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Garbinti ar negarbinti? 
Atsakymas į šį klau-
simą gali pasirodyti 

tiesmukas, tačiau pasirinkimo nėra – 
kiekvienas ką nors garbina. Taip yra, 
nes žmogus ieško saugumo, laimės 
ir prasmės, o tai, kas šiuos dalykus 
žada, dažnai tampa mūsų pasitikė-

DARIUS ŠIRVYS

Kalbant  apie  garbinimą 
jimo ir garbinimo objektu. Kartais 
širdį apžavi viliojantys, tačiau visiško 
pasitikėjimo ir atsidavimo neverti 
dalykai – turtas, valdžia, malonumai, 
talentai, santykiai, išsilavinimas ir 
pan. Nors šie dalykai lyg ir nėra blogi, 
tuštumos kamuojamoje širdyje jie 
neretai tampa netikros laimės pra-

Jėzus, matydamas minias, 
užkopė į kalną ir, atvėręs 
lūpas, pasakė pamokslą, 
kurį mes vadiname „Kalno 
pamokslu“. Šiame pamo-
kyme skamba tokie Jėzaus 

žodžiai: Jūs esate pasaulio 
šviesa. Neįmanoma nuslėpti 
miesto, pastatyto ant kalno. 
Ir niekas, uždegęs žiburį, ne-
vožia jo indu, bet stato į ži-
bintuvą, kad šviestų visiems, 
kas yra namuose. Taip te-
šviečia ir jūsų šviesa žmonių 
akivaizdoje, kad jie matytų 
jūsų gerus darbus ir šlovin-
tų jūsų Tėvą, kuris danguje 
(Mt 5, 14–17).
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našais ir stabais. Pasak rašytojo K. 
S. Luiso, kiekvieno žmogaus širdyje 
yra „Dievo formos skylė“, liudijanti 
gyvo santykio su Dievu trūkumą,  
nuolatinio atsinaujinimo Jame ir 
garbinimo poreikį. Šią „skylę“ gali 
užtaisyti tik Tas, kuriam ji ir priklau-
so, – Kūrėjas. Kaip artintis prie Jo, 
kad suprastume? Kaip garbinti, kad 
įsitikintume, išvystume Jo grožį ir 
šlovę? Pakalbėkime dar kartą apie 
garbinimą.  
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Garbinimo instrukcijos 
Kuo sudėtingesnis įrenginys ar techno-

logija, tuo atidžiau reikia skaityti instrukcijas. 
Tobulo Dievo ir nuodėmingo žmogaus santy-
kiai gana komplikuoti. Taip yra ne todėl, kad 
Dievas norėtų mus suklaidinti ilgomis sutarties 
sąlygomis, bet dėl žmogaus silpnumo ir noro 
viską daryti atvirkščiai. Šių santykių inicia-
torius ir autorius yra pats Dievas: Jis pirmas 
užkalbina, suteikia pažadus, veikia ir kviečia 
bendrauti. Apsireiškęs ant Sinajaus kalno ir 
paskelbęs Dešimt įsakymų (žr. Iš 19–20 sk.), 
Viešpats perduoda savo tautai vadinamąją 
sandoros knygą (žr. Iš 24, 7), kurioje perteiktos 
garbinimo, šventumo ir kasdienio gyvenimo 
nuostatos. Šioje Išėjimo knygos dalyje (Iš 20, 
22–23, 33) randame „garbinimo instrukcijas“ 
(Iš 20, 22–26), kurios tiesiogine kalba ir pro-
vaizdžiais atskleidžia svarbius Dievo garbinimo 
aspektus maloningo Jo išgelbėjimo šviesoje.    

„Garbinimo instrukcijos“ (Iš 20, 22–26) 
prasideda priminimu, kad Dievas kalba šioje 
žemėje: Jūs patys girdėjote, kad Aš iš dangaus 
kalbėjau su jumis (Iš 20, 22). Todėl paskelbti 
ir Šventajame Rašte užrašyti žodžiai (žr. Iš 31, 
18) yra Dievo žodžiai. Jų reikia atidžiai klausyti, 
apmąstyti, nes Viešpats turi būti garbinamas ne 
taip, kaip žmogus, bet kaip pats Dievas nustatė. 
Labai svarbu suvokti, jog Dievas yra begalinis 
savo esybe ir tobulumu, ir nors yra pažinus, 
tačiau iki galo nesuvokiamas, nes Jo didybė 
neištiriama (Ps 145, 3). Jo negalima apriboti 
kokiu nors fiziniu (išoriniu pavidalu) ar idė-
jiniu (proto) kūriniu: Nedarykite šalia manęs 
sau sidabrinių ar auksinių dievų (Iš 20, 23). 

Biblijos Dievui niekas neprilygsta! Vis 
dėlto Jo žmonės yra kviečiami aukoti degi-
namąsias ir padėkos aukas ant neapdirbtų 
akmenų aukuro (Iš 20, 24–25). Kitaip tariant, 
Dievas ieško ne gražios religinės formos, bet 
meilės iš tyros širdies ir nuoširdaus tikėjimo 
(žr. 1 Tim 1, 5). Dievas myli Izraelį ir tikisi, 
kad tauta atsakys tuo pačiu. Mylėk Viešpatį, 
savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis 
jėgomis (Įst 6, 5). Tačiau kaip mylėti Šventąjį, 
jei artinantis prie Jo atsiveria mūsų nuogumo 
gėda? Kas uždengs ir pašalins šį trūkumą?

Neištiriama didybė
Žmogaus protas yra nuostabi Dievo 

dovana, įgalinanti tyrinėti šį pasaulį. Pro-
taudami ir mąstydami mes naudojamės 
abstrakcijomis, kitaip tariant, gebame api-
bendrinti ir pavadinti reiškinius. Pradžios 
knygoje skaitome: Kaip Adomas pavadino 

kiekvieną gyvą padarą, toks ir yra jo vardas 
(Pr 2, 19). Gebėjimas mąstyti,  apibendrin-
ti, klasifikuoti, pastebėti dėsnius („duoti 
vardus“) yra vienas svarbiausių mokslinių 
tyrinėjimų ir pažangos bruožų. Gerai, kai kas 
paaiškina, parodo esmines stebimo dalyko 
savybes, struktūrą ir veikimo principus. 
Pavyzdžiui, nors mums neįmanoma su-
vokti Visatos dydžio žinomais ilgio matais, 
mokslinėje literatūroje ji apibūdinama kaip 
elipsės, kiaušinio formos dalykas. Taip pa-
aiškinus, Visata „sumažėja“, o nesuvokiamas 
reiškinys tampa „suvokiamas“. Gal ir Dievą 
galima protu „suvokti“, moksliškai ir logiškai 
paaiškinti? Vis dėlto svarbu laiku sustoti ir 
nepervertinti proto galimybių, nes Dievas –  
ne kūrinys, o Kūrėjas. Jis pranoksta ne tik 
Visatą, bet ir žmogui, tobuliausiam Jo kūri-
niui, suteiktas suvokimo galimybes.  

Dievas davė mums protą, kad galėtume 
pažinti ir tyrinėti Jo sukurtą pasaulį. Tačiau 
siekdami pažinti Viešpatį, esame priklau-
somi nuo to, ką Jis pats apie save apreiškia: 
Kūrėjas pažįstamas per Jo žodį, arba apreiš-
kimą. Pripažindami savo priklausomybę 
nuo Dievo ir neištiriamą Jo didybę, proto 
neatsisakome, bet tikėjimu pasiduodame 
Jo išminčiai. Tikėjimas daro žmogų ne vien 
protaujančiu, bet ir išmintingu kūriniu, nes 
pavesdami savo mąstymą tiesai, nukreipiame 
jį teisinga linkme – garbinti Dievą.

Su kuo tad palyginsite Dievą? Į ką panašų 
darysite Jo atvaizdą? – klausia pranašas Izaijas 
(Iz 40, 18). Nėra lengva išlaikyti Dievo pa-
žinimui atvirą ir tikinčią širdį, nes dėl savo 
silpnumo esame gundomi Dievą tapatinti 
su kokiu nors įvaizdžiu. Tarkim, gurkštelėję 
sūraus jūros vandens sakome „paragavę jū-
ros“, ir nors tai „yra jūra“, bet tik iš dalies ar 
tik vienu aspektu – jūros samprata vien pagal 

skonį burnoje yra gana ribotas dalykas. Jūros 
pažinimas prasiplės, jei leisimės į kelionę laivu, 
patirsime jos ramybę ir šėlsmą, nusileisime į 
jos gelmes povandeniniu laivu ar klausysime 
seno jūrininko pasakojimų. Dievas visada yra 
daugiau, nei apie Jį žinau, jaučiu ir suprantu 
šiandien. Jis yra didis, neištiriamas, vertas 
susižavėjimo ir garbės. 

Paprasti, bet ne nuogi
Ne mažesnį susižavėjimą Dievu, nors 

ir visai kitu aspektu, žadina kita garbinimo 
„instrukcija“ – nurodymas dėl aukuro, ant 
kurio izraelitai aukosią deginamąsias ir pa-
dėkos aukas, savo avis ir galvijus (žr. Iš 20, 
24–25). Kuklus aukuras iš žemės arba netašy-
tų akmenų liudija, kad garbinimo „kokybė“ 
nepriklauso nuo žmogaus pastangų įtikti ar 
religinių formų įmantrumo. Kaip samarietė 
klausė, ant kokio kalno reikia garbinti Dievą 
(Jn 4, 20), taip ir šiandien žmonės dažnai 
svarsto apie tariamai „teisingas“ garbinimo 
vietas, tarnavimo Dievui būdus, o ne apie 
tikro garbinimo esmę – dvasią ir tiesą savo 
širdyje. Garbinimo ir dvasingumo formos 
gali būti įvairios, tačiau reikia saugotis, kad 
niekas neužimtų Dievo vietos ir neatitrauktų 
nuo paprastumo Kristuje (žr. 2 Kor 11, 3), 
nes tikra auka Dievui yra sudužusi dvasia; 
sudužusios ir nusižeminusios širdies Tu, Die-
ve, nepaniekinsi (Ps 51, 17). 

Jonas Krikštytojas įspėjo savo tautiečius, 
klaidingai pasitikinčius „abraomiška“ kilme, 
t. y. žydiška tapatybe (žr. Mt 3, 9): nors ir tiesa, 
kad išganymas iš žydų (žr. Jn 4, 22), ne „kū-
nas“ (tauta, tradicija, kultūra ir net tarnystė 
Dievui) yra gyvenimo šaltinis, bet Viešpats. 
Jei tautos širdyje nebelieka vietos nuoširdžiam 
pasitikėjimui Dievu, Jis pasišauks sau vaikų 
iš akmenų arba „iš nieko“. Jei Izraelio vaikai 
nešauks iš džiaugsmo, matydami Dievo Sūnų, 
šauks akmenys (Lk 19, 40) arba tie, kurie 
Jo neieškojo ir neklausinėjo – pagonys (žr. 
Rom 10, 20). Kadangi Dievas veikia ne dėl 
nuopelnų, o savo valia ir tik iš savo malonės 
(žr. Ef 1, 5–9), mūsų darbai nepelno Jo pa-
lankumo, o tik atspindi dėkingumą ir meilę 
Gelbėtojui. Viešpats žiūri į širdį (žr. 1 Sam 
16, 7; Įst 30, 6) – tikrąją Jo vardo garbinimo 
vietą. Kokia širdis, toks ir garbinimas – Dievą 
garbinančių lūpų vaisius, tikėjimo darbai ir 
gyvenimas (žr. Hbr 13, 15–16).  

Šios garbinimo nuostatos baigiamos 
nuostabą (o gal nerimą) keliančiu reikala-
vimu: […] nelipk laiptais prie mano aukuro, 
kad nebūtų atidengtas tavo nuogumas (Iš 20, 
26). Žinoma, tikroji garbinimo problema yra  
ne laiptai, kuriais vis tiek bus naudojamasi 
vėliau (žr. Kun 9, 22; Ez 43, 17), bet nuogumo 
gėda. Pirmieji žmonės buvo nuogi, tačiau iki 
savo neklusnumo nesigėdijo nei vienas kito, 

Kalbant  apie  garbinimą 

Darius Širvys – Vilniaus „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčios pastorius
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Savo mokiniams ir, žinoma, mums, kurie 
tikėdami Juo tapome Jo vaikais, Viešpats sako, 
kad esame šio pasaulio, kuriame gyvename, 
šviesa. Jei žiūrime tik į save, mums tuo labai 
sunku patikėti, nes matome savo nuodėmes 
ir netobulumus. Bet svarbu suprasti tiesą, kad 
patys iš savęs mes neturime jokios šviesos – 
mes tik atspindime Dievo šviesą, panašiai 
kaip mėnulis atspindi saulės šviesą. Esame 
tik Dievo atspindžiai. Ir kuo daugiau pažįs-
tame Dievą, tuo panašesni į Jį tampame, tuo 
daugiau šviesos mumyse.  

Ta šviesa vieniems žmonėms tampa 
žiburiu, nukreipiančiu pas Dievą, kitiems 
sukelia neapykantą, nes apšviečia jų tamsos 
darbus. Kai susilaukiame neapykantos, kar-
tais galvojame, kad gal su mumis kažkas ne 
taip, todėl norisi tą žiburį užvožti indu, kad 
neerzintų kitų. Bet Jėzus palyginime kalba, 
kad mes esame kaip miestas ant kalno, kuris 
aiškiai regimas – pasiklydę keliautojai net iš 
toli matydavo šviečiantį miestą.   

Žibantis miestas ant kalno – tai bažnyčios 
vizija. Šis vaizdinys per visą krikščionybės isto-
riją įkvėpė statyti bažnyčias ir vienuolynus ant 
kuo aukštesnių kalnų ir kalvelių, kad visi juos 
matytų. Tačiau juokinga, kai bažnyčios varžosi, 
kieno bažnyčia aukštesnė: jei protestantų bažny-
čia turi vieną bokštą, katalikai būtinai pastatys 
aukštesnę bažnyčią ir su dviem bokštais, tarsi 
Dvasios šviesos dėl to būtų daugiau. Tačiau čia 
Jėzus kalba apie miestą ant kalno perkeltine 
prasme. Bažnyčia ant kalno yra pašaukta būti 
šviesa pasauliui, nepasislėpusi ir neužsida-
riusi, bet dalyvaujanti tiek dvasiniame, tiek 
visuomeniniame, kultūriniame ir socialiniame 
gyvenime. Kai mums to visai nesinori ir labai 
nepatogu, lengviau yra užsisklęsti ir gyven-
ti „superdvasinį“ gyvenimą, nei išeiti iš savo 
komforto zonos ir liudyti Kristų savo gyvenimu 
ir vertybėmis. Kita vertus, blogai, jei puolame 
į kitą kraštutinumą ir pradedame mylėti šio 
pasaulio dvasią. Turime suprasti, kad mes šioje 
žemėje esame tik svečiai ir atėjūnai. 

Sekuliari visuomenė postmoderniame 
amžiuje, ypač Europoje, visaip bando bažnyčią 
išstumti į paribius, kuo toliau nuo visuome-
ninio gyvenimo. „Eikite į savo bažnyčias ir 
melskitės, atlikinėkite savo religines praktikas, 
bet leiskite mums patiems nuspręsti, kas gera 
ir tinkama“, – štai tokia nuomonė formuojama 
nūdienos visuomenėje. Tokiu būdu pasaulis 
nori atnešti savo „šviesą“ ir perimti bažnyčios 
misiją. Blogiausia, kad įskaudinta ir įsižeidusi 
bažnyčia taip ir elgiasi: užsidaro, kuria savo 
subkultūrą ir nebedaro jokios dvasinės įtakos, 
o galiausiai ir išnyksta kaip dvasinė institucija.   

Mes turime suprasti, kad ne šio pasaulio 

kunigaikščiai nurodo bažnyčiai, ką jai daryti 
ir ko ne, – mes turime savo Valdovą, kuriam 
ir paklūstame vykdydami Jo įsakymus. Net 
jei vienos durys užsidaro, Jis yra tas, kuris 
atveria kitas. Jėzus duoda galimybę bažnyčiai 
šviesti ir būti gyvenimo epicentre.

Prisimenu, kaip prieš metus Akmenės 
rajonas šventė 65 metų sukaktį: renginiai 
vyko keturias dienas, buvo suplanuotos kon-
ferencijos, koncertai, miuziklas. Mums, šio 
krašto dvasininkams, kilo idėja, kad ir baž-
nyčia turėtų dalyvauti šventėje. Taigi mes 
nuėjome pas rajono merą ir paprašėme, kad 
ir bažnyčioms leistų dalyvauti šioje šventėje, 
nes esame šios visuomenės dalis. Tikinčiųjų 
bendruomenes įtraukė į programą, pastatė 
sceną, muzikos aparatūrą, išspausdino rekla-
minius bukletus ir plakatus, o mes, tikintieji, 
subūrėme ekumeninį chorą ir surengėme trijų 
konfesijų (evangelikų, liuteronų ir katalikų) 
evangelizaciją bei bažnyčių pristatymą. Taigi 
pirmą kartą mūsų rajone sekuliarioje šventėje 
dalyvavo ir bažnyčios. Žmonės nustebo, kad 
bažnyčia išėjo iš savo „šaltų“ pastatų į atvirą 
erdvę, kurioje giedojo Dievui ir pamokslavo 
Evangeliją.

Manau, kad daugelis žmonių niekada 
neperkops bažnyčios slenksčio, jei mes patys 
pas juos neateisime ir neprabilsime jiems 
suprantama kalba. Viešpats Jėzus sako: Ir 
niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet 
stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra 
namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių 
akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus 
ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris yra danguje.

Žymus vokiečių teologas Ditrichas Bonho-
feris priekaištauja krikščionims, kurie slepia ir 
neatidengia tos šviesos, nerodo padarytų gerų 
darbų pasauliui, prisidengdami nuolankumu. O 
kaip jie pamatys šviesą, jei mes patys ją slepiame 
ir kišame po indu, kai turėtume dėti į žibintuvą? 
Netikintys žmonės mus vertina ne pagal tai, ką 
mes kalbame ar kaip meldžiamės, bet pagal tai, 
kaip gyvename. Vienas Indijos vadovas yra 
pasakęs: „Jei visi krikščionys būtų tokie kaip 
motina Teresė, Indijoje nebeliktų induistų –  
visi taptų krikščionimis.“

Tad būkime miestu, pastatytu ant kalno!

Miestas  ant  kalnonei Kūrėjo (žr. Pr 2, 25). Vis dėlto po nuo-
puolio nuogumas tampa gėdingas: Adomas 
su Ieva slepiasi vienas nuo kito po figmedžio 
lapais ir nuo Dievo tarp sodo medžių (Pr 3, 
7–8). Kūrėjas ieško Adomo, bet šis slepia-
si – žmoniją sukausto nuodėmės, baimės 
ir gėdos grandinės. Todėl užuomina apie 
garbintojo nuogumą aptariamoje Išėjimo 
knygos ištraukoje (Iš 20, 22–26) yra skaudi 
tiesa apie svarbiausią žmogaus problemą – 
nuodėmę. Jos realumą ir atskirtį nuo Dievo 
liudija žmogų persekiojantis baimės, kaltės 
ir gėdos jausmas. 

Kodėl Dievas, nors viską žino, vis dėlto 
tarsi „nenori“ matyti gėdingos savo garbinto-
jo prigimties? Šis ir kiti Biblijos pasakojimai 
apie dengiamą gėdą (Adomas ir Ieva – Pr 3, 
21; Nojus – Pr 9, 23), ritualiniai nuostatai 
apie kunigų drabužius, net apatines kel-
naites, kad pridengtų jų kūno nuogumą (Iš 
28, 42–43), tėra Esmės provaizdžiai, apie 
kurią Senasis Testamentas tik užsimena, 
bet aiškiai nepasako. Viskas paaiškėja, kai 
pasirodo pats Viešpats, tobulas Dievas ir 
tobulas žmogus – Jėzus Kristus. Jis kenčia už 
mūsų nuodėmes, miršta mūsų vietoje fizine 
ir dvasine mirtimi, o iki visiško nuogumo 
išrengtas ant kryžiaus išgyvena žmonijos 
gėdą. Po Prisikėlimo Jis dovanoja draugystę 
su pačiu savimi – tobulą ir skaistų teisumo 
drabužį ir amžinąjį gyvenimą. 

Apaštalas Paulius primena su Jėzumi 
susivienijusiems krikščionims, kad įtikėju-
sieji yra „apsivilkę Kristumi“ (žr. Gal 3, 27), 
ir tai nėra vien gražus teorinis ar teologinis 
posakis. Šis „rūbas“ mums reikalingas ne 
tik sekmadieniais einant į bažnyčią ar bus 
reikalingas Teismo dieną, bet yra būtinas 
kiekvieną dieną. Todėl „nedėkime“ jo į 
spintą, bet apsirenkime Viešpačiu Jėzumi 
Kristumi ir netenkinkime kūno geidulių (žr. 
Rom 13, 14). Bet ar ne per didelė prabanga 
tokį „kostiumą“ dėvėti kiekvieną dieną? 
Apaštalas Paulius rašo, kad ne, priešingai –  
jis taip suaugęs meilėje su šiuo teisumo „dra-
bužiu“, t. y. už jį paaukojusiu Viešpačiu, jog 
nesiskiria su juo nė valandėlei, o gyvena 
tikėjimu į Dievo Sūnų (žr. Gal 2, 20). 

