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Didžiausias šiuolaikinio  
pasaulio poreikis
 Žmogaus gyvenimas – mintys, jausmai, pasaulėžiū-

ra – yra lyg didelis nuolatinio pagundymo laukas. Kartais 
geri dalykai gali sielą žlugdyti, o sunkūs gali ją atnaujinti. 

Sielos   
išganymo  keliu      

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Tomis dienomis prasi-
dėjo didelis Jeruzalės 
bažnyčios persekioji-

mas. Visi, išskyrus apaštalus, iš-
sisklaidė po Judėjos ir Samarijos 
apylinkes. <...> O Saulius niokojo 
bažnyčią, naršydamas po namus, 
tempdamas iš jų vyrus ir mote-
ris ir siųsdamas juos į kalėjimą. 
Tuo tarpu išblaškytieji keliauda-

Ar  aš  nesu  skolingas?
GIEDRIUS AŽUKAS

mi skelbė žodį (Apd 8, 1–4). Šiose 
Biblijos eilutėse aprašyta be galo 
įtempta situacija: jeigu žmogus tiki 
Jėzų Kristų, jam gresia kalėjimas, 
rykštės, lazdos, o gal ir apmėtymas 
akmenimis ar mirtis. Tuo metu dar 
nebuvo demokratiškų teismų, ne-
buvo kovojama už žmogaus teises. 
Tada tiesa buvo valdžios rankose, o 
valdžia šiuo atveju buvo nusistovė-

jusios religijos išpažinėjų rankose. 
Religija nesitaiksto su naujovėmis, 
ypač jei tai kelia grėsmę jos autori-
tetui, nusistovėjusioms tradicijoms, 
papročiams bei įsitikinimams, kaip 
turi įvykti viena ar kita.

Žydai laukia Mesijo. Izraelyje 
Jo laukė visi. Pranašų žinia skelbė, 
kad tai tinkamas laikas Jam pasi-
rodyti, ir Kristus pasirodė. Jėzus 
atėjo ir atliko tai, ką turėjo atlikti, 
bet Juo nepatikėjo, Jo nepriėmė: 
Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo 
nepriėmė (Jn 1, 11). O tuos, kurie 
Jėzų priėmė, pradėjo persekioti. 

Nukelta į 2 p.

„Niekas negali būti ramus šiame gyvenime, 
kuris visas vadinamas pagundymu. Ar tas, 
kuris galėjo iš blogesnio pasidaryti geres-
nis, nepasidarys kartais iš geresnio bloges-
nis?“ – rašo vienas iš ankstyvųjų Bažnyčios 
Tėvų – Augustinas („Išpažinimai“, 289 p.).  
Tad norėčiau paliesti sielos išganymo temą –  
kodėl svarbus ir būtinas sielos išganymas? 
Ši žinia tepaskatina gilintis į save, ieškoti ra-
mybės ir vidinio taikingumo kelio. 

Pavyzdžiui, puikūs darbo pasiekimai yra neabejotinas 
gėris visuomenei, tačiau tai gali tapti blogiu pačiam žmo-
gui, jei nuopelnai jį „išpučia“ ir skatina menkinti kitus.  
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Viskas, kà darome Vieðpaèiui, galiausiai neða vaisiø.
Manau, kad Dievui tarnaujanèiø þmoniø darbuose þmo-
nës mato Vieðpaties prisilietimà. Jei mes paþástame Dievà
ið Jo kûrinijos, ið gamtos, tuomet ir tai, kà darome,
atspindi tà dvasià, kuri mus ákvepia dirbti ir tarnauti.i.

Maþdaug prieð 4 metus man padovanojo fotoaparatà,
apie kurá jau seniai svajojau. Nuo to laiko fotografavimas
tapo mano gyvenimo dalimi. Visur, kur einu, neðuosi
fotoaparatà. Kartais tiesiog eidama pamatau kokias iðskirti-
nes situacijas, pastebiu akimirkas, kai vyksta kas graþaus,
kà norisi uþfiksuoti, – pavyzdþiui, graþus saulëlydis, rasa
ar ðiaip kokia nors mieste susiklosèiusi situacija, kurios
vaizdas jaudina ðirdá. Tuomet labai dþiaugiuosi, kad galiu tà
akimirkà „sugauti“.
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Tuo tarpu kito žmogaus patiriama kančia ar 
širdgėla, kuri dažniausiai pažeidžia žmogaus 
savivertę ir veda į nusivylimą, gali vesti prie 
širdies sudužimo, minkštinti ją, kai asmuo 
atsiveria transcendentiniam pasauliui – Dievo 
pažinimui ir pagalbai. 

Svarbu pasakyti, kad mes, krikščionys, 
tik dėl Dievo gailestingumo esame ištraukti 
iš pasaulietinio gyvenimo, bet vis dar gyve-
name pasaulyje. Todėl nė vienas, net Dievo 
išteisintasis, negali nusiraminti dėl savo 
sielos saugumo ir ja nesirūpinti. Šventasis 
Raštas atskleidžia, kad Dievo vaikams per 
Kristaus malonę yra suteikta nuostabi ga-
limybė iš blogesnio pasidaryti geresniam. 
Bet jei nesirūpinsime siela, galime, kaip 
sakė Augustinas, iš geresnių tapti blogesni...  

Šiandieninis žmogus rūpinasi daug 
kuo – savo kūno sveikata, gražia buitimi, 
šeimos materialia gerove. Tai yra gerai, bet 
ne svarbiausia Dievo akyse. Viešpats kitaip 
dėlioja gyvenimo prioritetus, o rūpestį me-
džiaginėmis vertybėmis nukelia į paskutinę 
vietą, patikindamas, jog pats Dievas noriai 
rūpinasi žmogumi: Todėl nesirūpinkite ir 
neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’, arba: ‘Ką 
gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų 
dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas 
juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia 
ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o 
visa tai jums bus pridėta (Mt 6, 31–33). 
Viešpats ragina visų pirma ieškoti to, kas 
Dievo akyse yra svarbiausia žmogui. Tačiau 
tenka pastebėti, kad šiuolaikinis žmogus, 
veikiamas materialistinės kultūros – kai 
žmogaus vertė matuojama tuo, ką jis turi, 
o ne tuo, kas jis yra, – mažiausiai rūpinasi 
savo siela, kuri yra tikrasis Dievo akyse 
brangus žmogaus turtas.  

Postmodernus pasaulis atsisakė po-
žiūrio, kad Dievas yra absoliuti tiesa, todėl 
nebeatskiria, kas gera, o kas bloga. Dingo 
Dievo nubrėžta riba tarp gėrio ir blogio. 
Visa priimama kaip gėris, jei tik pačiam 
žmogui tai atrodo „gera“. Tačiau Dievo ir 
„nemadingų“, „neaktualių“ tiesų atmetimas 
arba ignoravimas veda asmenį ir visuome-
nę prie socialinių, politinių ir moralinių 
kataklizmų. Žmogus nebesuvokia savo 
prigimties, kurioje tuo pačiu metu slypi ir 
gėris, ir blogis, žeidžiantis tiek jį patį, tiek 
kitus. Šią skaudžią patirtį Šventajame Rašte 
apaštalas Paulius nusako tokiais žodžiais: 

Gero trokšti sugebu, bet padaryti – ne. Žmo-
gus nebesupranta, kad didžiausias sielos 
poreikis yra išgelbėjimas iš mirtinos ligos, 
kuri vadinasi nuodėmė. 

Toks nihilistinis mąstymas veikia ir 
mus, krikščionis, nes esame šios kultūros 
dalis. Todėl neramu, kad neretai ir tikintieji 
į savo sielos išganymą žiūri paviršutiniškai. 

Kas yra sielos išganymas?
Sielos išganymas prasideda dvasine 

transformacija, kuri Biblijoje vadinama 
atgimimu, atgaila, atsivertimu. Tai asmens 
gręžimasis iš netikėjimo į tikėjimą Kristumi, 
Jo ant kryžiaus atliktu darbu, Jo išgelbėji-
mu. Širdies tikėjimą lydi gimimas iš naujo. 
Atgimusi žmogaus dvasia yra sukurta pagal 
Dievo atvaizdą, tai nauja širdis, kuri skatina 
mus atgailauti ir ieškoti Dievo. Tačiau mūsų 
pasaulėžiūra, mąstymas, mintys ir jausmai 
dar neišganyti, neatnaujinti. Atgimusi siela 
yra lyg puiki dirva – juodžemis, tačiau joje 
gali augti ir geri augalai, ir usnys. Jei ją pri-
žiūrime, einame išganymo keliu, tuomet ji 
augina geras sėklas. Jei apleidžiame sielą, 
nors žemė ir labai gera, joje tebežels usnys 
ir erškėčiai.

Sielos išganymas – tai proto, jausmų 
ir žmogaus valios atnaujinimo procesas.

Protui nuolatos reikalingas atnaujini-
mas, nes jis buvo neteisingų, blogų, tamsių, 
manipuliatyvių, stabmeldiškų minčių sau-
gykla. Mintys turi būti plaunamos Dievo 
žodžiu ir Dvasios vandeniu. Naujos mintys 
atspindi Kristaus nuostatas, ir jos surikiuotos 

taip, kad visada galima jomis pasinaudoti 
ne blogam (įtarumui, neapykantai, pykčiui), 
bet geram – mąstyti apie tai, kas gera ir šlo-
vinga. Neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet 
pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad 
galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir 
tobula Dievo valia (Rom 12, 2).

Jausmams irgi reikalingas išganymas. 
Anksčiau neigiami jausmai imdavo viršų –  
pyktis, susierzinimas, šauksmas, purkš-
tavimas, teisimas... Kai siela yra ganoma, 
prižiūrima, neigiami jausmai nugalimi gėriu: 
atleidimu, atsiprašymu, atjauta ir meile. 
Suvaldyti jausmai – suvaldytas liežuvis. 

Mūsų valia taip pat šaukiasi išganymo. 
Valia buvo pajungta nuodėmei. Todėl mes 
buvome „laisvi“ kiekvieną kartą pasirinkti 
blogį. Mums dažnai sunku rinktis tai, kas 
Tėvo, nes valia linkusi į blogį. Bet Kristuje 
mes pašaukti gyventi pagal Jo valią – tebūnie 
Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Te-
būnie ne mano valia, kuri renkasi bloga, bet 
Tavo, Tėve, valia, kuri renkasi tai, kas Tavo.  

Kodėl nesirūpiname savo 
sielos išganymu?
Neretai mes visaip teisinamės ir dėl 

amžinybės, ir dėl savo sielos išganymo: 
„Niekas nežino, kas bus anapus... Kokia 
nauda gyventi pagal Dievo žodį, jei visi 
nueina į kapą?“ 

Susimąstykime, kodėl apie sielos išga-
nymą mąstome kaip apie nereikšmingą? 
Viena iš priežasčių – pažįstame Dievą tik 
iš dalies, tik iš dalies išmanome teologiją, 
kuria vadovaujamės. Pastebėjau, kad dažnas 
krikščionis nesupranta Dievo teisingumo bei 
teismo tiesos ir Dievo gailestingumu bando 
pridengti visus pasirinkimus, kompromisus 
bei kliaudas. Tačiau Šventasis Raštas per-
spėja: Neapsigaukime! Iš Dievo nepasišaipysi. 
Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo 
kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas 
sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį 
gyvenimą (Gal 6, 7–8). 

Sielos  išganymo  keliu      
Atkelta iš 1 p.

Sielos ganymas vyksta jau 
žemiškame gyvenime, kai 
patiriame Dievo Teismo 
ugnį ir Dvasia mus smerkia 
dėl nuodėmių – širdies 
kietumo artimo atžvilgiu, 
meilės pinigams, godumo, 
išdidumo, pasipuikavimo, 
vaidingumo, piktumo, 
kivirčų, teisimo, smerkimo –  
tam, kad išteisintų ir 
apvalytų. 

„

“
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Dažnai apsigauname, pataikaudami sau, 
kai manome, kad dėl mūsų sielos išgelbėji-
mo jau viskas padaryta. Dangstomės kaip 
Adomas Edeno sode figos lapais – mums 
patogiomis Biblijos eilutėmis, nesigilindami 
į esmę. „Įtikėjome Kristų, todėl nestosime 
į teismą“, – mąstome. Jeigu šią akimirką 
mirtum, galėtum sau pritaikyti šią Šventojo 
Rašto tiesą. Bet jei toliau gyvename, Viešpats 
laukia mūsų išganymo kelyje, kad mumyse 
atbaigtų išgelbėjimą: Taigi, mano mylimieji, 
kaip visuomet paklusdavote, kai būdavau 
tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant 
tarp jūsų, – atbaikite savo išgelbėjimą su 
baime ir drebėjimu (Fil 2, 12). 

Dievas ne šališkai, bet teisingai teis visus 
(Rom 2, 1–16) – ir įstatymo žinioje esančius, 
ir tuos, kurie be įstatymo gyvena, nes pati 
sąžinė visus tai kaltina, tai teisia. Apie kai 
kuriuos pasakyta, kad jie išsigelbės kaip per 
ugnį. Dievo ugnis bus teismas, kai siela stovės 
prieš patį Tyrumą, Moralę, Gėrį ir Gailestin-
gumą. Jo sprendimo nežinome nė vienas. 

Sielos ganymas vyksta jau žemiškame 
gyvenime, kai patiriame Dievo Teismo ugnį 
ir Dvasia mus smerkia dėl nuodėmių – šir-
dies kietumo artimo atžvilgiu, meilės pini-
gams, godumo, išdidumo, pasipuikavimo, 
vaidingumo, piktumo, kivirčų, teisimo, 
smerkimo – tam, kad išteisintų ir apvalytų. 
Tuomet pradedame matyti sielos išganymo 
būtinumą. Kol dėmių nematome, ir sielos 
ganyti nėra jokios prasmės. Bet leiskime jau 
žemėje Dievui ištirti mūsų sielą „rentgeno 
aparatu“ – Dievo žodžiu. Tuomet įsitikinsi-
me, kad sielai reikalingas išganymas, ir, be 
jokios abejonės, pradėsime ieškoti Dievo 
kaip ištroškusi elnė vandens.

Kas kaltas?
Yra karta, kuri keikia tėvą ir nelaimina 

motinos. Karta, kuri laiko save švaria, bet 
nenusiplauna savo purvo (Pat 30, 11–12). 
Kaip žmogiška nuolat save teisinti ir ne-
matyti kaltės... 

Kai nusidėjo mūsų protėviai, Adomas 
ir Ieva, jie puolė teisintis prieš Dievą, lyg 
būtų nekalti. Sulaužę Dievo priesaką ne-
valgyti vaisių nuo Gėrio ir blogio pažinimo 
medžio, jie pasislėpė nuo Dievo, o vėliau dėl 
nuopuolio kaltino kažką kitą, tik ne save. 
Tai lyg taisyklė – kai išsisukinėjame, o po to 
kaltiname kitus, vadinasi, pirmiausia patys 

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

(Ez 34, 15–16)
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esame kalti. Jei norisi teisti kitą, žinok, 
kad pats esi kaltas ir neteisus. Surask savo 
kaltę, pamatyk, kur pasirinkai klaidingai ir 
elgeisi neteisingai. Kalbėdamas su pirmąja 
šeima, Dievas laukė jų atgailos, – kad Jis 
galėtų pasigailėti, o vėliau išteisinti. Bet 
jie vis labiau save teisino, o kitą smerkė: 
Adomas kaltino Ievą, Ieva – žaltį, o žaltys –  
Dievą. Tipiškas uždaras kaltinimų ratas –  
šėtoniškas šokis, kurį gali nutraukti tik 
atgailaujantis.

Dažnai tenka matyti ir žmonių, įpuolu-
sių į teisuoliškumo spąstus. Teisuoliškumas 
dengia sąžinės purvą bei skatina nepagrįstą 
pasitikėjimą savimi. Tačiau, anot Patarlių 
knygos autoriaus, kas save laiko švariu, bet 
nenusiplauna savo purvo dieviškos aukos 
krauju, Dvasios ir Žodžio vandeniu, vis tiek 
bus purvinas viduje.

Nuolatinis savęs teisinimas – tai kri-
tusio žmogaus bruožas. Joks žmogus ne-
gali savęs padaryti teisiu. Išteisinti gali tik 
Dievas, kuris per amžius buvo, yra ir bus 
teisus bei šventas. Išteisinimas yra Dievo 
malonės dovana, kai sudužusi širdis priima 
Jo atleidimą. Vėliau laukia sielos išganymo 
kelias, kuriuo Kristus kviečia mus eiti, se-
kant Jo mokymo pėdomis ir vis atnaujinant 
savo protą, jausmus, valią ir pasaulėžiūrą 
iki šviesios dienos.

Sielos išganymas – tai proto, 
jausmų ir žmogaus valios 
atnaujinimo procesas.

„
“
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Tačiau patikėjusieji Jėzumi neišsigando persekiojimų, atvirkščiai –  
dar „pila žibalo į ugnį“, skelbdami Tą, dėl kurio kenčia. Kodėl jie 
taip elgėsi? Argi ne keista? Juos sodino į kalėjimą, o jie vis tiek 
savo kalbėjo... Jie kalbėjo, nes tikėjo. Jie tvirtai įtikėjo ir nė kiek 
neabejojo, kad Tas, kurį jie skelbia, yra tikrasis Mesijas, kurio ir 
laukė visas Izraelis, drauge su tais, kurie dabar juos persekioja.  

Didžiausias tikinčiųjų persekiotojas buvo fariziejus Saulius. 
Tačiau staiga jo gyvenime įvyksta lūžis – jam apsireiškia Kristus. Ir 
apsireiškia taip, kad Sauliui nelieka abejonių, kas yra Viešpats, – jis 
tampa vienu karščiausių Jėzaus liudytojų tuometiniame pasaulyje 
(Apd 9, 1–23). Saulius bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, 
kad Kristus yra Dievo Sūnus. Visi, kurie tai girdėjo, be galo stebėjosi 
ir klausinėjo: „Ar čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus, 
kurie šaukiasi šito vardo?! Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir 
gabenti pas aukštuosius kunigus?!“ O Saulius vis labiau stiprėjo ir 
kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad 
Jėzus yra Kristus (Apd 9, 20–22). Saulius sutiko Viešpatį ir nega-
lėjo neskelbti Evangelijos. Jėga iš Dangaus pakeitė jo gyvenimą, 
nes jis sutiko Tą, kurį prieš jį buvo sutikę visi jo persekiojamieji. 
Sauliaus širdyje įvyko perversmas. Tokie pokyčiai žmogaus viduje 
vyksta ne paties žmogaus, bet Dievo jėga.

Neįmanoma likti abejingiems Pauliaus laiškų žodžiams, 
kurie kaip gyvasis vanduo užlieja širdį ir įkvepia tikintįjį per-
duoti kitiems tai, kuo jis tiki. Jam rūpi aplankyti kuo daugiau 
šalių, kad tik galėtų su visais pasidalyti savo tikėjimu: Trokštu 
jus pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų 
jums sustiprinti, tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano 
tikėjimu. Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog ne kartą ketinau 
atvykti pas jus, – bet iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių, – kad ir 
tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių kaip ir tarp kitų pagonių. Juk 
aš skolingas graikams ir barbarams, mokytiems ir nemokytiems. 
Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti Evangeliją. Aš 
nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, 
kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo 
teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: „Teisusis gyvens 
tikėjimu“ (Rom 1, 11–17). 

Apaštalas Paulius troško pasidalinti tuo, ką turi, todėl sielo-
josi, kad vis atsiranda kliūčių, trukdančių jam aplankyti tikinčius 
Romoje. Tačiau pro akis nepraslysta ir Pauliaus žodžiai, jog jis 
skolingas perduoti tai, ką gavo iš Viešpaties, – Dievo jėgą, Evan-
geliją. Jis jautėsi skolingas perduoti žinią, kuri turi jėgą, didesnę 
už bet ką pasaulyje, – ta jėga gali išgelbėti kiekvieną, per tikėjimą 
Jėzumi Kristumi gali dovanoti Dievo teisumą.

Mums šiandien tai labai paprasta ir suprantama, nes turime 
prieš akis visą Bibliją – galime skaityti tiek Senąjį, tiek Naująjį 
Testamentą. Tuo metu gyvenę krikščionys to neturėjo, ir Paulius 
to neturėjo, bet jis turėjo širdį, pilną meilės ir dieviškos ugnies, 
trokštančios išgelbėti visas tautas! Jis jautėsi skolingas šiam pa-
sauliui tai, ko pats nesiskolino, ką gavo dovanai. 

Mylinti ir tikrai tikinti širdis visada jausis skolinga Dievui ir 
trokš tą žinią perduoti visoms aplink gyvenančioms tautoms ar... 
bent savo kaimynui, bendradarbiui ir giminaičiui.

Pirmoji bažnyčia buvo persekiojama: vos tik valdžia sužino-
davo, kad žmogus tiki Jėzų, iškart siųsdavo į kalėjimą. Šiandien 
taip nėra, tad galime be baimės skelbti Dievo žodį. Nesigėdykime 
šitos „skolos“, nes Evangelija yra jėga išgelbėti kiekvieną, kuris tik 
patikės. Ką pasakysime nukeliavę pas Viešpatį, jei Jis paklaus: „Ar 
perdavei tai, ką tau patikėjau perduoti lietuvių tautai?“ Kiekvienas 
pamąstykime: ar aš nesu skolingas bent vienam lietuviui, rusui, 
lenkui, anglui ar italui? Gal ši „skola“ išgelbės jam gyvybę, nes ji yra 
JĖGA... Būkime tokios širdies kaip Paulius, kuris degė dėl Dievo ir 
žmonių, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėtų (1 Kor 9, 22).

  

Ar  aš  nesu  skolingas?
Atkelta iš 1 p.

Mylinti ir tikrai tikinti širdis visada jausis 
skolinga Dievui ir trokš Evangelijos žinią 
perduoti visoms aplink gyvenančioms 
tautoms ar... bent savo kaimynui, 
bendradarbiui ir giminaičiui.

„
“

Giedrius Ažukas – Jonavos evangelikų bažnyčios pastorius

Bėgant metams Saulius tapo Pauliumi: Paulius, Jėzaus 
Kristaus tarnas, pašauktas apaštalu, išrinktas skelbti Dievo 
Evangeliją, kurią Jis iš anksto pažadėjo per savo pranašus Šven-
tuosiuose Raštuose, apie Jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo palikuo-
nių, šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą 
galingu Dievo Sūnumi, – Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Per Jį 
gavome malonę ir apaštalystę, kad Jo vardu padarytume klus-
nias tikėjimui visas tautas, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus 
pašaukti (Rom 1, 1–6). Paulius prisistato Romos tikintiesiems 
– kas jis toks, kieno ir kokiam tikslui pašauktas tarnas. O pa-
šauktas jis ne tik skelbti, bet dar ir padaryti klusnias tikėjimui 
visas tautas. Jis buvo užtikrintas dėl pašaukimo ir gyveni-
mo kelio, jo širdis buvo motyvuota, siekianti misijų tikslo –  
skelbti Evangeliją visoms tautoms.  

Paulius tikrai stengėsi įgyvendinti, ką jis kalbėjo, – tai labai 
gražu. Jis sugebėjo perteikti savo regėjimą ir misiją visoms baž-
nyčioms, kuriose tarnavo, kurioms rašė, kuriose mokė. Kodėl? 
Manau todėl, kad jame tai buvo tikra, jis tuo tikėjo, tai matė ir 
dėl to išgyveno. Jam rūpėjo išgelbėtos sielos. Jam buvo taip aišku, 
kad pasaulį reikia gelbėti iš nuodėmių, o kelias yra vienas – tai 
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus. 

4          Pastoriaus  žodis
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Neįmanoma likti abejingiems Pauliaus laiškų žodžiams, 
kurie kaip gyvasis vanduo užlieja širdį ir įkvepia tikintįjį per-
duoti kitiems tai, kuo jis tiki. Jam rūpi aplankyti kuo daugiau 
šalių, kad tik galėtų su visais pasidalyti savo tikėjimu: Trokštu 
jus pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų 
jums sustiprinti, tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano 
tikėjimu. Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog ne kartą ketinau 
atvykti pas jus, – bet iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių, – kad ir 
tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių kaip ir tarp kitų pagonių. Juk 
aš skolingas graikams ir barbarams, mokytiems ir nemokytiems. 
Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti Evangeliją. Aš 
nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, 
kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo 
teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: „Teisusis gyvens 
tikėjimu“ (Rom 1, 11–17). 

Apaštalas Paulius troško pasidalinti tuo, ką turi, todėl sielo-
josi, kad vis atsiranda kliūčių, trukdančių jam aplankyti tikinčius 
Romoje. Tačiau pro akis nepraslysta ir Pauliaus žodžiai, jog jis 
skolingas perduoti tai, ką gavo iš Viešpaties, – Dievo jėgą, Evan-
geliją. Jis jautėsi skolingas perduoti žinią, kuri turi jėgą, didesnę 
už bet ką pasaulyje, – ta jėga gali išgelbėti kiekvieną, per tikėjimą 
Jėzumi Kristumi gali dovanoti Dievo teisumą.

Mums šiandien tai labai paprasta ir suprantama, nes turime 
prieš akis visą Bibliją – galime skaityti tiek Senąjį, tiek Naująjį 
Testamentą. Tuo metu gyvenę krikščionys to neturėjo, ir Paulius 
to neturėjo, bet jis turėjo širdį, pilną meilės ir dieviškos ugnies, 
trokštančios išgelbėti visas tautas! Jis jautėsi skolingas šiam pa-
sauliui tai, ko pats nesiskolino, ką gavo dovanai. 

