diktatūra“ ar pan. 

Tokiais apibūdinimais verta abejoti dėl 
kelių priežasčių: 

1. Kaip jau buvo minėta, Kalvinas 
niekada nesimpatizavo jokiai diktatūros 
formai, neigiamai vertino vieno asmens 
dominavimą tiek bažnyčios, tiek valstybės 
valdyme, visada buvo kolektyvinio valdymo 
šalininkas.

2. Jis pasisakydavo prieš bažnyčios kon-
troliavimą ir kišimąsi į pasaulietinės valdžios 
institucijų veiklą; bažnyčia turėjo apsiriboti 
dvasinio kalavijo naudojimu.

3. Jis ilgą laiką net nebuvo Ženevos 
pilietis14, todėl negalėjo dalyvauti mies-
to valdyme ar užimti pareigybių valdžios 
struktūrose; miesto magistratas turėjo teisę 
bet kada jį išvyti iš miesto.

4. Kalvinas visą laiką ėjo vien pa-
mokslininko pareigas, o šis statusas ne-
leido diktuoti savo valios miesto tarybai. 
Bažnyčios tarnautojai nebuvo renkami į 
miesto tarybą. Kaip konsistorijos narys 
jis galėjo teikti pasiūlymus magistratui, 
tačiau ne visada į šiuos pasiūlymus bū-
davo atsižvelgiama. Be to, konsistorija 
išsakydavo ne vieno pamokslininko, bet 
kolektyvinę visų dvasininkų nuomonę. 
Kaip žinia, Kalvinas labai vertino kitų 
tarnautojų nuomonę ir, pasitelkdamas 
diskusijas, ieškodavo bendro sutarimo15. 
Pasak W. Neuserio: „Konsistorijos įtaka 
pasireiškė tik jos ryžtinga laikysena, atkak- 
lumu ir bebaimiškumu. Jos galia visuomet 
priklausė nuo narių įsitikinimų tvirtumo“16. 

8 Calvin J., Institutio, IV, 20, 8.

9 McNeill J. T., The History and Character of 
Calvinism. New York: Oxford University Press, 
1954, p. 162, 187.

10  Кальвин Ж.,  Наставление в христианской 
вере т. 3, кн. 4., p. 519.

11 Calvin J., Institutio, IV, 4, 10.

12  Kuyper A. Lectures on calvinism. Grand Rapids 
Michigan: Eerdmans publishing company, 2000, 
p. 84.

13 Calvin J., „The Third Sermon on Deuteronomy 
(Deut. 1: 9-15)“ [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. 
gruodžio mėn.].  Prieiga per internetą:<http://
reformationsocietyphilippines.org/2014/11/11/
john-calvins-sermon-on-deut-1-9-15/>

14  Kalvinas Ženevos piliečiu tapo tik gyvenimo 
gale – 1559 m.

15  Мак-грат А., Богословская мысль 
реформации, p. 264; Grear W. J., Reformatorius 
Jonas Kalvinas, p. 113-115; Шафф Ф., История 
христианской церкви, т. VIII. С.-Петербург: 
Библия для всех, 2012, p. 297.

16  Neuser W., Kalvinas. Tarandė: Apyaušris, 1998, 
p. 65.
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Reformatų politinės  
minties raida 
Anot H. Meeterio17, pirmas ir svarbiau-

sias kalvinizmo politinės minties bruožas 
yra Dievo ir Jo žodžio įsakymų pripaži-
nimas aukščiausia valdžia ir paklusnu-
mas Jam bet kokioje politinėje situacijoje. 
Kalvinas tarė naują žodį politinių sistemų 
istorijoje, nes savo teoriją statė vien ant bi-
blinio pagrindo. Išsaugodami svarbiausius 
principus, reformatai skirtingose šalyse 
paveikė labai įvairiopų politinių struktūrų 
atsiradimą. 

Pasak A. Kuyperio18, pagrindinis prin-
cipas, iš kurio plėtojosi kalvinistinė politinė 
mąstysena, teigė apie Dievo suverenią val-
džią virš visos kūrinijos, virš visų regimų ir 
neregimų sričių. Jo valdžia įgyvendinama 
per valstybę, bažnyčią ir kitas visuomenines 
institucijas. 