Viešpaties dovanotas teisumas yra to-
bulas ir nepriklauso nuo mūsų darbų, tačiau 
šio teisumo pasireiškimas kasdienybėje nėra 
be priekaišto ir reikalauja atgailos ir tikėji-
mo tobula Avinėlio auka (žr. Apr 7, 13–14). 
Todėl „pirkime“ be pinigų iš Kristaus išgry-
ninto ugnyje aukso (išmėginto tikėjimo), 
kad pralobtume; baltus drabužius (tobulą 
teisumą), kad neliktų nuodėmės gėdos, ir 
tepalo pasitepti akims (išminties ir pažinimo 
Dvasios), kad praregėtume ir matytume aiš-
kiau, kas mums Dievo dovanota (žr. Apr 3, 
18). Nuoširdžiai garbinantys dangiškąjį Tėvą 
Jo Sūnaus teisume niekada nebus sugėdinti.

Mindaugas Palionis – Naujosios 
Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius
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Parodyk mums Dievą
Labai panašią mintį Jėzui išsako ir Pi-

lypas: Viešpatie, parodyk mums Tėvą, ir bus 
mums gana (Jn 14, 8). Tarsi sakoma: parodyk 
mums Dievą, – kai mes aiškiai Jį matysime, 
mums nieko daugiau nereikės. Tam tikra 
prasme Pilypas nesuprato, ko prašo. Dievo 
neparodysi, tik Jis pats gali atsiverti tiems, 
kurie Jo ieško, nes Jis matomas tik apreiš-
kimu. To mus moko ir evangelistai Matas 
bei Lukas, sakydami: Tėvo niekas nepažįsta, 
tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti (Mt 
11, 27); Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik 
Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam 
Sūnus nori apreikšti (Lk 10, 22). 

Jei žmogui nebus apreikšta, o apreikšti gali 
tik pats Dievas per Šventąją Dvasią, žmogus 
niekada nepažins Dievo. Vis dėlto negalime 
priimti pasiteisinimo žmogaus, kuris mano, 
jog jam neapreikšta, todėl jo netikėjimas pa-
teisinamas. Manau, visi tie, kurie netikėjo, 
bus nusipelnę nuteisimo, nes netikėjo Dievo 
ir tikinčiųjų liudijimu (1 Jn 5, 9–10). Dievas 
padarė viską, kad Jo meilė ir egzistavimas būtų 
matomi Jėzuje Kristuje: Dievas taip pamilo 
pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16). Taigi Dievas 
liudija ir trokšta pats atsiverti žmonėms – Jis 
daro viską, kad jie praregėtų.

 „Aš esu Tėve ir Tėvas manyje“
Šventasis Raštas labai aiškiai parodo, kad 

krikščionybės Dievas yra Trejybė viename –  
Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia; ne trys, o vienas 
Dievas. Atpažinti Sūnuje Dievą gali tik tas, ku-
riam apreikšta, kuris tiki ir bendrauja su Kūrėju. 
Kaip Jėzus atsakė Pilypui? Jau tiek laiko esu su 
jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti? 

DARIUS ŠULSKIS

Kai  Viešpats  apsireiškia

Kas matė mane, matė Tėvą! Tad kaip gali sakyti: 
‘Parodyk mums Tėvą’? (Jn 14, 9). Jėzus parodo, 
kad Jis ir Tėvas – nedaloma vienybė. Matydami 
Jėzų, mokiniai turėjo matyti ir atpažinti seniai 
Dievo tautai žadėtąjį Mesiją – Dievą Sūnų: Aš 
esu Tėve ir Tėvas manyje (Jn 14, 10). 

  Kaip dar aiškiau Dievas galėjo save ap-
reikšti žmonėms? Evangelijos mums atsklei-
džia, kad Dievas gyveno žemėje kaip Jėzus 
Kristus – Jis, būdamas žmogumi, parodė, 
koks yra Dievas. Taigi skaitydami Šventąjį 
Raštą galime su Juo susipažinti. 

Petro suvokimas
Jėzus norėjo, kad žmonės pažintų, kas Jis 

iš tiesų yra. Kartą Jis savo mokinių paklausė, 
kuo žmonės Jį laiko, o po to paklausė: O kuo 
jūs mane laikote? (Mt 15, 16). Tikriausiai tai 
vienas svarbiausių klausimų kiekvienam 
iš mūsų ir šiandien. Nors šiandien Jėzaus 
kaip žmogaus nėra, bet ir tada daugelis tik 
iš liudijimų buvo apie Jį girdėję, o susipažino 
su Juo tikėdami, kad Jis yra Dievas. 

Kas mums yra Jėzus? Ar Jis yra tavo gy-
venimo viltis, paguoda, apsauga, mokytojas, 
teikiantis išmintį, kraujo auka, atperkanti ir 
apvalanti nuodėmes, per kurią randi savo 
sielai atgaivą, sutaikinimą ir ramybę? Ar Jis –  
garbinimo objektas, kuriam visada skirsi 
laiko? Jėzui nereikia teisingų atsakymų, Jam 
reikia atviros tavo širdies, suvokiančios: Tu 
esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus (Mt 16, 16), 
kaip sakė Petras. Iš to kyla atsidavimas, meilė 
ir prisirišimas prie Viešpaties.

Tąkart Jėzus paprastai kalbėjosi su 
mokiniais. Staiga Petras išsako mintį, kuri 
jam pačiam buvo netikėta – jis negalėjo to 
sugalvoti, išmąstyti ar pats suprasti. Jam 
tai apreiškė Tėvas, kuris yra danguje, – toks 

pamatymas yra didžiausias palaiminimas 
žmogui. Palaimintas tu, Simonai, Jonos sū-
nau, nes [...] tai tau apreiškė [...] mano Tėvas 
(Mt 16, 17). Šis apreiškimas keičia žmogų 
iš esmės, pažadina tikėjimą ir artimą drau-
gystę su Dievu. Kai pats Dievas apsireiškia 
žmogui, užsimezga kitokie ryšiai.

Jėzaus pasiektas pokytis 
Tokių evangelijose užrašytų įvykių yra 

ne vienas. Pažvelkime į Jėzaus ir vienos 
moters susitikimą Samarijoje. Moteris buvo 
religinga ir pamokyta, kad turi ateiti Mesijas, 
kuris jiems viską paskelbs (Jn 4, 25). Tačiau 
pati gyveno nedorai ir dėl to patyrė patyčias, 
gėdą, širdgėlą, nusivylimą ir daugelį kitų 
vargų. Nors buvo religinga, savo laimės 
šaltinio ji ieškojo ne Dieve, o žmogiškoje 
meilėje. Ji gyveno su šeštu vyru, bet šis ir vėl 
ją nuvylė (Jn 4, 16–18), nes žmonės netobuli 
ir ne visada geba patenkinti lūkesčius. 

Turbūt ir šiandien ne vienas religingas, 
o gal net ir nuoširdžiai tikintis žmogus ieš-
ko palaimos išsenkančiuose šio pasaulio 
„šuliniuose“ – daiktuose, vakarėliuose, elito 
pobūviuose, turte, darbe, tuštybėje, pasipū-
time ir pan. Jėzus apie tai sako: Kiekvienas, 
kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš (Jn 4, 13). 
Žmogaus būtis įprasminama ir širdis džiaugs-
mą atranda ne čia. Tikrasis gyvenimas yra 
šaltiniuose, kuriuos atveria Jėzus: O kas gers 
vandenį, kurį Aš jam duosiu, tas nebetrokš 
per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps 
jame versme vandens... (Jn 4, 14). Kas tai?

Kalbėdama su Jėzumi, moteris pamatė 
savo nedorumą: Gerai pasakei: „Neturiu 
vyro“ (Jn 4, 17). Dabar ji gabi išties pagarbinti 
Dievą, kuris jai atleidžia ir nepriekaištau-
ja, pamilti Jį visa širdimi tiesoje, nes tikrieji 
garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, 
nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško (Jn 4, 23). 
Tikrieji garbintojai bus visai kitokios širdies 
(dvasios), pažins Dievo žodį (tiesą), kuris 
juos išlaisvins. Taip jie atpažins Jėzų kaip 
Mesiją – gyvojo Dievo Sūnų, savo Viešpatį 
ir Gelbėtoją. Kalbėdamas su samariete, Jėzus 
jai pats atsiveria: Tai Aš, kuris su tavimi kalbu! 
(Jn 4, 26), ir sužadina gilų vidinį pokytį – ji 
suvokia: „net tokia aš Dievui rūpiu“. Kaip ki-
taip paaiškinti tai, kad moteris bėga į miestelį 
pas tuos, kurie ją badė pirštais, ir ima jiems 
pasakoti apie susitikimą su Viešpačiu?

Prašė Jį pasilikti
Panašiai Jėzus atpažįstamas ir šiandien. 

Bažnyčiai nereikia įrodinėti Kristaus, jai 
pakanka liudyti Jį ir kviesti pažinti, nes pats 
Viešpats nori žmonėms atsiverti.

Didžiausia krikščionybės jėga ir paslaptis yra tai, kad Dievas gabus at-
verti save žmogui. Mes įdedame daug pastangų, norėdami įtikinti ne-
tikinčius, kad Dievas yra, bet labiausiai tai padaryti nori pats Jėzus, as-
meniškai atėjęs į žmogaus gyvenimą. „Ar gali man įrodyti, kad Dievas 
yra?“ – klausia ne vienas netikintis žmogus. Turbūt nuoširdžiausias ir 
teisingiausias atsakymas būtų: „Aš negaliu, bet Dievas gali. Tik tam 
reikia Jo paieškoti, kreiptis į Jį, tarsi į esantį šalia, laukti ir pamatysi, ką 
Jis gali.“ Tai nereiškia, kad pamatysi Jį lyg draugą, realiai stovintį šalia 
ir kalbantį. Jėzus samarietei paaiškino, kad Dievas yra dvasia (Jn 4, 24) 
ir bendrystė su Juo vyksta kitaip nei bendraujant akis į akį. Vis dėlto 
aiškiausiai Dievas apsireiškia per Jėzų Kristų.
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Samarietė ėmė pasakoti apie Jėzų: Eikite 
pažiūrėti žmogaus, kuris man pasakė viską, 
ką esu padariusi (Jn 4, 29). Moteris puikiai 
pristatė Jėzų – juk miestiečiai gerai žinojo, 
kaip nuodėmingai ji gyveno. Jėzus įvardijo, 
bet nepasmerkė. Eikite pažiūrėti... Ar tik Jis 
nebus Kristus? Toks liudijimas nukreipė visų 
dėmesį į Kristų. Nežinau kaip, bet žmonės 
ja patikėjo, o patikėję ja, jie eina ir prašo Jį 
pasilikti pas juos, ir Jis pasiliko (Jn 4, 40). 
Štai kada prasideda tikėjimo kelionė, Dievo 
pažinimas per apreiškimą, kai ne žmogaus 
žodžiai, bet pats Dievas įtikina mus tikėti ir 
mokytis Jo nuostatų bei vertybių, kovoti su 
asmeninėmis nuodėmėmis ir nedorumu, 
iškęsti patyčias ir šaipymąsi dėl to, kad ti-
kime Dievą, kuris mums apsireiškė. Juk Jį 
pažinti gali tik tas, kam Sūnus nori apreikšti.

„Jei nori suprasti, kad Jis yra, pakviesk Jį 
į savo gyvenimą. Kitaip Jo nepažinsi, – klū-
pėdamas man pasakė draugas, kai sėdėjau 
ir klausiausi jo pasakojimo apie Jėzų. – Kai 
kreipsies, Jis ateis ir pasiliks, tada neignoruok 
Jo – toliau klausk, skaityk Šventąjį Raštą ir lauk.“

Jėzui pasilikus, dėl Jo žodžių (Jn 4, 41) 
įtikėjo daugelis miestiečių. Kai Dievas pradės 
veikti tavo gyvenime, niekas negalės paneigti, 
kad Dievas yra, – tu tikrai tai žinosi ir branginsi 
bendrystę su Juo. O kai pažinsi Jo širdį, patirsi 
Jo palankumą ir meilę, neišsenkančią kantry-
bę ir gailestingumą tiesoje, tą draugystę dar 
labiau branginsi. Moteriai jie pasakė: „Dabar 

tikime ne dėl tavo šnekos. Mes patys išgirdome 
ir žinome, kad Jis iš tiesų yra Kristus, pasaulio 
Gelbėtojas“ (Jn 4, 42). Būtent šie žodžiai liudija 
didžiausią žmogaus širdyje įvykusį stebuklą – 
jie aiškiai pamatė Dievą ir suvokė, kas Jis yra. 
Jėzus – Dievas Gelbėtojas!

Tikrasis tikėjimas
Tiek samarietė, tiek miestiečiai įtiki 

Jėzumi po pokalbio su Juo. Ten nebuvo nei 
ženklų, nei stebuklų, nei išgydymų – jokių 
antgamtinių pasireiškimų, vykusių kitose 
vietose, tad Jėzui nekilo jokių abejonių dėl 
jų nuoširdumo. Tačiau per Paschos šventę 
Jeruzalėje Jėzus padarė daug ženklų, ir dau-
gelis įtikėjo Jo vardą [...]. Bet Jėzus, gerai visus 
pažindamas, jais nepasitikėjo (Jn 2, 23–24). 
Manau, Jam nedarė įspūdžio tikėjimas, kilęs 
dėl antgamtinių reiškinių, nes Jis norėjo 
tikėjimo, kilusio iš pamatymo, kas Jis  esąs. 
Samariečiai aiškiai įvardijo, kas yra Jėzus, –  
Kristus, pasaulio Gelbėtojas (Jn 4, 42). 

Nors mokinių skaičius sparčiai augo ir 
tikintieji gausiai krikštijosi, Jėzus to nesu-
reikšmina. Jis nelaiko to sėkme, bet papras-
čiausiai patraukia į Galilėją per Samariją, kad 
nepiktintų fariziejų (Jn 4, 1–3). Kiek toliau, 
Evangelijos pagal Joną 6 skyriuje, rašoma, kad 
Jėzus nepuolė nesuprantančiųjų laikyti prie 
savęs, bet leido jiems pasitraukti, o mokinių 
paklausia: Gal ir jūs norite pasitraukti? (Jn 6, 
67). Kaip išlikti su Jėzumi, kai visiškai nieko 

nesupranti? Padėti gali tik ši Simono Petro 
nuostata: Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu 
turi amžinojo gyvenimo žodžius (Jn 6, 68). 

O kaip mes vertiname sėkmes ir nesėk- 
mes? Ar tuomet, kai tikinčiųjų skaičius ben-
druomenėje auga, netampame svarbiausi 
pasaulyje? Ar nenusiviliame, kai tikinčiųjų 
skaičius mažėja? Ar ir tuomet vis dar puoselė-
jame Jo vertybes ir liekame Jam ištikimi? Garbė 
iš žmonių – gaji slapta yda, galinti sugadinanti 
daugybę gražių dalykų ir užgožti Kristų. 

 Susirinkusiems galilėjiečiams, kurie 
matė visa, ką Jis padarė per šventę Jeruzalėje, 
Jėzus priekaištauja: Kol nepamatysite ženklų 
ir stebuklų, niekaip netikėsite (Jn 4, 45. 48). 
Nesu prieš antgamtinį Dievo veikimą, kai 
Dievo Dvasia veikia per savo dovanas Baž-
nyčioje. Esu prieš jų imitavimą ir vaikymąsi, 
paniekinant patį Viešpatį ir neatpažįstant 
Jo artumo. Tai turbūt didžiausia nepagarba 
ir prasilenkimas – kai žmonės nesuvokia, 
kad nieko nėra vertingiau už patį Viešpatį 
ir bendrystę su Juo. Skaudu matyti brolius 
ir seseris, besivaikančius to, kas sužadina 
emociją, kuri niekuo nepanaši į pagarbų, 
ištikimą, atsidavusį, atsakomybę prisiimantį 
tikėjimą ir Jėzui nekelia jokio įspūdžio.

Priekaištą – Kol nepamatysite ženklų ir 
stebuklų, jūs netikėsite – išgirdo ir karaliaus 
valdininkas, žydas, tačiau jis nesuglumo, nes 
jo poreikis buvo toks skaudus, kad buvo pa-
siruošęs, jei reikia, pabūti ir „šunyčiu“ – kad 
tik Jėzus padėtų. Jam reikėjo ne stebuklo, jis 
ne smalsumo buvo vedamas, bet jam reikėjo 
pagalbos, tad ir vėl prašė: Viešpatie, ateik... 
(Jn 4, 49), kol vaikas dar gyvas. Stebuklo 
besivaikiusi minia jo negavo, o Jėzaus žo-
džiais patikėjęs valdininkas jau pakeliui namo 
išgirdo, kad sūnus pasveiko. Jis suvokė, kad 
sūnus pasveiko, kai Jėzus ištarė: „Tavo sūnus 
gyvas“, ir įtikėjo, nes Dievas jį išklausė. Įtikėjo 
ir jo šeima, supratusi, kad jiems padėjo gai-
lestingas ir mylintis Dievas per Jėzų Kristų.

Tikrasis tikėjimas užgimsta, kai, atėję 
pas Jėzų, prašome Jo pasilikti ir vesti mus 
per gyvenimą, mokyti išminties ir Šventojo 
Rašto supratimo, apreikšti mums save, kad 
regėtume Jį visa širdimi. Jis trokšta, kad mes 
neabejotume, jog Jis yra, ir tam išnaudoja vi-
sas įmanomas situacijas. Dievas kalba mums 
suprantamu būdu, Jis labai gerai pažįsta mus 
ir žino visas mūsų bėdas. Neignoruokime 
Jo, nustokime blaškytis ir vaikytis kitų da-
lykų. Branginkime bendrystės su Juo laiką, 
klauskime Jo apie gyvenimą ir klausykime, 
junkimės į bendruomenę, ir Jis paaiškins, 
apreikš, ko dar nesuprantame. Dievas ap-
reiškia save tam, kuris nori Jį pažinti!

Darius Šulskis yra Alytaus „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčios pastorius
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ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Viešpaties  atgaivinti

Malda už Kauno bažnyčios pastorių Gabrielių Lukošių ir jo žmoną Ritą

Liepos 1–3 dienomis Kauno  baž-
nyčios tikintieji rinkosi Prienų 
rajone Šaltupio sodyboje į jau 

tradicija tapusią Palapinių šventę. Džiaugia-
mės, kad šventėje dalyvavo net 140 žmonių –   
ne tik kauniečių, bet ir tikėjimo brolių bei 
sesių iš Raseinių, Alytaus. 

Penktadienio vakarą, po darbų susirinkę 
sodyboje, visi paminėjome reikšmingą Kauno 
bažnyčiai sukaktį – 1991 m. liepos mėn. Kau-
no bažnyčia buvo įregistruota Teisingumo 
ministerijoje. Namų grupelių vadovai dėkojo 
Dievui už Jo malonę ir ištikimybę visus šiuos 
metus, meldė Jo vedimo ir šviesos, kad aiškiau 
matytume, kam esame pašaukti, ir neštu-
me Jo meilę šalia gyvenantiems žmonėms. 
Šia proga šventės organizatoriai paruošė ir 
kelis siurprizus: viena sesuo iškepė net 150 
keksiukų, o kiek vėliau, jau sutemus, visus 
pradžiugino spalvingi fejerverkai. 

Šeštadienio rytą pradėjome nuotaikinga 
mankšta. Vėliau, papusryčiavus, ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas norintiems savo 
apsisprendimą sekti Viešpačiu užtvirtinti 
krikšto sakramentu – jiems buvo skirtas 
mokymas apie krikštą. Po mokymo tikintieji 
būriavosi prie tvenkinio, garbino Viešpatį 
ir tapo 5 jaunuolių pasiryžimo sekti paskui 
Viešpatį liudininkais. Viešpaties Dvasia lietėsi 
ne tik prie besikrikštijančiųjų, bet jaudino 
ir jaunuolių tėvų bei kitų tikinčiųjų širdis. 

Po pietų visi suaugusieji labai žaismin-
gai buvo suskirstyti į grupeles, kuriose vyrai 
ir moterys atskirai kalbėjosi, kuo jie šiandien 
gyvena, kas juos džiugina, o kas dar liūdina... 
Atvirus ir nuoširdžius pokalbius palydėjo 
malda. Tuo pačiu metu vaikai dalyvavo 
jiems surengtoje Indėnų šventėje, o paaugliai 
bendravo savo grupelėje – džiaugiamės, 
kad į šventę atvyko net 10 paauglių ir jų 
vadovai iš Alytaus. 

Dėkojame Dievui už Jo malonę ir gerą 
orą – lijo tik sekmadienio rytą, bet tai ne-
sutrukdė nei miegojusiems palapinėse, nei 
kitiems džiaugtis ramybe ir 11 val. visiems 
drauge susirinkti į sekmadienio susirinkimą, 
kurio metu šlovinome Viešpatį, meldėmės ir 
klausėmės pastoriaus Gabrieliaus pamoks-
lo. Palapinių šventė buvo tikrai puiki – tai 
liudija ir kiti dalyvavusieji. 

Greta: Labai patiko grupelės, ypač toks 
žaismingas, netikėtas paskirstymas į grupeles. 
Susirinkome visi lyg ir pažįstami, bet tie, kurie 
mažiau esame bendravę, tad buvo tikrai labai 
smagu pasikalbėti, drauge pasimelsti. Labai 
gerai, kad grupelėse buvo skirtingo amžiaus 
žmonės: ir jaunimui, manau, įdomu pama-
tyti, kuo kas gyvena, ir vyresniems smagu 
pasidžiaugti jaunyste.   

Haris: Šventė fantastiška. Įdomu, kad 
čia žmonės visai kitaip bendrauja nei bažny-
čioje. Net jei po susirinkimo sekmadieniais 

liekame tiesiog pabendrauti, neišeina taip 
atsipalaiduoti ir taip lengvai, kaip su sa-
viškiais, kaip su šeima pabendrauti. O čia 
labai padeda aplinka, tad per tas tris dienas 
tikrai visi pasijaučiame draugais – labai puiki 
atmosfera. Norisi daugiau tokių renginių. 