Mylinti ir tikrai tikinti širdis visada jausis skolinga Dievui ir 
trokš tą žinią perduoti visoms aplink gyvenančioms tautoms ar... 
bent savo kaimynui, bendradarbiui ir giminaičiui.

Pirmoji bažnyčia buvo persekiojama: vos tik valdžia sužino-
davo, kad žmogus tiki Jėzų, iškart siųsdavo į kalėjimą. Šiandien 
taip nėra, tad galime be baimės skelbti Dievo žodį. Nesigėdykime 
šitos „skolos“, nes Evangelija yra jėga išgelbėti kiekvieną, kuris tik 
patikės. Ką pasakysime nukeliavę pas Viešpatį, jei Jis paklaus: „Ar 
perdavei tai, ką tau patikėjau perduoti lietuvių tautai?“ Kiekvienas 
pamąstykime: ar aš nesu skolingas bent vienam lietuviui, rusui, 
lenkui, anglui ar italui? Gal ši „skola“ išgelbės jam gyvybę, nes ji yra 
JĖGA... Būkime tokios širdies kaip Paulius, kuris degė dėl Dievo ir 
žmonių, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėtų (1 Kor 9, 22).

  

Po  seminaro  pastoriams,  
tarnavimų  vadovams  ir  
tarnautojams

ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Balandžio 16 d. į Kaune vykusį 
seminarą „Apleistos vadovavi-
mo tiesos. Tai, ko išmokau per 

40 tarnystės metų“ rinkosi pastoriai, tarna-
vimų vadovai ir kiti bažnyčiose tarnaujan-
tys žmonės. Seminarą vedė svečias iš JAV  
dr. Daryl McCarthy, penkerius metus su 
žmona gyvenęs bei tarnavęs ir Lietuvoje.

Paklausęs, kiek auditorijoje yra pastorių, 
kiek vadovaujančiųjų tarnystėms, o kiek 
nešančių kitokias naštas bažnyčiose, svečias 
nuoširdžiai ir atvirai papasakojo apie save. Per 
42 tarnavimo metus patyręs ne vieną krizę, 
Daryl McCarthy atviravo, kad daugybę metų 
galvojo, jog melstis ir studijuoti Bibliją yra 
dvasingiau, nei planuoti savo veiklą ar rū-
pintis finansais. Bet Viešpats per savo žodį –  
Bibliją atskleidė, kad, be kitų tikrai svarbių 
dalykų, Dievui yra svarbios ir detalės, skaičiai, 
pinigai, planavimas... Jis atkreipė dėmesį, kad 
Biblijoje labai smulkiai ir kruopščiai apra-
šomos detalės, pvz., šventyklos projektas –  
Iš 26, kunigų drabužiai – Iš 28, 15–22; ke-
turiasdešimties metų izraelitų stovyklavimo 
vietos – Sk 33. Svečias parodė, kaip praktiškai 
turėtų atrodyti kokio darbo ar pareigybių 
aprašas, ragino tarnaujančiuosius neapleisti 
šios srities ir pasirūpinti detalėmis (svarbios 
yra ir fizinės, ir organizacinės detalės, veiklos 
ir istorija, vadovavimas, misija, finansai). Jei 
negalime to padaryti patys, svarbu atrasti 
patikimų žmonių, kurie tuo pasirūpintų. 
Taip pat kvietė mokytis klausyti ir kreipti 
dėmesį net į priešų ar neteisingų motyvų 
turinčių žmonių kritiką – mat kartais jie 
nuoširdžiau ir tiksliau įvardija mūsų silp- 
nybes nei draugai. 

Svečias taip pat atkreipė visų dėmesį 
į tai, kad Dievui rūpi ir skaičiai: Biblijoje 
yra net knyga, pavadinta Skaičių vardu, yra 
minimas gyventojų surašymas – Sk 26, Ezros 
knygoje, atrodytų, labai smulkmeniškai yra 
surašytas inventorius – Ezr 1, 9–11, žmonių 
sąrašas – Ezr 2, Nehemijo knygoje taip pat 
randame gyvulių ir žmonių sąrašą – Neh 

7, 66–69. Naujajame Testamente taip pat 
yra panašių pavyzdžių: prieš padauginimą 
suskaičiuota duona ir žuvys, Sekminių dieną 
buvo suskaičiuotos prie mokinių prisidėju-
sios sielos – Apd 2, 41. Tad akivaizdu, kad 
mes taip pat turėtume atidžiai bei tiksliai 
fiksuoti skaičius, susijusius su mūsų tarnyste, 
atvirai apie tai kalbėti ir visgi saugotis, kad 
skaičiai netaptų mūsų siekiamybe – stabu.

Kaip jau minėjau, Daryl McCarthy 
kalbėjo, jog Dievui rūpi ir pinigai: jie yra 
būtini vykdant tarnystę, Dievas pats yra 
dosnus davėjas, tad ir mus ragina dosniai 
aukoti. Pirmoji lėšų rinkimo akcija Biblijoje 
yra minima Iš 12, 35–36, taip pat skaitome 
apie aukų rinkimą šventyklai – Iš 25, 2–9, 
aptinkame tikslius ir viešus pagrindinių 
aukotojų sąrašus – Neh 7, 70–72, Naujaja-
me Testamente Jėzus ir mokiniai taip pat 
buvo remiami turtingų moterų – Lk 8, 3, 
skaitome ir apie apaštalo Pauliaus aukų 
rinkimo pastangas. Svečias drąsino tar-
navimų vadovus savo pavyzdžiu mokyti 

žmones dosnumo, taip pat raginti aukoti, 
kiek įmanoma aiškiau atsakyti į pagrindinius 
aukotojams kylančius klausimus apie viziją, 
kompetenciją, vertybes, svarbą, apdairiai 
elgtis su pinigais ir nepamiršti padėkoti. 

Buvo įdomu kartu su pamokslaujan-
čiuoju vartyti Bibliją ir skaityti ištraukas, 
įrodančias, kad Dievui tikrai svarbūs šie 
dalykai. Išgirdome nemažai praktinių pa-
tarimų, galėjome grupelėse aptarti svarbius 
klausimus: Į kokias detales turėtume atkreip-
ti dėmesį savo bažnyčioje ar tarnavime? 
Kokie esminiai skaičiai yra susiję su mūsų 
bažnyčia ar tarnavimu, kas yra atsakingas 
už tuos skaičius? Svarstėme, ką pasakytume 
žmogui, kuris galėtų paaukoti bažnyčiai, 
pvz., 5 000 eurų, kad įtikintume jį skirti tuos 
pinigus. Mąstėme, kaip galėtume užtikrinti, 
kad aukotojai gautų pakankamą informaciją 
apie mūsų bažnyčios ar tarnavimo finansus.

Esame dėkingi Viešpačiui ir svečiui, ku-
ris atkreipė dėmesį į tai, kas kartais mums at-
rodo ne itin dvasingi dalykai, smulkmenos –  
į detales, skaičius ir pinigus. „Mums taip 
būdinga ir natūralu nuvertinti smulkme-
nas, nesirūpinti skaičiais bei užsimiršti, 
kaip svarbu teisingai bei apdairiai elgtis 
su pinigais. Tad svečio priminimas labai 
savalaikis. Ilgametė Dr. McCarthy tarnystės 
patirtis bei subrandintas vaisius yra labai 
naudingas. Svečias labai vaizdžiai ir supran-
tamai perteikė visus pavyzdžius, tad mums 
tereikia išmintingai šias pamokas pritaikyti 
savo asmeniniame bei bendruomenės gy-
venime“, – dalinosi seminaro iniciatorius 
pastorius Ramūnas Jukna.
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Daryl McCarthy seminare išgirdome nemažai praktinių patarimų, galėjome 
grupelėse aptarti svarbius klausimus, susijusius su tarnavimu bažnyčioje
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„Youngstars  International“ 
konferencija  Vengrijoje 

Konferencijos dalyviai iš 12 Europos šalių

Įvairių šalių tarnysčių pristatymai, pranešimai ir pokalbiai nuolat persipindavo su 
užtarimo ir padėkos maldomis

„Youngstars International“ 
yra nedenominacinė 
krikščioniška organiza-

cija, kuri vienija vaikų, paauglių ir jau-
nimo tarnautojus, tarnystėje taikančius 
patyriminės pedagogikos principus. 
Organizacijai šiuo metu priklauso 12 
Europos šalių.

Konferencijos dalyviai turėjo pui-
kią galimybę keistis gerąja tarnystės jau-
nuomenei patirtimi. Lietuvos delegacija 
pristatė mūsų bendrijos tarnavimą jau-
najai kartai. Po šalių pristatymų  buvo 
meldžiamasi už konkrečias šalis. Vėliau 
vyko diskusijos, aptarimai ir pasikeitimas 
idėjomis. Lietuvos delegacija buvo drą-
sinama tęsti ir plėtoti veiklą, organizuoti 
mokymus, bendradarbiauti su kitomis 
krikščioniškomis bendruomenėmis.

Štai kokiomis mintimis po konferen-
cijos dalinosi Lietuvos delegacijos nariai:

Jurgita Miloševičienė:   Tokioje 
konferencijoje dalyvavau trečią kartą. 
Visuomet smagu ištrūkti iš rutinos, nu-
vykti į kitą šalį, susitikti su tikinčiaisiais 
iš skirtingų šalių ir denominacijų, kurie 
tarnauja vaikams, paaugliams, jaunuo-
liams. Konferencijos metu skirtingų šalių 
atstovai pristatė savo veiklą ir supažin-
dino su ateities planais. Galėjome pasi-
klausyti liudijimų apie sėkmę, pergales 
ir už tai šlovinti Dievą, taip pat melstis, 
kad Jis padėtų įveikti kliūtis, problemas 
ir iššūkius. Kiekviena gyva patirtis pa-
drąsina, paguodžia, paskatina ir įkvepia. 
Ypač įkvepia ukrainiečių organizuojamos 
stovyklos „Liela“, kuriose ištisą vasarą 
tarnaujama vaikams iš vaikų namų, 
pabėgėliams, vaikams su psichikos ne-
galiomis, vaikams iš probleminių šeimų 
bei tikinčiųjų vaikams. Veiklos mastai be 
galo dideli, bet Dievas laimina finansiškai, 
savanoriais, idėjomis ir darbo vaisiais. 

Taip pat kelia nuostabą šveicarų ilga-
laikio darbo vaisiai. Tuo metu, kai lietuviai 
mąsto apie vieną kitą krikščionišką klubą 
paaugliams, jų šalyje organizuojamos sto-
vyklos klubų vadovams, kuriose dalyvauja 
1000 vadovų! Šiemet konferencija vyko 
Vengrijoje, tad mes išgirdome apie šios 
šalies švietimo reformas, paskatinusias 
Evangelijos plitimą mokyklose. 

Su kolegomis Rasa ir Ugniumi netu-
rėjome laiko ilsėtis – kiekvieną laisvą mi-
nutę bendravome, svarstėme, kaip reikėtų 
organizuoti tarnavimą mūsų bendrijoje, 
kaip pasiekti jaunąją kartą. Te Dievas 
palaimina kiekvieną mintį, atėjusią iš 

Balandžio 12–17 d. Vengrijoje vyko kasmetė tarptautinės 
organizacijos  „Youngstars International“ konferencija. Į 
konferenciją buvo pakviesti ir krikščionių bendrijos „Tikėjimo 
žodis“ atstovai: Zarasų bažnyčios pastorius Ugnius Meškas, 
Vilniaus bažnyčios Paauglių lygos vadovė Jurgita Miloševičienė, 
Vaikų ir paauglių pastorė Rasa Mardosaitė.
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Ugnius Meškas pristatė savo kaip pasto-
riaus ir skautų vadovo tarnystę

Jo. Mūsų Dievas yra gyvas ir veikia tarp 
Europos jaunuomenės. Šlovė ir garbė Jam 
per amžius. 

Ugnius Meškas: „Youngstars Internatio- 
nal“ konferencijoje dalyvavau pirmą kartą. 
Esu kupinas pačių geriausių įspūdžių ir 
įkvėpimo tarnauti jaunajai kartai. O patiko 
viskas: bendravimas su pasišventusiais įvai-
rių Europos šalių tarnautojais, įkvepiantys 
liudijimai, kasdieniai tarnavimai, nuolat 
lydinčios maldos, tautinių patiekalų vaka-
ras, diena Budapešte ir žydinti Vengrija... 
Beveik savaitę trukusioje kelionėje nuolat 
svarstėme, kaip ir kokiais būdais kuo veiks-
mingiau patarnauti mūsų jaunuomenei. 
Šios mintys neapleidžia ir grįžus namo. 
Mūsų vaikai auga, ir jiems tarnauti reikia 
šiandien, delsti negalime.

Rasa Mardosaitė:  Man asmeniškai šis 
konferencijos laikas buvo be galo brangus 
dėl galimybės daugiau pabendrauti su Jurga 
ir Ugniumi. Kai Ugnius ir Jurga pristatė 
tarnavimą paaugliams ir vaikams savo 
bendruomenėse, suvokiau, kaip menkai 
savo bendrijoje mes pažįstame vieni kitus 
ir kiek daug patirties bei nuostabių tarnų 
mes turime. Tikiu, kad Dievas duos malonės 
atrasti būdų susitelkti visiems bendrijos 
tarnautojams, kurių širdys trokšta Evan-
gelijos šviesą nešti jaunajai kartai ir tęsti 
pradėtą darbą su didesniu pasišventimu, 
išmintimi ir kūrybingumu.
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Šį kartą Gražina vedė pirmąją 
paskaitą apie moters savivertę. 
Noriu paminėti kelias jos mintis.

Praeitame šimtmetyje du pasauliniai 
karai, sovietų okupacija stipriai paveikė mūsų 
senelių ir tėvų savivertę, o tai darė įtaką ir 
mums. Todėl ne keista, kad mūsų tautos vyrų 
ir moterų savivertė labai žema. Ji pasireiškia 
kitų niekinimu ir menkinimu, o savęs, savo 
nuomonės iškėlimu. Kokia istorija – tokios 
šeimos. Kokios šeimos – tokios asmenybės.

Labiausiai moters savivertę lemia ma-
mos savivertė. Juk iš savo mamos mokomės 
moterystės, ji padeda mums suprasti mote-
rišką prigimtį, elgesį, savijautą, emocinį ir 
intelektualinį pasaulį. Ją imituojame vaikys-
tėje, o paauglystėje atkartojame jos mąstymo 
ir elgsenos modelius. Mes, dukros, dažnai 
apie save mąstome tiksliai taip, kaip mūsų 
mamos vertina save, nors iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų elgiamės priešingai.

Dažnai moterys identiškai pakartoja savo 
mamų gyvenimą. Jei mergaitės mama buvo 
žemos savivertės dėl girtaujančio, smurtau-
jančio ir ją niekinančio vyro, tuomet daž-
niausiai ir dukros savivertė savo akyse bus 
labai žema. Ji taip pat greičiausiai ištekės už 
girtaujančio vyro, nes toks šeimos modelis jai 
pažįstamas ir suprantamas. Ji iš mamos žino, 
kaip elgiasi moteris tokiose situacijose: kada 
tyli ir kenčia, kada kalba ir ką gali sakyti, o 
ko ne. Tokiu būdu dėl užspaustos savivertės 
motina ir dukra atsiduria aukos vaidmenyje.

Savivertė yra mūsų vidinis pasitikė-
jimas, jog aš, kaip moteris, kaip asmuo, 
galiu mąstyti, prisiimti atsakomybę ir kons-
truktyviai elgtis krizių, gyvenimo audros 
ir sunkumų metu. Mes tikime, jog galime 
atrasti tinkamus, pozityvius ir efektyvius 
sprendimus, kai mūsų savivertė nepažeista.

Svarbu žinoti tris didžiausius savivertės 

Moters  savivertė.  Kas  tai?
ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ   

priešus, kurie susijungę palaužia žmogaus 
vidinę vertę. Gražina išskyrė tris emocijas, 
kurios sukyla mūsų viduje neigiamose situa-
cijose: kaltė, gėda, baimė būti kitų atmestam. 
Šis emocinis trejetas skatina vienas kitą ir 
uždaro žmogaus savijautą į emocinį tri-
kampį, iš kurio darosi sunku ištrūkti. Kaltė 
graužia dėl netinkamo elgesio ar kitokio 
pasirinkimo, tada gėda ima kalbėti, kad 
„esi nevykėlis“, o baimė pabrėžia, jog „dabar 
visi nusisuks nuo tavęs“. Jei žmogų užvaldo 
šis emocinis trejetas, tada sužeidžiama jo 
savivertė. Jei šios emocijos ilgiau veikia 
žmogaus sielą, savivertė gali nusmukti iki 
nulio, ir žmogus netenka vidinio „imunite-
to“ pasipriešinti netiesai, sužeistumui, nėra 
jėgų spręsti problemas. Tada gali įsigalėti 
nuolatinis vidinis liguistumas.

Tuo tarpu sveika savivertė yra atspari 
sunkumams, kaip imunitetas ligoms. Ji su-
sitvarko su kaltės, gėdos ir žmonių baimės 
jausmais – pagrįstas klaidas priima ir atsiprašo 
dėl kitiems padarytų skriaudų, o melą atmeta.

Deja, dažnai krikščionys sveiką saviver-
tę tapatina su išdidumu. Gražina pabrėžė, 
jog taip mąstyti yra klaidinga. „Neapsigau-
kite. Atvirkščiai, išdidumas yra sužeistos 
savivertės forma. Kai žmogus žemina kitus, 
jis save kelia ir taip maitina savo sužeistą sa-
vivertę. Bet jei žmogus sveikas, jam nereikia 
žeminti kitų, o savęs kelti“, – sakė Gražina.

Savivertę nuolat išbando sunkumai, 
ji netgi gali būti vienu ar kitu gyvenimo 
tarpsniu sužeista, bet nesunaikinta. Tačiau 
ne kiekvieną sužeistumą galime pačios ištai-
syti. Nuodėmė iš esmės pažeidžia žmogaus 
vertę, o be Kristaus mes negalime pačios 
išgydyti sužeisto Dievo atvaizdo ir atstatyti 
moteriško orumo vertės. Mums reikalingas 
Kūrėjas ir Atpirkėjas, kuris naikina mūsų 
kaltę ir mūsų gėdą užneša ant kryžiaus.

Balandžio 13 d. Šiauliuose moterys rinkosi į pirmąjį sielovados su-
sitikimą su Gražina Bielousova iš paskaitų ciklo, skirto moterims –  
Moters žaizdos ir galios. Paskaitų ciklo idėja gimė, kai vienoje apklau-
sos anketoje moterys išreiškė norą geriau pažinti savo sielos pasaulį, 
jos gelmes ir vingius. Šį poreikį aptariau su drauge ir kolege (teologe ir 
sielovadininke) Gražina Bielousova, tad nusprendėme suruošti mote-
rims keletą prasmingų susitikimų apie vidinį moters pažeidžiamumą, 
savivertę ir moters orumą bei pakviesti jas nukreipti žvilgsnį į tą Šalti-
nį, kuris išgydo visas ligas ir aptvarsto visas žaizdas.
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Pažintinė  kelionė  po  Baltarusijos  
teritorijoje  esančias  LDK  pilis

ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Beveik prieš porą metų, 2014 m. 
gegužės pabaigoje, su istoriku Dei-
mantu Karveliu keliavome  protes-

tantiškais Radvilų giminės keliais Lietuvoje. 
Jau grįždami iš šios kelionės kalbėjome, kad 
būtų įdomu pamatyti ir Baltarusijos teritorijoje 
esančias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės pilis. Ši mintis vis ruseno ir, sesers Linos 
iniciatyva, balandžio 9–10 d. tapo realybe. 

Ankstų balandžio 9-osios rytą, dar ne-
prašvitus, būrys Kauno bažnyčios tikin-
čiųjų, pasikvietę kelis draugus ir giminai-
čius, autobusu pajudėjo iš Kauno į Vilnių, 
kur prisijungė puikiai Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Radvilų giminės istoriją 
išmanantis istorikas dr. Deimantas Karvelis. 

Dar važiuodami autobusu išgirdome 
pasakojimą apie bendrą Lietuvos–Baltarusijos 
praeitį, garbingą didikų Radvilų giminės ir jų 
pilių bei dvarų istoriją. Trumpam stabtelėjome 
prie vienos ankstyviausių senovės Lietuvos 
mūro pilių – Krėvos pilies, kurią XIV a. pra-
džioje pastatė kunigaikštis Gediminas, liekanų. 

Vėliau atvykome į Baltarusijos sostinę 
Minską, kurioje gyvena apie 2 mln. žmonių. 
Šį miestą mums aprodė ir apie jį papasakojo 
vietinė gidė. Keista buvo matyti centrinėje 

miesto aikštėje stovintį Lenino paminklą ar 
tai, kaip prie Amžinosios ugnies keičiasi sar-
gyba, skaityti gatvių pavadinimus Sovietska-
ja ir pan... Važiuodami autobusu matėme 
daugybę didelių sporto salių: visai viena 
šalia kitos stovi irklavimo bazė,  milžiniška 
ledo ritulio salė, dviračių treko salė, visame 
mieste vyksta daugybė statybų... Stebino ir 
valiutų kursas – už 10 eurų gavome 200 000 
Baltarusijos rublių, tad porą dienų pabuvome 
beveik milijonieriai.  

Dieną praleidę Minske ir pernakvoję 
viešbutyje, sekmadienio rytą leidomės mūsų 
kelionės tikslo – Radvilų pilių – link. Sustojo-
me Nesvyžiuje, kuris pirmą kartą paminėtas 
1223 m., o nuo 1513 m. priklausė įtakingiems 
LDK didikams Radviloms. Nepaprastai įdo-
mu buvo vaikščioti po UNESCO pripažintą 
Nesvyžiaus dvarą, kuriame sukaupta turtin-
ga ekspozicija. Sužavėjo ir labai nustebino 
Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės žmonos 
Pranciškos Uršulės Radvilienės (1705–1753) 
įkurto teatro maketas ir specialiųjų efektų 
kūrimo įrenginiai. Po muziejų vaikščiojome 
2 valandas, tad visko aprašyti tikrai neįma-
noma – raginu, atsiradus progai, būtinai ten 
apsilankyti ir patiems viską pamatyti.

Nesvyžiuje dar lankėmės miesto rotušėje, 
apžiūrėjome Kristaus Kūno bažnyčią, kurią 
puošia įspūdingos apie 1760 m. tapytos freskos, 
o jos rūsio karstuose-sarkofaguose  palaidoti 
74 Radvilų giminės nariai. 

Išvykę iš Nesvyžiaus aplankėme į UNESCO 
paveldo sąrašą įrašytą, taip pat Radvilų giminei 
priklausiusią XV–XVI a. Miro, arba Myriaus, pilį, 
buvome sustoję Naugarduke, kur apžiūrėjome 
Naugarduko pilies liekanas. Taip pat stabtelėjome 
Liubčios miestelyje, kur yra išlikusi XVI–XVII a.  
Radvilų dvaro dalis – įdomu, kad šį kultūros 
paminklą saugo, restauruoja ir turi viziją jį at-
statyti pati nedidelio miestelio bendruomenė, 
be jokių valstybės lėšų. Na, o vakarop, jau visai 
prieš grįždami į Lietuvą, dar sustojome Lydos 
mieste, kurį XIV a. statė Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas ir kuriame atstatyta įspūdingo dydžio 
viduramžių pilis.

Kaip pasakojo mūsų gidas istorikas 
Deimantas Karvelis, baltarusiai iki pat XX a.  
pradžios neturėjo savo valstybės, tad ieškoda-
mi savo tapatybės jie bando šlietis prie lenkų, 
lietuvių, todėl ir rūpinasi dabartinėje Baltaru-
sijos teritorijoje esančiu Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės paveldu.

Miro, arba Myriaus, pilis

Pranciškos Uršulės Radvilienės XVIII a. pr. 
įkurto teatro maketas

Nuotrauka Raimondo Pužo

Nuotrauka Ž.Lazauskaitės
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Troškūnų savarankiško gyvenimo 
namų socialinė darbuotoja Ne-
ringa Vaicekauskienė ir Anykščių 

bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vyresnioji Birutė 
Venteraitienė keletą mėnesių svajojo surengti 
šventę-koncertą Troškūnų palaikomojo gy-
dymo ir slaugos ligoninės pacientams. Šios 
gydymo įstaigos vyriausiasis gydytojas Ri-
mondas Bukelis mielai sutiko, kad krikščionys 
evangelikai aplankytų Troškūnų ligoninėje 

Evangelizacinis  renginys 
Troškūnų slaugos ligoninėje

besigydančius senukus ir jiems surengtų kon-
certą. Balandžio 10 d. pasiklausyti giesmių 
susirinko daugiau nei 20 pagyvenusių žmonių. 
Poilsio kambarys Troškūnų slaugos ligoninėje 
nedidukas, todėl daliai susirinkusių ligonių 
bei ligoninės personalui šlovinimo giesmių 
teko klausytis ligoninės koridoriuje.

Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninėje giesmes giedojo Vievio bažnyčios 

„Tikėjimo žodis“ pamokslininkas ir šlovintojas 
Juozas Stankevičius, jam šlovinti padėjo Birutė 
Venteraitienė. J. Stankevičius susirinkusiems 
senukams pasakė trumpą evangelizacinį pa-
mokslą, raginantį tikėti Viešpaties Jėzaus auka 
bei sekti Kristumi. Apie savo atsivertimą liudijo 
B. Venteraitienė ir N. Vaicekauskienė. Ren-
ginio pabaigoje Troškūnų slaugos ligoninės 
pacientai, dalyvavę koncerte, meldėsi atgailos 
malda. Ligoniai buvo paliesti Dievo malonės. 
Močiutės nuoširdžiai dėkojo Vievio bažnyčios 
šlovintojui Juozui Stankevičiui už širdį palie-
tusias giesmes, o Neringai Vaicekauskienei už 
jos jaudinantį liudijimą. Renginio pabaigoje 
krikščionys senukams padovanojo evange-
lizacinių laikraščių  Evangelija.lt  bei vaišių ir 
pažadėjo į Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninę su   šlovinimo giesmėmis 
sugrįžti vasarą.

Naujienos          9

Savo įspūdžiais pasidalinti sutiko ir keli bendrakeleiviai. 

Raimondas: Nors buvau girdėjęs, kad Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė užėmė didelę teritoriją, visgi neįsivaizdavau, kad ji tokia 
didelė, kad mūsų didikai turėjo tiek dvarų ir pilių... Apie pačią Balta-
rusiją buvau prastos nuomonės, tad apsilankymas šioje šalyje tikrai 
nustebino: tvarkingi kaimai ir miesteliai, net jei trobelės ir pakiužusios, 
aplinka sutvarkyta. Nors tai pokomunistinė šalis, restauruojamos 
bažnyčios, atstatomos LDK pilys ir dvarai – galima sakyti, jie atlieka 
mūsų, lietuvių, darbą... Labai noriu padėkoti ir mūsų ekskursijos 
vadovui Deimantui Karveliui – jis tikrai puikus istorijos žinovas, 
gebantis sudominti, istorija sužavėti ir kitus.

Virginija: Man ši trumpa kelionė buvo kaip kelionė laiku. Pir-
miausia – apie įkvepiančią jos dalį. Istoriko Deimanto Karvelio įžval-
gos ir pasakojimai apie XIII, XVI ar XVIII amžius labai „priartino“ 
istoriją. Labiausiai sudomino asmeninės didikų šeimų istorijos, kurių 
klausantis suvoki, jog žmonės visada yra žmonės, tie keli šimtmečiai 
mus skiria tik technologijų raidos aspektu: pakito bendravimo gali-
mybės, priemonės ir greitis. Bet aistros, silpnybės, stiprybės, polėkiai 
bei laisvės troškimas yra vienodai svaiginantys. Kova dėl valdžios, 
turtai, išmintis ir puikybė, kūrybiškumas, estetinės vertybės, pramogos, 

mecenatystė, dvasingumo paieškos, multikultūriškumas – tai Lietuvos 
kunigaikščių ir didikų bei jų įkurtų miestų istorijos dėmenys, aktua-
lūs ir šiandien. Įvairių krikščioniškų konfesijų sugyvenimas vienoje 
uždaroje teritorijoje (aptvertame Nesvyžiaus mieste XVI a. pastatyta 
katalikiška jėzuitų bažnyčia su vienuolynu, unitų bažnyčia, stačiatikių 
cerkvė ir žydų sinagoga) liudija laisvų to meto miestų dvasią, o italų 
architektų ir užsienio meistrų kūriniai atskleidžia Europos kultūros 
vertybių klestėjimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Dabartinėje 
Baltarusijos teritorijoje (kaip ir etninėse Lietuvos žemėse) ne vieną 
šimtmetį tarpo Lietuvos didikų kuriama miestų kultūra, gamyba ir 
prekyba, teisė ir menas.

Antras kelionės laiku aspektas – sugrįžimas į nelabai tolimą praeitį. Jis 
iš esmės gluminantis. Pakanka nuvažiuoti į Minską, vos už kelių valandų 
kelio nuo Vilniaus, ir galima vėl išgyventi savo kailiu patirtos (jei jums 
apie ar per keturiasdešimt) praeities šmėklas. Bauginančiai išpuoselėta, 
švari, vienodų daugiabučių ir „teisingų“ gatvių pavadinimų sunorminta 
Baltarusijos respublikos sostinė man pasirodė kaip apsimetėlis slibinas, 
kuris sustingęs ir apsamanojęs apsimeta patraukliu kalnu, kad, metui 
atėjus, galėtų praryti naivias, juo kopinėjančias aukas. Šis miestas tarsi 
paraleli tikrovė, kur žmonės daugiau ar mažiau žino, jog yra kitokia 
egzistencijos forma, bet dėl įvairių priežasčių (baimės, prisitaikėliškumo 
ir patogumo gyventi be priekaištų) yra pasirinkę normatyvinį gyvenimą, 
kuriame viskas jau nuspręsta už tave. 

Glumina faktas, kad tokia tikrovė šiandien, XXI amžiuje, yra taip 
arti mūsų valstybės. Širdy kyla dėkingumas Viešpačiui, kad kažkada 
Jogaila, rinkęsis, iš kurios šalies priimti Lietuvos krikštą (Rytų ar 
Vakarų), nusprendė eiti Romos, ne Konstantinopolio keliu. Vakarų 
bažnyčia, ypač reformuota, bet net ir nereformuota, šimtmečiais buvo 
kritinio mąstymo platforma. 

Mūsų laisvė ne tik labai brangiai kainavo, bet yra ir labai trapi. Todėl 
visi kartu esame už ją atsakingi. 

Ingrida: Kelionė, trukusi vos porą dienų, buvo nuostabi: šauni 
kompanija, o gidas Deimantas Karvelis – tikras lobis! Labai patiko 
Nesvyžiuje, ypač pilies ir rūmų kompleksas ir jame esanti ekspozicija, 
taip pat Kristaus Kūno bažnyčia su nuostabiomis freskomis ir laido-
jimo rūsiu, kuriame yra net 74 karstus su Radvilų giminės palaikais. 
Sužinojome ir daugybę istorijos faktų, kurių visų tikrai neprisimenu, 
vadinasi, reikia dar vienos kelionės su istoriku Deimantu Karveliu.

Kristaus Kūno bažnyčioje, Nesvyžiuje, esanti Radvilų giminės 
kripta, kurioje yra 74 Radvilų šeimos narių palaikai

Nuotrauka Raimondo Pužo

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ
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Esu Tomas, man 24-eri. Augau su 
mama ir patėviu – be manęs šeimoje 
dar augo sesė ir du broliukai. Mano 

paauglystė buvo sunki. Kai man buvo 14 metų, 
jau žinojau, ką reiškia nenakvoti namie, šlaistytis 
gatvėmis, vogti ir t. t. Mama su patėviu – alkoho-
likai, todėl namie nuolatos trūko maisto, vykdavo 
barniai, muštynės, tad daug naktų praleista 
be miego, o policija atvažiuodavo dažniau nei 
giminaičiai... Nebuvau patyręs jokio švelnumo, 
meilės, šilumos – mano vidus buvo sužalotas. 

Prisimenu skaudų nutikimą žiemą, kai 
išgėrusi mama mane basą ir pusnuogį išvarė į 
lauką. Stovėjau vienas pamiškėje ir meldžiau 
Dievą, kad akimirksniu viskas pasikeistų į 
gera, bet, deja, atsakymo iškart nesulaukiau. 
Po dvejų metų mes persikraustėme arčiau 
miesto. Tėvai gerdavo dar daugiau, jų nesu-
stabdydavo niekas – nei vaikų maldavimai, 
nei ašaros, nei visuomenės įspėjimai. Namie 
niekas manęs nedžiugino, tad būdavau kieme 
su naujais draugais, prieš kuriuos vaidinda-
vau, kad esu stiprus. 

Kiemo draugai man atstojo tėvus. Po tru-
putį pradėjau vartoti alkoholį – tai buvo naujas 
pasilinksminimo būdas. Išgėręs užsimiršdavau, 
pamiršdamas ir kompleksus bei neigiamus 
jausmus. Dažnai išgertuvės vykdavo nepla-
nuotai ir nenormuotai – iki sąmonės netekimo. 
Pradėjau plėšikauti, įsiveldavau į muštynes tarp 
skirtingų rajonų gyventojų, tapau žinomas ir 
pelniau „pagarbą“ – jei reikėdavo atlikti ką nors 
bloga, be kalbų siųsdavo mane. 

Vėliau pradėjau vartoti ir stimuliuojančius 
narkotikus, „žolę“, amfetaminą, kitas toksines 
medžiagas. Dar labiau panirau į alkoholį – 
narkotikai ne taip stipriai mane traukė, nes 
pastebėjau, kad po jų labiau išsenku. Mano 
gyvenimas smuko labai žemai. Tačiau po ku-
rio laiko mano viduje, labai giliai, ėmė kažkas 
prieštarauti – nenorėjau daugiau taip gyventi. 
Begalė žmonių apgauta, nuskriausta, buvau 
praradęs artimiausių žmonių pasitikėjimą...

Kai pagaliau įsidarbinau, darbovietėje 
mane šiltai priėmė. Liūdna, kad jau pirmą dieną 
pradėjau meluoti... Nors direktorius atstojo man 
tėvą, kurio neturėjau, to aš tuo metu neįverti-
nau. Supratau, kad negerai elgiuosi, bet buvau 
per silpnas tam blogiui pasipriešinti. Kiekvieną 
dieną smukau vis giliau, už nusikaltimus buvau 

Trumpo  mano  gyvenimo  
liudijimas

TOMAS BERŽIS

nubaustas laisvės apribojimu – nuo 22 val. 
privalėjau būti namie. 

Buvau teisiamas tris kartus. Tai, kad 
išvengiau kalėjimo, yra Dievo malonė. Labai 
nenorėjau pakliūti į kalėjimą ir prieš teismus 
tikrai nuoširdžiai melsdavausi, nors drau-
gams sakydavau, jog gerai pašnekėdavau, 
išsisukinėdavau ir t. t. 

Kai kartą buvau nuteistas, turėjau atsi-
žymėti probacijos tarnyboje, nes pažeidžiau 
visus 3 nurodymus. Mano bylą norėjo siųsti į 
teismą, kad byla būtų persvarstyta ir bausmę 
atlikčiau kalėjime, bet inspektorė pasigailėjo 
ir suteikė man paskutinę progą – teismo 
nuosprendį vykdyti Amatų centre, nes jau 
buvau pakeitęs 4 mokyklas ir neturėjau, 
kur kitur atlikti nuosprendį. Šiaip ne taip 
priėmė į tą centrą bandomajam laikotarpiui –  
trims mėnesiams. Mokykloje vykdavo psi-
chologinės grupelės, kur susipažinau su 
tokiais kaip aš, bet, pakeitus vietą, aplinką, 
draugus, veiklą, mano blogybės, kaip tikė-
jausi, nesibaigė... Buvau „sugedęs“ ir mano 
nedorybės atsiskleidė dar labiau. Tai ma-
tydami, darbuotojai įvairiais būdais bandė 
man padėti: siūlė programas alkoholikams, 
įvairių savanorysčių jaunimui, rodydavo 
mano praeities klaidas. Bet aš atkirsdavau, 
kad esu jaunas ir noriu pasilinksminti, nesu 
priklausomas, nes man dar tiek nedaug metų. 

Lygiai po metų mane iš ten pašalino. 
Susiradau darbą, 3 mėnesius negėriau. Kol 
negerdavau, viskas tvarkydavosi į gera, bet 
tai truko neilgai. Kai baigėsi mano lygtinio 
atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės 
laikas, vakare taip atšvenčiau, kad ryte pa-
budęs namuose sužinojau, jog dalyvavau 
muštynėse, buvo pavogta mašina, ir vienas 
įtariamasis sulaikytas. Mano išgertuvės tęsėsi. 
Pragėriau visus pinigus, šalia nebuvo jokio 
artimo žmogaus. Pavogiau darbovietės auto-
mobilį, mane sulaikė policija. Eilinį kartą aš 
apgavau artimą žmogų, kuris manimi tikėjo 
ir turėjo vilčių. Tai suvokus, apėmė didelis 
sielvartas – likau vienas ir be jėgų gulėjau. 
Mintys ir vėl nukrypo į Dievą – meldžiausi: 
„Dieve, padėk! Suprantu, kad manęs laukia 
mirtis arba kalėjimas...“ Staiga toptelėjo 
mintis paskambinti socialiniam darbuotojui, 

kuris daug kartų bandė man padėti. Jis man 
pasiūlė važiuoti į reabilitacijos centrą. Suti-
kau po dviejų savaičių nuvykti ir pabandyti.

Mane priėmė į reabilitacijos centrą, ta-
čiau buvo nelengva – ne kartą norėjau viską 
mesti ir grįžti atgal, į pažįstamą liūną. Buvo 
sunku, bet po truputį pradėjau suvokti, kad 
ne tik pats patyriau daug skausmo, bet daug 
skausmo, kančios ir aš sukėliau aplinkiniams, 
tad ši mintis mane sulaikydavo. Reabilita-
cijos centre gydžiausi metus. Susipažinau 
su kitais paklydusiais žmonėmis, sužinojau 
daug naujų dalykų, o svarbiausia – išgirdau 
Gerąją Naujieną apie Dievą ir atgimimą.

Šiandien esu blaivus jau 3 metus ir 6 
mėnesius. Dirbu legalų darbą, už kurį gaunu 
atlygį. Sumokėjau skolas, ruošiuosi kurti 
šeimą. Savanoriauju tarnaudamas sudėtingą 
praeitį turintiems jaunuoliams. Pakilti tikrai 
nelengva ir, jei ne Dievas, pats nebūčiau 
sugebėjęs... Džiaugiuosi, kad dabar suprantu 
gyvenimo prasmę...
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Daugelis mano, kad truputis vyno ar kitokių svaigalų 
niekam nepakenks. Aš esu abstinentas – tokia mano 
pozicija. Žinoma, ne kiekvienas gali toks būti ir ne 

kiekvienam tikriausiai to reikia. Tačiau aš nusprendžiau taip gy-
venti – be alkoholio. Stengiuosi vengti visko, kur yra alkoholio, 
net saldainių. Kodėl? Nes taip pasirinkau. Štai kas man primena, 
kodėl aš negeriu:

Mano protas negali išlikti blaivus, jei esu neblaivus fiziškai. 
Šventasis Raštas mus ragina nepasigerti vynu, bet prisipildyti 
Dvasios (Ef 5, 18). Dažnai tenka girdėti, kad žmogus geria, jog 
jam būtų lengviau bendrauti. Bet jei tu negali išsakyti savo minčių 
blaivus, ar tikrai nori jas sakyti apsvaigęs? 

Gėrimas nėra išminties požymis. Saliamonas rašo, kad 
svaigiais gėrimais galima apsigauti (Pat 20, 1). Esu matęs ne vieną, 
kuris išgėręs pašėlsta, tampa sunkiai prognozuojamas ir valdomas. 
Net neabejoju, kad daugelis esate bendravę su neblaiviu žmogumi, 
ir, manau, sutiksite – vaizdelis ne koks. Jei būsi išgėręs tu, vaizdelis 
nepasikeis – tik  jo dalimi tapsi tu pats.

Aš esu pavyzdys. Apaštalas Paulius sako: Sekite manimi kaip 
aš seku Kristumi (1 Kor 11, 1). Mes esame kažkam pavyzdys, nors 
galbūt to nė nežinome. Kurį laiką dirbdamas su žmonėmis, tu-
rinčiais priklausomybės problemų, supratau, kad aš negaliu gerti 
alkoholio nė lašo, nes to mokau tuos žmones. Savo pavyzdžiu galiu 
parodyti, kad galima gyventi kitaip.

Šventasis Raštas ragina mus išlikti blaivius (1 Tes 5, 8; 1 Pt 4, 
7 ir kt.). Mes skaitome, kad Jėzus ateis kaip vagis naktį – niekas ne-
žino, kada tai bus. Nenoriu Jo pasitikti girtas ar kankinamas pagirių. 

Alkoholis veda į priklausomybę. Fizikai, savo nuostabai, 
atrado, kad medicina 300 metų alkoholį aprašo kaip narkotiką – 
protoplazminį nuodą.

Alkoholis žudo smegenų ląsteles (ir tai ne juokas). Sme-
genyse yra 15 milijardų nervinių ląstelių – neuronų. Kiekvieną 
neuroną maitina mikrokapiliaras. Mikrokapiliaras yra toks plonas, 
kad eritrocitai į neuroną gali patekti tik iš eilės po vieną. Kai prie 
mikrokapiliaro prisiartina sulipę (dėl alkoholio) eritrocitai, jie jį 
užkemša. Po 7–9 minučių nervinė ląstelė – neuronas – miršta. Tik 
tiek ji gali išgyventi be deguonies. Po kiekvienų išgertuvių žmogaus 
galvoje atsiranda naujos žuvusių neuronų kapinės. Kai skrodimo 
metu atidaroma saikingai gėrusio (pavyzdžiui, avarijoje žuvusio) 
žmogaus kaukolė, gydytojai mato tokį pat vaizdą – smegenys 
susiraukšlėjusios, mažesnės. 

Alkoholis trikdo hormonų pusiausvyrą. 1999 metais į me-
diciną ir chemiją besigilinantys mokslininkai padarė sensacingą 
atradimą – apynių kankorėžiukuose aptiko labai aktyvią medžiagą, 
priskiriamą  fitoestrogenų (fito – augalas, estrogenas – mot. lytinis 
hormonas) klasei. Iš apynių gamina alų, tad alų vartojančio vyro 
pečiai tampa siauresni, silpsta raumenynas, ypač pilvo raumenys, 

Kodėl  derėtų  išlikti  blaiviems  
visą  gyvenimą?

EDUARDAS GABALAS

pradeda augti „alaus pilvas“, platėja dubens sritis, riebalai ima 
kauptis „pagal moterišką scenarijų“ – didėja (nukąra) krūtinė... 
Tai tik išoriniai požymiai, tačiau keičiasi ir vyro charakteris. 
Aktyvumas, kurį suteikia testosteronas, pamažu dingsta, vyras 
tampa pasyvesnis, suglebęs. Taip pat pastebimas potraukio mote-
rims praradimas, nes jį pakeičia potraukis alkoholiui, o galiausiai 
atsiranda impotencija.

Šventasis Raštas ragina: Neprisitaikykite prie šio pasaulio (Rom 
12, 1–2). Manau, kad mes, tikintieji, turėtume skleisti kitokią kul-
tūrą – mes esame pašaukti būti kitokie. Nesakykime: „Geriu, nes 
nenoriu būti „balta varna“, noriu atsipalaiduoti ir pan.“ 

Brangieji, esu įsitikinęs – ne tam mes esame pašaukti! Mūsų 
tikslas aukštesnis, nei vien patirti malonumą. O jei tavo draugai 
nepriima tavęs tokio, koks tu esi, – anokie jie ir draugai... Palai-
mintas žmogus, kuris nesielgia kaip pataria bedieviai, nestoja į 
nusidėjėlių kelią... (Ps 1, 1).

Iliustr. K. Kučinskio
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Sveika, brangioji!
Tiek daug metų praėjo, kai mes su ta-

vimi išsiskyrėme, – tu išvažiavai už jūrų 
marių. Ech, kaip greitai bėga laikas… Labai 
nudžiugau sužinojusi, jog su vyru susi-
laukėte pirmojo mažylio. Suprantu, kad 
šis kelias tau dar naujas ir nepramintas, 
todėl neretai ir labai sunkus. Man taip pat 
pirmieji motinystės metai buvo neįprasti. 
Labai mylėjau ir rūpinausi savo naujagimiu, 
bet kažkodėl atrodydavo, kad gyvenimas 
teka tik už namų durų. Gyvenimas „virė“ 
mieste, parduotuvėje, gatvėje... tik ne namie. 
Vis atrodydavo, kad kai paaugs vaikai, kai 
nebereikės nuolat suktis virtuvėje ir atlikti 
kasdienių buitinių darbų, įkvėpsiu gryno 
oro gurkšnį. Jaučiausi tarsi paukštis, pa-
kirptais sparnais. Laukiau, kada jie ataugs. 
Bėgo metai. Apie savo „pakirptus sparnus“ 
vis rečiau prisimindavau… Praėjo šešeri. 
Vieną rytą supratau, kad aš vėl juos turiu – 
mano pakirpti sparnai ataugo! Tik ne tokie, 
kokių tikėjausi prieš šešerius metus... Ir ne 
tokie, kokie buvo anksčiau – dabar jais galiu 
skrajoti po motinystės padangę. Skrajoti ir 
džiaugtis kiekviena diena, praleista namie 
su vaikais. Dabar tikras gyvenimas vyksta 
čia – namie. Ir atvirkščiai – visur kitur, kur 
jis atrodydavo toks žavus, dabar atrodo 
mažai reikšmingas.

Todėl mąstydama apie motinystę šyp-
teliu – koks natūralus ir veiksmingas Dievo 
planas egoistą žmogų vesti nusižeminimo, 
patarnavimo ir savęs praradimo keliu. Ar 
mes besilaukdamos pirmagimio bent įtarė-
me, kaip pasikeis mūsų pasaulėžiūra, mąsty-
mas, kasdienybė…ir apskritai – gyvenimas? 
Pačiam žmogui tikrai sunku palikti savo 
svajones, kelius, siekius ir tarnauti silpnes-
niam. Bet motinystė tai geba padaryti – ji 
moko tarnauti su meile ir kantrybe, palikti 
(ar bent atidėti) savo tikslus ir siekius, nu-
kreipti žvilgsnį iš aukštos žydrynės į pažemę, 
kur ropinėja mažyliai. Tik jos dėka išmokau 
tarnauti neskaičiuodama darbo valandų, 

nemiegotų naktų ir nesitikėdama atlygio. 
Gal pasakytum, anokia čia auka auginti 
savo vaikus. Tačiau kiekviena mama galėtų 
pritarti, kad tai keičia moters širdį.

Galbūt paklausi, ar man sunku? Ar 
jaučiuosi sugniuždyta asmenybė, iš kurios 
atimama laisvė ir siekiai? Jei nematyčiau 
prasmės ir nebūčiau supratusi, kad tai mano 
pašaukimas, galbūt taip ir jausčiausi. Ta-
čiau dabar galiu pasakyti, kad gyvenu la-
bai prasmingai. Skirdama kiekvieną dieną 
vaikams, jaučiuosi ne barstanti, o renkanti. 
Net kažkada supratau, jog galbūt, paaugus 
vaikams ir man išėjus į darbą, nebesijausiu 
taip prasmingai išnaudojanti savo laiką kaip 
dabar. Klausiu savęs, ką aš šiuo metu galė-
čiau duoti Dievui ir žmonėms geresnio nei 
vaikai? Gal kažką padaryčiau stulbinančio 
ar atrasčiau tai, kas pakeistų pasaulį? Tikrai 
ne. Vaikai gali tapti tie, kurie darys gerą 
įtaką žmonėms, mokės padėti ir patarnauti 
silpnesniam. Suprantu, kad tai priklauso 
ne tik nuo manęs. Kita vertus, žinau, kad 
reikalingos kasdienės ilgametės investicijos. 

Šiandien esu nuolat šalia jų – sėju, raviu ir 
prižiūriu tuos gležnus daigus, kurie laikui 
atėjus pradės savarankišką gyvenimą. Gal 
šie mano žodžiai atrodo per daug skambūs 
ir poetiški, tačiau tai ne tušti šūkiai. Tai – 
širdies kalba.

Štai kokiomis mintimis šiandien gyvenu 
aš. Auginu du nuostabius vaikus – berniuką 
ir mergaitę, visą dieną sukuosi namuose ir 
esu labai dėkinga savo vyrui už jo palaikymą. 
Be jo motyvacijos, triūso ir paskatinimų tur-
būt tebesijausčiau „pakirptais sparnais“. Nes 
suprantu, kad tėvo vaidmuo ir atsakomybės 
nė kiek ne menkesnės, atvirkščiai – dažnai 
šis vaidmuo būna lemiamas ir sudėliojantis 
viską į reikiamas vietas. Juk vaikai – tai 
dviejų žmonių nuostatos, vertybės ir indė-
lis. Nuostabu iš šono stebėti vyrišką širdį, 
tampančia tėviška. Ji tarsi pražysta. Na, bet 
apie tai lai papasakoja jis pats... 

Esu dėkinga Dievui, kuris parodė šį 
kelią ir kvietė nepaniekinti natūralių bei 
veiksmingų pamokų. Todėl linkiu ir tau, 
mano brangioji, stiprybės ir ištvermės mo-
kantis šioje nelengvoje motinystės mokyk-
loje. Nenuleisk rankų, kai sunku, visada 
prisimindama, kad savo mažyliui esi svar-
biausias, nepakeičiamas ir pats brangiausias 
žmogus visame pasaulyje.

Su meile,
 Virgilija

Iš  knygos „Motinystės paslaptys“
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Šiuolaikinėje vakarietiškoje kultūro-
je vyrauja supratimas, kad meilė –  
tai nuolatinis jausmas, užsidegi-

mas, romantika, aistra. Į klausimą, kas yra 
meilė, jaunuoliai šiomis dienomis atsako 
maždaug taip: „Meilė – kai tavo kūnas užsi-
dega“, „Kai pažiūri į akis ir pajauti“... Tačiau 
ką daryti, jeigu iškils sunkumų, atšals jausmai 
ar tiesiog pasimatys charakterių skirtumai? 
Daugelis tyrime apie meilę dalyvavusių jaunų 
žmonių į šiuos klausimus atsakė teigdami, 
kad tokiais atvejais kankintis neverta – ver-
čiau ieškoti „tikrosios“ meilės.