Tokie reformatų mokymo aspektai, 
kaip bendroji malonė ir gilus žmogaus 
nuodėmingumo suvokimas, suponavo 
pamatinę politinę nuostatą, susidedančią 
iš dviejų dalių: 1) su dėkingumu turime iš 
Dievo priimti valstybę kartu su jos tvarkos 
prižiūrėjimo priemonėmis, sergėjančiomis 
nuo chaoso; 2) turime nuolatos budėti, kad 
valstybės valdžia nekeltų pavojaus asmeni-
nei laisvei. Kai žmogaus nuopuolis suardė 
tiesioginį Dievo valdymą, valstybė tapo 
bendrosios malonės įrankiu, saugančiu nuo 
blogio įsigalėjimo. Tačiau teisė viešpatauti 
žmogaus sielai priklauso vien tik Dievui, 
o žmogaus valdžią kitam žmogui turėtų 
sąlygoti Dievo visavaldystės suvokimas. Kitu 
atveju, toks valdymas kiltų iš stipresniojo 
viešpatavimo silpnesniajam principo, kuris 
nėra priimtinas kalvinizmui.

Gerbdamas valstybės valdžią, kalviniz-
mas tuo pačiu metu atiduoda pagarbą kitų 
socialinių sričių suverenumams, kuriuos 
Dievas suteikė kūrimo pradžioje. Reforma-
tų tradicija išplėtojo idėją apie takoskyrą, 
esančią tarp prigimtinių tarpusavio ryšių or-
ganinėse visuomenės srityse ir mechaninių 
ryšių, kuriuos reguliuoja valstybė. Organinės 

visuomenės sritys: šeima, verslas, mokslas, 
menas ir kt. nėra kilusios iš valstybės, bet 
iš pirmapradės dieviškos tvarkos. Todėl jų 
vidinę tvarką turi reglamentuoti ne valstybė, 
o jos pačios, pripažindamos Dievo valdžią. 
Pasaulietinės valdžios prerogatyva – įsi-
kišti ir panaudoti savo galias tada, kai kyla 
konfliktas tarp organinių sričių. Kalvinistai 
visada reikalavo gerbti kiekvienos socialinės 
srities nepriklausomumą bei reguliuoti jų 
tarpusavio santykius ne per vykdomąją val-
džią, bet remiantis įstatymu. Šis reikalavimas 
tiesiogiai paveikė pilietinių teisių stiprinimo 
procesą bei konstitucinės visuomeninės 
teisės susiformavimą, nes konstitucijos pa-
skirtis – reguliuoti santykį tarp mechaninės 
suverenios valstybės valdžios ir organinių 
suverenių socialinių sričių19. 

Taigi, kalvinizmas, nors ir gerbė pa-
saulietinę valdžią, tačiau visada priešinosi 
valstybės visagališkumui. Vakarų civilizaci-
jos istorija patvirtina G. Bancrofto žodžius: 
„Kalvinizmo fanatikas buvo laisvės fanatiku, 
nes kare už laisvę jo pasaulėžiūra buvo jo 
ginklas ir ištikimas sąjungininkas kovoje“20. 
G. Van Prinstereras antrina: „Kalvinizme yra 
mūsų konstitucinių laisvių ištakos ir garanti-
jos“21. A. Kuyperis reziumuoja: „Kiekvienas 
mokslininkas patvirtintų, kad kalvinizmas 
nukreipė visuomeninį įstatymą naujais ke-
liais pirmiausiai Vakarų Europoje, vėliau 
dviejuose kontinentuose, o šiandien vis 
daugiau ir daugiau – visose civilizuotose 
valstybėse“ 22.    

(Bus daugiau)

17  Митер Х. Г., Богословские идеи кальвинизма. 
С.-Петербург: Христианский мост, 1995,  p. 101.

18 Kuyper A. Lectures on calvinism, p. 79.

19 Ten pat, p. 104.

20  Bancroft G., History of the United States of 
America. Boston, 1853, p. 464.

21  Kuyper A. Lectures on calvinism, p.78

22  Ten pat, p.78
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Pirmas ir svarbiausias 
kalvinizmo politinės 
minties bruožas yra Dievo 
ir Jo žodžio įsakymų 
pripažinimas aukščiausia 
valdžia ir paklusnumas 
Jam bet kokioje politinėje 
situacijoje.

H. Meeteris

„

“
J. Kalvinas Ženevoje
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