Egidijus (Raseiniai): Man patiko gru-
pelės – 1,5 val. mes, 7 vyrai, šnekėjomės apie 
tai, kas gyvenime pavyko, o kas ne. Laikas 
prabėgo labai greitai. Nustebau, kad mes 
patys vieni kitiems patarnavome: radome, 
ką paliudyti, kur Dievas veikia, kuo pasi-
džiaugti – buvo puiki atmosfera. 

Lina: Man patiko, kad grupelėje mote-
rys išdrįso atsiverti. Pradžioje kai kurioms 
buvo nedrąsu, nes buvo nepažįstamų, bet jos 
nugalėjo tą baimę ir pasipasakojo, atsivėrė 
ir „patyrė atlaidus“ – širdyje palengvėjo. 
Gera matyti, kad žmonės išdrįsta atverti 
ne tik teigiamus dalykus. Juk keliaujant su 
Dievu, ne viskas sekasi... Guodžia širdį, kad 
galime išsakyti ir sunkumus – taip ateina ir 
palengvėjimas, atgaiva iš Viešpaties. 

Rasa (Alytus): Iš Alytaus atvykome 12 
žmonių. Kai vyko grupelės, mes su paaugliais 
taip pat turėjome savo grupelę. Džiaugia-
mės, kad pasisakė kiekvienas – net patys 
nedrąsiausi. Kalbėjomės apie paauglystėje 
iškylančias problemas, nesėkmes, savivertę, 
gėdos, kaltės jausmus, santykius, kaip nu-
galėti įvairius pagundymus... Palietėme ir 
rimtas temas, apie kurias paprastai svarsto 
jau subrendę žmonės. Kalbėjomės tikrai labai 
atvirai. Manau, kad tas laikas buvo labai 
naudingas. 
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Alkoholikai  rodo  
teigiamą  pavyzdį  
Troškūnams

DAIVA BARONIENĖ

Trečius metus Anykščių rajone, Troškūnuose, veikiantys 
senelių namai „Senjorų prieglobstis“, skirti gyvenimo 
saulėlydį pasitinkantiems priklausomybės problemų 

turintiems žmonėms, tapo miestelio traukos vieta.
„Senjorų prieglobsčio“  gyventojai duoto žodžio pavyz-

dingai laikosi ir vietos žmonėms tikrai nekelia jokių problemų. 
Daivos Baronienės nuotrauka.

Troškūniečiai, kaip maro bijoję tokios įstaigos įkūrimo, dabar į 
ją ateina nešini dovanomis. Troškūnai – mūsų šalyje vienintelė vieta, 
kurioje ryžtasi įkurti senelių namus išimtinai žmonėms, kamuoja-
miems priklausomybės. Šiuo metu „Senjorų prieglobstyje“ gyvena 
18 asmenų, kurių dauguma – viską gyvenime praradę alkoholikai. 
Tarp tų, kurie į šiuos namus atėjo nešini tik ryšeliu (tai buvo visas 
jų užgyventas turtas), – buvusios didžiulės gamyklos direktoriaus 
pavaduotojas, mokytojas, karinių oro pajėgų lakūnas. Atvykusieji 
gyvenimo saulėlydžio pasitikti į Troškūnus ir sau, ir kitiems prisipažino 
esantys alkoholikai ir pasižadėjo gyventi blaiviai. Troškūnų seniūnas 
Antanas Jankauskas pabrėžė, kad „Senjorų prieglobsčio“ gyventojai 
duoto žodžio pavyzdingai laikosi ir vietos žmonėms tikrai nekelia 
jokių problemų. „Būtų gerai, kad mūsų žmonės pajėgtų pasimokyti 
iš blaivų gyvenimą pasirinkusių alkoholikų“, – kalbėjo jis.

Išskirtinė įstaiga
„Senjorų prieglobstis“ – labdaros ir paramos fondo „Prie-

globstis“ įkurta įstaiga, čia įsteigtas vienas socialinio darbuotojo 
etatas, kuriuo dalijasi iš Kauno į Troškūnus gyventi atsikraustę 
Neringa ir Arūnas Vaicekauskai. Vyras ir žmona rūpinasi vis dar 
tvarkomu senelių namų pastatu ir jo gyventojais. LŽ kalbinta N. 
Vaicekauskienė atkreipė dėmesį, jog simboliška tai, kad pastatas, 
kuriame šiuo metu glaudžiasi seneliai, prieškariu ir buvo pastatytas 
kaip senelių namai. Tai buvęs bažnyčios statinys, o jo gyventojais 
rūpinosi seserys vienuolės. Sovietmečiu pastatas buvo naciona-
lizuotas ir atiduotas mokyklai. Iš pradžių vaikai jame mokėsi, 
paskui pastatas tapo mokinių bendrabučiu. Evangelikų liuteronų 
bažnyčios valdomas labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ 
nebeveikiantį bendrabutį įsigijo iš Anykščių rajono savivaldybės ir 
jame įkūrė nevalstybinius senelių namus. „Senjorų prieglobstyje“ 
savanoriaujantis vilnietis Rimas Kisielius pasakojo, kad šis fondas 
yra įkūręs ne vieną įstaigą likimo negandų blaškomiems žmonėms. 
Tarp jų – Mažeikių rajono Dainorių kaime veikianti „Mamos 
sodyba“, skirta neturinčioms kur prisiglausti moterims su vaikais, 
Naujojoje Akmenėje įkurti Adaptacijos namai, kuriuose glaudžiasi 
visuomenėje sunkiai pritampantys asmenys, Joniškio rajone šalia 
Žagarės esančioje „Benamių sodyboje“ apgyvendinami pastogę 
praradę žmonės. „Adaptacijos programą išėję jaunesni žmonės 
paprastai tampa visaverčiais piliečiais, o senais pasirūpiname 
„Senjorų prieglobstyje“, – pabrėžė R. Kisielius.

Ramybės nesutrikdė
Blaivų gyvenimą pasirinkusių alkoholikų kasdienybę skaidrina 

ožys Cibulis. Daivos Baronienės nuotrauka
Dažniausiai į „Senjorų prieglobstį“ patenka vadinamieji gatvės 

žmonės, kurių dažnas iki tol elgetaudavo, o gautus pinigus išleisdavo 
alkoholiui. „Turbūt svarbiausias šių namų taisyklių reikalavimas – 
visiškai atsisakyti alkoholio. Tad atėjusiems žmonėms pasiūlome 
rinktis: arba įprastas gyvenimo būdas ir jo pabaiga kur nors patvory, 
arba blaivybė, šilta pastogė ir sotus maistas „Senjorų prieglobstyje“, –  
pasakojo N. Vaicekauskienė. Ji neslėpė, kad senelių namuose buvo 
apsigyvenę keli asmenys, kurie pažeidinėjo nustatytas taisykles ir turėjo 
išsikraustyti. Tačiau dauguma laikosi duoto pasižadėjimo. Socialinės 
darbuotojos teigimu, kad gyventojai tesėtų pažadą, juos reikia nuolat 
prižiūrėti, drausminti ir motyvuoti. „Tai ir darome. Drauge su jais 
remontuojame, tvarkome namus, gaminame valgį, šiuos žmones 
lydime pas gydytojus, tvarkome jų dokumentus, padedame pasirūpinti 
pensijomis ir pašalpomis“, – dėstė ji. Tuo metu R. Kisielius prisiminė, 
kad prieš „Senjorų prieglobsčiui“ įsikuriant Troškūnuose, šio miesto 
gyventojai buvo labai sunerimę, baiminosi, kad atsikraustę alkoholikai 
atims iš jų ramybę ir pastatas su jo gyventojais taps miesto piktžaizde. 
Raminami, kad taip nebus, troškūniečiai jautėsi mulkinami, netikėjo, 
kad visą gyvenimą alkoholį vartoję žmonės senatvėje gali jo atsisakyti. 
„Dabar matome, kad gyventojai visiškai pakeitė požiūrį. Troškūniečiai 
mums pasiūlo savo išaugintų gėrybių, visą žiemą maitinomės vieno 
ūkininko dovanotomis bulvėmis“, – sakė R. Kisielius.

Ori senatvė
Troškūnų seniūnas A. Jankauskas LŽ pripažino, kad laukiant 

priklausomybę turinčių senelių išties būta ir nerimo, ir baimės 
dėl būsimų gyventojų. „Tačiau dabar, matydamas kaip šie žmonės 
gyvena, noriu pasakyti, jog džiaugčiausi, kad ir mūsų vietos žmonės 
imtų gyventi taip, kaip „Senjorų prieglobsčio“ globotiniai. Mūsiškiai 
stikliuko kilnotojai turėtų lygiuotis į blaiviai gyventi pasiryžusius 
žmones“, – pabrėžė seniūnas. Jis džiaugėsi, kad seniūnijos teritori-
joje yra namai, kuriuose suteikiama galimybė ne visada tinkamai 
gyvenusiems žmonėms senatvę nugyventi oriai.

Parengta pagal www.lzinios.lt/

„Atvykusieji gyvenimo saulėlydžio pasitikti į Troškūnus ir sau, 
ir kitiems prisipažino esantys alkoholikai ir pasižadėjo gyventi 
blaiviai. Troškūnų seniūnas Antanas Jankauskas pabrėžė, kad 
„Senjorų prieglobsčio“ gyventojai duoto žodžio pavyzdingai 
laikosi ir vietos žmonėms tikrai nekelia jokių problemų.“

Naujienos          7



Nr. 8  (450)  2016 m.  rugpjūčio  13  d.

Liepos 10–16 dienomis Panevė-
žio rajone vyko krikščioniška 
vaikų stovykla „A.U.K. Atgal į 

Narniją“, sukvietusi apie 100 vaikų iš visos 
Lietuvos. Anot vaikų ir paauglių pastorės 
Rasos Mardosaitės, šiais metais dalyvavo 
daugiausiai vaikų per visą stovyklos isto-
riją, taip pat tarnavo nemažai savanorių 
– net 30. „Dalis savanorių – suaugę žmo-
nės, nemažai ir jaunuolių, patys kažkada 
buvę stovyklose ir dabar labai šauniai 
tarnaujantys kitiems. Šie jaunieji „vado-
vėliai“ buvo visapusiška pagalba – tiek 
organizuojant renginius, tiek bendraujant 
su vaikais. Džiugu, kad kyla jauna karta, 
norinti tęsti pradėtus darbus, – tai didelė 
paguoda. Aš didžiuojuosi savanoriais, 
kurie buvo tikra svajonių komanda: są-
moningi, pasišventę, kūrybingi žmonės“, –  
džiaugėsi Rasa Mardosaitė. 

 Nors stovykla vyksta tik savaitę, kuri 
praūžia lyg vėjas, tačiau jai ruošiamasi pusę 
metų intensyviai susitikinėjant, bendraujant 
su vaikų tarnautojais iš skirtingų miestų: 
pradžioje gimsta idėja perskaičius knygą ar 
pažiūrėjus filmą, vėliau kuriami spektakliai, 
užduotys, žaidimai. 

SONATA ALEKSANDRAVIČIENĖ

Stovykla – metų  įvykis  tiek  
vaikams,  tiek  vadovams

Stovyklos vadovė Rasa Mardosaitė 
pasakoja: „Šių metų stovyklos tema buvo 
parinkta pagal K. S. Luiso kūrinį „Aušros 
užkariautojo kelionė“ ir vadinosi „A.U.K. 
Atgal į Narniją“. Kiekvieną dieną mes gy-

venome tuo kūriniu, vis keliavome knygos 
puslapiais. Krikščioniškos šio kūrinio tiesos 
padėjo mums įvardyti, atskleisti vaikams 
Evangelijos žinią. Stovyklos (t. y. „Narnijos“) 
tikslas buvo surasti 7 lordus ir 7 kardus, ir 
taip Narnijoje ir jos apylinkėse išsklaidyti 
miglą. Kalbėjome vaikams, kad migla – tai 
nuodėmė, kuri atskiria mus nuo Dievo mei-
lės. Pačiame kūrinyje labai gražiai Aslanas 
atsiskleidžia kaip Jėzus. Vaikams tai labai 
priimtina, jie labai įsijautė: matėme ne vieną 
vaiką, kuris apsisprendė pasitikėti Kristumi. 
Regime jau kelintus metus iš eilės atva-
žiuojančius vaikus, kurie pasikeitė būtent 
būdami stovyklose. Jie liudija, kad stovykloje 
sužinojo apie Jėzų, atvėrė Jam savo širdį... 
Didelis džiaugsmas matyti, kaip jie gieda, 
šlovina Viešpatį. 

Kiekviena diena turėjo savo temą. Pa-
vyzdžiui, pirma diena pagal kūrinį buvo 
pavadinta „Kartą tapęs Narnijos karaliumi, 
tu juo liksi visada“ – šiuos žodžius ištarė 
įgulos nariai, kai Liusė su Edmundu pate-
ko į laivą. Mes kalbėjome, kad Dievas yra 
karalių Karalius, ir Jo meilė yra amžina ir 
neatšaukiama. Jo vaikais galime tapti tikė-
dami Jėzų, kuris sakė: Kas priima mane, tas 
turi galią tapti Dievo vaiku. 

Kitas dienas kalbėjome apie tai, kas 
trukdo patirti Dievo meilę: nuodėmės sie-
na yra kaip Narnijoje migla, kuri grobia 
žmones, juos gąsdina, kad ta migla ir skiria 
mus nuo Dievo. 

8         Naujienos
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EDUARDAS GABALAS

Kodėl  pornografijai  
reikėtų  pasakyti  NE?

Perskaitęs straipsnį „Seksas prieš 
pasibučiuojant: penkiolikmetės 
susiduria su nuo pornografijos 
priklausomais vaikinais“, supra-
tau, kad reikia šia tema kalbė-
ti. Štai kelios mintys iš skaityto 
straipsnio:

„Norėčiau geresnio mokymo apie seksą 
tiek vaikinams, tiek merginoms ir informa-
cijos apie pornografiją – kokią žalą ji daro 
seksualiniams santykiams“, – tai penkiolik- 
metės merginos, dalyvavusios organizacijų 
„Plan Australia“ ir „Our Watch“ užsakytame 
tyrime, žodžiai. Tyrimo metu buvo apklausta 
600 Australijoje gyvenančių 15–19 metų 
amžiaus merginų. 

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad patyčios ir 
seksualinis priekabiavimas yra daugelio šios 
„skaitmeninės kartos“ merginų kasdienio gyve-
nimo dalis. Visgi daugiau nei 80 proc. merginų 
teigė, kad joms yra nepriimtina, kai vaikinas 
prašo jų atsiųsti savo nuogo kūno nuotraukų. 
Jaunos merginos vis dažniau prabyla apie tai, 
kad patyčios ir seksualinis priekabiavimas ar net 
smurtas turi tiesiogines sąsajas su pornografija.

Pornografija formuoja seksualinį vaikinų 
požiūrį ir elgesį, o merginos neturi priemonių, 
padedančių bendrauti su šiais pornografijos 
prisisotinusiais vaikinais.

Jei vis dar kyla klausimų dėl to, ar 
pornografija turi įtakos jaunų žmonių 
seksualinėms nuostatoms ir elgesiui, gal-
būt laikas įsiklausyti, ką sako patys jau-
nuoliai. Merginos ir jaunos moterys sako 
patiriančios  vaikinų spaudimą joms atlikti 
pornografijos, kurią jie reguliariai žiūri, 
įkvėptus veiksmus, iš merginų tikimasi, 
kad jos taikstysis net ir su joms nepatin-
kančiais dalykais.

[...] Merginos ir jaunos moterys pati-
ria didžiulį spaudimą suteikti vaikinams ir 
vyrams tai, ko jie nori, realiame gyvenime 
įkūnyti tai, ką jie matė, žiūrėdami porno-
grafiją, perimti perdėtus vaidmenis ir elg-
seną, pateikti savo kūną vien tik kaip sekso 
priemonę. Augdamos tokioje pornografijos 
kultūroje, merginos greitai supranta, kad jos 
yra tarsi vyrui pasitenkinimą ir malonumą 
teikiantis paslaugų punktas.

[...] Vaikinai elgiasi taip, lyg turėtų visas 
teises į merginos kūną, lyg merginos egzis-
tuotų tik tam, kad juos patenkintų. Iš dalies 
tai, ką sako pornografijos gynėjai, yra tiesa –  
pornografija atlieka šviečiamąjį darbą lytiš-
kumo klausimais. Deja, tik ne itin tinkamą... 
Pornografija moko vaikinus, kad moterys ir 
merginos yra tam, kad juos patenkintų, ir 
kad jos visuomet pasiruošusios seksui. Jiems 
merginos „ne“ reiškia „Tik įtikink mane...“ 

Nukelta į 10 p.

Žinoma, kaip ir kelionėje laivu, išgy-
venome įvairių audrų – ne tik lietaus, bet 
ir santykių audrų: vienu metu tarp vaikų 
tvyrojo įtampa, bet Viešpats suteikė malonę 
mums visiems atvirai kalbėtis, ir mes buvo-
me liudininkai, kaip Šventoji Dvasia keičia 
mūsų visų širdis, kaip pakeičia atmosferą 
visoje stovykloje, tarp stovyklautojų. Mes 
kalbėjome, kad esame plaukianti įgula, 
mums reikalinga vienybė, pasitikėjimas, 
susitarimas. Mes tarsi žaidėme Narniją, 
bet vyko labai rimti apsisprendimai, rimtos 
kasdienės pamokos. Šaunu matyti pasikei-
timus.“

Stovyklos vadovė pasidžiaugė, kad 
nuostabus buvo ir stovyklos uždarymas: 
„Viešpats visuomet yra ištikimas ir pabaigoje 
išlieja labai daug savo malonės. Mes tarsi 
iškepame tortą, o Jis „uždeda vyšnią“ ant 
to torto, viską suvesdamas taip, kaip turi 
būti. Ta „vyšnia ant torto“ man asmeniškai 
buvo baigiamasis spektaklis, kai jauti vaikų 
rimtį, susikaupimą ir matai ištrykštantį 
džiaugsmą. Nors esame pavargę, trūksta 
miego, bet labai džiaugiamės, kad mūsų 
pastangos prasmingos, reikalingos, kad tai 
tarnauja vaikams ir padeda jiems susidrau-
gauti su Dievu.“

Kiek pailsėję vadovai ir „vadovėliai“ vėl 
kibo į darbą – ruošėsi sutikti paauglius, kurie 
liepos 18–24 dienomis rinkosi toje pačioje 
stovyklavietėje. Plačiau apie jų stovyklą 
skaitykite svetainėje www.evangelija.lt
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STOP!
Kas pažįsta kelių eismo taisykles, žino, 

ką reiškia ženklas „Stop“. Šis ženklas reiškia – 
„važiuoti nesustojus draudžiama“. Kiekvienas 
vairuotojas turi prie šio ženklo sustoti, – ne 
pristabdyti, bet sustoti. Tuomet turi įsitikinti, 
kad nėra kliūties, ir važiuoti toliau.  

Kodėl kalbu apie šį ženklą? Nes noriu, 
kad kiekvienas sustotumėte ir apsidairy-
tumėte, – juk taip dažnai gyvenime pa-
tiriame tai, kas vadinama inercija (kūno 
gebėjimas išlaikyti jam suteiktą kito kūno 
greitį ir judėjimo kryptį). Prieš judėdami 
pirmyn mes dažnai pamirštame pagalvoti, 
o po to gailimės, kad nepalaukėme, nesu-
stojome. Manau, tai ypač aktualu kalbant 
apie pornografiją. Šia tema tikriausiai retai 
diskutuojama. Manau, daugelis jaunuolių 
atsakys, kad pornografija yra blogis. Tačiau 
jei paklaustume, kiek iš jų ją žiūrėjo, tiek pat 
daug arba netgi daugiau atsakytų teigiamai.

Kas yra pornografija? 
Pats žodis kildinamas iš graikiško žodžio 

πορνογραφία (pornografija), kuris kilęs iš 
dviejų graikų kalbos žodžių πόρνη (pornē 
„prostitutė“ ir pornea „prostitucija“) ir γράφω 
(grafo „rašau arba įrašas“, „iliustracija“) bei 
priesagos -ία (reiškiančios „būsena“, „turtas“ 
arba „vieta“), taigi reiškiančio „prostitučių ar 
prostitucijos žodinis aprašymas ar iliustracija“.

 Lietuvoje pornografija yra draudžiama 
įstatymais, jos reklama – taip pat. Visuomenės 
informavimo įstatymo 19 straipsnio 4 punk-
tas nusako, kad neskelbtina (draudžiama) 
informacija yra ta, kuria platinama, propa-
guojama ar reklamuojama pornografija, taip 
pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos 
seksualinės paslaugos, iškrypimai.

Taigi pabandykime žvilgtelėti giliau. 
Viliuosi, suprasite, kad tai nėra toks jau 
nekaltas dalykas. Štai ką teigia vienas sa-
vanoris G. L., dirbantis pažinčių portale, 
atsakydamas į klausimą, ko paaugliai iš-
moksta žiūrėdami pornografiją:

„Teko ir skaityti, ir pokalbiuose su pa-
augliais patikrinti tai, ką skaičiau. Paauglių, 
kurie žiūri pornografiją, pasąmonėje susi-
formuoja neigiamos nuostatos, neva:

Mylėjimasis nesukelia jokių pasekmių.
Moterys niekada nesako „Ne“ seksui, 
nes pornografiniuose filmuose atsakymo 
„Ne“ nebūna.
Moterys yra trofėjai. Kuo daugiau mo-
terų vyras nusitempia į lovą, tuo jis 
„vyriškesnis“.
Moteris yra nuosavybė.
Moters vertė priklauso nuo jos fizinio –  
atskirų kūno dalių – patrauklumo.“
Turint omenyje, kad paaugliai pirmą kar-

tą su pornografija susiduria būdami maždaug 
11 metų amžiaus, o sulaukę maždaug 13 metų 
jau tampa daugiau ar mažiau priklausomi, 
pornografijos „pamokos“ giliai įsiskverbia 
į jaunų paauglių pasąmonę. Dabartinė 30 
metų ir jaunesnių vyrų karta užaugo paveikta 
internetinės pornografijos „pamokėlių“, ku-
rios piešia iškreiptą suvokimą apie moteris.