Erosas  ir  agapė – du 
santuokinės  meilės  poliai
Judėjų ir krikščionių kultūroje jau seniai 

suvokta, kad meilei jausmo nepakanka, nes 
meilę sudaro du poliai – eros (fizinis potraukis, 
aistra) ir agape (pasiaukojanti meilė, draugystė). 
Tai reiškia, kad norint pasiekti meilės pilnatvę 
greta jausmų reikia pažado, įsipareigojimo, 
pasiryžimo ne tik gauti, bet ir aukotis.

Aistra (erosas) psichologijos požiūriu – 
tai gimties (lytiškumo) galia, ją sudaro kito 
asmens patikimas, troškimas, įsimylėjimas. 
Nors ši meilės rūšis dažnai yra jėga, skatinanti 
vyrą ir moterį susisieti santuokiniais ryšiais, 
ilgalaikę santuokos sėkmę lemia agapė – 
vyro ir moters draugystė, deja, šitas aspektas 
mažiau žinomas ir kultūroje suvokiamas per 
aistros prizmę. Vokietijos žurnalo „Psicho-
logie Heute“ vykdyto tyrimo apie tai, kokios 
šeimos išgyvena, koks yra ilgalaikės santuokos 
pamatas, rezultatai atskleidė, kad svarbiausias 
veiksnys yra sutuoktinių draugystė – noras 
kalbėtis, bendrauti. Tai stabili meilės dalis, 
kuri nėra juslinė. Kita vertus, jeigu meilė 
tapatinama su aistra, aistrai išblėsus dingsta ir 
buvimo kartu pamatas. Taigi, trumpai tariant, 
galima teigti, kad aistra – laikinasis santuokos 
komponentas, kuris, be kita ko, nepriklauso 
nuo žmogaus valios, o draugystė – stabilusis, 
ne iš kūno kylantis komponentas.

Kad  sutuoktinių  
meilė  nesibaigtų

Toliau gilinantis į šiuos santuokinės mei-
lės polius galima pastebėti, kad erosas – tai 
receptyvioji (priimančioji) meilė, dėl kurios 
nereikia stengtis. Agapė – tai veiklioji meilė, 
kuri duoda, aukojasi, dalijasi: gera valia, drau-
gystė. Apie veikliąją meilę rašė jau F. Dosto-
jevskis – savo knygos „Broliai Karamazovai“ 
veikėjo vienuolio Zosimos lūpomis teigdamas, 
kad jeigu nori gauti išminties dovaną, pradėk 
veiklia meile mylėti savo artimuosius.

Gimties  galia  erosas
Erosas – tai Dievo dovana, gili ir veržli galia, 

susijusi su gyvybės pradžia, tačiau kartu truputį 
apgaulinga. Erose dera gyvenimo pradžios didy-
bė ir truputėlis iliuzijos. Eroso galią ir apgaulin-
gumą puikiai iliustruoja Jean-François de Troy 
paveikslas pagal graikų mitologiją „Europos 
pagrobimas“. Jautis (vyriška galia) grobia moterį 
(Europą), bet patį jautį už nosies veda Amūras 
(kūdikis). Visais laikais tiesiogiai ar netiesiogiai 
buvo suprantama, kad erotinė meilė susijusi 
su kūdikio gimimu. Amūras meilės scenose 
vaizduojamas kaip kūdikis. Vaisingumas – svar-
biausias erotinės meilės veiksnys. Tai patvirtina 
ir, pavyzdžiui, tyrimai: kai vyrams rodomos 
moterų nuotraukos, jie kaip gražiausias išrenka 
moteris, nufotografuotas per ovuliaciją. Estro-
genai palankiai veikia tiek moters išvaizdą, tiek 
psichologiją – ji tampa žavi. Grožio sužydėjimas 
susijęs su gyvybės paslaptimi. 

Tačiau šalia šitos gražios gimties pa-
slapties yra kita eroso pusė – pagunda, noras 
atsiduoti seksui be įsipareigojimų. Aistros 
galia nėra laisvai valdoma, todėl aistra gali 
tapti nukreipta į žmones, kurių nereikėtų 
įsimylėti (susituokusius, skaistumo įžadus 
davusius asmenis) – tokia meilė tampa nuo-
dėminga. Su pasiaukojančia meile nesusijęs 
seksualumas siekia žmogų „vartoti“ savo 
malonumui. Erotinės meilės problema yra 
tai, kad kartais mus, vyrus ir moteris, traukia 
žmonės, kurie neturėtų traukti, o netraukia 
tie, kurie turėtų. Seksualinės galios ypač su-

stiprėja patiriant vienatvę, nusivylimą ir pan.
Dar viena eroso meilės problema yra tai, 

kad sendami tampame mažiau vaisingi, ir mūsų 
fizinis patrauklumas sparčiai blėsta. Kultūroje 
įsigali nuostata: gyvenkime ir mėgaukimės, kol 
esame vaisingi, o vėliau – palikime šį pasaulį. 

Tik  šventieji  lieka  ištikimi  
gegužės  mėnesio  pažadams
Jeigu aistra metams bėgant blėsta, ar dar 

yra vilties neblėstančiai sutuoktinių meilei? 
Taip, ir jos paslaptis – eroso virtimas agape. 
Šį persikeitimą labai gražiai apibūdina ka-
talikų vyskupas iš JAV Fultonas J. Sheenas 
(1895–1979): „Eroso evoliucija į agapę turi 
du momentus. Pirmajame kūnas veda sielą, 
antrajame  siela veda kūną. Pirmajame domi-
nuoja kūnas – tiek, kiek nuneša aistros vėjas. 
Antrajame dominuoja siela – meilė tampa 
dvasingesnė. Dorinis vaikų ugdymas, gilus 
rūpestis jų dvasine gerove tampa svarbiausi 
vedybinio gyvenimo klausimai. Bendrai kal-
bant, eroso persikeitimas į agapę vyksta per 
auką. Nė viena meilė neįkopia į aukštumas 
nepalietusi Kryžiaus.“

Panašias mintis išsakė ir S. Šalkauskis 
savo darbe „Jaunuomenė ir gyvoji dvasia“ (S. 
Šalkauskis  buvo Gyvosios dvasios judėjimo 
įkvėpėjas ir dalyvis. Gyvosios Dvasios judėji-
mas – tai prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos 
katalikų bažnyčioje vykęs sąjūdis, kuriuo buvo 
siekiama atsinaujinimo per Šventąją Dvasią, 
maldą ir Evangelijos studijas): „Prigimtinė 
jaunatvė turi būti paversta dvasine jaunatve. 
Žmogus tik tada įstengia eiti kylančia dvasinio 
gyvenimo linkme, kai sugeba įgyti ir nuola-
tos savyje palaikyti dvasios jaunatvę. Gyvoji 
dvasia yra jau ne tiek jauno temperamento, 
kiek dorinio apsisprendimo dalykas.“

Taigi dvasinė jaunatvė – gebėjimas išlaikyti 
gyvą dvasinį gyvenimą brandoje – yra nebe tem-
peramentas, bet apsisprendimas. Panašiai teigė 
ir Dostojevskio draugas filosofas V. Solovjovas, 
kuris tvirtino, kad meilei išsaugoti reikalingas 
moralinis žygdarbis. O vienas iš pranešėjo stu-
dentų šią eroso transformaciją į agapę apibūdino 
ypač poetiškai ir taikliai: „Tik šventieji lieka 
ištikimi gegužės mėnesio pažadams.“

Balandžio 23 d. Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios salėje vyko semi-
naras „Kad sutuoktinių meilė nesibaigtų“. Jį vedė Lietuvoje viešintis 
gydytojas psichoterapeutas, Šeimos ir santuokos studijų programos 
vadovas Tarptautiniame Teologijos institute Austrijoje, 2000 m. įgijęs 
santuokos srities teologijos licenciato laipsnį, dr. Gintautas Vaitoška. 
Toliau pateikiame seminare skambėjusių minčių santrauką.
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Vokietijos žurnalo „Psichologie 
Heute“ vykdyto tyrimo apie 
tai, kokios šeimos išgyvena, 
koks yra ilgalaikės santuokos 
pamatas, rezultatai atskleidė, 
kad svarbiausias veiksnys yra 
sutuoktinių draugystė – noras 
kalbėtis, bendrauti. Tai stabili 
meilės dalis, kuri nėra juslinė. 

„

“

yra tarp tikėjimo bendrakeleivių. 
Sutuoktiniams draugaujant iškyla daug 

įvairių iššūkių, kurie dažnai susidaro dėl na-
tūralių vyro ir moters skirtumų. Šie skirtumai 
taikliai apibūdinti tokiose populiariuose lei-
diniuose kaip Džono Grėjaus knygoje „Vyrai 
iš Marso, moterys iš Veneros“, M. Gungoro 
seminaruose ir pan. Remiantis tyrimais tei-
giama, kad moterys turi vienuolika procen-
tų daugiau lingvistinių ir komunikacinių 
neuronų negu vyrai, todėl vyrams sunkiau 
išklausyti ir pasipasakoti. Dž. Grėjus tokiais 
atvejais siūlo žmonai išmintingai prakal-
binti sutuoktinį – žmona turėtų pati pradėti 
kalbėti, pasakoti apie save, ir tai taps abiem 
sutuoktiniams reikalingo pokalbio pradžia...

Vyrui išklausyti žmoną nėra lengva, 
tačiau tai labai svarbu ir reikalinga. Žmo-
nai dažnai nebūtini atsakymai – ji stengiasi 
iškelti kuo daugiau problemų. Vyras sten-

giasi jas visas išspręsti, nors pakaktų tiesiog 
pasisemti kantrybės ir išklausyti, galbūt iš-
reikšti savo nuomonę. Vyro požiūris žmonai 
naudingas, nes į situaciją jis paprastai žvelgia 
„iš kito kampo“, taip pat ir žmonos požiūris 
naudingas vyrui. Žmona turėtų priminti 
vyrui, kad jai svarbu būti tiesiog išklausytai, ir 
padėkoti, kai jis išklauso. Kartais mes šykštime 
gerų žodžių vieni kitiems, nes nuodėminga 
prigimtis linksta kritikuoti, o ne įvertinti. 
Vienas didžiausių iššūkių santuokoje ugdant 
meilę agapė – kiekvieno žmogaus netobu-
lumas: savo paties, kuris gerai matomas, ir 
sutuoktinio, kuris matomas dar geriau. 

Kada kalbėtis? Kaip rasti laiko? Žmogus 
ne visada pajėgus kalbėtis – kartais „vidinis 
rezervuaras“ būna tuščias, sunku priimti bet 
kokią informaciją. Galimi įvairūs sprendi-
mai. Vyras turėtų trumpam „lįsti į urvą“, o 
žmona – nesėdėti prie to urvo ir neverkti. 
Tas „urvas“ gali būti savo kambarys, gara-
žas, laikraštis ar kompiuteris. Paprastas ir 
neblogas sprendimas – leisti vyrui pailsėti, 
problemoms susigulėti, o tada kalbėtis.

Nors televizorius, kompiuteris buvo 
paminėti kaip „urvas“ pabėgti, pailsėti, tuo 
piktnaudžiauti nereikėtų. Medijos susijusios 
su tam tikra pramoga – jos „įsiurbia“, nepalik-

damos daug vietos draugystei. Informacijos 
perteklius gali užkrauti mintis, skatinti atsiri-
boti, todėl, pavyzdžiui, televizorių žiūrėti ge-
riau kartu, arba jis turi būti bent jau patalpoje, 
kurioje abu sutuoktiniai leidžia laiką, kad nė 
vienas nesijaustų nuskriaustas (nebūtų taip, 
jog vienas žiūri, o kitas dirba). Jeigu kiekvienas 
sutuoktinis įkišęs nosį į savo ekranėlį – tai 
nėra santuoką  stiprinantis veiksnys.

Kartais vyras nenori pasakotis, nes jaučiasi 
žmonos muštruojamas, kritikuojamas. Svarbu 
to vengti, patarti nuolankiai – taip, kaip norė-
tum, kad tau patartų. Vyro vertė labai priklauso 
nuo to, ką apie jį galvoja žmona. Žmona, kuri 
apie vyrą gerai galvoja ar bent gerai kalba, daug 
pasiekia. Vyrui žmonos įvertinimas gal net 
svarbesnis negu žmonai, nes vyras yra labiau 
pasiekimų, o moteris – santykių žmogus. Šios 
mintys gražiai išdėstytos Lauros Schlessinger 
knygoje „Tinkama vyrų priežiūra ir maitini-
mas“. Tikra sutuoktinių draugystė – svarbus 
ištikimybės veiksnys, nes jeigu santuokoje 
tikros draugystės nėra, akys ima krypti į kitus 
žmones. Jeigu bendrystė šeimoje yra užpildanti, 
žmogus jaučia, kad jokių nuotykių nereikia.

Sutuoktinių draugystė – tai ne tik po-
kalbis, bet ir veiksmai. Taigi tarp darbų ir 
pokalbio turi būti harmonija. Jau Pranciškus 
Salezietis sakė, kad meilė yra caritas – tarnys-
tė dvasiai ir kūnui. Tarnystė kūnui – tai visų 
pirma darbai, buitis ir pan. Paprasti darbai 
labai maitina meilę vienas kitam. 

Dienos pabaigoje verta pamąstyti, kaip 
mylėjau savo sutuoktinį, ar buvau geras drau-
gas... „Arkos“ bendruomenės, kurioje proto 
negalią turintys žmonės ir sveikieji gyvena 
kartu, įkūrėjas, vienas iš judėjimo „Šviesa ir ti-
kėjimas“ pradininkų Žanas Vanjė teigia, kad yra 
trys meilės dimensijos – besirūpinanti, išlais-
vinanti ir ugdanti. Nors ugdymą ir išlaisvinimą 
suderinti nelengva, esame pašaukti švelniai pa-
dėti vienas kitam augti. Švelnumas turėtų būti 
reiklus, o reiklumas – švelnus. Draugavimas 
reiškia pagalbą draugui, kai padedame augti 
viduje – tai apima ir pagalbą atsikratyti nelabai 
gerų būdo bruožų. Čia būtinas jautrumas ir 
išmintis – nesistenkime perkurti sutuokti-
nio pagal „save“, su meile priimkime žmogų, 
nepamiršdami, kad tam tikriems dalykams 
reikalinga sveika konfrontacija.

Erosas ir agapė – tai dvi santuokinės 
meilės dimensijos, du poliai, ir abi jos yra 
Dievo dovana. Užsimezgusi bendrystė per 
vaisingumą ir kūdikį labai gili, tačiau žmo-
gaus širdis siekia gilesnės bendrystės, kuri 
pasireiškia kaip duodanti, pasiaukojanti 
meilė – agapė. Visgi giliausia bendrystė yra 
su Dievu, kuriame lytiškumas išnyks ir ga-
liausiai nei vesime, nei tekėsime, nes būsime 
perkeisti Avinėlio vestuvių puotoje...

Paruošė Dalia Janušaitienė

14          Šeima

Santuokos etapus galima lyginti su vais-
medžiu: išsprogsta žiedai, vėliau užsimezga 
ir bręsta vaisiai. Tiesa, žmogus nėra tik bio- 
loginė būtybė, todėl ryšys išlieka ir tose 
porose, kurios negali turėti vaikų, tačiau 
bendruoju atveju šeimoje būna vaikų, jie 
auga. Bendrystė tarp žmonos ir vyro labiau 
užpildo širdį ir suteikia daugiau laimės, negu 
nuodėmingas ryšys su kitu asmeniu, kuris 
dažniausiai būna grįstas tik vaisingumu. 
Agapės bendrystė griežia tylesnę partiją negu 
naujas meilės nuotykis, tačiau yra labiau 
maitinanti. Tyrimai rodo, kad santuokoje 
gyvenantys žmonės yra laimingesni, svei-
kesni, gyvena ilgiau, ir vedę vyrai daugiau 
uždirba. Prisimindami Odisėją galime teigti, 
kad vilioklių sirenų dainavimas labai gundo ir 
jam sunku atsispirti, tačiau visgi įmanoma –  
reikia tik tvirtai apsispręsti. Nenorėdamas 
pasiduoti pagundai, Odisėjas paprašė pririšti 
jį prie stiebo. Mūsų „stiebas“ yra Kryžius.

Kaip stiprinti sutuoktinių 
draugystę?
Tad kaip vystyti sutuoktinių drau-

gystę? Visų pirma turi susituokti žmo-
nės, kurie geba vienas su kitu draugau-
ti, ir jų draugystė turi būti tikra. Pavir-
šutiniškai draugauti gali bet kas, tačiau 
tikro draugo reikia paieškoti. Išmin-
tingiausias darnos šeimoje scenarijus –  
kai įdomu būti kartu nesibučiuojant. Jeigu 
taip būti gera pakankamai ilgą laiką, jei 
yra apie ką kalbėti, tikėtina, kad santuo-
ka nepabos ir tada, kai fizinis potraukis 
susilpnės. Būti geru draugu – tai jausti 
vienas kito pulsą. Gerai, kai žmona žino, 
kaip laikosi vyras, o vyras – kaip laiko-
si žmona. Tai galima pastebėti kartais iš 
gerokai paslėptų dalykų: kartais signalus 
apie vidinę savijautą siunčia išvaizda, 
nuotaikos, elgesio subtilybės ir pan. –  
tereikia dėmesingumo ir rūpesčio. Taigi 
gerai atsargiai rūpintis sutuoktinio sveika-
ta – svarbu, kad rūpestis nebūtų pernelyg 
įkyrus. Ypač tai pasakytina moterims: nors 
vyrams patinka rūpestis, jie visuomet siekia 
išsivaduoti iš motiniško glėbio ir pabėgti. 
Visgi svarbiausia – dvasinis bendrumas. Tai 
suprato jau Jonas Auksaburnis, kuris trak-
tate apie santuoką siūlė vyrams klausinėti 
žmonų apie dvasinius dalykus. Giliausias 
bendravimas ir nuoširdžiausia draugystė 

Atkelta iš 13 p.

Kad  sutuoktinių  
meilė  nesibaigtų
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Dizainerë GEDA ÞYVATKAUSKAITË  nuo 1992 metø tarnauja baþnyèioje ir dirba
leidykloje „Tikëjimo þodis“. Ji ilgà laikà maketavo pirmàjá baþnyèios laikraðtá „Baþnyèios
naujienos“, vëliau – „Ganytojà“, taip pat kûrë þurnalà „Gyvasis þodis“, maketavo ne vienà
krikðèioniðkà knygà. Be to, kuria ávairiø baþnyèios renginiø plakatus, lankstukus, ávairiø
renginiø reklamas svetainëje www.evangelija.lt. Norëdama padràsinti kitus tikinèiuosius
kurti, Geda surengë Gintauto Tumulio ir Aidos Ðumskytës fotografijø parodas Vilniaus
baþnyèios patalpose.

Gedos hobis – fotografija. Nors apie ðá jos pomëgá þino nedaugelis, taèiau jos nuotrau-
kos buvo publikuotos ir ávertintos kuriantiems þmonëms skirtose svetainëse Flickr ir
Behance. 2015 m. Kijeve buvo minimos „Lietuvos kultûros dienos“, kuriø metu parodoje
buvo atrinktos trys Gedos nuotraukos ið Lietuvos gyvenimo. Kvieèiame nors ðiek tiek
prisiliesti prie Gedos meno.
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Viskas, kà darome Vieðpaèiui, galiausiai neða vaisiø.
Manau, kad Dievui tarnaujanèiø þmoniø darbuose þmo-
nës mato Vieðpaties prisilietimà. Jei mes paþástame Dievà
ið Jo kûrinijos, ið gamtos, tuomet ir tai, kà darome,
atspindi tà dvasià, kuri mus ákvepia dirbti ir tarnauti.i.

Maþdaug prieð 4 metus man padovanojo fotoaparatà,
apie kurá jau seniai svajojau. Nuo to laiko fotografavimas
tapo mano gyvenimo dalimi. Visur, kur einu, neðuosi
fotoaparatà. Kartais tiesiog eidama pamatau kokias iðskirti-
nes situacijas, pastebiu akimirkas, kai vyksta kas graþaus,
kà norisi uþfiksuoti, – pavyzdþiui, graþus saulëlydis, rasa
ar ðiaip kokia nors mieste susiklosèiusi situacija, kurios
vaizdas jaudina ðirdá. Tuomet labai dþiaugiuosi, kad galiu tà
akimirkà „sugauti“.

Atspindþiai

Net jei lyja...
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Pradëjau fotografuoti nuo juodai baltos miesto fotogra-
fijos, fiksuodama miesto gyvenimà, bet ilgainiui mano
fotografijos objektas pasikeitë – dabar daugiau fotografuoju
gamtà, noriu perteikti gamtos sukeltà áspûdá ar emocijà...

Kûryba yra mano savasties dalis. Kiek save prisimenu,
visuomet pieðdavau, matydavau vaizdus, pavyzdþiui,
þvelgdama á debesis... Kûryba yra mano gyvenimas ir tai,
kaip að suvokiu aplinkà. Net þiûrëdama á þmones matau
groþá – matau Vieðpaties kûrybà kiekviename ið mûsø.

Mûzomis, kurios ákvepia dailininkà, að nelabai tikiu...
Sutinku, kad labai geri darbai, nuostabios parodos, meno
kûriniai inspiruoja, ákvepia, taèiau ákvëptasis þmogus
nesukurs nieko panaðaus, jei jis neádës daug darbo ir
pastangø.

Nenusiminkime, jei mûsø kûrybà kaþkas prastai
ávertino, – kritika skatina paþvelgti á savo kûrybà kitu
kampu, nesustoti, eiti tolyn. Tai grûdina, kvieèia toliau
ieðkoti. Taèiau kartais reikalingi ir pagyrimai – nes jie
padràsina.

Ðokis lietuje Rûpestis

Laimingi

Ûkanos
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Diana, ištekėjai 27-erių. Ar 
iškart su vyru norėjote su-
silaukti vaikų?

Susituokėme mes nelabai jauni, bet 
pradžioje apie vaikus dar negalvojau. Tu-
rėjau darbą, aktyviai tarnavau bažnyčioje, 
tad veiklos netrūko. Atrodė, kad neturė-
čiau kada vaikais rūpintis... Tačiau, kai jau 
buvau 30-ies, šis klausimas tapo aktualus: 
stiprėjo visuomenės spaudimas, vyras Ro-
kas jau norėjo vaikų, ir aš pati apie tai vis 
dažniau susimąstydavau. Bet bėgo metai, 
o aš vis negalėjau pastoti...  Galiausiai nu-
sprendėme, kad reikia kreiptis į gydytojus 
ir išsiaiškinti, kodėl nesusilaukiame vaiku-
čių, bet aš, tiesą sakant, rimtų problemų 
nesitikėjau...

Ką pasakė gydytojai? Kokia buvo jų 
diagnozė?

Man atliko tyrimus Kauno klinikose. 
Kai po vieno svarbaus tyrimo susitikau su 
gydytoja, ji ištarė: „Net nežinau, nuo ko pra-
dėti...“ Išgirdus tokius žodžius, supranti, kad 
problema rimta... Tyrimai parodė, kad nega-
liu pastoti, nes... užakę kiaušintakiai. Tokios 
diagnozės aš tikrai nesitikėjau... Gydytoja 
pasakė, kad vienintelis būdas mūsų šeimai 
susilaukti vaikelio – dirbtinis apvaisinimas. 
Aišku, ji ramino, patarė nedaryti skubotų 
sprendimų ir ragino ramiai viską apgalvoti. 
Bet apie tai mąstyti nebuvo lengva...

Kokios mintys sukosi galvoje? Kaip 
tuo metu jautėtės?

Su vyru išgyvenome įvairius jausmus. 
Tokiais gyvenimo etapais daug mąstai. Iš 
pradžių aš nenorėjau pripažinti šio nevai-
singumo fakto, galvojau, kad gal gydytoja 
visgi suklydo (nors žinojau, kad ji gera šios 
srities specialistė). Po to kėliau klausimą, 
kodėl taip atsitiko man? Susikoncentravau į 
save, savo išgyvenimus, bet tai neduoda gerų 
rezultatų. Aplankė gilus liūdesys. Žinojau, 
jog vyras nori vaikų ir jaučiausi kalta, kad 
negalėsiu jam jų padovanoti. Kurį laiką 
buvo sunku net stebėti linksmai su savo 
mažyliais žaidžiančias šeimas. Motinystę 

Patirti  Viešpaties  gerumą
Dianos ir Roko Vaškelių šeima 10 metų laukė Dievo stebuklo – 
vaikelio gimimo. Apie savo išgyvenimus, nelengvą kelią ir Dievo 
gailestingumą bei malonę pasakoja Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis“ 
pastorė asistentė ir jau dviejų dukryčių mama Diana Vaškelienė. 

suvokiau tarsi savęs įprasminimą, todėl 
pradėjau abejoti savo, kaip moters, verte. 

Mačiau, kad sunku buvo ir vyrui. Kurį 
laiką, gal metus ar daugiau, ta tema net nekal-
bėdavome... Abu tyliai gedėjome, išgyvenome 
tą skausmą kiekvienas atskirai... Stengėmės 
gyventi toliau, užsimiršti, įnikdami į darbus ir 
tos temos neliesdavome... Tačiau viską laikyti 
savyje ir apie tai nesikalbėti su sutuoktiniu 
nėra normalu. Kartą perskaičiau straipsnį, 
jog būtina kalbėtis, neužsisklęsti savyje, kad 
ir kaip būtų skaudu. Tai tikrai atnešė šviesos 
į mūsų situaciją, ir aš pradėjau kalbėtis su 
Roku, sakydama, kad negerai taip tylėti, 
neliesti tos temos, nes taip mes niekur nenu-
eisime... Tada po truputį pradėjome atsiverti 
vienas kitam, tas klausimas tapo nebe toks 
skaudus, nebebuvo tabu. 

Po kurio laiko suvokiau, kad reikia ką nors 
daryti, – metai juk vis tiek bėga. Ėmiau domė-
tis gydytojų siūlomu dirbtiniu apvaisinimu. 
Sužinojau, kad, priklausomai nuo procedūrų, 
tai kainuos apie penkiolika tūkstančių litų 
(tuo metu dar buvo litai – red. past.), taip pat 
supratau, kad reikės kantrybės ir... stebuklo, 
nes ir dirbtinio apvaisinimo atveju gydytojai 
davė tik 30 procentų, kad man pavyks pastoti... 
Deja, mes neturėjome tiek pinigų...

Nusprendėme kreiptis į dar vieną žinomą 
nevaisingumo specialistę Vilniuje. Po apsi-
lankymo pas gydytoją mano diagnozė dar 
kartą buvo patvirtinta. Tačiau gydytoja labai 
entuziastingai pasakė: „Jokių problemų –  
darom dirbtinį apvaisinimą. Tik, žinokite, 
procedūrų bus daug... Ta procedūra kainuoja 
tiek, ta tiek...“ Pajutome, kad čia visa esmė 
yra pinigai ir... pabėgome.

Taip pat pradėjau domėtis moraliniu 
dirbtinio apvaisinimo aspektu. Man buvo 
svarbu, kaip į tai žiūri krikščionys. Suvokiau, 
kad tai visgi diskutuotinas klausimas. Skaičiau 
įvairius šaltinius, radau ir krikščionių moksli-
ninkų straipsnių. Vieni griežtai pasisako prieš 
tokias procedūras (daugiausiai dėl užšaldytų 
embrionų), o kiti (dauguma protestantų) žiūri 
gan palankiai – tai mane šiek tiek nuramino.

Beje, visą šią situaciją sunkino dar vie-
nas dalykas – liga, kuria sergu ne vienerius 

metus – sisteminė raudonoji vilkligė. Tai au-
toimuninis susirgimas, kai imuninė sistema 
pradeda naikinti sveikas ląsteles, kovoti prieš 
organizmą. Ligai paūmėjus, man pradeda 
tinti sąnariai. Aš turiu nuolat gerti vaistus –  
tik dabar geriu jau minimalią dozę.

Kai gydytojams paminėjau šią ligą, jie 
pasakė, kad tada situacija dar sudėtingesnė 
ir tikimybė, kad dirbtinis apvaisinimas bus 
sėkmingas, dar labiau sumažėja...

Ar nemąstėte apie įsivaikinimą?
Man ši mintis buvo priimtina. Vis apie 

tai pamąstydavau, žiūrėjau laidas apie įsi-
vaikinimą ir vis piršau šią mintį Rokui. Mes 
pažįstame keletą šeimų, kurie įsivaikinę 
vaikelius, tad aš vis rodydavau juos kaip pa-
vyzdį ir įkalbinėjau vyrą pasekti jų pėdomis. 
Bet Rokas šiai minčiai nepritarė ir su viltimi 
laukė – mat jis dar prieš vestuves (prieš 15 
metų iki gimstant vaikui) buvo sapnavęs sa-
pną, kad turės dukrą, vardu Ugnė. Jis tikėjo, 
kad tas sapnas buvo Dievo duotas ir laukė 
jo išsipildymo. Jis ir mane guosdavo, saky-
damas, jog mes tikrai turėsime dukrytę... 
O aš mąsčiau kitaip. Man buvo sunku tuo 
patikėti – na, nebent pavyktų tas dirbtinis 
apvaisinimas... Bet gydytojai duoda vos 30 
procentų, o kur dar mano liga...  

Kaip į visą situaciją reagavo tavo tėvai?
Iš pradžių nieko nesakiau nei tėvams, nei 

seseriai. Bet bėgant metams, mama ir sesuo 
pradėjo klausti, kodėl mes dar neturime 
vaikų. Tada ir papasakojau joms apie mūsų 
bėdas, gydytojų patarimus ir prognozes... O 
sesuo netikėtai pasakė: „Kas tas 15 tūkstančių 
litų? Mes juos surinksime...“  Ir išties, kai po 
kurio laiko nuvažiavau pas seserį į svečius, ji 
pasakė, kad jau yra reikiama pinigų suma, ir 
paragino žengti reikiamus žingsnius. Tada 
apsidžiaugiau, ir širdyje ramiau pasidarė. 
Pagalvojau, kad tikrai reikia judėti ta kryp-
timi, nes tai ilgas kelias... Visos procedūros 
užtrunka gal pusmetį ar net daugiau...

Kaip viskas klostėsi toliau?
Kai jau nusprendėme dėl dirbtinio 

apvaisinimo, vėl kreipiausi į specialistus. 
Man buvo atlikta nemažai kraujo tyrimų, 
bet kitų procedūrų dar nebuvo pradėta. 

Situacija šiek tiek keitėsi. Staiga man 
dingo menstruacijos. Pirma mintis, kuri tuo-
met atėjo, kad čia kažkas negerai – situacija 
darėsi beviltiška. Antra mintis, kuri šmėste-
lėjo galvoje, – o  gal aš laukiuosi? Tačiau, pri-
simindama ilgalaikį įrašą „nevaisingumas“, 
neskubėjau darytis nėštumo testo. Vėliau, 
net ir pasidariusi nėštumo testą, netikėjau... 
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Galvojau, kad nekokybiškus testus gamina, 
tad nusipirkau dar porą kito gamintojo 
testų, ir visi rodė, kad aš laukiuosi! Ne-
galėjau tuo patikėti ir nekantriai laukiau 
vizito pas ginekologę. Gydytoja apžiūrėjo 
mane echoskopu ir sulėtintai paklausė: „Ar 
žinote, kad laukiatės?“ Gydytoja patvirtino 
testų rezultatus ir, pildydama mano kortelę,  
pasakė: „Visgi stebuklų būna...“ 

Kaip į žinią, kad turėsite vaikelį, rea- 
gavo Rokas?

Tąkart pas gydytoją buvau viena. Tad 
Rokui pasakiau paskambinusi telefonu. Jis 
taip pat negalėjo iš karto patikėti. Ragino 
mane neįsijausti – gal įvyko kokia klaida...

Aš pati dar kokius tris mėnesius ne-
sidžiaugiau, nes negalėjau tuo patikėti... 
Baiminausi, kad pradėjusi džiaugtis galiu 
prarasti kūdikį... Pradėjau džiaugtis tik tuo-
met, kai jau matėsi pilvas – kai jau ne tik 
pati žinojau, bet ir kiti matė... 

Kaip į šią jau džiugią žinią reagavo 
tavo namiškiai?

Žinoma, kad visi tuo labai džiaugėsi. 
Neseniai buvome išgyvenę netektį – mirė 
mano močiutė (mamos mama), tad mamai 
žinia apie būsimą anūkę buvo tikra dovana 
ir paguoda.

Kas tave ir Roką stiprino tuo neleng- 
vu metu?

Negaliu pasakyti, kad aš pati daug dėl 
šios situacijos meldžiausi – tai būdavo labiau 
giliai iš širdies kylantys atodūsiai Viešpaties 
akivaizdoje. Žinau, kad už mane tikrai mel-
dėsi mano mama. Taip pat išdrįsau apie šią 
mus varginusią problemą papasakoti namų 
grupelę lankiusiems žmonėms... Žinote, 

nelengva pasakyti, kad negali turėti vaikų... 
Bet sulaukiau didelio palaikymo – mels-
davomės dėl to beveik kiekvieną savaitę. 

Mane dar stiprino ir viena eilutė iš Psal-
mių knygos, kurią aptikau tiesiog skaityda-
ma Šventąjį Raštą. Iš eilės skaičiau psalmes, 
ir staiga perskaitau: Jis (Viešpats) suteikia 
nevaisingajai namus, padarydamas ją lai-
minga vaikų motina (Ps 113, 9). Negalėjau 
patikėti, kad Rašte yra tokia eilutė... Atrodo, 
ne pirmą kartą skaitau psalmes, bet niekada 
šios eilutės nebuvau mačiusi. Tąkart tie žo-
džiai buvo man labai gyvi – priėmiau juos 
kaip Dievo žodį man, ir ši eilutė stiprino 
mane, kai apnikdavo blogos mintys...

O vyrą stiprino jam duotas sapnas. Ir 
kai po kurio laiko mums gimė mergaitė, 
dėl vardo jau nesukome galvos – žinojome, 
kad bus Ugnė. Beje, šis vardas labai atitinka 
jos charakterį. 

Diana, šiuo metu esi jau dviejų du-
kryčių mama. Ugnei jau treji, o Austėjai –  
vieni metukai.

Taip, taip. Kai Ugnė šiek tiek paaugo, 
vėl prisiminiau tą psalmę, per kurią Dievas 
mane stiprino. Toje psalmės eilutėje kalba-
ma daugiskaita: Jis suteikia nevaisingajai 
namus, padarydamas ją laiminga VAIKŲ 
motina (juokiasi). Gimė noras ir tikėjimas 
dėl antro vaikelio. Aš pati turėjau seserį, tad 
norėjosi ir Ugnei kompanijos, kad nebūtų 
namuose viena princesė.

Ar pastoti antrą kartą problemų jau 
nebuvo?

Sąmoningai antro vaiko neplanavome. 
Visos mintys daugiau sukosi apie Ugne-
lę. Pirmaisiais metais, gimus Ugnei, buvo 
nelengva: daugelio dalykų nežinojau, kai 

susirgdavo dukrytė, sutrikdavo ir mano 
sveikata (turbūt dėl įtampos), bet po truputį 
viskas stojosi į vietas, pradėjau ramiau į viską 
reaguoti... Po kurio laiko vidinės įtampos 
atslūgo. Tada vėl pamatai, kad šalia tavęs 
yra dar ir vyras, ne tik vaikas (juokiasi), 
supranti, kad reikia ir jam skirti dėmesio... 

Tad po kurio laiko taip jau nutiko, kad 
aš ir vėl pastojau. Ir šis nėštumas, ačiū Die-
vui, nebuvo sudėtingas.

Diana, tai tavo medicininėje korte-
lėje yra ne vienas įrašas apie tai, kad esi 
nevaisinga, o po to seka bent du įrašai, 
liudijantys apie dukryčių gimimą?

Taip, taip. Tai tikrai Dievo stebuklas. 

Pirma dukrytė gimė, kai tau buvo 38-
eri, antrąją pagimdei būdama 41 metų. Ar 
nesibaiminai dėl galimų komplikacijų? 
Kaip atradai ramybę? 

Žinoma, pradėjus lauktis vaikelio būnat 
tokių metų, moterims kyla įvairių įtampų ir 
baimių, tačiau man taip nebuvo. Gydytoja 
ragino daryti papildomus tyrimus (ypač 
tokių metų pastojus pirmą kartą), bet man 
buvo ramu. Greičiausiai dėl to, kad suvokiau, 
jog mano nėštumas tikrai yra Dievo dovana. 

Ko palinkėtum poroms, patiriančioms 
panašių sunkumų?

Žinote, išgirdus gydytojų diagnozę, kad 
natūraliu būdu susilaukti vaikelio negalėsime, 
tikrai buvo nelengva tiek man, tiek mano 
vyrui. Tik kęsti skausmą, gedėti užsidarius 
savyje, vengti tos temos net kalbantis su su-
tuoktiniu – tikrai ne išeitis... Svarbu kalbėtis 
su artimiausiais žmonėmis ir dar – būti atlai-
desniems aplinkiniams, kurie dėl nežinojimo 
galbūt iš esamos situacijos net pasišaipo...

Šeimoms, išgyvenančioms panašias 
krizes, manau, labai padėtų savitarpio pagal-
bos grupės... Juk, mano žiniomis, Lietuvoje 
kas penkta pora negali susilaukti vaikučių. 
Kokį skausmą tos poros išgyvena? Su kuo 
jos gali pasidalyti savo išgyvenimais?.. 

Jeigu sutuoktiniai yra Dievu tikintys 
žmonės, linkėčiau glaustis prie Viešpaties ir 
Jame atrasti ramybę bei atsakymą, patirti Jo 
gerumą toje situacijoje. Manau, kiekvienai 
porai derėtų ieškoti savo atsakymo. Galbūt 
vienų kelias – vaikelį įsivaikinti, kitų – laukti, 
kol susilauksite kūdikio natūraliu ar dirb-
tiniu būdu, o dar kitų – tarnauti Dievui 
ir žmonėms, net ir neturint vaikučių. Bet 
svarbiausia kiekvienam atrasti Dievo valią 
ir nepamiršti, jog Jis vienintelis yra geras.

Kalbino Rūta Gerasimė  
Paruošė Žaneta Lazauskaitė
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„Viešpats suteikia nevaisingajai namus, padarydamas ją laiminga vaikų motina 
(Ps 113, 9) – šie žodžiai buvo man labai gyvi“
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2016 m. birželio 11–12 d. Druskininkų 
bažnyčia „Tikėjimo žodis“ minės 25 metų 
sukaktį. Kadangi nuo pat pradžių įtikėjusiais 
Dievą druskininkiečiais rūpinosi Vilniaus 
bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pamokslininkai, 
šis pavadinimas bažnyčiai natūraliai prigijo. 

Bažnyčios pradžia buvo tikrai unikali, 
paties Dievo įkvėpta. Kiekvienas iš mūsų 
buvome asmeniškai Viešpaties paliesti, savo 
širdyse išgyvenome Jo realumą – Jis tapo 
mums gyvas ir artimas, iš esmės keičiantis  
mūsų gyvenimus. Nieko panašaus anks-
čiau nebuvo tekę patirti, todėl šiuo nauju 
gyvenimu dalijomės ir su kitais. Vilniaus 
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčia mūsų mieste 
rengė evangelizacijas gatvėse, kelerius metus 
Druskininkuose vyko krikščioniški sąskry-
džiai, užpildę didžiausias miesto sales. Taip 
Evangelija pasklido po visą miestą. Šiuo 
laikotarpiu (1991–1994 m.) daug žmonių 
įtikėjo Kristų ir meldėsi atgailos malda. 

Druskininkų  bažnyčios  šventė
INGA JONIENĖ

Nuo 2000 m. bažnyčia pradėjo dalyvau-
ti tarptautinėje akcijoje ,,Vaikų Kalėdos“, 
kurią visame pasaulyje vykdo JAV įkurta 
labdaringa nedenominacinė krikščioniška 
organizacija ,,Samariečio krepšys“. Šiame 
darbe mūsų bendruomenė dalyvavo apie 
10 metų – tokiu būdu skelbėme Evangeliją 
tiek Druskininkuose, tiek ir aplinkiniuose 
kaimuose. Sujungęs mus bendram darbui, 
Viešpats suformavo bažnyčios branduolį ir 
darė savo nuostabius darbus.

Smagu prisiminti ir 2011 m. Bilio 
Gremo evangelistinės asociacijos surengtą 
evangelizaciją Vilniuje, į kurią vykti kvie-
tėme miesto žmones – į renginį Vilniuje iš 
Druskininkų vyko net keturi pilni autobusai. 
Taip pat su druskininkiečiais jaunuoliais 
dalyvavome Vilties festivalyje Rygoje, krikš-
čioniškame renginyje ,,Sielos“.

Dievas yra ištikimas, nors einant 
tikėjimo keliu patyrėme įvairiausių iš-

bandymų, nusivylimų, klaidų. Teko pa-
tirti daug žeidžiančios ir skaudinančios 
kritikos, bet Viešpats visą laiką stiprino 
mūsų tikėjimą, siųsdamas savo tarnus, 
vedė bažnyčią savo žodžiu, rūpinosi ja, 
suteikdamas pagalbą ir taip patvirtin-
damas, kad tai yra Jo pradėtas darbas. 
Esame dėkingi Dievui už pamokslininkę 
Liliją Kozlovskają, kuri Evangelijos žinią 
paskelbė savo pusseserės šeimai ir taip 
tarsi tapo „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios 
Druskininkų mieste pradininke. Taip 
pat dėkojame Arūnui Adomaičiui ir ki-
tiems pamokslininkams, kurie rūpinosi 
mūsų bendruomene, – dėl jų pastangų 
ir pasiaukojimo Kristaus liudijimas tapo 
mumyse tvirtas.

Pastaruoju metu Dievas tarsi verčia 
naują lapą – jau pusantrų metų jaučiamas 
dvasinis sujudimas tarp jaunimo, renkasi 
tarpkonfesinė jaunimo grupelė. Taip pat 
bažnyčios gimtadienio proga Viešpats pa-
dovanojo mums galimybę įsigyti patalpas 
miesto centre – salytę, kurioje netrukus 
pradės vykti mūsų bendruomenės susi-
rinkimai. Ačiū Jam už neapsakomą Jo 
malonę ir gailestingumą!

20          Pažintis

Balandžio 9–10 d. į bendrijos 
bažnyčių, švenčiančių 25 metų 
gyvavimo jubiliejų, būrį įsiliejo 

ir Alytaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“. Šešta-
dienį tikėjimo namiškiai rinkomės drauge 
dėkoti Viešpačiui už nuostabią Jo malonę. 
Kelti džiaugsmingą gyrių mūsų Gelbėtojui 
mums padėjo Kėdainių bažnyčios šlovinimo 
grupė. Buvo gera giedoti prieš bene 25 metus 
sukurtas giesmes, kurių tekstai prasmingi, 
artimi, aktualūs ir šiandien. Bažnyčios vy-
resnysis Darius Šulskis perskaitė „Tikėjimo 
žodžio“ bendrijos bažnyčių sveikinimus, 
kuriais esame drąsinami ir raginami toliau 
sekti paskui Viešpatį ir likti ištikimi. Gerą 
žodį kiekvienam rado ir pirmus 12 metų 
Alytuje tarnavusi pastorė Zita Čekavičienė. 
Vėliau bažnyčios nueitą kelią apžvelgėme 
žiūrėdami filmuką-retrospektyvą. Užplūdę 
prisiminimai ir sugraudino, ir pralinksmi-

Jubiliejus  Alytaus  bažnyčioje

2016 metais ne viena bendrijos „Tikėjimo žodis“ bažnyčia švenčia 25 metų jubiliejų. Sveikiname 
Alytaus, Panevėžio, Druskininkų bažnyčias su gražiu jubiliejumi ir kviečiame prisiminti nueitą kelią.

no. Tą vakarą dar ilgai šnekučiavomės prie 
vaišių stalo.

Sekmadienį bažnyčioje sulaukėme sve-
čių – Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pasto-
rės Anželikos Krikštaponienės su vyru Aidu. 
Pastorės pamokslas apie viziją iš naujo įkvė-

pė tiek visą bažnyčią, tiek kiekvieną asmeniš-
kai prašyti, kad Viešpats atvertų ir parodytų 
perspektyvas, atgaivintų svajones ir ryžtą jų 
siekti. Šventę baigėme visi drauge giedodami 
giesmę „Pakilk ir šviesk, Dievo bažnyčia“ –  
tebūna šie giesmės žodžiai pranašiški mūsų 
bendruomenei.

Vaizdo medžiagą apie Alytaus bažnyčios 
25 metų nueitą kelią žiūrėkite svetainėje 
www.evangelija.lt
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25-erių metų šventė Panevėžio evangelinėje bažnyčioje
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1991 m. balandžio 24–25d., Panevėžio kultūros rūmuose įvyko 
du evangelizaciniai susirinkimai, kuriuos surengė Vilniaus bažnyčia 
„Tikėjimo žodis“. Manoma, kad kiekviename iš jų dalyvavo apie 
300 žmonių, įtikėjo apie 15–20 žmonių. Ši data, po kurios prasidėjo 
reguliarūs tarnavimai, laikoma Panevėžio bažnyčios gimtadieniu.

Naujai įtikėję žmonės buvo labai karšti dėl Dievo. Susidarė 
maždaug 8–10 žmonių branduolys, kurie „užmiršę viską pasaulyje“ 
nuoširdžiai ir karštai ėmė tarnauti Dievui – vykdavo rytinės bei 
vakarinės maldos, susirinkimai, Evangelija miesto gatvėse buvo 
skelbiama tiek asmeniškai, tiek grupėmis. 

1992 m. vasarą, studentams grįžus iš Vilniaus Biblijos moky-
klos, gyvenimas bažnyčioje suintensyvėjo. Pradėjo burtis šlovini-
mo grupė, formuotis tarnavimas vaikams, rinkosi dvi tikinčiųjų 
grupelės namuose. Bažnyčios lyderė ir renginių koordinatorė 
buvo Lina Morkūnaitė.

1993 m. pradėta švęsti bažnyčios gimtadienį. Vasarą savait-
galiais vykdavo evangelizacijos, kurių metu įtikėdavo nemažai 
žmonių. Tų pačių metų rudenį prasidėjo vakarinė vaizdo įrašų 
Biblijos mokykla, o 1994 metų pavasarį ją baigė apie 30 studentų

1994 m. spalio 17 d. Panevėžio bažnyčia „Tikėjimo žodis“ 
įregistruota kaip juridinis asmuo.

1995 m. kovo 31 d., balandžio 1–2 d. „Garso“ kino teatre buvo 
transliuojama Bilio Gremo evangelizacija. Per Velykas ten pat 
buvo rodomas filmas „Jėzus“. Žmonės buvo kviečiami atgailauti, 
tikėti ir jungtis prie bažnyčios. Bažnyčios žmonės pasižymėjo 
kūrybingumu, buvo pilni entuziazmo, troškimo tarnauti, todėl 
buvo sukurtas ne vienas spektakliukas pagal Biblijos istorijas, 

„Siekime  tikro  ir  
išliekančio  indėlio  
Evangelijos  darbe“

rodomas bažnyčioje ir už jos ribų, kad Evangelijos žinia pasiektų 
kuo daugiau žmonių.

1996 m. balandžio 12 d., švenčiant 5-jį bažnyčios gimtadienį, 
ištikima ir pasišventusi bažnyčios lyderė Lina Morkūnaitė buvo 
ordinuota Panevėžio bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastore. Praėjus 
vos pusmečiui nuo pastorės ordinavimo, 1996 m. lapkričio 15 d., 
bendruomenę aplankė didelis skausmas – pastorė Lina Morkūnaitė 
žuvo autoavarijoje.

1999 m. bažnyčia pradėjo dalyvauti tarptautiniame projekte 
„Vaikų Kalėdos“. Šis projektas padėjo užmegzti draugiškus ryšius 
su Velžio seniūnijos socialiniais darbuotojais, Panevėžio vaikų 
globos namais.

2000 m. birželio mėnesį, baigęs Tarnystės mokyklą, Vidmantas 
Morkūnas buvo ordinuotas pastoriumi. 

2004 m. sausio mėn., bendrijos „Tikėjimo žodis“ tarybos 
sprendimu, Panevėžio bažnyčios vadovu paskirtas Ramūnas Jukna. 
Bažnyčios nario Audriaus Valinsko iniciatyva pradėjo veikti baž-
nyčios interneto svetainė, vėliau įsiliejusi į visos Bendrijos tinklapį.

 Panevėžio evangelinei bažnyčiai minint 25-erių 
metų sukaktį kviečiame prisiminti praėjusias dienas 
ir Viešpaties darbus.

2005 m. balandžio mėn. bažnyčios vadovas Ramūnas Jukna 
ordinuotas Panevėžio bažnyčios pastoriumi.

2013 m. „Tikėjimo žodžio“ bendrijai minint 25-erių metų 
sukaktį pastorius Ramūnas Jukna dalijosi mintimis apie Panevėžio 
bažnyčios nueitą kelią. 

Išskirčiau dvi savybes, kurios, žvelgiant į bendruomenę, jau-
dina labiausiai. Tai – pasikeitimas ir ištikimybė. Mane žavi po-
kyčiai žmonių gyvenime. <...> Pokytis, atgailos galimybė, sūnaus 
palaidūno sugrįžimas yra labiausiai kvapą gniaužiantis dalykas. 
Matyti atgailaujantį nusidėjėlį – tai stovėti dangaus karalystės 
prieangiuose... Tačiau tikrieji pokyčiai privalo būti laiko išbandyti. 
Po savo atsivertimo ne kartą teko girdėti:  „Palauksime metus kitus, 
ir išgaruos tavo jaunatviškas religinis užsidegimas!“ Iš dalies tie 
žmonės teisūs – laikas išgrynina tikrus dalykus. Tad jaučiu didelę 
pagarbą tiems žmonėms, kurie ištikimai, it kokie šventyklos stulpai, 
tarnauja Dievo namuose. Metamorfozė ir ištikimybė yra dvi, rodos, 
viena kitai prieštaringos jėgos, tačiau jos, kaip kryžiaus skersiniai, 
veda tikintįjį į brandą.