Nemeluokime patys sau! Jei šiandien 
žiūri pornografiją, bet manai, kad nuo jos 
nepriklausai, tai tu panašus į alkoholiką ar 
narkomaną, kuris geria ar vartoja narko-
tikus, bet neigia savo priklausomybę. Juk 
priklausomybės esmė – jos nepripažinti. 
Užduok sau klausimą: Kodėl žiūri porno-
grafiją? Sąžiningai atsakyk ir suprasi, kad tai 
darai, nes nori patirti malonumą, o giliau 
pakapstęs, net neabejoju, pamatysi, kad to 
trokšti labai dažnai.

 Įvairių sričių JAV mokslininkai priėjo  
tokios išvados apie pornografiją: kai kurios 
neuromokslų studijos rodo, kad pornogra-
fija pakerta ją vartojančiųjų santuokinius 
ir kitus intymius santykius, gali padaryti 
vyrus seksualiai neįgalius bendraujant su 
tikra partnere, kai kuriems gali išsivystyti 
priklausomybė nuo vaizdų ir „hard-core“ 
(t.y. „detalus lytinio akto demonstravimas“) 
elgesio modelių. Moterys susiduria ne tik 
su naujais seksualinio elgesio lūkesčiais iš 
vyrų pusės, bet ir su išsiskyrimo, neištiki-
mybės ir nelaimingo santuokinio gyvenimo 
tikimybe. Vaikai, ypač paaugliai berniukai, 
yra labiau linkę į smurtą, agresiją, didesnė 
tikimybė, kad jie patirs ar toleruos seksu-

alinę prievartą. Paauglės mergaitės, kurios 
priima „hard-core“ elgesio modelius, yra 
labiau linkusios toleruoti emocinę, fizinę ir 
seksualinę prievartą. Nors ir trūksta tyrimų, 
tikėtina, kad pornografija yra vienas iš pre-
kybos žmonėmis veiksnių. Trumpai tariant, 
pornografija turi neigiamos įtakos ir tiems, 
kurie veikia pirminiame lygyje (vartoto-
jams ir gamintojams, vyrams, moterims ar 
vaikams), ir tiems, kurie veikia antriniame 
lygyje (dažniausiai moterys ir vaikai).

Kodėl  pornografijai  
reikėtų  pasakyti  NE?

Atkelta iš 9 p.

Jei šiandien žiūri pornografiją, 
bet manai, kad nuo jos 
nepriklausai, tai tu panašus į 
alkoholiką ar narkomaną, kuris 
geria ar vartoja narkotikus, bet 
neigia savo priklausomybę. 

„

“
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Kokios pornografijos 
žiūrėjimo pasekmės?
Seksualinė priklausomybė. Kai žmo-

gus (dažniausiai vyras) žiūri pornografiją, 
jį vis labiau įtraukia ten demonstruojami 
vaizdiniai. Kuo toliau, tuo stipresnių dirgik- 
lių jam reikia, todėl jis pradeda realizuoti 
savo fantazijas iškreiptais būdais. 

Seksualinė patologija. Daktaras Braja-
nas Dženingsas (JAV) teigia, kad du trečda-
liai vyrų ir 40 proc. moterų jam prisipažino, 
jog bandė pakartoti filme matytą elgesį. 
25 proc. vyrų ir 15 proc. moterų sako, kad 
kartoja matytą elgesį per kelias dienas nuo 
peržiūros. Tyrimo metu gautus duomenis 
apdoroję mokslininkai pastebėjo, kad do-
mėjimasis pornografija sukelia seksualaus 
paauglių elgesio sutrikimus. Domėjimasis 
pornografija jauname amžiuje sukelia polin-
kį į homoseksualizmą. Apklausus vyresniųjų 
klasių mokinius buvo pastebėta, kad yra 
ryšys tarp hetero- ir homoseksualių santykių 
ir domėjimosi pornografija.  

Nepageidaujamo turinio prisimini-
mai. Pornografija nėra animacinis filmukas, 
kurį pažiūrėjęs tiesiog pamiršti. Šie vaizdi-
niai ilgam lieka tavo pasąmonėje. Vaizdi-
niai dažniausiai iškyla pačiu nepatogiausiu 
laiku ir netinkamoje vietoje. AFA Journal 
rašo: „Adrenalinas – cheminis elementas, 
gaminamas antinksčiuose ir išsiskiriantis, 
kai pasiduodi aistrai. Adrenalinas su krauju 
patenka į smegenis ir ten užfiksuoja vaizdus, 
kurie sukėlė reakciją.“ 

Baimė, gėda ir kaltė. Jaunuoliai, kurie 
žiūri pornografiją, tai daro slaptoje. Dėl to 
jie nuolat baiminasi būti aptikti savo tėvų. 
Dažniausiai jie supranta, kad pornografiją 
žiūrėti yra blogai, tad pradeda kankinti 
kaltės jausmas dėl savo silpnumo, gėda, 
kad negali niekam prisipažinti ir išsakyti 
savo problemų.

O kaip Biblija vertina 
pornografiją?
Jau minėjau, kad žodžio pornografija 

reikšmė kildinama iš senovės graikų kalbos 
žodžio, reiškiančio paleistuvę (Lk 15, 30; 1 
Kor 6, 15 ir t. t.). 

Tam, kad suprastume biblinį požiūrį, 
turime išsiaiškinti šio žodžio prasmę ir var-
tojimą Biblijoje. Šventasis Raštas draudžia 
žmogui turėti bet kokį seksualinį pasitenki-
nimą už šeimos ribų: Saugokitės ištvirkimo! 
Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė 
nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo 
kūnui (1 Kor 6, 18). 

Nes tokia Dievo valia – jūsų šventėji-
mas; kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo  
(1 Tes 4, 3). 

O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris gei-
dulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo 
širdyje. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave 
nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau 
netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų 
įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka 
skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. 
Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas 
kūnas būtų įmestas į pragarą (Mt 5, 28–30). 

Negeisk jos grožio savo širdyje, tenesu-
vilioja tavęs jos blakstienos. Dėl paleistuvės 
vyras lieka tik su duonos kąsniu, neištikimoji 
medžioja jo brangią gyvybę (Pat 6, 25–26). 

Biblijoje skaitome ne tik pergalingas 
(pvz., Juozapo) istorijas, bet taip pat ir tas, 
kurios aprašo pralaimėjimus ar neviltį, pvz. 
Samsono istorija. Mes patys renkamės, kaip 
elgsimės ir ką žiūrėsime. Patarlių knygos 6 
skyriaus 27 eilutėje rašoma: Ar gali žmogus 
paimti ugnį į savo antį ir nesudeginti drabu-
žių? Labai tiksliai ir aiškiai toliau pasakyta, 
kad niekas negali nuslėpti paleistuvavimo –  
tai vėliau ar anksčiau vis tiek iškils į dienos 
šviesą.

Ką daryti, jei esi pagautas? 
Kaip pasikeisti?
Visų pirma reikia suprasti, kad, jei nu-

sprendei nebežiūrėti pornografijos, auto-
matiškai netapsi laisvas ar antgamtinių galių 
pripildytas superdidvyris. Suprask, kad esi 
sužeistas kovos lauke ir tau reikalinga pagal-
ba. Tavo pasiryžimas turi būti tikras. Turi su-
prasti Dievo valią sau: Nes tokia Dievo valia –  
jūsų šventėjimas; kad susilaikytumėte nuo 
ištvirkavimo (1 Tes 4, 3). Jei nori, kad kova 
būtų efektyvi, turi rasti alternatyvą porno-
grafijai. Labai noriu, kad neapsigautum ir 
nemanytum, kad galėsi tiesiog nebežiūrėti 
pornografijos. Prisimink, ką Jėzus sakė apie 
išvalytus namus ir velnią – priešas lengvai 
nepasiduoda, ir jei tik ras tuščią vietą, sugrįš 
su trenksmu (Mt 12, 43–45). 

 Te tavo gyvenimo prioritetu tampa ben-
dravimas su Dievu. Deividas Jongi Čio, di-
džiausios Pietų Korėjos bažnyčios pastorius, 

Nes tokia Dievo valia – jūsų 
šventėjimas; kad susilaikytumėte 
nuo ištvirkavimo (1 Tes 4, 3). 

„
“

teigia: „Kas meldžiasi, tas nenuodėmiauja, 
kas nuodėmiauja, tas nesimeldžia“ (žr. Kol 
2, 6–15 ir Pr 4, 6).

Pakeisk savo supratimą (Rom 12, 1–2). 
Tikriausiai chemijos pamokose matei eks-
perimentą, kaip skystis iš talpos išstumia 
dujas. Taip ir mūsų gyvenime geros ir tin-
kamos mintys išstumia nuodėmę (Fil 4, 8). 
Tam labai padeda krikščioniška muzika, 
geri draugai ir Rašto vietų mokymasis 
mintinai.

Aktyviai venk pagundų. Turi tučtuojau 
išmesti viską, kas susiję su pornografija. 
Nesilankyk vietose, kur per daug pagundy-
mų. Venk parduotuvių ar skyrių jose, kur 
parduodami pornografinio turinio leidi-
niai. Atsisakyk televizijos laidų, kurios tave 
gundo. Internetu naudokis tik tuomet, kai 
namie yra suaugusiųjų. 

Stenkis ilgai nebūti vienas. Rask užsiėmi-
mą, kuris tau padėtų nugalėti pornografiją. 
Tai gali būti sportas ar kita aktyvi veikla.

Rask žmogų, kuriam galėtum atsiskaity-
ti. Turėk draugą, su kuriuo galėtum kalbėtis 
apie tai, kas tau neduoda ramybės (Jok 5, 
16). Tokie žmonės vadinami mentoriais. 
Tikslas – susitikus kalbėtis, numatyti kon-
krečias užduotis, kurios vestų užsibrėžto 
tikslo link. 

Visuomet galvok apie pergalę. Neleisk 
sau mąstyti apie nesėkmę. Tačiau gyvenimas 
būna klastingas, ir kartais mes prarandame 
savo tikslus, grįžtame prie ankstesnių kelių... 
Tuomet visada gali remtis į Šventąjį Raštą 
(1 Jn 1, 9–2, 1). 

Tikslas – nekristi, bet jei jau kritai, tai 
kelkis ir bandyk dar kartą. Kartok visus 
žingsnius, analizuok, ką padarei ne taip, ir 
stiprink save. Mat tu esi stiprus tiek, kiek 
stipri silpniausia tavo vieta. Kadangi tai yra 
kova, visuomet yra nugalėjusių ir pralaimė-
jusių. Žinoma, visuomet norisi nugalėti, 
tačiau realybė tokia, kad kartais  ir pralaimi-
me. Visgi pats didžiausias pralaimėjimas –  
neigti, kad pralaimėjai. 

Drąsinu kiekvieną tapti kariu – kovok 
už save, būk ištikimas Dievui ir sau. Jei 
pralaimėjai, lavinkis, treniruokis, ir tu su-
stiprėsi, tavo pralaimėjimai virs pergalėmis. 
Kaip vienam nevilties apimtam tėvui sakė 
Jėzus: Nebijok, tik tikėk (Lk 8, 50). 

Literatūra:
Josh McDowell‘s Handbook on Counseling Youth
ht t p : / / w w w. b e r n a r d i n a i . l t / s t r a i p s n i s / 

2015-11-09-tamsioji-pornografijos-puse-kas-jusu-lau-
kia-paskutineje-stadijoje/137072
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Rūtos kasdienybė auginant vaikus
Gimus vaikams – Virdžinijai (1945 m.), Anai (1948 m.), Rūtai, 

kurią vadino „zuikučiu“ (1950 m.), Viljamui Franklinui (1952 m.) 
ir Nelsonui Edmanui (1958 m.), – Rūtai būdavo sudėtinga dažnai 
keliauti su vyru net ir tada, kai jo tarnystė pasiekė tokį mastą, jog 
jie būtų galėję leistis į keliones visi drauge.

Auginti vaikus padėjo seneliai, bet, žinoma, Rūtai trūko Bilio 
dėl daugelio priežasčių. Vaikų auklėjimu daugiausia rūpinosi ji. 
Rūtos pečius užgriuvę rūpesčiai dėl vaikų nedavė peno jos akty-
viam, guviam protui. „Nėra nieko didžiai įkvepiančio šluostyti 
varvančias nosis ar valyti purvinus batus, ir purvas, kurį vaikai 
palieka, neteikia malonumo. Bet kiekviena mama turi suprasti, 
kad Dievas patikėjo jai šias pareigas.“

Būdama namų šeimininke Montryte (Šiaurės Karolinoje), ji 
tvarkė šeimos fi nansus, pati atlikdavo smulkius remonto darbus 
(nors tvirtino, kad jos vyras galėtų įkalti vinį, jei susikauptų) ir 
net prižiūrėjo naujo namo statybą, kai pirmasis per daug ėmė 
traukti turistų dėmesį.

Namie garbingiausioje vietoje ant stalo visuomet gulėjo atversta 
Rūtos Biblija. „Kai Bilis išvykęs, laikau atvertusi Patarlių knygą. 
Čia daugiau praktinės pagalbos, nei gali suteikti dešimt knygų apie 
vaikų psichologiją.“

Štai keletas principų, kuriuos ji atrado Patarlių knygoje: „Na-
muose labiau rūpinkis laime nei tvarka. <...> Drausmindamas 
būk tvirtas, bet kantrus. <...> Mokyk, kad reikia ne tik teisingai 
elgtis, bet ir tikėti.“

Dažnai laiškuose Bilis rašė: „Jei tik tu būtum čia, galėčiau su 
tavimi aptarti savo pamokslą.“ Jis visada žinojo, kad Rūta nuoširdžiai 
įvertins. Jam trūko jos nuovokių įžvalgų.

Kai vyko ilgos evangelistinės kampanijos, Rūta stengėsi nors 
vieną savaitę per renginius būti su Biliu, bet niekada nenorėjo 
ilgesniam laikui palikti vaikų. „Motina, kaip ir Viešpats, visuomet 
turi padėti, kai ištinka bėda.“

Evangelistiniai susirinkimai Didžiojoje 
Britanijoje 
Visgi 1954 m. Rūta lydėjo Bilį į Didžiąją Britaniją. Tai buvo 

antroji Bilio kelionė į šią šalį. Jis atsisakė ryškios judėjimo „Jaunimas 
dėl Kristaus“ aprangos, kuriai buvo būdingos spalvotos kojinės 
ir akį rėžiantys kaklaraiščiai. Prisimindamas, ko buvo išmokęs 
ankstesnių kelionių į Angliją metu, Bilis patarė Rūtai nesidažyti 
lūpų, nes dauguma bažnyčią lankančių moterų Londone to neda-
ro. Rūtai toks prašymas nepatiko: „Ar manai, kad tai padės jiems 
geriau suprasti, ko Viešpats tikisi?“

Šį incidentą Rūta aprašė dienoraštyje: „Bilis liovėsi būti Dievo 
vyras ir tapo įkyriu sutuoktiniu. Jis įsakė nesidažyti lūpų. Mes 

WILLIAM J. PETERSEN

Dviejų  atlaidžių  žmonių  sąjunga:
Bilis  ir  Rūta  Gremai  (II  dalis)

smarkiai susiginčijome – tada nusivaliau lūpdažį. Jis buvo toks 
susirūpinęs kraudamas krepšius, kad sugebėjau nepastebėta pa-
sidažyti dar ryškiau.“ Vėliau Rūta paaiškino: „Man neatrodė, kad 
būti pilka pelyte reiškia kažką reikšmingo padaryti dėl Kristaus.“

1954 m. ir 1955 m. evangelistinės kampanijos Didžiojoje 
Britanijoje buvo įspūdingos. Nors beveik be perstojo lijo lietus, 
kiekvieną vakarą pasiklausyti amerikiečių evangelisto susirinkdavo 
50 000–80 000 žmonių.

Tačiau labiau nei minios sujaudino karališkosios šeimos 
kvietimas pasisvečiuoti. Rūta į namus rašė: „O, kad jūs būtumėte 
girdėję visus titulus, matę tuos brangakmenius bei papuošalus ir 
mane, dėvinčią namie siūtą suknelę su užsikertančiu užtrauktuku.“ 
Kai jie buvo pakviesti susitikti su Karaliene Motina, Rūta parašė 

tėvams to įvykio reportažą: „Nedidelis gelsvai rudas mūsų „Fordas“ 
privažiavo prie vartų 11.45 val. <...> Laukdami priėmimo kalbėjomės 
apie golfą bei Kokelio ir Marčiano bokso dvikovą. Staiga atsivėrė 
durys: „Jos Didenybė Karalienė Motina priims poną ir ponią 
Gremus.“ Karalienė Motina artėjo prie mūsų, tiesdama ranką, o 
aš nežinojau, ar pirmiausia padaryti reveransą, o paskui paspausti 
ranką, ar pirmiau paspausti ranką, o po to padaryti reveransą. 
Nežinau, kaip pasielgiau. Bilis – negailestingas nenaudėlis – sakė, 
kad atrodžiau lyg būčiau užkliuvusi už kilimo.“

Londono evangelistinės kampanijos metu Rūta į namus rašė: „Esu 
prasčiausia pasaulyje sielų laimėtoja.“ Bet vakarais ji konsultuodavo 
tuos, kurie išėjo į priekį priimti išgelbėjimo. Tarp žmonių, kuriuos 
ji ten sutiko, buvo ir britų kino žvaigždė Džoana Vinmil, vėliau 
pasakiusi: „Tada nežinojau, kad ji yra Bilio Gremo žmona. Bet kai 
ją pamačiau, į galvą šovė mintis: „Tokie žmonės, kaip aš, atsiverstų 
į krikščionybę, jei sutiktų keletą tokių patrauklių krikščionių.“

Tuo metu Šiaurės Karolinoje draugai rinko lėšas, kad padėtų 
Gremams pasistatyti naują namą. Jų kiemas Assembly Drive gatvėje 
knibždėte knibždėjo turistų. Vieną dieną sirgdama Rūta pakėlė 
akis ir pamatė prie miegamojo lango prigludusį veidą. Rūta tuoj 
pat ėmė planuoti naują namą. Anot biografo Džono Poloko, „ji 
aplakstė kalnus ir supirko seną nebenaudojamų trobelių medieną 
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ir plytas iš senų mokyklų, kad pastatytų 
pastatą, kuris derėtų prie tos vietovės. Namas 
atrodė taip, lyg būtų statytas prieš šimtą 
metų. Atitinkamai parinkta buvo ir tvora.“

Nuo 1955 m. šis namas kalno šlaite buvo 
priebėga Biliui. Rūta vadino jį „erelio lizdu“.

Pats geriausias draugas
Bėgant metams daugybė lojalių ir ištiki-

mų padėjėjų pagelbėjo Gremams tvarkytis 
namie ir prižiūrėti vaikus. Kiekvieną jų 
šeima brangino, ir jie visi didžiai prisidėjo 
prie vaikų lavinimo. Penkis vaikus ir būrį 
naminių gyvūnų Rūta vadino „Nojaus arka, 
kurioje tvyro laiminga sumaištis“.

Tačiau gyvenimas kalnų prieglobstyje 
nepalengvino išsiskyrimo su Biliu laikotar-
pių. Pirmaisiais santuokos metais kartais ji 
eidavo miegoti apsirengusi „sena, šiurkščia 
sportine striuke“, nes labai ilgėjosi vyro. Be 
savo tėvų, Rūta turėjo nedaug artimų drau-
gų. Tai sunkino situaciją. Duktė Rūta, kurią 
vadino zuikučiu, pasakojo: „Nežinau, ar ga-
lima pasakyti, kad mama turi artimą draugą. 
Draugams ji ne per daug išsipasakoja. Iš tiesų 
pats geriausias jos draugas yra Viešpats.“

Prezidentų patarėjas
Biliui Gremui tapus žinomam visoje ša-

lyje, prezidentai siekė jo pritarimo, prašė pa-
tarimų, o kartais norėjo, kad Bilis padarytų 
įtaką rinkėjams. Rūta visada įspėdavo vyrą 
nesivelti į politiką. 1964 m. ji su Biliu buvo 
pakviesti į Baltuosius rūmus pasisvečiuoti 
pas prezidentą Lindoną Džonsoną. Prie 
pietų stalo prezidentas paklausė Bilio, kas, 
jo nuomone, būtų tinkamas viceprezidentas 
artėjančios rinkimų kampanijos metu.

Rūta po stalu įspyrė vyrui į blauzdą, 
taip primindama jam nesikišti į politiką.