2016 m., švenčiant bažnyčios 25-etį, pastorius Ramūnas 
Jukna kalbėjo: Norėčiau palinkėti nepailsti ieškoti dvasios lobių, 
pažinti Kristaus asmenį, apmąstyti savąjį pašaukimą ir siekti gyventi 
Evangelijos mokslo šviesoje. Te kiekvieno iš mūsų gyvenimas, mylint 
Dievą ir artimą, paliks tikrą ir išliekantį indėlį Evangelijos darbe.

Prie vaišių stalo
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Akivaizdu, kad tik įsikūrus mūsų bažnyčiai, mums, 
tikintiesiems, trūko pažinimo daugeliu tikėjimo klau-
simų. Buvome ir daugelis tebesame pirmos kartos 

krikščionys, todėl krikščioniškų tikėjimo tiesų bei praktikos mums 
neperdavė tėvai ar seneliai – didžiąją dalį jų mes atrasdavome 
savarankiškai. 

Drąsus tikėjimo išpažinimas, neformalus jo praktikavimas 
bei aktyvus įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą buvo nauja 
patirtis mums bei, ko gero, išskirtinis reiškinys tuometiniame 
krikščioniškame Lietuvos gyvenime.

Tokį susidomėjimą tikėjimo klausimais pavadinčiau dvasiniu 
prabudimu – vargu ar būtų įmanoma tai įžiebti bei puoselėti vien 
žmogaus noru, entuziazmu bei pastangomis. Neabejoju, kad tai 
buvo naujo Dievo darbo pradžia tiek mūsų, tiek aplinkinėse tautose.

Tuo metu daug, nors ne visada teisingai, bet nuoširdžiai, vai-
kiškai, jaunatviškai kalbėdavome apie Šventojo Rašto autoritetą, 
Šventąją Dvasią ir Jos dovanas, Viešpaties baimę ir pagarbą Jam, 
atgailą, šventumą, stebuklus...

Nepaisant patyrimo bei išmanymo stokos, tam tikro nemok-
šiškumo bei diletantizmo, esu dėkinga, kad tuo metu bažnyčioje 
buvau mokoma asmeniškai savo kasdienybėje bendrauti su Šven-
tąja Dvasia, prašyti Jos vadovauti meldžiantis, atverti  skaitomas 
Šventojo Rašto tiesas. Kadangi neturėjome jokios pagalbinės 
literatūros, pasikliaudavome stebuklingu Šventosios Dvasios 
vedimu – tikėjome, kad Ji neleis nuklysti ar būti suklaidintiems. 

Šventosios Dvasios krikštą, tuo metu taip įvardindavome šį 
veiksmą, išgyvenau labai asmeniškai – tai buvo gilus vidinis išgyve-
nimas bei antgamtinis, protu nelabai paaiškinamas suvokimas, kad 
Šventoji Dvasia yra su manimi, kad Ji – mano globėja, stiprintoja, 
mokytoja. Šventosios Dvasios krikštas, mano atveju, buvo palydėtas 
ir kitų kalbų dovanos. Nepamiršiu tą akimirką patirtos laisvės, 
grožio, gerumo, šventumo, drąsos, džiaugsmo. Labai branginu 
ir vertinu kitų kalbų dovaną ir nuolatos, su dideliu dėkingumu 
Dievui, ją praktikuoju savo gyvenime. Tačiau šiandien, įgijusi 
daugiau patirties ir žinių, suprantu, kad ne visiems tikintiesiems 
ji suteikiama. Pvz., pastorius J. Piperis viename interviu pasakojo, 
kaip ilgus metus troško kitų kalbų dovanos ir daugelį kartų meldė 
Viešpaties suteikti jam šią dovaną, tačiau Viešpats atsakė: „Pakanka 
tau mano malonės“ bei priminė, kad jis turėtų stengtis būti geras 
ganytojas tiems, kurie tos dovanos neturi, ir tiems, kurie ją turi. 

Plečiantis krikščioniškam akiračiui bei bendrystei su įvairių 
konfesijų krikščionimis, supratau, kad Šventoji Dvasia dalyvauja 
ir tų tikinčiųjų gyvenime, kuriems kitų kalbų dovana nesuteikta, 
suvokiau, kad tai nėra išskirtinis Šventosios Dvasios buvimo 
žmogaus gyvenime ženklas. Kita vertus, manyčiau, kad kitų kal-
bų dovanos neturintys tikintieji turėtų atsargiau komentuoti 

Mano  patirtis  su  
Šventąja  Dvasia  ir  
jos  dovanomis
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Šventoji Dvasia – nuostabus Šventosios Trejybės asmuo. 
Ji tyliai veda mus arčiau Dievo, apreiškia Jį mums, Jo 
vaikams, ir pasauliui, padėdama pažinti kūriniją ir su-

vokti Dievo viešpatavimą. Palikdamas šią žemę, Dievo Sūnus, 
Viešpats Jėzus, pažadėjo, kad nepaliks mūsų našlaičiais, bet atsiųs 
Šventąją Dvasią. Jėzus įvykdė šį nuostabų pažadą – Šventoji Dvasia 
buvo išlieta į šią žemę, gimė Bažnyčia, kurios dalimi ir mes visi 
šiandien esame.

Norėčiau papasakoti patirtį, kurios metu Viešpats per Šventąją 
Dvasią, gyvenančią mano širdyje, pakoregavo mano supratimą, 
kaip Jam tarnauti, pakreipė mano kelius. 

Patikėjusi Dievu ėmiau Jam tarnauti taip, kaip tik mokėjau 
ir suvokiau. Lankiau bažnyčią, vedžiau namų maldos grupelę, 
daug meldžiausi ir dirbau bažnyčios leidykloje. Mano supratimu, 
dariau tiek, kiek galiu.

Vieną dieną staiga, visiškai netikėtai buvau sustabdyta. Į raštinę, 
kurioje tuo metu dirbau, atėjo gydytoja ir sesuo Kristuje. Rankose 
ji turėjo mano plaučių rentgeno nuotrauką. Ji pasakė, kad sergu 
tuberkulioze ir kitą dieną turiu gultis į ligoninę ilgam gydymui. 
Gydytoja pridūrė: „Šiais laikais jau galima tokią ligą išgydyti.“

Paėmiau rentgeno nuotrauką, grįžau į bažnyčios raštinę, kur 
vyko malda. Sunku buvo susikaupti. Nuleidau galvą... Prieš mano 
akis prabėgo mano gyvenimas nuo tada, kai patikėjau Dievu ir 
ėmiau Juo sekti. Manęs tarsi paklausė: „Ką nuveikei per savo gy-
venimą?“ Mintin atėjo dešimt žurnalo „Gyvasis žodis“ numerių, 
kuriems išleisti įdėjau daug jėgų ir laiko.

„Tai – tik tavo darbas.“ 
Suvokiau, kad Viešpats laukia kažko kito, kas pasiliktų amžina-

jam gyvenimui, ko tuo metu negalėjau įvardinti, tačiau tai siejasi su 
mano ir Jo santykiais. Dar ir dabar sunku žodžiais išreikšti, nusakyti 
tai, į ką Jis kviečia. Labiausiai tai turbūt atspindi Šventajame Rašte 
užrašyti Jėzaus žodžiai: Pasilikite manyje (Jn 15).

Viešpats nori ir gali mus vesti ir per Šventąją Dvasią, veikiančią 
mumyse, pataisyti, pakreipti. Skaitome apie tai Biblijoje, patiriame 
tai savo ir bažnyčios gyvenime. Atiduodame Jam šlovę ir padėką 
už begalinę meilę ir kantrybę, vedant mus savo Keliu.

Geda

„Pasilikite  manyje“ 

Be veik prieš du tūks tan čius me tų Sek mi nių ry tą 
Je ru za lė je bu vo su si rin kęs ne di de lis bū rys Kris-
taus mo ki nių. Ant jų nu žen gė Šven to ji Dva sia: 
Jiems pa si ro dė tar si ug nies lie žu viai, ku rie pa si-
da li ję nu si lei do ant kiek vie no iš jų. Vi si pa si da rė 
pil ni Šven to sios Dva sios ir pra dė jo kal bė ti ki to mis 
kal bo mis, kaip Dva sia jiems da vė pra bil ti (Apd 2, 
3-4). Iš si pil dė  ne se niai gir dė tas Kris taus pa ža-
das: Jūs po ke lių die nų bū si te pa krikš ty ti Šven tą-
ja Dva sia (Apd 1, 5). Apie šių dienų krikščionių 
patirtį su Šventąja Dvasia ir Jos dovanomis 
dalijasi Vilniaus Tarnystės mokyklos studentai.
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Miela Šventoji Dvasia, noriu 
padėkoti Tau, kad radai 
mane pasiklydusią šiame 

pavergtame sumaišties pasaulyje ir 1991 m. 
sausio mėnesį, švelniai kviesdama, atvedei 
mane pas Tėvą. Tuomet prasidėjo mūsų 
pažinties ir Meilės istorija.

Nepamiršiu to keisto patyrimo, kai Tavo 
sumanymu ir savo smalsumo vedama atsi-
dūriau bažnyčios susirinkime, kur Tu man 
meiliai kuždėjai ir švelniai paraginai melstis 
atgailos malda. Tada nesupratau, kas su 
manimi vyksta, bet Tu žinojai... Tu apglėbei 
mane beribe Meile, panardinai nuostabioje 
Ramybėje, užliejai neapsakomu Džiaugsmu. 
Koks neapsakomas patyrimas!.. Jaučiausi 
apkvaitusi ir šiek tiek „išprotėjusi“. 

Tu atvedei mane kaip mažą našlaitę pas 
globėjus, supažindinai su Trejybės šeima. 
Tu man paaiškinai, kad aš tapau viena iš 
seserų šventųjų šeimynoje. Tada aš daug 
ko nesupratau (ir šiandien dar daug ko 
nesuprantu), atsikalbinėjau ir ginčijausi 
su Tiesa, bet Tu kantriai mokei (ir toliau 
mane mokai), nesmerkdama, bet nuolat 
padrąsindama. 

Prisimenu tą dieną, kai brolių ir sesių 
rankų uždėjimu įteikei man savo kalbos 
dovaną. Atvėrei man kažką neįtikėtinai 

Laiškas  Šventajai  Dvasiai
nauja – džiaugsmo artumo stebuklą. Aš 
negalėjau užčiaupti lūpų, troškau šlovinti 
ir garbinti Viešpatį man nepažįstama kalba. 
Dieve, kaip nuostabu! 

Šventoji Dvasia, nepamiršiu Tavo geru-
mo, kai guodei mane per Žodį, kuomet man 
buvo labai sunku. Su šiurpuliu prisimenu 
laikotarpį, kai įsėlino nesėkmė, atėjo prara-
dimas, įsibrovė nepriteklius ir ... liga. Gėda 
prisiminti, kaip pykau ant Tėvo ir klausiau 
Sūnaus: „Už ką man šitaip ir kodėl?“ Tu 
nenusisukai nuo manęs, buvai šalia kaip 
Gydytoja ir sielos Slaugytoja. Tą kartą aš 
nepriėmiau jokių paguodos žodžių iš žmo-
nių, o į Tavuosius žodžius visgi įsiklausiau. 
Tu guodei mane, subtiliai tardama man 
psalmės žodžius. Tu suteikei man stiprybės, 
parodei Viltį, davei pažadą ir...  jį įvykdei. 
Dieve, už šį stebuklą Tau esu dėkinga ir 
niekada to nepamiršiu!

Miela Šventoji Dvasia, Tu stebėjai mane, 
kai įsisukusi į kasdienius rūpesčius aš atitolau 
nuo Tavęs ir apleidau šventųjų susirinkimus. 
Kokia aš buvau kvaila, kad patikėjau melu, 
jog Dievas manęs nemyli. Ir tą kartą Tu nenu-
stojai su manimi kalbėti, siuntei man meilės 
ženklus. Keista, Tu man kalbėjai per grožinę 
literatūrą ir žmones, dar nepažįstančius Tavęs. 
Atkakliai siekei, kad grįžčiau prie pirmosios 
Meilės. Vis dėlto, kaip užsispyrusi asilė, aš 
laikiausi savo tiesos: „Dievui aš nerūpiu. Jis 
mane apleido.“ Na, kantrybės Tu turi. Tu 
nugalėjai... Aš sugrįžau. 

Tu įkvėpei mane tarnystei. Tavo šviesa 
moko mane matyti mažų dalykų paslaptį, 
kad išvysčiau Karaliaus Didybę.

Džiūgaujančia širdimi dėkoju Tau, 
Šventoji Dvasia, kad lydi mane amžinybės 
kelionėje...

Tavo mokinė Gražina

ir pagarbiau vertinti Šventosios Dvasios 
pasireiškimą, kurio nėra patyrę. 

Apaštalas Paulius Pirmojo laiško korin-
tiečiams 14 skyriuje ragina trokšti dvasinių 
dovanų, ypač pranašavimo. Ne kartą esu 
patyrusi pranašystės dovanos veikimą savo 
gyvenime – tiek bažnyčios, tiek namų grupe-
lių susibūrimuose. Daugelį kartų Viešpaties 
Dvasia suteikdavo nenusakomą įžvalgą, 
supratimą, sunkiai paaiškinamą žinojimą 
dėl tam tikrų ateities įvykių. Tikėjimo kelyje 
taip pat asmeniškai esu patyrusi antgamti-
nių išgydymų ir išlaisvinimų. Šios dovanos 
ne kartą pasireikšdavo bažnyčioje. Tikiu, 
kad Viešpats ir šiandien gydo bei išlaisvina 
žmones nuo netyrų dvasių. 

Visos Šventosios Dvasios dovanos pra-
turtina. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie 
dvasinių dovanų išmanymą Pirmojo laiško 
korintiečiams 12 skyriuje, nepradeda išsa-
miai jų gvildenti, aiškinti jų pasireiškimo 
ypatybių, kuo viena nuo kitos skiriasi, kaip 
atpažinti, ar tai yra išminties, ar pažinimo 
žodis. Jis tiesiog išvardija dovanas, išryš-
kindamas jų šaltinį ir prigimtį. Keletą kartų 
apaštalas Paulius pabrėžtinai pasako, kad 
visa tai veikia ta pačia Dvasia, kad dovanos 
kyla iš tos pačios Dvasios ir yra paskirs-
tomos taip, kaip Viešpačiui patinka. Ne 
žmogus nusprendžia ir pasirenka vieną ar 
kitą dovaną, bet Dievas savo valia paskirsto 
jas bendram labui. Apaštalo Pauliaus ži-
nia – dovanos kyla iš vienos Dvasios ir Jos 
valia. Svarbu ne tai, kam ir kokios Dvasios 
dovanos suteikiamos, bet kokiam tikslui.

Edita
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Dievą tikėjau nuo vaikystės. 
Mano močiutė buvo maldinga 
katalikė, tėvai – taip pat tikin-

tys. Sekmadieniais eidavome į bažnyčią, 
vakarais kalbėdavome rožinį, melsdavomės 
malda „Tėve mūsų“. Žinojau, kad yra vienas 
Dievas trijuose asmenyse, ir frazė Šventoji 
Dvasia man nebuvo svetima. Tačiau nei 
kas Ji yra iš tikrųjų, nei kaip Ji veikia ar 
pasireiškia, man buvo nesuprantama. 

Kai jau studijų metais „Tikėjimo žodžio“ 
bažnyčioje išgirdau, kad su Dievu galima 
bendrauti abipusiai (ne tik aš Jam kalbu, 
bet ir Jis kalba man), kai sužinojau apie 
Jėzaus mirtį konkrečiai už mane, nutiko 
kai kas netikėta. Dabar, skaitydama Naująjį 
Testamentą, ėmiau jį suprasti. Evangelijos, 
kurios man anksčiau buvo tik besikarto-
jančios istorijos, „prakalbo“ į širdį, tarsi 
atgijo. Susirinkimai, kuriuose skambėjo 
Dievo žodis ir gyrius Jam, tapo tokie pa-
trauklūs, kad negalėjau sulaukti, kada vėl, 
kaip psalmėje parašyta, „ateisiu į Dievo 
namus ir išvysiu Jo veidą“. Dabar suprantu, 
kad tai buvo Šventosios Dvasios darbas – Ji 
apreiškė, Ji atgaivino, atskleidė man Dievo 
žodį, Ji mane apšvietė ir atgimdė, suteikė 
galimybę dalyvauti bendrystėje su Dievu 
Tėvu ir Jėzumi. 

Vėliau gimė noras prisidėti prie Dievo 
darbo bažnyčioje – kur tik reikia ir kaip 
tik reikia. Gal ne viskas sekėsi taip, kaip 
norėjosi, bet teko patarnauti ir tvarkdare, 
ir kalbėtis su naujai įtikėjusiais, melstis už 
darbus leidykloje ir Lietuvos misijoje, va-
dovauti namų grupelei ir Biblijos mokyklos 
studentų grupelėms, vertėjauti žodžiu ir 
raštu, paraginti aukoti ir melstis už porei-
kius... Troškau visą darbo dieną paskirti 
Dievui – ir šį troškimą Jis galiausiai įvykdė.

Nors nemanau, kad esu labai apdova-
nota Šventosios Dvasios dovanomis, mane 
guodžia vienas patyrimas, įvykęs maždaug 
prieš šešerius metus. Kai iš savo perfekcio-
nizmo perspektyvos atrodžiau sau per 

Tylus  balsas

silpna, per sentimentali, nepakankamai 
gyvenime pasiekusi, nepakankamai gabi – 
žodžiu, netinkama nei kaip tarnautoja, nei 
kaip tikinčioji, nei apskritai kaip žmogus, 
vieną kartą tiesiog važiuodama autobusu 
netikėtai išgirdau tylų, atsargų klausimą: 
„Nejaugi tau nepatinka, kaip Aš tave sukū-
riau?“ Iš pradžių tiesiog nustėrau, nes tas 
vidinis balsas nuskambėjo labai tyrai ir labai 
aiškiai. Ėmiau svarstyti ir po truputį sau 
pripažinau – taip, iš esmės galiu susitaikyti 
su tuo, kokia esu ir ką gebu. 

Viliuosi, kad esu Dievui kažkuo naudin-
ga ir, įžvelgdama Jo dovanas kituose, galiu 
ramiai priimti savo ribotumą, nes tik vienas 
Dievas yra beribis, o kiekvienam tikinčia-
jam suteikiamas Dvasios pasireiškimas 
bendram labui. Bet dabar Dievas sudėliojo 
kūne narius ir kiekvieną iš jų, kaip panorėjo 
(1 Kor 12, 18).

Elena

Labai ryškiai, tarsi šiandien, pri-
simenu visus tris pirmuosius 
„iniciacijos“ į dvasinį gyveni-

mą arba, kitaip sakant, Šventosios Dva-
sios krikšto etapus. Prisimenu, nes tai buvo 
tiesiog beprecedentis virsmas: „skaičiuku“ 
vadintas konservatyvus logikas ir pragma-
tikas pradėjo suvokti, kad širdis taip pat gali 
būti (ir yra) supratimo šaltinis, kad vidinis 
žinojimas gali praturtinti loginį mąstymą. 
Suvokiau, kad daugiau niekada nebegrįšiu į 
ankstesnį gyvenimą, nebebūsiu toks pats. Tai 
ir džiugino, ir baugino. Džiaugiausi begaline 

Netikėti  
pasikeitimai
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Šventoji Dvasia man apsireiškė 
kaip tas Dievo palankumo 
antspaudas, kuris rodo kelią 
tamsoje.

„
“

Malda – tarsi didžiuliai 
prabangūs rūmai, kur 
daugybėje kambarių ir menių 
slepiami didžiuliai turtai ir 
paslaptys. Nelikime Karaliaus 
rūmų prieškambaryje, 
ieškokime Viešpaties lobių 
toliau.

„

“
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šviesa ir tuo lengvumu, atsiradusiu, nukri-
tus didelėms psichologinėms, emocinėms 
naštoms, bet baiminausi, jog visai neturiu 
šio naujai atsivėrusio gyvenimo įgūdžių. 
Priekyje mačiau nepažįstamą, viliojantį 
kelią, tačiau tuo metu net negalėjau įsivaiz-
duoti, su kokiu Vedliu susitikau. 

Pirmoji pažintis su Šventąja Dvasia 
įvyko dar prieš išgirstant Evangelijos žinią 
ir sutinkant Viešpatį Jėzų Kristų. Tuomet 
nežinojau, kad tai – Dvasios veikimas, nes 
visiškai netikėjau jokio kito pasaulio (tuo 
labiau dvasių) egzistavimu. Tai, kas staiga 
pradėjo vykti, buvo labai nelogiška ir ne-
suprantama: jaunuolis, kaip ir dauguma 
kitų besimėgavęs savarankiškos jaunystės 
privalumais, vartojęs išskirtinai materialią 
malonumų industrijos produkciją bei vi-
siškai nesidomėjęs jokiomis filosofijomis, 
menais ar religijomis, staiga (ne po truputį, 
bet tiesiog staiga) išgyvena radikalius sko-
nio, pomėgių ir vertybių pokyčius. Visa, 
kas anksčiau patikdavo, ėmė nebepatikti ir 
atvirkščiai: tai, kas buvo atgrasu, kas buvo 
net pasityčiojimų objektas, pradėjo be galo 
traukti. Taip prasidėjo ieškojimų ir atradi-
mų metas. 

Eilėraščiai, knygos be aiškaus siužeto 
ir veiksmo tapo labiausiai mano ieškomi 
dalykai. Jaunystėje taip patikusi roko mu-
zika pradėjo erzinti, bet muzika, atliekama 
smuiku, saksofonu ir kitais klasikiniais ins-
trumentais, pradėjo be galo žavėti. Dievo 
Dvasia tarsi perjungė manyje nematomą 
imtuvą į visiškai kitą bangų dažnį. Ir tai, 
kas ateidavo tų naujų bangų kanalu, buvo 
gerai. Gąsdino tik nesupratimas – Kas tai? 
Dėl ko? Iš kur? Kas bus toliau?..

Toliau sekė pažintis su Evangelija, o per 
ją – su Dievu ir Viešpačiu Jėzumi Kristu-
mi. Antrasis laiptelis – staigmena – tą patį 
naujomis bangomis transliuojamą gyveni-
mą aptikau bažnyčioje ir į rankas paėmęs 
užrašytas Evangelijas. 

Po truputį ėmė aiškėti, kas su manimi 
vyksta. Nežinau, kokiu žodžiu apibūdinti 
jausmą, kai skaitai tekstą, kurio nesupran-
ti, bet tai tampa skanu, norisi skaityti vis 
daugiau. Skaityti, nesuvokiant prasmės, 
tik jaučiant malonumą, man buvo nauja 
patirtis. Kaip ir tai, kad nepažįstamų žmo-

nių susirinkime (bažnyčioje) jaučiausi tarsi 
namie, lyg jau seniai čia būčiau buvęs ir po 
ilgos pertraukos vėl sugrįžęs. 

O kaip apsakyti padvigubėjusį malo-
numą, pasireiškusį po kelių mėnesių, kai 
pamažu ėmiau suvokti, ką skaitau Šventaja-
me Rašte ir apie ką kalba pamokslininkas?! 
Visa savo esybe suvokiau, kad egzistuoja 
kitas pasaulis, su kuriuo mane Kažkas nori 
supažindinti. Ir tas Kažkas yra be galo ge-
ras, nepaprastai galingas ir švelnus (buvau 
apgaubtas guodžiančio švelnumo). Tačiau 
turėjau bėdą – nežinojau ir nemokėjau ben-
drauti (melstis) su Tuo Asmeniu. Žodžiai, 
kuriais kreipdavausi į Dievą ar kai pirmąkart 
išpažinau, kad Kristus yra mano Viešpats ir 
Gelbėtojas, tarsi strigo gerklėje. Man atrodė, 
kad mano žodžiai lieka mano burnoje ir 
toliau nesklinda. Matydamas bažnyčioje 
man nesuprantama kalba besimeldžian-
čius žmones, labai pavydėjau – atrodė, kad 
tie garsai kyla ne iš žmonių burnos, bet iš 
kažkur giliai ir sklinda kiaurai sienas ligi 
pat dangaus. 

 Bandymai susikaupti ir mėgdžioti tuos 
man keistus garsus nieko nekeitė – žodžiai 
ir toliau strigo gerklėje, kėlė nemalonius ir 
slogius išgyvenimus. Nuo tada meldžiausi 
viena malda: „Dieve, myliu Tave, noriu būti 
su Tavimi, bet nežinau, kaip tai pasakyti, nes 
nemoku kalbėti. Išmokyk mane, suteik tą 
kitų kalbų dovaną.“

Prabėgo metai, o aš vis dar meldžiausi 
tik ta viena malda. Meldžiausi kiekvieną 
rytą, kiek pabėgiojęs ir pasimankštinęs 
miško laukymėje. Iš pradžių dar minutę 
kitą palaukdavau, svarstydamas, ar kas nors 
įvyks, bet vėliau, kai vis nieko neįvykdavo, 
iškart po maldos bėgdavau atgal į bendra-
butį. Liūdėjau kaip vaikas, kuriam  užsiminė 
apie dovaną, bet tos dovanos neįteikė...

Nors žinojau, kad Šventoji Dvasia yra 
šalia – jaučiau Ją, skaitydamas Šventąjį Raš-
tą ar klausydamas pamokslų, malda buvo 
skurdi: keli sakiniai arba perskaitytos kelios 
eilutės iš Psalmių knygos, bet tai, atrodė, 
nesulaukia atsako – tarsi žodžiai atsimuštų 
į sieną. Nors melstis kitomis kalbomis vis 
nepavykdavo, galiausiai apsisprendžiau 
neprievartauti savęs ir neveidmainiauti, 
bet priimti ir džiaugtis tuo saiku, kurį jau 
gavau. Aš tikrai nuoširdžiai džiaugiausi 
naujai atrastu pasauliu.