Bilis, kuriam visada patiko paerzinti 
žmoną, nekaltai jos paklausė: „Kodėl tu 
man įspyrei?“ Ji neužtruko atsakyti: „Tu 
privalai patarti tik dvasiniais klausimais.“

Apie tai daugiau nebuvo diskutuojama. 
Bet, kai tik pirmoji šalies ponia išlydėjo Rūtą 
iš kambario, prezidentas evangelisto paklausė: 
„Dabar, kai jų nebėra, ką jūs visgi galvojate?“

Santykiai su vaikais
Užgesus evangelistinių kampanijų ram-

pų šviesoms ir po pietų su prezidentais 
bei karališkaisiais asmenimis, Bilis ir Rūta 
rūpinosi savo vaikais. Bilis suvokė, kad jo 
vaikams nelengva augti su tėvu, kurio daž-
nai nebūna namie. Artimai bendrauti su 
vaikais trukdė ir tam tikros jo charakterio 
savybės. Rūta meldėsi, po to paprašė Bi-
lio leisti jai drausminti vaikus, kol jo nėra, 

užuot atidėjus rimtų problemų sprendimą, 
kad jis grįžęs viską išspręstų. Tokiu atveju 
vaikai augtų bijodami tėvo grįžimo namo. 
Vėliau jų šeimoje visada tvyrojo abipusė 
meilė ir draugystė. Ketvirtasis jų vaikas, 
vyresnysis sūnus, turėjo ypatingų proble-
mų. „Jis domėjosi viskuo, apie ką tik gali 
pagalvoti“, – pripažįsta Bilis. Jo gyvenimo 
būdas kėlė rūpestį tėvams, bet jie stengėsi, 
kad tai nepablogintųjų santykių su vaiku. 
Galų gale sūnus sugrįžo pas Viešpatį ir pats 
įsitraukė į krikščionišką tarnystę.

Žvelgdamas į tas tamsias dienas, Bilis 
prisimena: „Tuo metu mes susitikę apsi-
kabindavome. Siekėme bet kokia kaina 
išsaugoti jų meilę. Nes ir praėję tą gyvenimo 
etapą, jie tebejaus meilę. Kai Franklinas 
įveikė savo sunkumus, nereikėjo atnaujinti 
jokių santykių. Jie nebuvo nutrūkę.“

Bėgant metams Bilio ir Rūtos santykiai 
vis tvirtėjo. Duktė Rūta, vadinama zuikučiu, 
sako, jog niekada negirdėjo, kad jie būtų 
pasakę vienas kitam nors kokį šiurkštų žodį. 
Rūta tai aiškina paprastai: „Mes iš tiesų netu-
rėjome progos pavargti vienas nuo kito. Tad 
manau, kad dar kurį laiką nepasiduosime.“ 
Jie mėgdavo pasierzinti, pasišaipyti, bet 
taip pat mėgdavo ir rimtai diskutuoti. Kai 
vaikai užaugo, Rūta turėjo daugiau laiko 
skaityti, taip pat kurti poeziją, tapyti ir siūti –  
tai ji labai mėgo. Bėgant metams Rūta per-
skaitė Dostojevskio ir Tolstojaus knygas bei 
jų biografijas – ji žavėjosi šiais rašytojais. 
Tai praplėtė jos akiratį ir paskatino naujai 
pažvelgti į istoriją.

Kartais Bilis savo pamokslus iliustruo-
davo pavyzdžiais iš knygų, apie kurias jam 
papasakojo žmona. „Žinote, kokia apsiskai-
čiusi yra Rūta, – kartą pasakė jis. – Atrodo, 
kad ji žino viską apie viską.“ Tai puikus vyro 
komplimentas žmonai.

Senstant
Metams bėgant, Bilis ir Rūta vis labiau 

ėmė rūpintis vienas kito sveikata. Kartą, 
kai Bilis buvo išvykęs į evangelistinę kam-
paniją, Rūta pasirūpino, kad namo gale 
būtų įrengtas mažas gydomasis baseinas. 

Sugrįžęs jis buvo nepatenkintas dėl tokio 
išlaidavimo. O Rūta tepasakė: „Tai pigiau 
negu laidotuvės“, ir nuėjo.

Jie abu buvo aktyvūs žmonės. Savo kny-
goje „Ypatingi žmonės“ Džiulė Nikson Eizen-
hauer stebėdamasi klausia: „Kiek močiučių 
ėmė sklandyti skraidyklėmis įkopusios į 
šeštąjį dešimtmetį?“ Rūta skraidė. Pirmą 
kartą, kai ji šoko nuo stataus skardžio, stipriai 
atsitrenkė į žemę. Vėliau iškrito iš medžio, kai 
rišo sūpynes anūkams. Ji smarkiai susižeidė ir 
savaitę gulėjo be sąmonės. Džiulė tęsė: „Kiek 
močiučių skolinasi iš sūnų juodas odines 
striukes ir kalnų keliais važinėja riaumo-
jančiu Harley-Davidson motociklu?“ Rūta, 
prisiminusi savo nuotykius, šypsosi ir sako: 
„Nėra didesnio kvailio kaip senas kvailys.“

Stiprių asmenybių santuoka
Akivaizdu, kad Rūta nebuvo tipinė 

evangelisto žmona. Į santuoką ji žvelgė ne 
kaip į įsakymų grandinę, kai žmona tiesio-
giai turi paklusti vyrui, bet kaip į trikampį, 
kurio viršuje yra Dievas, o vyras ir žmona – 
 apačioje. „Vyras, – sako ji, – turi tam tikrų 
atsakomybių ir galutinę valdžią, bet santuo-
ką geriausiai nusako abipusis paklusnumas, 
ne tik žmonos paklusnumas vyrui.“

Bilio požiūris šiek tiek kitoks. Cituodamas 
eilutę iš Pradžios knygos – „jis tau viešpataus“, –  
Bilis sako: „Niekas nuo tų laikų nepasikeitė. 
Žmona turi prisitaikyti prie vyro pasaulio.“

Gremų santuokoje retkarčiais išvystame 
pasireiškiant abu požiūrius. Rūta tikrai pri-
sitaikė prie vyro pasaulio ir buvo patenkinta. 
Kita vertus, Rūta buvo tvirta asmenybė, 
kurios neįmanoma nepaisyti, tad šeimoje 
pastebimas ir abipusis paklusnumas.

Jie atėjo iš dviejų skirtingų pasaulių, 
gyveno dviejuose skirtinguose pasauliuose, 
bet kartu išsiugdė stiprius santykius, kurie 
palaimino pasaulį.

Aktyvų Bilio gyvenimą liudijo tarna-
vimas minioms. Rūta sako: „Nemėgstu 
scenos.“ Jai labiau patiko knygos. Dažnai 
ji skaitydavo keturias iškart: „Viena knyga 
mane įkvepia, kita – atpalaiduoja. Viena 
knyga – informacijai, o kita – pokalbiui.“ 
Ir priduria: „Aš mėgstu gamtą. Man tiesiog 
patinka klausytis vėjyje šlamančių medžių. 
Malonu klausytis paukščių čiulbėjimo. Bet 
labiausiai patinka klausytis tylos.“

Kai jauna moteris paprašė Rūtos patarti 
dėl santuokos, išgirdo atsakymą: „Nesitikėk, 
kad tavo vyras bus tuo, kuo gali būti tik 
Jėzus. Nesitikėk, kad jis suteiks tau saugu-
mą, džiaugsmą, ramybę, meilę, kuriuos tau 
suteikti gali tik Dievas.“

Jie atėjo iš dviejų skirtingų 
pasaulių, gyveno dviejuose 
skirtinguose pasauliuose, bet 
kartu išsiugdė stiprius santykius, 
kurie palaimino pasaulį.

„

“

Iš  knygos „25 stebinančios santuokos“
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Ingrida, gal gali papasakoti apie savo 
pomėgius, kuriems skiri laisvą laiką? 

Kai noriu greitai pailsėti, dažnai imuosi 
virvelių ir vašelio – neriu rankines, dėželes 
ar kilimėlius. Dar man labai patinka tvarky-
tis namuose, bet turbūt labiausiai patinka 
gaminti maistą. 

Darbe daugiausia laiko praleidžiu su 
skaičiais – kūrybos čia tikrai nedaug: viso 
labo teisingai sudėlioti dešimt skaičių, todėl 
manau, kad maisto gamyba man leidžia 
visiškai pakeisti savo veiklą. Man tai yra 
tiek atsipalaidavimo būdas, tiek kūryba – 
ne tik skonio, bet ir estetikos prasme, nes 
svarbus ne tik skonis, bet ir patiekiamo 
gardėsio vaizdas.

Ir  maistas  
gali  būti  
dovana

Ingrida Staneikienė – labai darbšti ir spalvinga moteris. Ji ne tik kasdien 
vyksta į darbą, su vyru Giedriumi augina du sūnus (18 m. Dominyką ir 
16 m.  Džiugą), bet turi ir ne vieną pomėgį, dėl kurių gali net naktimis 
nemiegoti. Buvo labai malonu su Ingrida kalbėtis, tad, viliuosi, jums taip 
pat bus malonu susipažinti su šia išradinga moterimi iš Kauno.

Ką gaminti patinka labiausiai?
Gaminu viską – patinka eksperimentuo-

ti, išmėginti ką nors nauja... Bet labiausiai 
patinka gaminti desertus: kepti pyragus, 
keksiukus, daryti įvairius putėsius, sufl ė, 
saldainius ar desertus indeliuose.

Gaminti išmokai iš mamos?
Nė nežinau... Taip, mūsų mama skaniai 

gamina, ir namuose valgydavome namuose 
ruoštą maistą, bet mama nėra taip pamišusi 
dėl maisto gaminimo kaip aš (juokiasi). 
Aš, jei turiu kokią mintį, kartais galiu net 
naktimis nemiegoti...

O gaminti pradėjau dar būdama paaug-
lė, besimokydama mokykloje – norėjau 

vis ką nors naujo išmėginti... Kartais net 
sėdėdama mokykloje per paskutiniąsias 
pamokas aš mintimis jau iškeliaudavau ir 
mąstydavau: ką čia dar pagaminus? Prieš 
25–30 metų dar neturėjome interneto, ne-
buvo ir tiek receptų žurnalų ar knygų, tad 
kartais pasiūlymų prašydavau ir draugų. 
Džiaugiuosi, kad mama nedraudė ir leido 
eksperimentuoti, nebijojo, kad ką nors su-
gadinsiu ar išterliosiu...

Ką dažniausiai gamini? Iš kur semiesi 
idėjų?

Labai įvairiai. Neseniai su draugėmis 
viešėjome Vilniuje. Viena draugė buvo 
skaičiusi, kad Vilniuje olandų šeima ati-
darė savo kavinukę, kur kepa olandiškus 
vafl ius. Deja, tąkart mums tos kavinukės 
rasti nepavyko... Na, bet grįžusi namo 
pagalvojau: nejaugi aš negaliu išsikepti 
olandiškų vafl iukų? Panaršiau internete, 
susiradau receptą ir, žinoma, išbandžiau. 
Jie man puikiai gavosi. Dar sugalvojau juos 
ant pagaliukų padaryti...

Na, o jei važiuojame su šeima kur pas 
draugus, tai jau ir sūnūs nesutinka, kad ką 
nors iš parduotuvės pirktume... Kartais jie 
pasiūlo, ką pagaminti, o kartais ir pade-
da ar patys ką paruošia... Jie vis paklausia: 
ar valgyti namie gerą maistą yra blogai? 
Džiaugiuosi, kad neįniko į kokius bulvių 
traškučius ar parduotuvėje pirktus pusfab-
rikačius...

Neseniai sūnus atrado puikų ledų re-
ceptą...

Ir  maistas  
gali  būti  
dovana

Dovanėlės draugėms kalėdiniame vakarėlyje
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Tai maistą gaminti mėgsta ir tavo 
sūnūs?

Taip. Neseniai su kolegomis buvau išvy-
kusi į užsienį, o grįžusi namo radau sūnaus 
iškeptą dar garuojantį obuolių pyragą. Tik 
įsivaizduokite, kaip tai pamalonina mamos 
širdį... 

Sūnūs gamina ir mėsos patiekalus, ir 
saldžius desertus. Duodamų arbatpinigių 
nepakanka, kad galėtų kavinėse pietauti, 
tad kartais ir atėjus draugams tiesiog ką 
nors patys pasigamina.

Ingrida, esu girdėjusi, kad tu savo 
gaminiais esi nustebinusi ir pradžiuginusi 
ne vieną draugę... 

Žinote, prieš kurį laiką atėjo mintis: 
man gaminti patinka, ir tai, ką gaminu, 
man pavyksta, tad gal galiu tuo pradžiuginti 
ir draugus? Juk maistas taip pat gali būti 
puiki, nors gal ir kiek neįprasta dovana! 
Bet kaip smagu, pavyzdžiui, sekmadienį, 
grįžtant iš bažnyčios draugams padovanoti 
kokių pyragėlių ar net ir naminės mišrainės 
stiklainėliuose... Juk tai šeimai jau nereikės 
stovėti prie puodų, jie galės kiek atsipūsti 
ar skirti daugiau laiko vaikams...

Sūnūs mokosi vyresnėse klasėse, tad 
jau kelerius metus prieš Mokytojo dieną 
kepame mokytojams kokius nors skanės-
tus. Atrodo, paprastas sausainis – gėlė ant 
pagaliuko, bet, girdėjau, kad mokytojus 
tai labai nustebina... Šįmet visai pamiršau 
artėjančią šventę, tad, kai sūnus vakare 
priminė, pasiūliau tiesiog nuvažiuoti į kon-

diterijos parduotuvę ir ką nors nupirkti, o 
mes gražiai įpakuosime. Sūnus nesutiko, 
tad ėmėme patys kepti burokėlių keksus. 
Vienas mokytojas paragavęs to kekso pas-
kui kelias dienas mano sūnaus ieškojo ir 
recepto prašė (juokiasi). Nepaprastai gera 
ir malonu pradžiuginti kitus.

Viena moteris pasakojo, kad nustebinai 
ją, pakvietusi pusdieniui į Birštoną. Sakė, 
kad susitikote kelios draugės, nuvykote į 
Birštoną, pasivaikščiojote, o tada iš ma-
šinos išsitraukei patiesaliuką, staltiesę ir 
suruošei tikrą puotą... Būtų užtekę ir kavos 
iš termoso, bet tu mašinoje turėjai pasiruo-
šusi ir dujų balionėlį, tad kavą tiesiog ten 
ir išsivirėte, o gėrėte ją ne iš vienkartinių 
puodelių, kas gamtoje būtų labai įprasta, 

bet iš gražių porcelianinių puodelių... 
Man patinka kokybė, mėgstu nuste-

binti. Be to, jei galima pasidaryti šventę, 
kodėl gi jos nepasidarius? Ne vieną kartą 
įsitikinau – kuo daugiau duodi, tuo dau-
giau gauni. Aišku, darau tai ne dėl to, bet 
tai mane tiesiog „atsiveja“... ir su didžiuliu 
kaupu. O mano draugės – pačios geriausios. 
Mielas skaitytojau, prašyk Dievo draugų, ir 
tu nepatikėsite, ką Jis gali…

Gal pasidalysi keliais receptais?
Mielai.

Nukelta į  16 p.

Labai dėkojame tau už atvirumą ir 
receptus. Skanaus, brangieji!

Kalbino Žaneta Lazauskaitė
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Gardus sluoksniuotas desertas indeliuose 

250–300 g talpos indelių (gali būti stiklainėliai nuo vaikiškos 
tyrelės, pašteto ar kt.) 
500 g maskarponės sūrio 
750 g graikiško jogurto „Aistė“ 
kelių šaukštų cukraus pudros 
griliažinių saldainių 
sviestinių ar kitokių sausainių 
rūgščių uogų 

Į indelio dugną beriame stambiai sulaužytų Jūsų mėgstamiau-
sių sausainių (gali būti sviestiniai, biskvitiniai ir kt.). Dubenyje 
šluotele ar šakute maišome maskarponės sūrį, graikišką jogurtą 
ir cukraus pudrą, kol ši ištirps. Cukraus pudros dėkite savo nuo-
žiūra: jei mėgstate saldžiai – daugiau, jei ne – mažiau. Jokiu būdu 
neplakite su mikseriu, nes plakant mikseriu maskarponės sūris 
suskystės ir nepavyks pagaminti desertuko. 

Gerai išmaišytą masę dedame ant sulaužytų sausainėlių. Ant 
viršaus žeriame stambiai supjaustytus griliažinius saldainius bei 

saujelę rūgščių uogų. Desertuką bent valandai dedame į šaldytuvą, 
kad masė susigulėtų.

Aš šį desertą gaminu iškyloms gamtoje ar vaišėms pas draugus 
sode, nes, sudėjus į užsukamus indelius, lengva transportuoti, o 
gamtoje labai smagu vaišintis kiekvienam iš atskiro indelio. Ruo-
šiant vaišes namuose galima šį desertą gaminti į stiklines, taures 
ar dubenėlius. Iš viso gaunasi apie 10 vnt.

Atkelta iš  15 p.

Rimti ledai mamoms,  tėčiams, 
seneliams 

250 g braškių (gali būti ir kitos uogos, 
pvz., mėlynės, avietės, šilauogės), 
50 g cukraus 
saujelė mėtų lapelių 
šviežias agurkėlis 

Braškes sutriname su cukrumi – galima 
trintuvu, kokteiline ar tiesiog šakute. Vėliau 
į tą masę įdedame mėtų ir dar patriname, 
bet kad liktų šiokie tokie mėtų gabaliukai. 
Viskas! 

Į formelių ledams dugną metame kelis 
gabaliukus nesmulkiai supjaustyto agurkė-
lio, ant jo liejame braškių masę ir dedame į 
šaldymo kamerą sustingti. Jei neturite for-
melių ledams, galima naudoti vienkartines 
stiklinaites – tik tuomet, pradėjus stingti, 
įbeskite į masę medinį pagaliuką. Arba 
masę galima šaldyti mažuose dubenėliuose. 
Skanaus!

16          Kūryba



Nr. 8 (450)  2016 m.  rugpjūčio  13  d.

Ledai vaikams – gerokai saldesni ir kaloringesni 

800 g braškių (gali būti ir šaldytos) 
450 g plakamosios grietinėlės 
1 indelis sutirštinto kondensuoto pieno su cukrumi 
1 didelis bananas (jo reikia būtinai – suteikia plombyro ledų 
skonį bei konsistenciją). 

Braškes triname su bananu. Atskirai išplakame grietinėlę ir 
sumaišome su kondensuotu pienu. Į šį mišinį pilame braškių – 
banano masę, gerai išmaišome ir pilstome į ledų formeles, dube-
nėlius ar kt. Paįvairinimui ant viršaus galite užberti Jūsų mėgstamų 
stambiai sulaužytų sausainių, rūgščių uogų, šokolado gabaliukų.

Šokolado ir burokėlių pyragas 
arba keksiukai 

85 g (arba visa plytelė) juodojo šokolado
200–300 g cukraus 
300 g virtų burokėlių 
240 ml aliejaus (beskonio) 
30 g kakavos miltelių 
1,5 šaukštelio kepimo miltelių 
pieniško šokolado arba glajaus viršui 
aplieti 

Įsijungiame orkaitę ir, kol ji kaista iki 
175 laipsnių, pasigaminame tešlą. Šokolado 
plytelę ištirpiname ant garų arba mikro-
bangėje. Kitame dubenyje 5 min. plakame 
kiaušinius, cukrų, vanilinį cukrų, aliejų. Su-
dedame trintuvu sutrintus burokus (burokus 
reikia sutrinti iki tyrelės. Tarkuoti, pjaustyti – 
netinka, nes iškepus labai jausis jų skonis) 
bei ištirpintą šokoladą ir perplakame. 

Tada sudedame mišinį iš miltų, druskos, 
kakavos, kepimo miltelių, ir gerai viską iš-
plakame. Kepimo formą, jei kepame pyragą, 
ištepame riebalais ir šiek tiek pabarstome 
miltais. Forma šiam produktų kiekiui ne-

turėtų būti didesnė nei 24 cm skersmens 
(nors ji gali būti kvadratinė, apvali ir pan.) 

Po 30 min. kepimo mediniu pagaliuku 
patikriname: jei tešla dar limpa prie paga-
liuko, kepame dar 10 min. Kepimo laikas 
priklauso nuo formos dydžio: jei forma ma-
žesnė, bet aukšta – keps ilgiau, jei didesnė – 
pyragas bus plonesnis ir iškeps greičiau. 
Labai svarbu neperkepti, nes pyragas gausis 
sausas. 

Jei kepsite keksiukus – kepimo laikas 
apie 20 min.: formelės mažos, tad ir iškepa 
greičiau. 

Jei tai pyragas, dar šiltą galima aplieti 
glajumi arba tirpintu šokoladu. Aš labai 
mėgstu Dr. Otker šokoladinį glajų – su-
stingsta tobulai, nėra per saldus. Jis būna 4 
rūšių – geriausiai tinka juodojo šokolado 
arba juodo ir balto šokolado glajus. Pake-
lį su šiuo glajumi pakaitiname karštame 
vandenyje ir, kai masė viduje tampa skysta, 
nukirpę kamputį greitai, nes jis labai greitai 
stingsta, apliejame. Jei nespėjate, vėl dedate 
į karštą vandenį ir, kai glajus tampa skystas, 
pilate ant pyrago. 

Kažkuo aplieti būtina – glaistas tarsi 
užrakina drėgmę viduje, tad ir atvėsęs py-
ragas nėra sausas.

Jei kepsite keksiukus, tada reikia kremo. 
Mano naujas atradimas – 300 g plakamosios 
grietinėlės, 200 g juodojo šokolado. Iš vakaro 
grietinėlėje ištirpiname šokoladą, tik jokiu 
būdu neužverdame, padedame kambario 
temperatūroje atvėsti, po to dedame bent 6 
valandom į šaldytuvą. Jei po 6 valandų masė 
per kieta plakti, atsargiai pašildome – tik 
neperkaitinkite! – ir plakame iki tobulos 
konsistencijos. Esu bandžiusi su įvairiu 
šokoladu ir grietinėle, bet, mano many-
mu, geriausias derinys – Dvaro grietinėlė 
ir juodasis Karūnos šokoladas. 

Pasidarius kremą, pasitelkite fantaziją 
ir dekoruokite keksiukus. Po to dar galima 
keksiukus apibarstyti įvairiais pabarstukais: 
cukatomis, kepintais riešutais ar kt. 