Ilgainiui pripratau, susitaikiau su tuo, 
kaip viskas vyksta, tad trečiasis „iniciacijos“ 
etapas man buvo savotiškas sukrėtimas. 
Prabėgus gal pusantrų metų, vieną rytą 
pabėgiojęs ir trumpai pasimeldęs, palengva 
miško takeliu bėgau atgal, kai staiga mane 

tarsi perliejo vandeniu... Kojos susipynė... 
nevalingai įbėgau į vienoje takelio pusėje 
augusius krūmus, po to įpuoliau į kitoje 
pusėje augusį brūzgyną, o galiausiai atsi-
tūpiau ir lyg norėjau kažką pasakyti, bet 
liežuvis pynėsi... Pavyko ištarti tik padrikus, 
nesuprantamus skiemenis. Kiek išsigandau, 
bet tik trumpam, nes greitai mane apėmė 
malonus svaigulys... Nežinau, kiek laiko 
pratupėjau, vis nesėkmingai mėgindamas 
ką nors pasakyti. Kelis kartus stojausi toliau 
bėgti namo, bet vis susvirduliuodavau ir 
įlėkdavau į šalikelės krūmus. 

Šiaip taip visgi parsiradau į bendrabutį ir 
dar ilgai sėdėjau ant kėdutės kažką kalbėda-
mas – mintyse vis norėjau kažko paklausti, 
bet vis nesėkmingai. Liežuvis neklausė. 
Po pietų, kai jau, atrodė, buvau normalios 
būklės, bijojau net žodį pratarti, kad prieš 
žmones neapsijuokčiau... Tą vakarą anksti 
nuėjau gulti ir miegojau kaip kūdikis. Ryte 
prabudęs aiškiai prisiminiau, kas nutiko. 
Labai norėjau pabandyti „kalbėti“ taip, kaip 
vakar, bet dvejojau: pavyks ar ne? Bijojau, 
kad nepavyks. Atsisėdau ant tos pačios kėdu-
tės ir, mano didelei nuostabai, iš mano lūpų 
gausiai, greitakalbe pasipylė žodžiai – tiek 
lietuviškai, tiek nesuprantamais sakiniais. 
Tai išties buvo stebuklinga: viskas buvo labai 
aišku ir protu kontroliuojama, bet tuo pačiu 
visiškai spontaniška ir nevaldoma, žodžiai 
veržėsi iš kažkur giliau, ne iš gerklės; ir jie 
sklido tarsi kiaurai sienas. Atrodė, kad iš 
mažyčio pusrūsio būčiau patekęs į didingas 
karališkas menes.

Šiandien džiaugiuosi, kad nuo to laiko 
galiu vaikščioti po Karaliaus rūmus ir at-
rasti vis naujų kambarių ir galerijų. Šven-
toji Dvasia man apsireiškė kaip tas Dievo 
palankumo antspaudas, kuris rodo kelią 
tamsoje. Noriu mokytis Tą Kelią matyti. Tai 
man svarbiausia. Malda – tarsi didžiuliai 
prabangūs rūmai, kur daugybėje kambarių ir 
menių slepiami didžiuliai turtai ir paslaptys. 
Nelikime Karaliaus rūmų prieškambaryje, 
ieškokime Viešpaties lobių toliau.

Saulius
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Kaip kilo Sekmininkų judėji-
mas Lietuvoje? Kas buvo šios 
Bažnyčios įkvėpėjai?

Sekmininkų judėjimo ištakos – XIX a. 
pabaigoje Anglijoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gimęs „Šventumo judėjimas“. Sekmi-
ninkų judėjimas kilo vienoje Biblijos moky-
kloje JAV, kai studentai mokėsi apie Šventosios 
Dvasios veikimą Bažnyčioje ir Kristaus pažadą 
mokiniams atsiųsti Šventąją Dvasią, kuri su-
teiks jiems jėgą liudyti Kristų visam pasauliui. 
Jie troško atsinaujinimo, meldėsi, ir Dievas 
pakrikštijo juos Šventąja Dvasia – studentai 
išgyveno Sekmines, ėmė melstis kitomis kal-
bomis – kaip rašoma ir Apaštalų darbuose. 
Kadangi dvasinis tautos troškulys buvo didelis, 
judėjimas gana greitai paplito, prasidėjo pra-
budimo susirinkimai, netradicinės pamaldos. 
Pats krikštas Šventąja Dvasia susijęs su Kris-

Sekmininkai  –  
Šventajai  Dvasiai  
atvira  bendruomenė

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Sekmininkų 
bažnyčia, kuri 2012 m. minėjo 100-mečio   
jubiliejų. Apie sekmininkus pasakoja  Lietuvos 
Evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos 
vyskupas Rimantas Kupstys.  

taus liepimu skelbti Evangeliją, todėl vienas 
iš argumentų, įrodančių, kad tai įvyko, buvo 
žmonių troškimas ją skelbti. Tai vienas sek- 
mininkų judėjimo bruožų – esame į misijas 
orientuota bažnyčia. 

Į Lietuvą šį judėjimą atvežė ir šios bažnyčios 
pradininku tapo Petras Viederis, kilęs iš Biržų 
krašto. Jis buvo tikintis žmogus, vėliau dirbo 
geležinkelių meistru Latvijoje. Tuometinė caro 
valdžia išleido potvarkį, kad žmogus, užiman-
tis vadovaujančias pareigas, privalo išpažinti 
stačiatikių tikėjimą. P. Viederis pasipriešino, 
išėjo iš darbo ir išvažiavo į užsienį. Atvykęs į 
JAV, pateko į sekmininkų bendruomenę, tapo 
aktyvus jos narys ir buvo Dievo paragintas bei 
bažnyčios palaimintas skelbti žinią apie Šven-
tosios Dvasios dovaną Lietuvoje. Kai 1911 m.  
P. Viederis grįžo į Lietuvą, iš pradžių žmonės 
jo nesuprato, todėl jis nusivylęs išvyko atgal. 

Bendruomenė jį padrąsino, sakydama, kad jeigu 
tikrai nori sulaukti vaisių, reikia laiko, negalima 
iš karto pasiduoti. Tad 1912 m. jis vėl grįžo į 
tėvynę ir Biržuose nusipirko maldos namus.

Tuo metu Evangelikų reformatų baž-
nyčioje rinkosi grupelė Dievo ieškojusių 
žmonių. Jie studijavo Šventąjį Raštą, mel-
dėsi. Grupelės iniciatyva jau blėso, neliko 
entuziazmo, bet kaip tik tada atvyko Petras 
Viederis, kuris iš naujo užkūrė tikėjimo 
ugnį. Tais pačiais metais bendruomenė buvo 
įregistruota tuometinėje carinėje Rusijoje, 
Sankt Peterburge. Turime 1937 metų istorinę 
nuotrauką, kurioje yra įamžinta 25 metų 
sukaktį švenčianti bendruomenė. Tuo laiku 
bendruomenėje buvo apie 120 narių. Jie 
jau darbavosi ne tik Biržuose, bet ir jų apy-
linkėse. 1939 m. sekmininkai buvo įregis-
truoti kaip Lietuvos mastu besidarbuojanti 
bendruomenė. Daugiausia jų veikla vyko 
Biržuose, Pasvalyje, Žagarėje, Rokiškyje, 
Šiauliuose, Kužiuose ir jų apylinkėse.

O Vilniaus istorija rutuliojosi kiek kitaip, 
nes Vilniaus kraštas tada priklausė Lenkijai. 
Čia dvasinis prabudimas atėjo per Lenkiją. 
Dvi jaunos misionierės atkeliavo į Vilnių ir 
nuo 1922 m. čia darbavosi. Susibūrė tikin-
čiųjų grupelė. Įdomu, kad vienas pirmųjų 
tos bažnyčios vadovų buvo mūsų buvusio 
vyskupo Ivano Panko tėvas. O Biržuose iki 
šiol Viešpačiui tarnauja Viederio giminė.

Kaip išsaugojote savo tapatumą? Ar 
patyrėte persekiojimų sovietų okupacijos 
laikotarpiu? 

Po Antrojo pasaulinio karo atėjusi tary-
bų valdžia uždraudė bendruomenei rinktis 
mieste. Tikriausiai manyta, kad taip užgesins 
ir sunaikins bendruomenę, tačiau atsitiko 

Sekmininkų judėjimo pradininko Lietuvoje Petro Viederio 
Šventasis Raštas
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priešingai – bendruomenė pradėjo rinktis 
kaimuose, apylinkėse ir dar labiau išplito, 
rinkosi vienuolikoje Lietuvos vietų. Tai buvo 
pogrindinė, neoficiali veikla. Tarybų valdžia 
apskritai buvo nusiteikusi prieš Bažnyčią, o 
protestantiškos pakraipos bažnyčios buvo 
įrašytos į „juodąjį sąrašą“. Baptistai, sekmi-
ninkai laikyti vienais pavojingiausių. 1948 m.  
dalis sekmininkų prisijungė prie Baptistų 
sąjungos, nes šie buvo registruoti Tarybų 
Sąjungoje. Kita dalis liko pogrindyje. 

Vilniaus bažnyčios pastorius, buvusio 
mūsų vyskupo tėvas, tarybinės valdžios buvo 
ištremtas į Sibirą. Po jo atėjęs pastorius irgi 
gavo 10 metų kalėjimo. Vilniaus bendruo-
menė pogrindyje buvo iki 1967 m., kai, N. 
Chruščiovui mirus, valdžia leido nusipirkti 
dabartinių maldos namų pastatą.

1989 m. atkuriant sekmininkų judėjimą 
Lietuvoje, Sekmininkų bažnyčios atsiskyrė 
nuo Baptistų sąjungos. 1991 m. kaip at- 
skira bendrija buvo įregistruota Lietuvos 
Evangelinio Tikėjimo Krikščionių Sąjunga 
(LRETKS). Tai buvo tikras laisvės, dvasi-
nio prabudimo laikas, žengęs drauge su 
tautiniu judėjimu. Žmonės ieškojo Dievo, 
dvasinių pamatų atramų, nes sena ideologija 
sugriuvo. Į bažnyčią pradėjo eiti net buvę 
komunistai. Tai priminė Sauliaus, kuris 
jaunystėje persekiojo krikščionis, o vėliau 
tapo pagonių apaštalu Pauliumi, patirtį.

Kaip plačiai šiuo metu veikiate Lie-
tuvoje? Kokias misijas vykdote?

Kai įsteigėme bendriją, ją sudarė 4 
bendruomenės: Vilniaus, Biržų, Kėdainių 
ir Klaipėdos. Jei kuriame nors miestelyje 
pradeda reguliariai vykti pamaldos, yra 

įšventintas dvasininkas, vyksta svarbiausios 
apeigos – vandens krikštas ir Viešpaties 
Vakarienė, laikome, kad ten jau yra ben-
druomenė. Dabar tokių bendruomenių yra 
23 ir dar apie 20 misijos taškų, kur nuolatos 
skelbiama Evangelija ir vyksta pamaldos.

Nuo pat bendrijos atkūrimo pradžios 
rūpinomės dvasinių tarnautojų rengimu. To-
dėl pirmas ir svarbiausias projektas buvo Vil-
niaus teologijos koledžo steigimas 1995 m.,  
kuris iki 2015 m. tarnystei Viešpačiui pa-
ruošė 328 studentus – dauguma absolventų 
yra mūsų bažnyčių pastoriai ir tarnautojai. 

Šalia mūsų bendruomenių veikia trys 
reabilitacijos centrai. Mes, sekmininkai, jau 
nuo pradžios darbuojamės su vargšais ir nuo 
priklausomybių kenčiančiais žmonėmis, 
gatvės vaikais... Reabilitacijos programoje 
laikomės principo, kad tik Dievas gali iš-
laisvinti žmogų iš priklausomybių. Žmogus 
raginamas skaityti ir apmąstyti Šventąjį 
Raštą, kad suprastų, jog jam gali padėti tik 
Dievas. Žmogui suteikiame visokeriopą 
pagalbą. Juk jis iš pradžių ateina tuščiomis: 
nebeturi nei maisto, nei rūbų, nei pinigų, 
nei sveikatos... Dažniausiai tai būna vieniši, 
apleisti žmonės, kuriems reikia gyvenamo-
sios vietos, kur nusiprausti, pavalgyti. 

Dievas mus pašaukė tarnauti ir kalėji-
muose – dabar turime tris kapelionus. Be 
to, įkūrėme penkis Vaikų dienos centrus 
Biržuose, Vabalninke, Jonavoje, Pakruojyje, 
Pabradėje. Vaikai iš mokyklos ateina į centrą, 
pavalgo, ruošia namų darbus, žaidžia – būna 
užsiėmę iki vakaro. Ten darbuojasi tikintieji, 
todėl stengiamės, kad vaikai gautų ir dvasi-
nio maisto, būtų sudėti tikėjimo pamatai. 

Tai mato, girdi ir tėvai, tad kai kurie iš jų 
pakyla iš nuosmukio. 

Šie centrai daugiausia kuriami ir re-
miami bendruomenių iniciatyva. Bendruo-
menės lanko vargšus žmones, juos remia ir 
dvasiškai – maldomis. Tokie centrai dau-
giausia veikia savanorystės principu, bet 
turi ir mokamų darbuotojų. Dalis buvusių 
„reabilitantų“ dabar jau vadovauja centrams, 
tampa darbuotojais, jiems geriausiai sekasi 
suprasti besigydančius. Tad jau matome 
šios veiklos vaisius.

Mūsų bendrija yra viena iš Lietuvos 
Biblijos draugijos, kuri įkurta 1992 m., stei-
gėjų. Pagrindinė draugijos užduotis – versti, 
leisti ir platinti Šventąjį Raštą ir kitą biblinę 
literatūrą, atlikti kitus projektus, susijusius 
su Dievo žodžio sklaida. Kaip Draugijos 
direktorių Valdybos narys, manau, būtų 
gerai, jei „Tikėjimo žodžio“ bendrijos 
specialistai glaudžiau bendradarbiautų 
su Draugija. „Tikėjimo žodžio“ parengtas 
Biblijos vertimas užėmė svarbią vietą ir yra 
palaiminimas daugeliui tikinčiųjų. Esame 
nedidelė tauta ir mūsų pajėgos nedidelės, 
todėl bendradarbiavimas atneštų gerų 
vaisių ateityje.

Kaip apibūdintumėte savo tapatybę? 
Kuo sekmininkų teologija ir struktūra 
skiriasi nuo kitų reformuotų bažnyčių 
ir Romos katalikų?

Mes remiamės Šventuoju Raštu ir sten-
giamės jį maksimaliai priimti ir pritaikyti 
šiam laikui. Lietuvos valstybės požiūriu, 
esame netradicinė bažnyčia, nepriklausome 
toms devynioms tradicinėms, kurios privalo 
turėti ne mažiau kaip 300 metų istoriją, 
pripažinimą. Tad kol kas esame netradicinė 
evangeliška religinė bendruomenė, turinti 
100 metų istoriją.

Išskirtinis Sekmininkų sąjūdžio bruožas 
– dėmesys Šventosios Dvasios ir Jos dovanų 
veikimui Bažnyčioje. Kai kurios konfesijos 
tiki, kad Šventosios Dvasios atsiuntimas įvyko 
Sekminių dieną, vieną kartą, ir buvo skirtas 
apaštalų laikams. Mes manome, kad tai ne-
pagrįsta Dievo žodžiu – Dievas neatšaukė 
savo pažado atsiųsti Šventąją Dvasią. Žmonės 
prašė, ir Dievas davė. Šiandien charizminis 
judėjimas jau išplitęs ir kitose bendruomenė-
se bei denominacijose. Pirmasis Šventosios 
Dvasios krikšto ženk-las – kalbų dovana, 
bet gaunamos ir kitos dovanos – kalbų aiš-
kinimas, pranašavimas, išmintis, gydymas, 
dvasių skyrimas, vadovavimas ir kt. Visos 
jos skirtos Bažnyčios dvasiniam ugdymui. 

Nukelta į 28 p.
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Nesame prisirišę prie kokių nors ypa-
tingų apeigų ir liturgijos. Gal šimto metų 
istorija per trumpa, kad jos susiformuotų, 
kita vertus, visais būdais kovojame prieš 
sustingimą, todėl nenorime prisirišti prie 
formos, nes žinome, kad kai tik forma pra-
deda sustingti, Dvasia pasitraukia. Tad čia 
vyksta nuolatinis konfliktas: suprantame, jog 
be formos neįmanoma, ir kartu stengiamės, 
kad forma mūsų nevaldytų.

Krikštijame suaugusius žmones, ku-
rie jau yra dvasiškai atgimę ir atsigręžę į 
Dievą. Amžiaus ribos nenustatome, bet 
žmogus turėtų būti sąmoningas. Tai gali 
būti ir 12–13 metų paaugliai. Mažų vaikų 
mes nekrikštijame. Vandens krikštas yra 
viešas liudijimas ir to, kas įvyko žmogaus 
širdyje, patvirtinimas. Nemanome, kad 
krikštas išgelbsti žmogų, bet tai yra tiesa, 
kurią Viešpats liepė vykdyti, ir logiška 
dvasinio atgimimo pasekmė. Tai ir pri-
klausymo vietinei bendruomenei ženklas. 
Žmogus pats sau vienas negali tinkamai 
dvasiškai augti.

Kaip manote, ar sekmininkus nuo kitų 
reformuotų bažnyčių ir Romos katalikų 
bažnyčios daug kas skiria, ar daugiau 
vienija? 

Sakyčiau, kad Šventasis Raštas, jo lei-
dyba ir platinimas yra viena ekumeninio 
bendradarbiavimo sričių, nes jis yra visų 
krikščioniškų denominacijų pagrindas. 
Biblijos draugijoje artimai bendradarbiauja 
Katalikų, Stačiatikių, Sentikių, Evangelikų 
liuteronų, Evangelikų reformatų, Baptistų, 
Sekmininkų ir Septintosios dienos adven-

tistų bažnyčios. Taip pat asocijuoto nario 
teisėmis dalyvauja Laisvųjų krikščionių 
bažnyčia.   

Žinoma, skiriasi bažnyčių kanonai. Pa-
vyzdžiui, mes, skirtingai nuo Romos katalikų 
ir stačiatikių, laikomės pirmojo Kanono kny-
gų, o Katalikų bažnyčia pripažįsta ir antrojo 
Kanono knygas. Dėl to nuo seno vyksta dis-
kusijos. Tačiau džiaugiamės, kad visi galime 
skaityti tą pačią Bibliją ir naudoti tą patį 
vertimą. Tai padeda mums geriau suprasti 
vieniems kitus ir pašalina nereikalingus 
tarpdenominacinius barjerus. 

Vis dėlto skiriasi mūsų požiūris į Išga-
nymo doktriną. Mes, evangelikai, tikime, 
kad žmogų išgelbsti vien Dievo malonė per 
tikėjimą į Jėzų Kristų, ir daugiau niekas. 
Tarp konfesijų tebevyksta diskusija, kiek 
žmogus turi įdėti pastangų dėl išganymo, 
kiek vertinami jo darbai... Mes manome, kad 
po žmogaus mirties išganymo klausimas 
nediskutuotinas, jo negalima pakeisti, o 
tradicinės bažnyčios tvirtina, kad žmo-
gaus išganymui galima daryti įtaką. Šiais 
klausimais sutarti, manau, nepavyks. Gal 
šie skirtumai reikalingi tam, kad galėtume 
vieni kitus „užaštrinti“ arba mesti iššūkį 
vieni kitiems, kad ieškotume tiesos, nes 
tiesa yra viena, nors gal ir žvelgiame į ją 
iš skirtingų pusių? Manau, kad mūsų tar-
pusavio diskusija yra prasminga. Turime 
bendradarbiauti, kovodami dėl moralės, 
šeimos ir krikščioniškų vertybių puoselė-
jimo Lietuvoje.

Kokias matote galimybes skelbti Evan-
geliją Lietuvoje?

Prieš 20 metų, Lietuvos nepriklauso-
mybės pradžioje, žmonės buvo ištroškę 
dvasinių dalykų, todėl krikščioniškuose 
renginiuose dalyvaudavo minios. Žmonės 
rinkdavosi parkuose, stadionuose. Taip vyko 
dvasinis švietimas, Evangelijos skelbimas. 
Vėliau buvo laikas, kai žmonės metėsi į 
verslus, religija jų nebedomino, svarbu buvo 
pinigai, darbas, karjera. Susidomėjimas ir 
Dievo ieškojimas nuslopo. Galvojome, kad 
taip viskas ir liks...

Tačiau 2009–2010 m. „Siemens“ areno-
je vyko evangelizacinis renginys, kurį vedė 
iš Anglijos atvykęs evangelistas Davidas 
Hathaway. Jis ragino išsinuomoti didžiausią 
salę mieste. Nors mes dvejojome ir siūlėme 
nuomotis tūkstančio vietų salę, evangelis-
tas neatlyžo: „Nėra čia ko – aš jau senas 
ir nežinau, ar kitą kartą galėsiu atvykti, 
tad rinkimės didžiausią.“ Šio žmogaus 
tikėjimas paskatino mus jo paklausyti, 
ir „Siemens“ arena abu renginio vakarus 
buvo pilna. Po metų jis grįžo, ir tada daly-
vavo dar daugiau žmonių. Supratome, kad 
dvasinis alkis ir Dievo troškimas žmonių 
širdyse išliko. Matome, kad reikia toliau 
organizuoti renginius ir žmonėms skelbti 
Evangeliją.  

2013 metais Sekmininkų sąjungos va-
dovybė patvirtino atnaujintą misiją ir viziją 
artimiausiems 20 metų. Sąjungos misija –  
sujungti bažnyčias Evangelijos skelbimui. 
Vizija  – nuo 2013 m. iki 2033 m. kiekviena-
me Lietuvos mieste ir gyvenvietėje, kurioje 
yra daugiau nei 1000 gyventojų, įsteigti 
bažnyčią arba misijos tašką. Tokių vietovių 
yra 150. 

Vienas iš paskutinių Viešpaties ženk-
lų – prabudimas tarp Lietuvos romų. Šie 
žmonės labai atviri Evangelijai – jau yra 
atgailaujančių ir lankančių mūsų bažnyčios 
susirinkimus. Šis judėjimas pastebimas 
beveik visose romų gyvenvietėse (ne tik 
Vilniuje, bet ir Panevėžyje, Jonavoje, Kaune, 
Visagine, Eišiškėse). Norėtųsi, kad vietinė 
valdžia ne trukdytų, bet palaikytų mūsų 
tarnystę. Svajojame, kad romų tauta paliktų 
savo seną prigimtį ir taptų palaiminimu 
kitiems. Tad kviečiame bendradarbiauti 
ir kitas evangelines bažnyčias. 

Tikime, kad vienintelis atsakymas žūs-
tančiai tautai ir griūvančiam pasauliui, links-
tančiam į susinaikinimą, yra Dievas. Mes, 
krikščionys, turime išnaudoti visas galimybes.

Parengta ir papildyta pagal Monikos 
Midverytės interviu www.bernardinai.lt

Sekmininkai  –  Šventajai  Dvasiai  
atvira  bendruomenė

Atkelta iš 27 p.

28         Svečiuose – evangelinės bendruomenės



Nr. 5  (447)  2016 m.  gegužės 14  d.

Šventumo judėjimas 
XIX a. amžiaus pabaigoje daug žmonių 

siekė geriau pažinti Dievą. Tikintieji prašė 
Dievo išlieti šventumo ir jėgos kaip per 
Sekmines. 1901 m. pasirodė pranešimų 
apie Čarlzo F. Parhamo tarnavime pasireiš-
kusį Šventosios Dvasios krikštą, kurį lydėjo 
svetimų kalbų dovana ir kiti antgamtiniai 
reiškiniai. Šios žinios pažadino dvasinį 
krikščionių šventumo judėjimą. [...]

Viljamas Seimuras atvyksta  
į Los Andželą
1906 m. vasario 22 d. į Los Andželą 

atvyko Viljamas Seimuras. Jis ėmė vesti 
susirinkimus nedideliame sandėlyje prie-
šais bažnyčią Santa Fe gatvėje. Čia pradėjo 
rinktis žmonės, lankę Bonnie Brae gatvė-
je vykstančią grupelę „Dievo namai“ bei 
Šventumo judėjimo ir Nazarėnų bažnyčios 
nariai. 

Seimuro draugė Liusė Farou papasakojo 
jam apie Šventosios Dvasios krikštą ir kitų 
kalbų dovaną. Ji pati tai išgyveno per Čarlzo 
Parhamo, Apaštališko tikėjimo judėjimo (au-
gančios Šventumo judėjimo atšakos, 1906 m.  
pasiekusios 8 000–10 000 sekėjų) įkūrėjo, 
tarnavimą. Pradžioje Seimuras susidomėjo, 
bet jam kilo daug klausimų. Parhamui atvy-
kus į Hiustoną ir pradėjus Biblijos mokyklą, 
Liusė įtikino Seimurą ją lankyti. Kadangi 
Seimuras buvo juodaodis, jam nebuvo lei-
džiama per naktį likti mokykloje, jis net 
negalėjo būti tame pačiame kambaryje su 

Viljamas  Seimuras  ir  Azuzos  
gatvės  prabudimas

baltaodžiais. Seimurui teko mokytis per 
atstumą – sėdint ne klasėje, bet verandoje.

Būdamas Hiustone, Seimuras buvo 
įtikintas, kad Parhamo mokymas apie Šven-
tosios Dvasios krikštą, kurį lydi kitų kalbų 
dovana, yra bibliškas, ir taip pat ėmė apie 
tai pamokslauti.

1906 m. vasarį Seimuras sulaukė Nelės 
Tery kvietimo persikelti į Los Andželą ir 
imtis mažos Šventumo bažnyčios pasto-
riaus pareigų. 

Dar iki Seimuro atvykimo miesto krikš-
čionys nekantriai laukė Dvasios išsilieji-
mo. Atvykęs pirmąjį sekmadienį Seimuras, 
remdamasis Apaštalų darbų 2 sk. 4 eil., 
pamokslavo, kad kitų kalbų dovana yra 
tikro Šventosios Dvasios krikšto įrodymas. 
Be šio įrodymo niekas negali tvirtinti, kad 
buvo pakrikštytas Šventąja Dvasia. Tai nei-
giamai priėmė Šventumo judėjimo atstovai, 
teigiantys, kad pašventinimas ir Šventosios 
Dvasios krikštas yra ta pati patirtis, kurią 
dauguma judėjimo narių teigė išgyvenę. 
Seimuro mokymo nesutiko mielai, nes jis 
metė iššūkį vienai iš labiausiai vertinamų 
Šventumo judėjimo doktrinų.

Mokymas apie kitų kalbų dovaną taip 
nuliūdino seserį Juliją V. Hačins, kuri įkūrė 
tą bažnyčią, kad Seimuras, grįžęs į vakarines 
pamaldas, rado duris užrakintas. Laimei, 
jis buvo apsistojęs Santa Fe misijos nario 
Edvardo Ly namuose, tad šis pasigailėjo 
benamio ir beturčio pamokslininko ir pa-
siūlė jam laikiną prieglobstį.

Susirinkimai Bonnie Brae 
gatvėje
Seimuras daug meldėsi, pasninkavo 

ir tapo žinomas kaip neįprastai maldingas 
žmogus. Kartu melstis jis kviesdavo ir savo 
svečius. Ponios Hačins siaubui, šiuos maldos 
susirinkimus ėmė lankyti ir Santa Fe gatvėje 
įsikūrusios bažnyčios nariai. Edvardas Ly 
pakvietė Seimurą vadovauti nedidelei Biblijos 
studijų namų grupelei ir maldos susirinki-
mams Ričardo ir Rūtos Asberių namuose 
Šiaurinės Bonnie Brae gatvės 214 name. 

Pradžioje šiuos susirinkimus lankė dau-
giausiai juodaodės skalbėjos ir keli jų vyrai. 
Nors šių susirinkimų lankytojai neišgyveno 
Dvasios krikšto, kurį lydėtų biblinis jo įrody-
mas – kalbėjimas kitomis kalbomis,  Seimuras 
tikėjo, kad palaiminimas jau pakeliui.

Iki 1906 m. gegužės pabaigos, prie mažos 
afroamerikiečių namų grupelės Bonnie Brae 
gatvėje prisijungė ir baltaodžių tikinčiųjų, 
aktyviai siekiančių Šventosios Dvasios krikš-
to, lydimo kitų kalbų dovanos.

Tuo metu Seimuras pajautė Dievo ra-
ginimą pakviesti prie tarnavimo prisijungti 
ilgametę savo draugę Liusę Farou. Jai at-
vykus, Seimuras paskelbė pasninką, kurio 
tikslas – Šventosios Dvasios krikštas. Visa 
grupė meldėsi ir pasninkavo visą savaitgalį. 
Pirmadienio vakarą, 1906 m. balandžio 9 d., 
prieš grįždamas į Asberių namus, Seimuras 
sustojo pasimelsti su Edvardu Ly, kuris pra-
ėjusią naktį buvo matęs regėjimą – dvylika 
apaštalų aiškino jam, kaip melstis kitomis 
kalbomis. Tą vakarą Ly paprašė Seimuro 
pasimelsti, kad jis gautų Šventosios Dvasios 
krikštą. Jie pasimeldė, ir Ly iškart jį gavo ir 
pradėjo melstis kitomis kalbomis. Tai buvo 
pirmas kartas, kai žmogus gavo Šventosios 
Dvasios krikštą, Seimurui už jį pasimeldus.

Nuskubėjęs į susirinkimą Asberių namuo-
se, Seimuras papasakojo, kas nutiko broliui 
Ly. Tuo metu Ly pakėlė rankas ir ėmė kalbėti 
kitomis kalbomis. Spontaniškai ir aistringai 
prasiveržė susirinkusiųjų malda dėl Šventosios 
Dvasios krikšto. Greitai jų maldos buvo atsaky-
tos – Seimuras ir septyni kiti krito ant grindų 
apimti religinės ekstazės, kalbėdami kitomis 
kalbomis, gavę Šventosios Dvasios krikštą.

Dženė Evans Mūr, būsima Seimuro žmo-
na, ėmė skambinti senu pianinu ir giedoti, 
kaip aplinkiniai sakė, hebrajų kalba. Iki to 
laiko ji niekuomet nebuvo grojusi pianinu, 
ir, nors niekuomet nelankė pamokų, visą 
likusį gyvenimą ji grojo šiuo instrumentu. 
Kitų kalbų dovana ir energinga žinia apie 
asmeniškai išgyventas Sekmines buvo tokia 
jaudinanti, kad kitą vakarą gatvėje, priešais 
namą, susirinko dar didesnė minia, norinti 
išgirsti Seimurą, pamokslaujantį nuo sava-
darbės sakyklos priekinėje verandoje.

Nukelta į 30 p. 

TONY CAUCHI
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1906 m. balandžio 18 d. netoli San Francisko įvyko galingas žemės 
drebėjimas – tai buvo daugiausiai žalos padaręs žemės drebėjimas 
per visą Šiaurės Amerikos istoriją. Buvo sugriauta 514 kvartalų, žuvo 
daugiau nei 700 žmonių. Tačiau įdomu tai, kad beveik tuo pat metu, 
ankstyvą 1906 metų balandį, Los Andžele, Azuzos gatvėje, kilo didžiu-
lis dvasinis prabudimas, turėjęs įtakos daugeliui pasaulio tautų. Įvyko 
naujos Sekminės – Dievas  atvėrė dangaus langus ir dar kartą siuntė 
žmonėms savo didžią jėgą. 
Tokia buvo Sekmininkų bažnyčios pradžia. 1906–1908 m. tūkstančiai 
pastorių ir bažnyčių vadovų iš viso pasaulio vyko į šią Dievo aplankytą 
vietą, kad parvežtų ir įžiebtų Sekminių ugnį savo tautose. Judėjimas 
augo labai sparčiai ir šiuo metu jungia daugiau nei 550 mln. sekminin-
kų ir charizmatų. 
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Žinios skriejo labai greitai. Niekas ne-
galėjo to nuslėpti. Dievas siuntė didelę jėgos 
ir atgaivos bangą. Susirinkimai Bonnie Brae 
gatvėje vyko tris dienas, 24 val. per parą. 
Žmonės, klausę Seimuro pamokslo kitapus 
gatvės, krisdavo nuo Dievo jėgos ir gaudavo 
Šventosios Dvasios krikštą, kurio įrodymas 
buvo malda kitomis kalbomis. Į 214 namą 
Bonnie Brae gatvėje plūdo įvairių kultūrų ir 
rasių žmonės, desperatiškai ieškantys Dievo 
ir norintys Jį patirti.

Minios taip augo, kad prieiti prie namo 
tapo nebeįmanoma. O norinčių patekti į 
namą buvo tiek daug, jog neatlaikė namo 
pamatai ir priekinė veranda įgriuvo. Stebuk- 
lingai niekas nenukentėjo. Reikėjo rasti 
naują vietą, kuri talpintų vis augantį Dievo 
ištroškusių žmonių būrį.

Apaštališkojo tikėjimo misija 
Azuzos gatvės 312 name
Tinkama vieta buvo greitai rasta – iš-

nuomotas 312 namas Azuzos gatvėje, kur 
prasidėjo misija. Tai buvo apleistas dviejų 
aukštų namas, esantis senoje industrinėje, 
daugiausiai afroamerikiečių apgyvendintoje, 
miesto dalyje. 

Pirmieji pasaulietinės žiniasklaidos pra-
nešimai apie prabudimą pasirodė 1906 m. 
balandžio 18 d. Tą dieną, kai San Franciske 
įvyko žemės drebėjimas. Į balandžio 17 d. 
vakarines pamaldas Los Andželo laikraštis 
„Daily Times“ nusiuntė reporterį, kuris labai 
prastai atsiliepė apie susirinkimą ir apie ten 
buvusius žmones. Antraštės skelbė: „Keista 
kalbų Babelė“, „Atskilo nauja fanatikų sekta“, 
„Laukinės scenos vakar Azuzos gatvėje“, 
„Žodžių kratinius balbatuojanti sesuo“... 
Norėta įvykius pateikti kaip religinę bepro-
tybę ar maniją, tačiau tai sutraukė minias 
žmonių! Dauguma iš jų nuoširdžiai troško 
Dievo, bet, žinoma, buvo ir sukčių bei fa-
natikų, patyrinėti atėjo net hipnotizuotojai 
ir praktikuojantys spiritizmą. 

1906 m. spalio 11 d. leidinyje „Tikėjimo 
kelias“ išspausdintas straipsnis, kurį veikiausiai 
parašė žurnalistas ir Šventumo judėjimo pa-
mokslininkas Frankas Bartlemanas, pateikė 
draugiškesnį aprašymą: „Šio darbo centre – sena 
medinė metodistų bažnyčia. Antrame aukšte 
yra ilgas, kėdėmis ir trimis Kalifornijos raudon-
medžio lentjuostėmis, ištiestomis nuo sienos iki 
sienos ant kėdžių be atlošo, apstatytas kamba-

rys. Tai sekmininkų aukštutinis kambarys, kur 
pašventintos sielos ieško Dvasios pripildymo 
ir išeina kalbėdamos kitomis kalbomis, kaip 
senųjų laikų nuorodoje apie jauną vyną. Yra 
ir mažesnių kambarių, kuriuose ant ligonių 
dedamos rankos ir jie pasveiksta – visai kaip 
senais laikais. <...> Čia yra sakykla, nuo kurios 
skamba brolio Seimuro kvietimas atgailauti, 
atsiprašyti, pasišvęsti, patirti jėgą, sutramdančią 
demonus ir gydančią ligas, išgyventi Šventosios 
Dvasios ir ugnies krikštą.

Susirinkimai kiekvieną rytą prasideda  
10 val. ir tęsiasi iki vidurnakčio. Tris kartus 
per dieną kviečiama į priekį melstis. Čia se-
nuoju Sekminių būdu Šventoji Dvasia nu-
žengia ant vyrų, moterų ir vaikų, vos tik jų 
širdys yra ištyrinamos. Čia iš įvairių vietovių 
atvykę išdidūs dvasininkai ir pasauliečiai, 
pilni visokių teorijų ir įsitikinimų, nusižemina 
ir atsižada savo žinojimo – jie rauda, suvokę 
savo menkumą prieš Dievą, ir maldauja, kad 
būtų pripildyti jėgos iš Aukštybių. Ir kiek- 
vienas nuoširdžiai tikintis patiria nuostabų 
Šventosios Dvasios aplankymą, kuris pripildo 
ir sujaudina, suminkština ir suteikia energijos 
sielai ir kūnui. Dievo Dvasia paliudija apie 
savo buvimą, naudodama jų lūpas – jie ima 
kalbėti kitomis kalbomis.“

Nebuvo nei giesmynų, nei instrumen-
tų, nei aukų rinkimo. Virš dėžutės laisvos 
valios aukoms buvo užrašas „Atsiskaityk su 
Dievu“. Nevyko jokie mokymai ar tarnystės, 
viskas vyko spontaniškai – kaip veiks Šven-
toji Dvasia. Sakykla buvo padaryta iš dviejų 
didelių medinių dėžių. Seimuras dažniausiai 
sėdėdavo už jos nulenkęs galvą ir paniręs 
į maldą. Pamokslaujama buvo paprastai, 
tiesiai, daugeliui kitų Šventumo judėjimo 
misijų įprastomis temomis: apie išgelbėjimą, 
patikint Jėzumi kaip asmeniniu Gelbėtoju, 
apie pašventinimą, atsižadant nuodėmių 
ir nusisukant nuo pasaulio, atsisakant su-
stabarėjusių tradicijų ir žmogaus sukurtos 
religijos, apie Šventosios Dvasios krikštą ir 
kitų kalbų dovaną, apie dieviškąjį išgydy-
mą ir Jėzaus sugrįžimą dar šiame amžiuje. 
Dažnai skambėdavo ir žmonių liudijimai.

Straipsnyje „Kas iš tiesų vyko Azuzos 
gatvėje“ Bartlemanas rašo: „Staiga ant su-
sirinkusiųjų nusileido Šventoji Dvasia. Pats 
Dievas pakvietė atgailauti. Vyrai visame 
name ėmė kristi kaip nukautieji mūšyje ar 
masiškai skubėti prie altoriaus susitikti su 

Dievu. Scena priminė miške krentančius 
medžius... Kai kurie tvirtino matę Dievo 
šlovę, naktį apgaubusią pastatą.

Itin sužavėjo ir visą mano esybę sujau-
dino vadinamasis „dangiškasis choras“ –  
himnai, giedami veikiant Šventajai Dvasiai ir 
kuriami tiesiog vietoje. Sąmoningai to nepa-
kartotum, tai buvo antgamtiška, duota būtent 
tai progai, ir tai buvo vienas iš neginčijamų 
Dievo jėgos įrodymų. Ko gero, šis giedojimas, iš 
karto įkvepiantis šventą pagarbą ar sukeliantis 
neapsakomą nuostabą, darė didžiausią įspūdį.

Šiuose susirinkimuose nuostabiai buvo 
apreikšta Dievo meilė. Nebuvo girdėti nė vieno 
blogo žodžio apie jų priešininkus ar kitas baž-
nyčias. Žinia buvo viena – apie Dievo meilę. 
Atrodė, lyg būtų sugrįžusi pirmoji ankstyvosios 
bažnyčios meilė. Krikštas, kurį gavome, neleido 
mums mąstyti, kalbėti ar klausytis piktų žodžių 
apie kitus žmones. Dvasia buvo labai jautri ir 
švelni kaip balandis.“ 

Daugybė žmonių tiesiog gatvėje kris-
davo kniūbsti dar net nepasiekę bažnyčios 
ir pakildavo kalbėdami kitomis kalbomis, 
be jokio žmonių poveikio. Dievas darė savo 
darbą. Atėjusieji patyrinėti, gaudavo Švento-
sios Dvasios krikštą jau grįžę į savo namus. 
Daugelis liudininkų pasakoja, kad norėjusieji 
tik išjuokti susirinkimus kartais net kelioms 
valandoms būdavo parblokšti ant žemės, lyg 
būtų galynėjęsi su nematomu priešininku. 
Šie žmonės buvo apkaltinti dėl nuodėmės 
ir šaukėsi Dievo. 

Viljamas  Seimuras  ir  Azuzos  
gatvės  prabudimas

Atkelta iš 29 p. 

Juodaodis pamokslininkas Viljamas 
Seimuras

30          Krikščionybės istorija



Nr. 5  (447)  2016 m.  gegužės 14  d.

Kartą pačiame salės gale atsisėdo vienas 
užsienio žurnalistas, pasiųstas parašyti apie 
susirinkimą, „kuriame tvyro cirko atmosfera“. 
Susirinkimo viduryje jauna moteris, liudijusi 
apie tai, kaip Dievas ją pakrikštijo Šventąja 
Dvasia, ėmė kalbėti svetimomis kalbomis. 
Po susirinkimo tas žurnalistas jos paklausė, 
kur ji išmoko jo gimtosios kalbos. Moteris 
atsakė nė nenutuokianti, ką sakė, ir patvirtino 
mokanti tik anglų kalbą. Tuomet žurnalistas 
papasakojo, kad ji jo gimtąja kalba išpasakojo 
visą nuodėmingą jo gyvenimą.

Kiti liudininkai sakė matę šventą švy-
tėjimą virš pastato, net būdami už kelių 
gatvių. Dar kiti pranešė girdėję iš pastato 
lyg sprogimo garsus, kurie ataidėjo kituo-
se aplink stovinčiuose pastatuose. Dėl to 
praeiviai net kelis kartus kvietė gaisrinę. 
Vaikų priežiūros tarnyba mėgino uždaryti 
bažnyčią, nes joje ir aplink ją tiek dienos, 
tiek nakties metu buvo neprižiūrimų vaikų. 
Sveikatos departamentas mėgino stabdyti 
susirinkimus, nes čia rinkosi minios žmonių, 
o sąlygos buvo antisanitarinės, kilo pavojus 
žmonių sveikatai. Tačiau Dievo alkstantys 
krikščionys traukė čia iš visur.

Arturas Osterbergas, vienas iš senųjų 
narių, vėliau teigė, kad pirmajame susirinkime 
Azuzos gatvėje buvo apie 100 žmonių. Los 
Andželo „Times“ pranešė apie „minią“, kurią 
daugiausiai sudarė juodaodžiai, nors buvo ir 
keli baltaodžiai. Dauguma šaltinių nurodo, 
kad vasaros pabaigoje tame mediniame pasta-
te ir aplink jį būdavo apie 300–350 garbintojų, 
įskaitant ieškančius, vaikus ir kritikus. Kartais 
jų būdavo ir dvigubai daugiau.

Minios stulbinamai augo. Tai tapo tarp-
tautinių susirinkimų erdve. Yra pasakojama, 
kad „kasdieną perpildytais traukiniais čia 

vykdavo žmonės iš viso žemyno. Naujienos 
apie susirinkimus sklido tiek per pasaulie-
tinę, tiek per religinę spaudą“.

Misijos tarnavimų rezultatas
Nereikia nė sakyti, kad toks fenomenas 

susilaukė daug dėmesio. Šimtai tikinčiųjų, 
išgirdę apie Šventosios Dvasios krikštą ir kitų 
kalbų dovaną, atėjo patikrinti. Reakcijų būta 
visokių: buvo daug nesupratimo ir priešiš-
kumo. Tačiau daugelis žmonių numalšino 
savo troškulį ir susitiko su Dievu. Ėmė kurtis 
naujos sekmininkų bažnyčios. Azuzos gatvės 
misija įsteigė daug vietinių bažnyčių. Seimu-
ras ir kiti keliavo po tautas, liudydami savo 
naujai atrastą apreiškimą ir patirtį.

Tūkstančiai tikinčiųjų iš viso pasaulio 
atvykdavo čia, kad patirtų naują susilietimą su 
Mokytoju. Dauguma jų buvo pastoriai ir mi-
sionieriai – jie būdavo šiltai sutikti, pakrikštyti 
Šventąja Dvasia ir siunčiami į pasaulį. Parha-
mas ir Seimuras buvo aistringi evangelistai, ir 
Azuzos gatvės misija uždegė daugelio širdis. 
Netrukus vyrai ir moterys buvo pradėti siųsti 
į Skandinaviją, Kiniją, Indiją, Egiptą, Airiją ir 
kitas tautas. Netgi sesuo Hačins, kuri anksčiau 
buvo užtrenkusi Seimurui savo bažnyčios 
duris, atėjo į Azuzos gatvę, gavo Šventosios 
Dvasios krikštą ir išvyko į Afriką. 

Džonas G. Leikas, apsilankęs Azuzos 
gatvės susirinkimuose, apie Seimurą rašė: 
„Jo žodynas labai juokingas, bet aš noriu 
jums pasakyti, kad jo nuostabios kalbos 
klausėsi gydytojai, teisininkai, profesoriai. 
Ne jo pasakyti žodžiai, bet tai, kas ėjo iš jo 
dvasios į mano širdį, paliudijo man, kad Jis 
bendrauja su Dievu daugiau nei kuris kitas 
mano sutiktas žmogus. Tai Dievas per jį 
patraukdavo žmones prie savęs.“

Laikraštis „Apaštališkasis 
tikėjimas“ 
1906 m. rugsėjį Seimuras pradėjo leis-

ti laikraštį „Apaštališkasis tikėjimas“. Per 
kelis mėnesius jis buvo išsiųstas daugiau 
nei 20 tūkst. žmonių. Per dvylika mėnesių 
šis skaičius daugiau nei padvigubėjo. Šis 
laikraštis  greitai tapo svarbiausiu judėjimo 
leidiniu. Jame buvo publikuojami liudijimai 
ir mokymas. Seimuras paskelbė  norįs at-
kurti tikėjimą, kuris „kartą jau buvo duotas 
šventiesiems“, skelbdamas senąjį moky-
mą, rengdamas susirinkimus palapinėse, 
nešdamas prabudimą, kurdamas misijas, 
besidarbuodamas gatvėse ir kalėjimuose.

Leidinio įtaka buvo milžiniška ir už-
tikrino nenutrūkstamą Misijos lankytojų 
srautą, jau neminint laisvos valios aukų, 
kurios įgalino juos remti darbą kitur. 

Ironiška, bet šis laikraštis, atnešęs tiek 
palaiminimų ir padėjęs prabudimui plisti, 
tapo ir pagrindine Misijos žlugimo priežasti-
mi. Dvi baltaodės moterys, Misijos sekretorė 
Klara Lum ir Florencija Krauford, padėjo 
leisti šį Misijos laikraštį, kuris 1909 m. jau 
buvo leidžiamas 50 000 tiražu. Tačiau tarp 
šių dviejų moterų ir Viljamo Seimuro kilo 
didelis konfliktas – nesantaikos pagrindu 
tapo Seimuro santuoka su Džene Evans Mūr.

Yra manačių, kad Klara Lum pati buvo 
slapta įsimylėjusi Seimurą, tad iš Misijos 
pasitraukė iš pavydo. Kad ir kokia buvo 
priežastis, ji persikėlė į Portlandą, Oregono 
valst., ir prisijungė prie 1907 m. Florencijos 
Krauford įkurtos misijos. Problema buvo tai, 
kad ji išsivežė ir visus 50 000 nacionalinių ir 
tarptautinių adresų, kuriais buvo siunčiamas 
leidinys. Tai paralyžiavo Seimuro tarptautinę 
įtaką – jam buvo likę tik vietiniai Los Andže-
lo adresai. O 1908 m. gegužę pasirodžiusio 
laikraščio „Apaštališkasis tikėjimas“ viršelis 
atrodė taip pat, tačiau atgalinis adresas įmo-
koms ir susirašinėjimams buvo nurodytas 
Portlande. Neklausinėdami ir nedvejodami 
rėmėjai siuntė  įmokas ir liudijimus į Por-
tlandą. Birželio mėn. numeryje Seimuro 
pavardė net nebuvo minima, o iki 1908 
m. vidurio visos sąsajos su Los Andželu 
ir Azuzos gatve buvo galutinai užmirštos. 
Nepaisant asmeninių Seimuro vizitų ir pra-
šymų, skaitytojų ir rėmėjų sąrašas niekada 
taip ir nebuvo grąžintas. Seimuras nebe-
galėjo toliau siųsti leidinio, tad ankstesnė 
tarptautinė Azuzos misijos įtaka pasaulyje 
išblėso, Misija prarado tarptautinę paramą.

Azuzos gatvės įtaka
Azuzos gatvės prabudimas turėjo du 

proveržius: pirmasis proveržis – Bonnie Brae 

Nukelta į 32 p. 

Apaštališkojo tikėjimo misijos lyderiai
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gatvėje 1906 m.–1909 m. Po 1909 m. prabudimo banga ir tarptautinis 
susidomėjimas prabudimu ėmė sparčiai mažėti.

Antrasis proveržis prasidėjo 1911 m. vasarį, kai į Azuzos misiją 
pamokslauti iš Čikagos atvyko Viljamas E. Durhamas (1873–1912). 
Jo stiprų pamokslavimą, akcentuojant išgelbėjimą, Šventosios Dva-
sios krikštą ir naują žinią apie pašventinimą, lydėjo tokios pačios 
Dvasios apraiškos, kaip ir pirmąjį Azuzos gatvės prabudimą. Iš 
pradžių Durhamas tarnavo Azuzos gatvėje, tačiau Seimuras atskyrė 
jį nuo misijos dėl, jo nuomone, klaidingo doktrinos suvokimo. 
Minios išėjo su juo, palikdamos Seimurą ir sumenkusią Azuzos 
gatvės misiją vargti iki pat Seimuro mirties 1922 m. rugsėjo 28 d.

Pabaiga atrodo liūdna, tačiau darbas, tiesą sakant, buvo padarytas. 
Gera sėkla turėjo kristi į žemę ir mirti, ir kai taip nutiko, tūkstančiai 
sekmininkų grupių pakilo naujam gyvenimui Amerikoje ir kitose 
pasaulio dalyse. Šiandien milijonai sekmininkų ir charizmatų sieja savo 
šaknis su Azuzos gatve, gerbdami vyrus ir moteris, kurie buvo pakan-
kamai drąsūs patikėti Dievu tuo metu, kai patys matė lyg per miglą... 

Iš http://www.revival-library.org/ 
vertė V. V.
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KVIEČIAME Į  
BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

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

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

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

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

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

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

12 val.
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35 B-28  sekma dieniais 10 val.
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VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio 
sekmadienį 11 val.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

antradieniais 18 val.

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

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

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė. 

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

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