Žinoma, kremas gali būti ir visiškai 
kitoks – toks, koks jums patinka, tik jei 
gaminsite jį baltą, pvz., su maskarpone, jį 
dėti ant keksiukų reikėtų tik visiškai prieš 
valgant, nes kremas „ištraukia“ iš keksiukų 
burokų spalvą ir nusidažo rausvai.

Kūryba          17
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Nuo mažų dienų neįsivaizdavau 
savęs be bažnyčios. Mano tėvai 
veždavosi mane į Žiemelyje 

esančią evangelikų liuteronų bažnyčią, kartu 
važiuodavo ir seneliai, tėvelio tėvai. Kiek 
prisimenu, jau nuo 3-ejų metų dalyvauda-
vau pamaldose – man patiko tyliai sėdint 
bažnyčioje žiūrėti į vitražus, į aptrupėjusias 
bažnyčios lubas. Tačiau labiausiai mano 
žvilgsnį traukė altoriuje kabantis paveiks-
las „Nukryžiuotas Kristus“. Jo kūnas buvo 
sužalotas, sudarkytas, žaizdotas, o po tuo 
paveikslu buvo užrašas: Tai Aš padariau 
dėl tavęs. Ką tu padarei dėl manęs? Maž-
daug penkerių pramokau skaityti. Pirmą 
kartą perskaitęs šį užrašą nustebau... Tas 
klausimas – ką aš padariau dėl Viešpaties? –  
labai giliai įsirėžė į mano mintis ir širdį. Aš 
ne kartą buvau girdėjęs, jog Kristus mirė 
už mane, kad aš nepražūčiau, bet turėčiau 
amžinąjį gyvenimą. Vis dėlto mane kankino 
klausimas – ką aš turiu dėl Jo padaryti? Ne 
kartą uždaviau šį klausimą suaugusiems, bet 
vaikui suprantamo atsakymo negirdėjau...

Už krikščioniškas vertybes esu dėkingas 
tiek savo tėvas, seneliams, tiek ir evangelikų 
liuteronų bažnyčiai, kurią lankiau. Pamenu, 
kaip mes važiuodavome į pamaldas Žie-
melio bažnyčioje, Pakruojo rajone, nors 
patys gyvenome už keliasdešimt kilomet- 
rų, Pasvalio rajone, Vaškų miestelyje. Po 
pamaldų arba tais sekmadieniais, kada jų 
bažnyčioje nevykdavo, turėdavome susi-
rinkimą namuose. Mūsų dvasiniu vadovu 
buvo mano močiutė – ji prižiūrėdavo namų 
susirinkimo eigą: net man mažam tekdavo 
perskaityti ištrauką iš Dienos skaitinių ar 
iš Šventojo Rašto, drauge giedodavome 
giesmes iš liuteroniško giesmyno, kas nors 
perskaitydavo ištrauką arba visą Martyno 
Liuterio pamokslą, drauge melsdavomės. 
Tai būdavo dvasinis bendravimas.  

Paaugęs apie save mąsčiau kaip apie 
tikintįjį, puoselėjantį krikščioniškas verty-
bes. Vis dėlto kai pasilikdavau vienas, vis 
iškildavo mintys: Kristus dėl manęs padarė 
neįsivaizduojamai daug. Ką aš turiu dėl Jo pa-
daryti? Augau sovietmečiu, bet nebijodavau 

ROMAS TUOMINIS

Ką  aš  turiu  padaryti  
dėl  Viešpaties?

pripažinti, kad esu tikintis, nors per ateizmo 
pamokėles mokytoja ir bandė „perauklėti“. 
Nekaltinu jos, toks buvo laikmetis. 

Paveikslo istorija
Nors XVI a. vieno žymiausių vokiečių 

renesanso dailininko Matthias Grune-
vald (1475–1528) kūryba buvo panaši į 
jo amžininkų, pvz., Albrechto Diurerio, 
ji turėjo ir savitų bruožų. Tuo metu šalia 
kitų tikslų buvo domimasi ir galvojama, 
kaip anatomiškai teisingai nutapyti žmogų, 

Grunevald tarsi žingsniu buvo priekyje – 
rinkosi ne tik anatomiją, bet gilesnę mintį, 
ir jau transformavo kai kurias žmonių 
figūras, norėdamas perteikti Evangeli-
jos mintį. Dailininkas pats buvo Dievo 
žodžio paliestas, tad ir savo paveikslais 
norėjo perduoti žinią apie Jį. Viename 
iš jo paveikslų nutapytas nukryžiuotas 
Kristus, vienoje kryžiaus pusėje stovi savo 
Sūnaus gedinti Jo motina Marija, prilaiko-
ma apaštalo Jono, iš kitos pusės nutapy-
tas Jonas Krikštytojas, rodantis į Kristų –  
Dievo Avinėlį, vienintelį Gelbėtoją. Jono 
Krikštytojo pirštas sąmoningai nutapytas 
šiek tiek ilgesnis, kad būtų suprantama: į 
ką jis rodo, Tas ir yra Gelbėtojas, Mesijas. 

Dar būdamas paauglys buvau girdėjęs 
istoriją, kad Hernhuto (Moravijos brolių 
bendruomenės) įkūrėjui grafui Nikola-
jui Liudvikui Cincendorfui (1700–1760) 
pamačius tą paveikslą Viešpats prakalbo 
būtent tais žodžiais: Aš tai padariau dėl 
tavęs. Ką tu padarei dėl manęs? Ši istori-
ja paplito po to meto pasaulį ir pasiekė 
daug kraštų, tarp jų ir Latviją bei Lietuvą. 
Vienas iš Latvijoje gyvenusių dailininkų, 
išgirdęs šią istoriją, nutapė to paveikslo 
kopiją, tik šiek tiek savaip interpretuoda-
mas: jame nebėra Marijos ir Jono Krikš-
tytojo, yra tik dėl žmonijos nuodėmių 
sužalotas, sužeistas Kristus. Kaip tik to 
paveikslo, kuris ir anatominiu požiūriu 
gerai nutapytas, vaizdas tarsi užsifiksavo 
mano sieloje, mano širdyje, mano akyse. 
Aš mačiau du dalykus: gerą meno kūrinį 
ir Evangelijos mintį.

Pasirinkimų kryžkelėje 
Paauglystėje mokiausi sporto moky-

kloje, galvojau būti sportininku – buvau 
pakviestas į Kauno „Granito“ rankinio dub- 
lerių komandą. Bet dėl patirtų traumų ir 
kitų sveikatos problemų sporto teko atsisa-
kyti. Be to, domėjausi daile. Rygoje gyveno 
močiutės sesuo su vyru, kuris buvo Dailės 
akademijos dėstytojas, tad nuo mažų dienų, 
kai vasaromis pas juos nuvažiuodavau, jis 
mane mokydavo dailės: piešimo, tapybos, 
pasaulio suvokimo, kaip matyti spalvas – 
daugybę spalvų ten, kur įprastai matai tik 
vieną spalvą... Dailininkas, žiūrėdamas į 
baltą popieriaus lapą mato 100, gal net 1000 
atspalvių... Dailė man patiko, tad svarsčiau 

Kuršėnų „Tiesos žodžio“ bažnyčios pastorius Romas Tuominis
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ir galimybę būti dailininku, norėjau žvelgti 
į pasaulį per spalvas, per formas... 

     Man siūlė važiuoti gyventi į Latviją, 
į Rygą, ir ten studijuoti Dailės akademijoje, 
kur dėstytoju dirbo dėdė. Bet turbūt nu-
galėjo jaunatviškas maksimalizmas, o gal 
ir išdidumas, tad nusprendžiau mokytis 
Vilniaus Dailės akademijoje, kad kitiems 
neatrodytų, jog Rygoje studijuoju dėl dėdės 
protekcijos, t. y. kad įstojau per pažintis. 
Man norėjosi visko siekti savo jėgomis – 
jaučiausi stiprus ir užtikrintas, kad galiu 
kažką padaryti pats. Bandymas mokytis 
Vilniuje buvo ir sėkmingas, ir nesėkmingas. 
Akademijos rektorius ir dėstytojai, pamatę 
mano dailės darbus, pasakė: „Viskas ge-
rai, tu, vaikine, gali įstoti, bet šiais metais 
jau truputėlį pavėlavai... Galėsi stoti kitais 
metais.“ Kadangi nenorėjau būti paimtas į 
tarybinę armiją, reikėjo būtinai įstoti į kokią 
nors aukštąją mokyklą. Tuo metu mokiausi 
sporto mokykloje ir taip pat buvau praėjęs 
kelių mėnesių karinės parengties stovyklą, 
todėl nemačiau prasmės eiti į armiją ir vėl 
kartoti tą patį. Į Vilniaus Dailės akademi-
ją pavėlavau, tad nusprendžiau važiuoti į 
Šiaulius ir pradėti mokytis ten. Atvažiavau, 
pateikiau dokumentus, įstojau, pradėjau 
mokytis – viskas vyko sklandžiai. Galvojau, 
kad po metų grįšiu į Vilnių ir ten pradėsiu 
rimtas studijas. Bet atsitiko kitaip... 

         Naujas gyvenimo puslapis
Įstojęs mokytis, Šiauliuose išsinuomo-

jau nedidelį kambarį, kuriame gyveno dar 
vienas studentas, taip pat mokęsis Šiaulių 
pedagoginiame institute. Jis neseniai išgirdo 
Evangeliją apie gyvą ir prisikėlusį Kristų, 
turėjo Šventąjį Raštą. Man buvo labai keista, 
kad žmogus, visą laiką buvęs ateistu, dabar 
taip gyvai kalba apie Kristų... Kai pradėjome 
diskutuoti, pasakiau jam, kad apie Dievą 
girdėjau daugelį metų, iki pat šios dienos 
Jam meldžiuosi, skaitau Šventąjį Raštą ir 
žinau daugiau, nei jis man gali papasakoti. 
Jis pasakojo savo išgyvenimus, ir ta gyvybė, 
tekėjusi iš jo širdies, palietė mane. 

Po kelių savaičių atvažiavo tikintis jo 
draugas, jie giedojo giesmes – kitokias, nei 

kad mes giedodavome liuteronų bažnyčioje. 
Jie pasiūlė man pasimelsti, kaip jie sakė, 
atgailos malda. Aš daug kartų prieš Dievą 
buvau atgailavęs, bet ši atgailos malda buvo 
kitokia. Meldėmės atsiprašydami ir atgai-
laudami už netikėjimą ir buvusį gyvenimo 
būdą, ir pašvęsdami savo gyvenimą Jam. Jei 
manęs paklaustumėte, ar tikėjau Dievu iki 
tos dienos, atsakyčiau – taip, aš tikrai tikėjau 
Dievu. Ateizmas manęs neviliojo, ir jei būtų 
kas paklausęs, ar Dievas yra, man buvo 
visiškai aišku – Jis yra. Kitas klausimas –  
kiek aš Jį pažįstu?       

Susitikimas su šiais studentais tarsi at-
vėrė naują gyvenimo puslapį. Po tos maldos 
ir pokalbio supratau, kad Dievas tikrai yra 
gyvas ir aš galiu su Juo bendrauti – ben-
drauti iš širdies į širdį, iš gelmės į gelmę. Šis 
patyrimas man buvo naujas. Iki tol mąstant, 
ką aš galėčiau, Dieve, padaryti, kad tai būtų 
užskaityta, įvardinta kaip tarnavimas Tau, 
kaip darbas dėl Tavęs, kildavo įvairių idėjų: 
pvz., padaryti kokį 1000 kryžių ir nuvežti 
juos į Kryžių kalną, maniau – tada jau būsiu 
daug dėl Dievo padaręs... Taip pat mąsčiau, 
kad gal Dievui labiau patiksiu, jei atsisa-
kyčiau kokio maisto, tad buvau atsisakęs 
mėsos produktų, pradėjau tik žolytes valgyti, 
galvojau, kad gal taip dvasingesnis tapsiu... 
Ta mano desperacija, ieškant atsakymo į 
man vis iškildavusį klausimą, buvo labai 
didelė, bet aiškaus atsakymo, ką reikėtų 
daryti, neradau. 

Tačiau po susitikimo su tikinčiais stu-
dentais, po atgailos maldos pamačiau, kad 
Šiauliuose yra ir daugiau Dievo paliestų, 
tikinčių žmonių. Buvau pakviestas į ne-
didelį namų susirinkimą, kur rinkdavosi 
ir melsdavosi kelios merginos. Suvokiau, 
kad, ko gero, tas atgimimo, pasišventimo 
ir tikėjimo kelias prasideda nuo čia. Čia 
yra ta vieta, tas laikas ir žmonės, su kuriais 
bendraudamas suprasiu, ką toliau daryti. 
Iki tol dar lankiausi evangelikų liuteronų 
bažnyčioje – ir šiandien apie juos kalbu 
su pagarba. Vertinu ir esu dėkingas už tą 
pamatą, tą auklėjimą, kuris per tėvus ir 
senelius buvo man suteiktas. 

Tarnystė bažnyčioje
1991 m. Šiauliuose susikūrė evangelinė 

tikinčiųjų bendruomenė „Tiesos žodis“. Po 
kurio laiko tapau vienos namų grupelės va-
dovu: viename susirinkime buvo pristatyti 
keli būsimi namų grupelių vadovai, tarp 
kurių buvau ir aš. Žmonės galėjo prieiti prie 
norimo vadovo – taip turėjo susiburti naujos 
namų grupelės. Tąkart, kai prie manęs priėjo 
keliasdešimt žmonių, šiek tiek išsigandau. Iki 
tol mąsčiau, kad apie Dievą žinau nemažai, 
bet jau pirmame namų susirinkime, atrodė, 
pasakiau viską, ką žinojau apie Jį, ir išsigan-
dęs galvojau, ką reikės pasakoti kitą susi-
rinkimą... Štai tuomet ir suvokiau, kad tai 
ir yra būdas, kaip aš galiu tarnauti Dievui –  
supratau, kad galiu dalytis savo tikėjimu 

Buvau laimingas, kad atradau 
atsakymą – kad galiu kažką 
daryti dėl Viešpaties, galiu 
kalbėti apie Kristų.

„
“

Nukelta į 20 p.

Matijas Griunevaldas „Nukryžiuotas Kristus“ (1512–1516)
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su mažiau apie Dievą žinančiais, mažiau 
patyrusiais žmonėmis. Čia ir prasidėjo 
naujas etapas, kuris iš vienos pusės mano 
širdžiai buvo lengvesnis, nes aš pradėjau 
suprasti tą vidinį, širdies kelią, pradėjau 
suprasti, kokiu būdu Kristus yra kelias, 
tiesa ir gyvenimas. Bet drauge išgyvenau 
tam tikrą konfliktą: tai kokia vieta mano 
gyvenime yra dailei, tapybai, su ja susiju-
siems planams? 

Vis dėlto nieko nekeičiau, mokiausi 
toliau ir stengiausi mokytis maksimaliai 
gerai – iš visų disciplinų gaudavau aukš-
čiausius įvertinimus. Kodėl? Ne tik savo 
gyvenimą naujai pašventęs Dievui, bet kur 
kas seniau suvokiau, kad, darydami ką nors 
gero ir gerai, darome tai Dievui. Tad jei 
mokomės ar dirbame, turime tai daryti 
maksimaliai sąžiningai ir gerai. Todėl ir 
vidurinę mokyklą baigiau labai gerai. Ta-
čiau viduje ėmė kilti dvejonės: ar aš tikrai 
eisiu tuo keliu? Ar tikrai gyvenimą skirsiu 
dailei? Mano mintys keitėsi... Supratau, kad 
Dievas tikriausiai kviečia į dvasinę tarnystę... 
Dvejonių buvo nemažai. 

Skaitydamas Šventąjį Raštą, pradėjau 
matyti skirtingas Rašto vietas, kurios kal-
bėjo apie dvasinę tarnystę ir dvasininko 
gyvenimą. Jos man tarsi atgydavo, jaudin-
davo mane kur kas labiau nei kitos. Nesi-
stengiau kaip nors nukreipti savo širdies ir 
minčių ar įtikinti save, kad galbūt reikėtų 
eiti tuo keliu. Kiekvieną kartą, kai iškildavo 
sudėtingi vidiniai klausimai, sakydavau: 
„Dieve, aš galiu gilintis ir į dailės sferą, ir 
eiti dvasininko keliu. Kur man pasukti?“ 
Dievas kalbėjo tiek per Šventąjį Raštą, tiek 
per skirtingų žmonių, skirtingais laikais ir 
skirtingose vietose – tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje – liudijimus, kad Jis numatęs 
man dvasininko kelią. Tai aš išgyvenau ir 
savo viduje. 

Nelengva naujos 
bendruomenės pradžia 
Kuršėnuose
Naujas gyvenimo etapas prasidėjo, kai 

buvo nuspręsta steigti naujas bendruomenes 
Šiaulių regione. Buvau pasiųstas į Kuršėnus –  
kad čia padėčiau įkurti naują evangelišką 
bendruomenę. 

Pati pradžia buvo sudėtinga. Į Kuršėnus 
važinėti pradėjau dar būdamas studentas. 
Paskaitų būdavo labai daug, nes mokėmės 
trijų specialybių: braižybos, dailės ir darbų. 
Kartais paskaitose sėdėdavome net 12 va-
landų, o grįžus namo taip pat dar reikėjo 
daug mokytis, atlikti daug tapybos ir kitokių 
darbų. Norėjau mokytis gerai, tad laikas 
miegui dar labiau sutrumpėdavo... O kur 
dar tarnystė tikinčiųjų bendruomenėje – 
užimtumas buvo be galo didelis.  

1991 m. tarnystė Kuršėnuose prasidėjo 
nuo evangelizacinio renginio Kultūros na-
muose, kurio pabaigoje kvietėme žmones 
atgailos maldai. Atrodė, kad žmonės buvo 
pasiruošę pakilti nuo kėdžių ir ateiti į priekį 
melstis, bet pirmasis išbėgo psichikos sutri-
kimų turintis, mieste gerai žinomas žmogus, 
tad visi kiti, kurie jau buvo beateiną, taip ir 
liko sėdėti savo vietose... Kitą savaitę, po to 
pirmojo evangelizacinio renginio, į nedidelę 
išnuomotą salytę atėjo tik dvi močiutės: 
viena norėjo išgyti nuo epilepsijos, o kita 
atėjo tiesiog pasižiūrėti. Aš pasimeldžiau 
už tą ligotą moterį – vėliau sužinojau, kad 
ji išgijo, bet kitą kartą neatėjo nė viena. 
Prasidėjo nelengvas kelias: melsdavausi, 

pasninkaudavau, kartais vienam kitam 
žmogui Kuršėnuose papasakodavau apie 
Kristų, vėliau dėdavau skelbimus į vietinį 
laikraštį, įrašiau keletą radijo laidų, kurios 
buvo transliuotos per vietinį radiją. Vieni 
žmonės pamatė skelbimus laikraštyje ir 
atėjo pasižiūrėti, tada jie pakvietė savo pa-
žįstamus, tie papasakojo dar kitiems. Tai ir 
buvo bendruomenės užuomazgos. 

Pati bažnyčios pradžia tikrai buvo ne-
lengva: buvo daug klausimų, daug įvai-
riausių problemų... Lankiau tikinčiuosius 
namuose, melsdavausi už tuos, kuriems 
buvo reikalinga malda, aiškinau Šven-
tojo Rašto tiesas, kiek pats jas supratau. 
Kartais maldos ir pokalbiai užsitęsdavo, 
nes, atsakius į vieną klausimą, jų kildavo 
daugiau... Buvo Lietuvos nepriklausomybės 
pradžia – sudėtingas laikas: kartais auto-
busai važiuodavo, kartais nevažiuodavo, 
kartais tekdavo autobuso palaukti ir kelias 
valandas. Vakarais mažytė Kuršėnų autobu-
sų stotis būdavo užrakinta, tad laukdavau 
lauke, žiemos metu kartais būdavo 25 ar 
30 laipsnių šalčio. Ne visada šiltesnius 
drabužius apsivilkdavau... Kartais būda-
vo, kad lauke spaudžia šaltukas, o 22 val. 
atėjęs į stotį sužinai, kad važiuoti turėjęs 
autobusas nevažiuoja, reikia laukti iki 23 
val., bet ir tas nevažiuoja, tad reikia laukti 
iki 24 val. Galiausiai atvažiavus autobusui 
būdavau taip sušalęs, kad galvodavau, ar 
pavyks sulenkti kojas ir įlipti į autobusą... 
Kartais būdavo net sunku pasakyti, kur aš 
važiuoju, bet vairuotojas suprasdavo, kad 
greičiausiai iki Šiaulių. Autobuse kiek atšil-
davau, bet Šiauliuose būdavau naktį, prieš 
1 val. – miesto autobusai jau nevažinėja, o 
važiuoti taksi nėra pinigų, tad maždaug 5 
km parkulniuodavau pėsčiomis iki nuo-

Ką  aš  turiu  padaryti  dėl  Viešpaties?

 Išgelbėjimo žinia yra 
daugiausia, ką galiu 
žmogui duoti. Tai pats 
brangiausias dalykas, prieš 
kurį nublanksta visa kita...

„

“

Atkelta iš 19 p.

Atokioje sodyboje prieš 8 metus įkurtas reabilitacijos centras vyrams
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mojamo buto... Dažnai tai būdavo savai-
tės vidury... Prisimenu, kai nejausdavau 
nei rankų, nei kojų, nei ausų... Tuo metu 
kildavo įvairiausių klausimų: ar Dievui 
reikalingos tokios aukos? Bet aš buvau 
laimingas, kad atradau atsakymą – kad 
galiu kažką daryti dėl Viešpaties, kad galiu 
kalbėti apie Kristų. O tie nepatogumai 
nebuvo labai reikšmingi...

Bute taip pat būdavo šalta, kartais ne-
būdavo ir karšto vandens, o kojas būtinai 
reikėjo atšildyti, tad kartais tiesiog įjungdavau 
orkaitę ir kojas įkišdavau į orkaitę, kad jos 
šiek tiek atšiltų... O apie kokią 3 val. nakties, 
kai jau šiek tiek atsigaudavau, dar sėsdavau 
prie savo mokslų, peržiūrėdavau, ką turėsiu 
atsiskaityti... Paskaitos prasidėdavo 8 val. ryto, 
o paskaitų aš nepraleidinėdavau... Tad šiek 
tiek nusnaudęs eidavau į paskaitas ir vėl – į 
priekį... Tai buvo sunkios, bet geros dienos. 
Džiaugiausi, kad galiu ką nors daryti dėl 
Dievo, kad Evangelija, Dievo žodis gali plisti. 
Tuo metu jau buvo aišku, kad Evangelija, 
išgelbėjimas yra svarbiausi dalykai gyvenime. 
Išgelbėjimo žinia yra daugiausia, ką galiu 
žmogui duoti. Tai pats brangiausias dalykas, 
prieš kurį nublanksta visa kita... 

Dar besimokydamas institute gavau 
tikrai puikų pasiūlymą dirbti Suomijoje, 
Helsinkyje, prestižinėje restauravimo įmo-
nėje. Nors man siūlė tikrai gerą atlyginimą, 
bet ir šioje kryžkelėje pasirinkau tarnavimą 
Dievui. Galbūt kažką praradau, gal kažko 
netekau, bet širdis buvo rami – žinojau, 
kad einu keliu, kuriuo mane veda Dievas.  

Noras būti Dievo indais 
Bendruomenė Kuršėnuose po truputėlį 

augo, prisijungdavo įvairių žmonių, kai 
kurie turėjo akivaizdžių priklausomybių. 

Nenoriu įspūdingų 
dalykų, noriu eiti galbūt ir 
nedideliais žingsniais, bet 
atsiliepti į Dievo kvietimą. 

„
“

Jau 1995 m. pradėjau mąstyti, kaip tokiems 
žmonėms padėti. Darėme daug ką: turė-
jome nedidelį butuką, kuriame leidome 
apsigyventi nuo alkoholio priklausomiems 
žmonėms, su jais kalbėdavomės, už juos 
melsdavomės, atnešdavome jiems maisto, 
sudarydavome sąlygas pabūti vienumoje, 
kur galėtų apmąstyti gyvenimą ir galbūt 
nuspręstų nebevartoti alkoholio... Kai kurie 

iš jų kelias dienas, savaites ar net mėnesį ne-
vartodavo, bet vėliau vėl pradėdavo vartoti. 
Mes juos vėl parsivesdavome iš gatvės, jie 
gailėdavosi, bet ratas vėl sukosi iš naujo... 
Teko kalbėtis ir su keliais Lietuvos mastu 
žinomais gabiais muzikantais – jie atvėrė 
širdis Dievui, su ašaromis akyse išreiškė 
norą būti laisvi nuo šios priklausomybės 
ir sekti Dievu... Galvojome, ką daryti, kaip 
tokiems žmonėms padėti? Tuo metu jau 
vis išgirsdavau apie reabilitacijos centrus 
užsienyje, bet įkurti panašų centrą čia, 
Kuršėnuose, neturėjome jokių finansinių 
galimybių. Ir tik praėjus nemažai metų, 
kartu su bendruomene pradėjome mąstyti 
ir kurti socialines veiklas nuo alkoholio, 
narkotikų ar azartinių lošimų priklauso-
miems žmonėms. Atėjus laikui, atsirado 
pajėgumų, išteklių ir galimybių įkurti ir 
Vaikų dienos centrą. 

Kai pradėjome socialines veiklas, at-
sirado ir šiokių tokių nepatogumų, nes 
į bažnyčią ateidavo ne visai gražiai at-
rodantys ar skaniai kvepiantys žmonės. 
Bendruomenė susidūrė su iššūkiais, kurių 
iki tol nebuvo – reikėjo mokytis priimti 
visuomenės atstumtus žmones. Kai ku-
riems tikintiesiems tai buvo suklupimo 
akmuo, kitiems tai buvo naujas iššūkis, su 
kuriuo jie susitvarkė – sugebėjo priimti 
kitokius žmones.  

Socialinė veikla
Beveik prieš 8 metus įkūrėme reabilita-

cijos centrą vyrams. Vėliau kelis adaptacijos 
namus baigusiems reabilitacijos progra-
mą. Džiaugiuosi, kad dauguma baigusių 
šią programą vyrų iki šios dienos gyvena 
blaiviai.  

Šiandien, žiūrėdamas į tų žmonių gy-
venimo pokyčius, džiaugiuosi matydamas 
tokius vaisius – ne vienas iš tų žmonių dabar 
yra padrąsinimas net ir, atrodytų, gražiai ir 
gerai gyvenantiems. Tai didelis stebuklas: 
žmogus, buvęs, atrodytų, visiškame gyve-
nimo dugne, šiandien padeda tokiems pat 
ar panašiems į save, jie sukuria šeimas, kitų 
šeimos yra atstatomos...

Tiek priklausomybių turintys žmonės, 
tiek vaikai ar jaunuoliai, gyvenantys sudė-
tingose šeimose, mūsų įkurtuose centruo-
se pamato naują gyvenimo pavyzdį, įgyja 
naujos gyvenimo patirties. Nemažai šių 
tarnysčių gimė kaip atsakymas į klausimą: 
Ką aš galiu padaryti dėl Kristaus? Galbūt 
tai labai mažas indėlis, gal tik garstyčios 
grūdas ar tikrųjų dalykų šešėlis, bet tai jau 
yra mano, kaip asmens, atsakymas, ką aš 
galiu padaryti dėl Kristaus. Nemanau, kad 
padariau labai daug ir negalvoju apie save 
kaip apie žmogų, kuris padarys ką nors 
įspūdingo... Nenoriu įspūdingų dalykų, 
noriu eiti galbūt ir nedideliais žingsniais, 
bet atsiliepti į Dievo kvietimą. 

Dievas mums suteikė gyvenimą, davė 
savo Sūnų kaip išgelbėjimą ir amžinąją 
viltį. Kaip mes atsiliepiame į Dievo pašau-
kimą? Jeigu ir tavo širdyje kyla klausimas 
ar dvejonės, jei supa nežinia, siūlau tau 
pasielgti taip, kaip padariau aš – atsiklaup-
ti ant kelių ir paklausti: „Dieve, kuriuo 
keliu man eiti?“ 

Esu girdėjęs tokį pasakymą: „Jei neži-
nai kelio, atsiklaupk ant kelių...“ Manau, 
kad ir mes taip galime pradėti eiti – tai 
nuolatinis pokalbis su Dievu, su mūsų 
Kūrėju, nuolatinė malda. Kai atsiliepiame 
į Jo kvietimą, mes išgyvename pilnatvę 
ir vidinį žinojimą, kad darome tai, ką ir 
turime daryti, – Dievas pripildo mūsų 
gyvenimą.

Bažnyčios patalpose veikia dienos centras vaikams



Nr. 8  (450)  2016 m.  rugpjūčio  13  d.22          Pažintis

Andriau, įkūrėte jaunimo or-
ganizaciją, kurią pavadinote 
Unity team – Vienybės ko-

manda. Kokia jūsų vizija ir tikslai? 
Labai norėtųsi, kad mes, krikščionys, 

evangelikai, glaudžiau susijungtume Kristuje ir 
darbuotumės Lietuvoje kaip viena komanda, 
dalintumės resursais, nesivaržydami tarpusa-
vyje darytume tai, kam esame pašaukti ir ką 
galime daryti geriausiai. Mes remiamės šiais 
Jėzaus žodžiais: Iš to visi pažins, kad esate mano 
mokiniai, jei mylėsite vieni kitus (Jn 13, 35).

Jėzus sakė, kad Jo mokinius pažins ne 
iš jų surengtų evangelizacijų, ne iš stebuklų 
ar išlaisvinimų, bet iš tarpusavio meilės. 
Žmonės yra skirtingi: kiekvienas turime 
savų keistenybių ir nukrypimų, tad kai kurie 
patiria patyčias ar ignoravimą. Kartą į mūsų 
organizuotą renginį atėjo dvi netikinčios 
merginos. Jos pamatė tarp mūsų ir savo 
bendraklasį, kurį laikė keistuoliu. Tai, jog 
čia susirinkę žmonės elgėsi su juo kaip su 
lygiaverčiu, jo neatstūmė ir neignoravo, 
joms buvo didžiausias įrodymas, kad mūsų 

Kristaus  mokinius  pažins  iš 
tarpusavio  meilės
Siūlome susipažinti su nevyriausybine jaunimo organizacija „Unity 
Team“ (Vienybės komanda), kurios idėjinį branduolį sudaro Kauno 
krikščionių bažnyčios jaunimas. Kalbiname vieną šios organizacijos 
įkūrėjų Andrių Karkauską ir jo brolio žmoną Eriką Karkauskienę. 

skelbiama žinia yra tikra. Jas tai sužavė-
jo net labiau nei skambėjusios giesmės ar 
pamokslas. Tarpusavio pagarba ir meilė, 
vienybė – tai yra reikšminga Dievo akyse, 
tai pastebi ir žmonės. 

Velnias vadovaujasi principu „skal-
dyk ir valdyk“, tad ir susipriešinimas tarp 
bendruomenių yra jo darbas. Mes tikime, 
kad ši Dievo į mūsų širdis įdėta misija – 
suvienyti krikščionis – yra labai svarbi. Juk 
visi darbuojamės Viešpaties laukuose: vieni 
„augina pomidorus“, kiti – „agurkus“, treti 
gal „persikų medžius“ prižiūri, bet visi dar-
buojamės viename Viešpaties karalystės 
lauke. Tad būtų gerai, kad ir mąstytume 
ne tik apie savo „lysvę“, neapsitvertume 
tvoromis, bet matytume visą lauką. Jei kas 
turime daugiau „laistytuvų“ ar „kastuvų“, 
dalintumės jais, padėtume vieni kitiems. 
Tokia yra mūsų komandos vizija. 

Kada prasidėjo jūsų tarnavimas? Kaip 
sekasi šią viziją įgyvendinti?

Unity tarnavimas prasidėjo maždaug 
prieš 10 metų. Tuomet dar buvome naivūs 
paaugliai. Jau tada tikėjome šia misija, bet 
pamatėme, kiek daug bažnytinės politikos... 
Po dvejų metų vos nenusviro rankos daryti 
ką nors bendrai, nes, jei rengi kokį renginį 
ar konferenciją, bendruomenės klausia: „O 
kas dar dalyvaus?“ Jei pasakai, kad dalyvauja 
ta bažnyčia, kokios 3 atsisako dalyvauti, jei 
dalyvauja kita bažnyčia, tai nedalyvaus kitos 
5, o jei ana nedalyvauja, tai nedalyvaus 15... 
Pamatėme, kaip sunku įveikti mentalitetą 
„čia mano“, „čia mūsų“... 

Mes nusprendėme nežaisti tokių poli-
tinių žaidimų ir melstis už visą Lietuvą, už 
kiekvieną bendruomenę ir, jeigu kur kviečia 
ar prašo pagalbos, visuomet stengiamės 
padėti. Įkūrę šią organizaciją supratome, 
kad siekti vienybės nebus lengva, bet tikime, 
kad su Kristumi, Dievui vedant, nieko nėra 
neįmanoma. Jau vyksta kai kurie renginiai, 
kuriuos organizuoja kelios bendruomenės 
(pvz., Vilties festivalis, Lyderystės konfe-

rencijos, Prabudimo dienos), įkurtas XFM 
radijas, kuriame darbuojasi žmonės iš skir-
tingų bendruomenių. Be supratimo, kad visi 
darbuojamės dėl Viešpaties, būtų sudėtinga.  

Kas yra Unity team: bažnyčios jauni-
mo tarnavimas ar daugiau?

Nuo pat pradžių mąstėme plačiau. Orga-
nizacijos branduolį sudaro Kauno krikščionių 
bažnyčios jaunimas, bet mūsų organizuoja-
muose renginiuose dalyvauja jaunuoliai iš 
įvairių bendruomenių. Rengėme Šlovinimo 
vakarus, kuriuose dalyvavo 5 ar net 7 skirtin-
gų bendruomenių tikintieji. Į organizuojamas 
stovyklas taip pat visuomet kviesdavome 
skirtingų bendruomenių jaunimą. 

Papasakokite plačiau apie stovyklas. 
Visus renginius organizuojame siekda-

mi perteikti Evangeliją, Kristaus išgelbėjimo 
žinią, jaunimui. Tos stovyklos buvo tiesiog 
platforma tikintiesiems atvažiuoti ir tar-
nauti. Stovyklas reklamuodavome plačiai: 
mieste, viešojo transporto stotelėse, kabin-
davome plakatus, dėdavome skelbimus ir 
internetinėje erdvėje (įvairiuose portaluose 
ir socialiniuose tinkluose), ragindavome 
krikščionis atvykti su netikinčiais drau-
gais. Mes kviečiame jaunuolius iš skirtingų 
bendruomenių, sudarome jiems sąlygas 
atsivežti į stovyklas netikinčius draugus ir 
jiems tarnauti, pasakoti apie Kristų, o po to 
nusivesti į savo bendruomenę. 

Mūsų organizacijos užduotis – sudaryti 
terpę jauniems žmonėms tarnauti. Į pirmą-
sias mūsų rengtas stovyklas atvažiuodavo 
daug netikinčių žmonių, tiesiog gatvėje 
pamačiusių skelbimą, – tokių kartais būdavo 
net apie 50 proc. Tai žmonės, kurie stovyklos 
metu pirmą kartą išgirdo apie Jėzų.

Kaip suvaldydavote situaciją?
Dievui tai turbūt rūpėjo labiau nei 

mums, ir Jis suteikdavo išminties, kaip 
spręsti problemas, kaip, tarkim, pasiekti, 
kad vaikinai ir merginos miegotų atskirai 
ir pan. Organizuodavome apsaugą, nes 
buvo bandymų atsivežti „žolės“ ar pan. 
Tačiau, ačiū Dievui, nė viename renginyje 
nebuvo chaoso, muštynių ar kitų negerų 
dalykų. Dievas liejo savo malonę, ir pasku-
tinę stovyklos dieną, kai vykdavo pamaldos 
ir nuskambėdavo kvietimas atgailauti ir 
priimti Kristų, beveik visi iki tol netikėję 
jaunuoliai išeidavo į priekį atgailai ir pa-
kviesdavo Kristų į savo gyvenimą. 

Kokia būdavo jūsų stovyklų programa? 
Ar būdavo kokių diskusijų, Rašto studijų? 

Andrius: Mūsų stovyklų programa bū-
davo kiek kitokia, nei kitose krikščioniškose 
stovyklose. Kaip labai išalkusiam, išbadė-
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jusiam žmogui negalima iškart patiekti 
cepelinų, kumpio ar lašinių, taip ir dvasiškai 
alkanam žmogui reikia patiekti dvasinio 
maisto labai mažomis porcijomis. Tai pa-
tvirtino ir mūsų pačių praktika: kai žmogui 
iškart pasiūlydavome nemažai pamokslų, 
stipraus dvasinio maisto, tuomet sulaukda-
vome gan stiprios atmetimo reakcijos. Vėliau 
suvokėme, kad netikintys žmonės yra labai 
dvasiškai alkani – jų dvasiniai „skrandukai“ 
labai susitraukę, tad pradžioje gali tik „dva-
sinio jogurto“ ar „paprastos duonos“ šiek 
tiek pasiūlyti. Tad stovyklose dvasinį maistą 
„dozuodavome“: pirmą dieną, tik atvažia-
vus, nuskamba kokia viena Rašto citata, 
viena giesmė. Organizuodavome įvairius 
žaidimus, seminarus jaunimui aktualiomis 
temomis, pvz., kaip pasirinkti specialybę, 
apie vaikinų ir merginų santykius, kaip 
rasti antrąją pusę ir pan. Kiekvieną dieną 
didindavome dvasinio maisto dozę, o pas-
kutiniąją dieną, sekmadienį, vykdavo jau 
normalios pamaldos: šlovinimas, malda, 
pamokslas ir kvietimas priimti Kristų. Per 
tas kelias stovykloje praleistas dienas ilgą 
laiką badavęs žmogus po truputį paragauda-
vo dvasinio maisto, o toliau mes skatinome 
jungtis prie bendruomenių, lankyti kokią 
nors bažnyčią – daug jaunuolių įtikėjo, įsi-
jungė į bendruomenes, pradėjo tarnauti... 
Tai nuostabus Dievo darbas.

Erika: Labai džiaugiamės ir dėkojame 
Dievui, kad stovyklose, kuriose dalyvaudavo 
beveik tiek pat tikinčių ir netikinčių jau-
nuolių, tikintys žmonės darydavo didesnę 
įtaką, kad nebuvo atvirkščiai...

Kokios dar bažnyčios dalyvauja jūsų 
organizacijos veikloje?

Andrius: Vieni pagrindinių rėmėjų, pa-
dedantys mums viskuo, kuo gali, yra Kauno 
krikščionių bažnyčia, aktyviai dalyvauja ir 
savo resursais dalijasi Laisvųjų krikščionių 
bažnyčia, Klaipėdos Miesto bažnyčia, kelios 
Vilniaus ir Kauno baptistų bendruomenės, 
metodistų bendruomenė Kaune... Mes atviri 
ir kviečiame visus norinčius dalyvauti, tar-
nauti, prisidėti...

Erika: Įdomu, kad pernai vasarą organi-
zuojant stovyklą norėjo prisidėti žmonės net 
ne iš tų bendruomenių, su kuriomis paprastai 
mes bendraujame... Tiesiog kreipėsi pavieniai 
žmonės, kurie norėjo prisidėti ir patarnauti. 

Andrius: Unity team nėra bažnyčia, tai –  
organizacija, vienijanti skirtingų krikščio-
niškų bendruomenių jaunimą. Mes norime 
perteikti Kristaus žinią, daryti įtaką savo 
amžiaus žmonėms visoje Lietuvoje. Bažnyčia 
yra labai reikalinga, tarnavimas jaunimui 
neatstos pačios bendruomenės. Bažnyčioje 
mes augame, čia susiduria skirtingos kar-
tos, turinčios skirtingos patirties, jaunimas 
gali patarnauti vyresniems žmonėms, ir 
atvirkščiai. Mes raginame jaunuolius lankyti 
susirinkimus, namų grupeles, kur renkasi 
įvairaus amžiaus žmonės, aktyviai dalyvauti 
jų pasirinktos bažnyčios veikloje, būti tais 
aktyviais „akmenimis“, kurie tarnauja, veikia, 
statydina bažnyčią. 

Ar jūsų veikloje dalyvauja bendrijos 
Tikėjimo žodis tikintieji?

Esame drauge dalyvavę Vilties festivalyje. 
Keli Kauno bažnyčios Tikėjimo žodis jau-
nuoliai yra dalyvavę mūsų stovyklose kaip 
dalyviai, kaip poilsiautojai, bet ne kaip tarnau-
tojai. Gal kiek aktyviau įsijungia vilniečiai... 

Bet dažniausiai jūsiškiai jėgas sutelkdavo į 
jūsų bendrijos organizuojamas stovyklas.

Esu girdėjusi apie jūsų rengiamus 
renginius kavinėse. Ar tai evangelizaciniai 
renginiai? 

Andrius: Taip, mes rengiame renginius 
ir kavinėse. Į kai kuriuos iš jų ateidavo net 
30–40 netikinčių žmonių. Į tokius renginius 
raginame tikinčiuosius atsivesti savo netikin-
čius bendradarbius, draugus... Nepalikime 
jų vienų, ateikime su jais drauge ir pabūkime 
krikščioniškame renginyje. Tikintys žmonės 
tokiame renginyje gali bendrauti su netikin-
čiaisiais, perduoti jiems Kristaus žinią.

 Būkime aktyvūs ir į viską žiūrėkime 
kiek plačiau – išeikime iš bažnytinių ribų, 
aktyviai dalyvaukime visuomenės gyvenime. 
Juk ir Kristus bendravo su labai skirtin-
gais žmonėmis, net ir su muitininkais ar 
paleistuvėmis. Jis dalyvavo ir vestuvėse, 
ne tik pamaldose sinagogoje. Jėzus ėjo į 
gatves, į paplūdimį prie ežero, eidavo ten, 
kur yra žmonių. Tad ir krikščionis neturėtų 
užsidaryti tik savo bažnyčioje.

Kai kurių jau ilgą laiką mūsų bažnyčią 
lankančių jaunuolių tėvai nė karto nebuvo 
bažnyčioje, bet atėjo į kavinėje organizuo-
tą kalėdinių giesmių vakarą „Tyli naktis“, 
kuriame skambėjo Evangelija, giesmės ir 
veikė Dievo Dvasia. Tokie renginiai suteikia 
žmogui progą neutralioje, nebažnytinėje 
aplinkoje pažinti Kristų.  

Erika: Kalėdos, Velykos – visame pa-
saulyje švenčiamos krikščioniškos šventės, 
tad reikia išnaudoti šias progas ir parodyti, 
kuo mes tikime, supažindinti žmones su 
tuo, ką jie švenčia... 

Ar renginius rengiate tik tam tikromis 
progomis, ar ir kitu metu?

Andrius: Stengiamės pasinaudoti įvai-
riomis progomis. Jei šalyje ar net visame 
pasaulyje švenčiama kokia šventė, tą progą 
išnaudojame ir mes... Pavyzdžiui, vykstant 
krepšinio čempionatui kviečiame jaunuo-
lius žiūrėti krepšinį per didelį ekraną, o po 
to pakviečiame susirinkusius į kitą dieną 
vyksiantį diskusijų, šlovinimo vakarą ar 
tiesiog sekmadienį į bažnyčią. 

Organizuodavome Krepšinio šešta-
dienius – susirinkdavome vaikinai tiesiog 
žaisti krepšinį, o po to pakviesdavome į 
vakare vykstančius tarnavimus jaunimui 
ar šlovinimo vakarus. Mūsų bendruomenę 
lanko 3 ar 4 vaikinai, kurie taip ir įtikėjo: jie 
tiesiog atėjo pažaisti krepšinį, o po to atėjo 
ir į vakare vykusį šlovinimo vakarą.   

Mūsų Dievas yra Kūrėjas, o mes sukurti 
pagal Jo atvaizdą, tad būkime kūrybingi, 

Nukelta į 24 p. 

Unity Team komanda kviečia: „Eik į pasaulį, nešk tą šviesą, visais būdais stenkis 
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išnaudokime visas progas ir visus įrankius, 
kurkime... 

Erika: Merginas bandėme kviesti žaisti 
tinklinį, bet ši mintis nelabai pasiteisino: 
gal rytais sunku keltis, gal merginos ne taip 
mėgsta sportuoti?.. Tad mąstėme, ko mergi-
noms reikia, ieškojome terpės, kur merginos 
galėtų atsiskleisti, ir pradėjome organizuoti 
tiesiog Merginų vakarus, kur susirenkame, 
ką nors gaminame, bendraujame. Į šiuos 
vakarus taip pat galima atsivesti netikinčių 
klasės ar kurso draugių ir supažindinti su 
tikinčiomis draugėmis. 

Andrius: Manau, nereikia bijoti ekspe-
rimentuoti, bijoti, kad nepavyks ar niekas 
į renginį neateis. Žinoma, organizuodami 
renginį meldžiamės, stengiamės būti atviri 
Dievui ir darome viską, ką galime padaryti, 
kad žmonės, esantys aplink mus, sužinotų 
apie Kristų. Dažnai mes užsidarome bažny-
čioje, žiūrime krikščioniškus filmus, klauso-
me krikščioniškos muzikos, krikščionišką 
radiją, skaitome krikščioniškas knygas ir 
skelbiame Evangeliją... kitiems krikščionims. 

Pamenu vieną nutikimą iš savo gyveni-
mo. Kai dar mokiausi mokykloje, aš vienin-
telis iš klasės negėriau, nerūkiau, nesikeikiau, 
tad kiti kartais iš manęs tyčiodavosi... Aš 
niekada neatsikirsdavau tuo pačiu keiksma-
žodžiu, neprasivardžiuodavau... Kartą, kai 
buvo toks sunkesnis laikas, važiavau supykęs 
iš mokyklos ir galvojau: „Nejaugi aš negaliu 
jų iškeikti, negaliu jiems atsikirsti tuo pačiu?“ 
Bet tada į širdį prabilo Šventoji Dvasia, kuri 
atvėrė, kiek mano širdyje pykčio ir neapykan-
tos tiems klasės draugams... Šventoji Dvasia 
parodė, kokie jie vargšai ir kokie jie visgi yra 
Dievui brangūs. Ji kalbėjo man: „Jie žūsta, 
o tu dar ant jų pyksti... Jie neturi pažinimo, 
o tu turi viską, bet esi labai piktas...“ Atėjo 
supratimas, kad šiame pasaulyje tiek daug 
tamsos, bet mes, pažįstantys Dievą, regintys 
Jo šviesą, sėdime kažkur užsisklendę... 

Eik į pasaulį, nešk tą šviesą, visais būdais 
stenkis perduoti Dievo meilę ir gelbstinčią 
Jo žinią! Gal kažkam nepatiks, gal kažkas 
pasijuoks, bet prisimink, kad Dievas numirė 
už kiekvieną žmogų, Jis su ašaromis žiūri į 
juos... Jie žūsta, o mes kartais žiūrime į juos 
iš „krikščioniškų aukštumų“ ir niekiname, 
smerkiame juos... Kaip Kristus nusižemino ir 
atėjo į šią žemę, taip ir mums reikia nusileisti 
iš savo bažnyčių, būti paprastiems ir pasakoti 

apie Kristų paprasta, suprantama kalba, ne-
vartojant krikščioniško žargono ar sudėtingų 
teologinių frazių. Skelbkime Gerąją Naujieną 
paprastai, kaip tai darė Kristus. Patys patyrę 
Dievo meilę, turime ją nešti kitiems. 

Kristus nesmerkė žmonių – Jame nėra 
pasmerkimo. Jis atėjo atnešti išgelbėjimą. 
Tad turime lavinti savo širdis mylėti ir ieš-
koti būdų, kaip tą meilę perduoti Dievo dar 
nepažįstantiems žmonėms. Mes negalime 
mąstyti: „Svarbu, kad mes išsigelbėjome, o 
tie tegul sau žinosi... Na, o jei labai nori, tai 
tegu ateina pas mus ir prisijungia.“ 

Ne, mes nelaukiame, kad netikintys pas 
mus ateitų, mes patys ieškome būdų, kaip juos 
pasiekti. Kristus beldė į kiekvieno iš mūsų 
širdį, taip ir mes esame pašaukti naudoti jau 
turimus įrankius: internetinius portalus, laik- 
raščius, socialinius tinklus, youtube ir kitus 
kanalus. Gerai, kad yra jūsų laikraštis, puiku, 
kad yra ieškaudievo.lt tarnystė – puiku, kad 
pasitelkiamos ir naujausios technologijos... 
Siekime maksimaliai tai išnaudoti, nes tas 
laukas yra toks didelis... 

Pagalvokime, kiek Kaune gyvena žmo-
nių, kiek yra studentų ir kiek šeštadienio 
vakarą jų siaučia klubuose... Net jei į mūsų 
tarnavimus ateitų 10 procentų studentų, tai 
dar nebūtų daug... Kol kas tai, kas vyksta, yra 
dar labai menka, tad sakyti, jog kažko neuž-
teks, ar nerimauti, kad keli jaunuoliai nueis 
į kitą bendruomenę, o ne pas mus, – tikrai 
nereikia... Džiaukimės, jei kas ateis pas mus 
į bendruomenę, džiaukimės, jei kas nueis į 
kitą bendruomenę... Juk visos krikščioniškos 
bendruomenės esame Jo tarnai... Tad jei 
pakeisime mąstymą ir į netikinčius žiūrė-
sime Dievo akimis, suprasime, kiek mažai 
mes dar judame, kiek mažai darome... Tai, 
manau, sujaudins mūsų širdis ir gal įkvėps 
daryti ką nors daugiau... 

Laukas tikrai labai didelis – labai daug 
žmonių trokšta paprasto, nuoširdaus ben-
dravimo... Neseniai vedė vienas draugas ir 
pakvietė mus su broliu į šventę sodyboje, 
kur susirinko ir daugiau jo draugų. Mes pa-
žinojome tik jaunuosius. Bet vakare, kai visi 
sėdėjome prie laužo, pradėjome kalbėti apie 
dvasinį pasaulį, apie tikėjimą, apie santykius 
tarp vaikinų ir merginų... Mes sėdėjome iki 
6 val. ryto, ir visi kaip kempinės gėrė viską, 
ką pasakojome apie tikėjimą, Dievą, apie tai, 
ką Biblija sako apie šeimą ir pan. Žmonės 

ištroškę tiesos ir paprastumo Kristuje. Tik 
apie 6-tą ryto nuėjome kiek pamiegoti. Bet 
ryte tie jauni žmonės su puodeliais arbatos 
rankose laukė, kol mes pabusime, nes jiems 
dar kilo klausimų, jie dar norėjo su mumis 
pasikalbėti... Taip kalbėjomės iki pietų... Kai 
mums reikėjo išvažiuoti, visi 25 ar 30 žmo-
nių išlydėjo mus kaip geriausius draugus...

Žmonės ištroškę tiesos. Turime nešti Tiesą 
visur, kad ir kur eitume. Apie technologijų 
naujoves, „žvaigždžių“ gyvenimą galima pa-
skaityti internete, pamatyti per televizorių, 
bet apie Kristų, apie tikėjimą, apie dvasinius 
dalykus jie retai su kuo gali pasikalbėti... Šios 
temos tarsi kokiu šydu uždengtos, bet žmonės 
taip ištroškę tiesos, laisvės Kristuje... 

Kaip dažnai organizuojate renginius 
jaunimui?

Erika: Unity grupelės vyksta kartą per 
savaitę. Jos būna įvairaus formato. Šiek tiek 
anksčiau nagrinėjome programą „Inkarai“ –  
tai 2–3 mėn. kassavaitinė programa, kuri na-
grinėja krikščionybės pagrindus: yra tema 
„Ar Biblija patikima?“, tema apie skirtingas 
pasaulėžiūras – kuo kiekviena iš jų remiasi, 
aptariamas Trejybės klausimas... Ši programa 
šiek tiek panaši į „Alfa“ kursą, bet labiau skirta 
tikintiems. Šios programos autorė pastebėjo, 
kad nemažai tikinčių jaunuolių, išvykę studi-
juoti toli nuo namų, „pamiršta“, kas jie tokie 
yra ir kuo jie tiki. Tad ši programa yra skirta 
sustiprinti tikėjimą, užtaisyti tikėjimo spragas.

Šiemet grupelėse nagrinėjome skirtin-
gas temas. Kai kurioms temoms skyrėme 
kelis susitikimus ar net du mėnesius. Pa-
vyzdžiui, kalbėjomės apie pyktį: žiūrėjome, 
kas Biblijoje rašoma šia tema, diskutavome. 
Taip pat kalbėjomės apie Šventosios Dvasios 
dovanas: kiekvieną grupelę aptarėme skir-
tingas dovanas, kas apie jas rašoma Biblijoje, 
kas su kuo yra susidūrę gyvenime...

Andrius: Jaunuoliai temą žinodavo iš 
anksto, tad kiekvienas galėdavo susirasti 
informacijos, pasidomėti, pasiruošti... Kas 
išrenka Biblijos citatų, kas parenka kokių 
straipsnių, kas papasakoja gyvenimiškų 
istorijų ta tema. Na, o galiausiai žiūrėda-
vome, koks yra Dievo požiūris ir kaip visa 
tai pritaikyti savo gyvenime. 

Grupelių tikslai – susidraugauti, žinoti, 
kas kuo gyvena... Siekiame stiprinti tarpusavio 
ryšius, taip pat ryšius su Viešpačiu, kad augtume 
mes patys, augtų ir kiti grupelės žmonės, pakiltų 
tarnautojai, kurie taip pat pradėtų tarnauti...

Prieš metus kas mėnesį rengdavome 
didesnius jaunimo vakarus: vieną savaitę 
vykdavo šlovinimo vakaras, kitą savaitę – 
filmų vakaras, trečią savaitę – gyvenimo 
istorijų vakaras, ketvirtą – koks nors socia-

Kristaus  mokinius  pažins  iš 
tarpusavio  meilės

Atkelta iš 23 p. 
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linis projektas, pavyzdžiui, važiuodavome į 
vaikų ar senelių namus. Kiekvieną savaitgalį 
vis ką nors darydavome. 

Šįmet pastebėjome aktyvumą ir kitose 
bendruomenėse: pačios bendruomenės, 
kuriose anksčiau nieko jaunimui nevyk-
davo, ėmė organizuoti įvairius renginius, 
pvz., Laisvųjų krikščionių bažnyčia ėmė 
organizuoti Šeštadienio kavinę jaunimui... 
Mes nenorime renginių dubliuoti, tad mąs-
tome, ko dar trūksta, ką dar galime pada-
ryti... Mūsų tikslas, kad pakiltų jaunimas 
bendruomenėse, kad augtų kiti tarnavimai. 

Erika: Šiuo metu bendradarbiaujame 
su Jonavos vaikų dienos centru. Anksčiau, 
kai vykdavo įvairūs socialiniai projektai, 
kiekvieno projekto metu vykdavome į skir-
tingą globos įstaigą, bet pastebėjome, kad 
vienkartinio nuvykimo nepakanka. Žinoma, 
tuo metu visiems smagu pabendrauti, mes 
pašnekame su tais žmonėmis ir apie Dievą, 
bet tas vienas kartas nelabai padeda. Tad 
dabar nusprendėme sutelkti dėmesį į vieną 
centrą – bendradarbiaujame su LPF „Iššū-
kis jaunimui“ Jonavoje įkurtu vaikų dienos 
centru. Šį centrą lanko įvairaus mokyklinio 
amžiaus vaikai, tačiau daugiau bendraujame 
su 12–18 metų paaugliais. Ir kaip anksčiau 
organizuodavome filmų ar diskusijų vakarus 
Kaune, taip dabar tai organizuojame Jonavos 
jaunimui. Kaune tikrai visko nemažai vyksta, 
o Jonava tarsi pamirštas nedidelis miestelis, 
kur jaunimo užimtumo labai stinga.

Andrius: Kiek anksčiau matėme, kad 
Vilniuje trūksta krikščioniškos veiklos, tad 
visus metus vieną šeštadienį per mėnesį 
važiuodavome į Vilnių ir ten rengdavome 
jaunimo vakarus. Po metų pastebėjome, kad 
net 3 bendruomenės pradėjo organizuoti 
savo renginius – tai, kas buvo sustingę, pra-
dėjo judėti... Dabar jau ir Vilniuje, ir Kaune 
veiklos yra kiek daugiau, tad ruošiame turą 
po mažesnius Lietuvos miestelius.

Ar galite daugiau papasakoti apie šį 
planuojamą turą? Kas tai būtų, kokius 
miestelius planuojate aplankyti?

Dar mąstome, ką naudingo būtų gali-
ma atnešti kiekvieno pasirinkto miestelio 
visuomenei, kas galėtų atverti to miestelio 
žmonių širdis priimti Kristų. Mūsų planuose 
ir didelis koncertas, ir tiesiog pasivaikščio-
jimas po miestelį, ryšių su miestelio jauni-
mu mezgimas... Gal kai kur tiesiog parke 
pasėdėsime skambindami gitara ir giedo-
dami... Norime tiesiog pabūti toje terpėje, 
pažiūrėti, kas vyksta... Nenorime įsikabinti 
į kokį formatą, bet norime paklusti Dievui, 
ką ir kur reikia daryti... Turbūt lengviausia 
daryti tai, ką jau esi daręs, nes žinai, kaip 
tai vyksta, bet norime būti atviri Dievui, 

Šventajai Dvasiai ir daryti tai, ką Jis nori, 
kad mes darytume. 

Meldžiamės su jaunimu, klausiame Die-
vo, kur turime važiuoti, kam esame reikalingi.

Ar važiuojate į miestelius, kur jau 
turite pažįstamų, kur jau užmezgę ryšius?

Nebūtinai, važiuojame ir ten, kur nieko 
nepažįstame. 

Kokio amžiaus jaunuoliams skiriami 
jūsų renginiai?

Dauguma renginių skirti 16–33 metų 
jaunuoliams. Taip buvo sumanyta nuo pat 
mūsų organizacijos veiklos pradžios, ne to-
dėl, kad mes „pasenome“. Daug kas klausia, 
kodėl 33, o ne 30 ar 31. Juokaujame, saky-
dami: „Todėl, kad galėtų dalyvauti ir Jėzus.“

Esu girdėjusi, kad turite ryšių ir su 
Hillsong tarnavimu.

Taip, prieš kurį laiką buvome priimti į Hill-
song tarnystės tinklą. Esame išvertę labai daug 
jų giesmių – šios giesmės sudaro didžiąją dalį 
mūsų grojaraščio tiek renginių, tiek šlovinimo 
metu. Taip pat esame nufilmavę kelis klipus jų 
giesmėms lietuviškai. Stengiamės viską daryti 
labai kokybiškai ir perteikti giesmių prasmę 
tiek muzikine kalba, tiek žodžiais. Kaip jų 
partneriai galime naudotis kai kuria medžiaga 
ir pan. Turima medžiaga laisvai leidžiame 
naudotis ir kitoms bendruomenėms. Labai 
norėtume suvienodinti giesmių vertimus, 
nes kartais kai kurios bendruomenės gieda 
giesmes neteisinga ritmika, pagal neteisingas 
natas. Kad ir kaip tai būtų nuoširdu, taip visgi 
išdarkomas kūrėjų darbas. Kai kurių giesmių ir 
mes neverčiame, nes manome, kad jos tiesiog 
neišverčiamos – jos yra labai gražios, bet lietu-
viškai nerandame būdų, kaip perteikti ir pras-

mę, ir muziką. Versdami giesmes, stengiamės 
tai daryti preciziškai, kad būtų išlaikoma tiek 
pagarba jų autoriui, tiek Dievui. Kaip minėjau, 
mielai dalijamės išverstomis giesmėmis, taip 
pat internete platiname ir vaizdo įrašus, kad 
kiti galėtų pasimokyti ir perimti artimiausią 
originalui giesmės versiją. Esame numatę 
sukurti ir internetinį giesmyną... 

Ką dar norėtumėte pasakyti apie Unity 
Team?

Andrius: Mūsų komandos branduoliuką 
sudaro 7 žmonės, bet nėra nė vieno apmoka-
mo darbuotojo – visi tarnauja savanorystės 
pagrindais. Šiuo metu organizacijoje vyksta 
nemažai pokyčių, nes prieš kelerius metus 
daug mūsų komandos narių (gal apie 70 
procentų aktyviausių kūrybinės komandos 
narių) sukūrė šeimas, tad dabar stengiamės 
ugdyti sau pamainą, kad vyresnieji galėtume 
perduoti tarnystę jaunesniems. Todėl šįmet, 
išoriškai žiūrint, kiek ramesnis etapas, bet 
mes ugdome jaunuosius, norėdami jiems 
perduoti tarnavimą, atsakomybes, įgalioji-
mus ir patepimą. Mes tikime, kad jaunesni 
žmonės, kurie ateis po mūsų, judės ir dėl 
Dievo darbuosis dar stipriau. 

Erika yra tos jaunesnės komandos ats-
tovė ir lyderė, o aš senosios... 

Turime internetinį puslapį, bet dau-
giausia naujienų rasite socialiniame tinkle 
Facebook, mūsų paskyroje Unity tm. 

Dėkojame už pokalbį. Linkime Jums 
sėkmės ir laiminame Jūsų darbus – te jūsų 
troškimas drauge su kitais krikščionimis 
nuveikti ką nors reikšmingo Lietuvos labui 
tampa realybe.

Kalbino Žaneta Lazauskaitė

Akimirka iš 2015 m. jaunimo stovyklos
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2. Ugdykime įprotį pasitikėti 
Dievu, garbinti Jį ir Juo viltis.
Įpročiai ugdomi kurį laiką kartojant 

tam tikrą veiksmą. Kai tas veiksmas tam-
pa įpročiu, tai darome net nesąmoningai. 
Mūsų mintys ir emocijos – tai, kaip mes 
reaguojame į gyvenimo problemas, dažnai 
tampa įprastu mums reagavimo būdu. Vieni 
žmonės įpranta kovoti, kiti – skųstis, dar 
kiti nuolat yra negatyvūs, pesimistiški ir 
pikti. Tačiau yra ir linksmų, pozityvių žmo-
nių. Sulaukus senatvės, jaunystėje išugdyti 
įpročiai tik dar labiau išryškėja.

Hebrajų kalbos žodis, aptinkamas 71 
psalmės 3, 6 ir 14 eil. (verčiamas kaip „nuo-
lat“, „visada“, „bet kada“), rodo psalmės 
autoriaus išugdytus įpročius. Šie įpročiai 
nėra mums natūralūs, juos reikia sąmo-
ningai ugdyti. (Bet) aš vilties nenustosiu, 
girsiu Tave vis labiau (Ps 71, 14) – rodo 
tvirtą apsisprendimą. Iš tiesų šie gerieji 
įpročiai – įprotis pasitikėti (3 eil.); garbinti 
(6 eil.) ir viltis Dievu (14 eil.) – atsiranda 
siekiant vis labiau pažinti Dievą. 

A. Ugdykime įprotį pasitikėti
(Ps 71, 3).
Visa psalmė yra tarsi psalmininko pa-

sitikėjimo Viešpačiu patvirtinimas. Sper-
dženas vadina tai „kovos ir tvirto tikėjimo 
išraiška“. Patirdamas sunkumus (daug kas 
troško jo mirties), psalmininkas kovojo, 
tačiau jo tikėjimas buvo tvirtas, nes jis ži-
nojo, kuo tiki.

Toks tikėjimas kyla iš Dievo pažini-
mo. Tikras pažinimas išsklaido abejones 
ir baimes. Bijome ir nepasitikime tuo, ko 
nepažįstame, ir atvirkščiai. Dirbant pakran-
čių apsaugoje tekdavo vykti į paieškas ir 
gelbėjimo misijas audros metu, kai bangos 
siekdavo 5 ar net 10 metrų aukščio. Bijojau, 
kad stipri banga mus nuskandins, tačiau 
laivo kapitonas neatrodė įsibaiminęs. Jis 
jau buvo patyręs tokių audrų ir žinojo, kaip 
su tuo susidoroti. Jo žinios išsklaidydavo ir 
mūsų baimes.                    

Kadangi psalmės autorius pažinojo 
Dievą, jis išmoko sunkiu metu Juo pasitikėti 
(20 eil.) – jis buvo tikras, kad Dievas bus su 
juo ir ištikus bėdai.      

STEVEN J. COLE 

71  psalmės  pamokos 
Tęsinys. Pradžia Nr.7 (449)

Ar, užklupus gyvenimo sunkumams, 
stengiatės pasitikėti Dievu? O gal dažnai 
jaučiate nerimą, abejones ir baimę? Jei jums 
sunku pasitikėti, siekite geriau pažinti Die-
vą. Taip pat prisiminkite, ką Dievas jau yra 
padaręs dėl jūsų. Šioje psalmėje pabrėžiama, 
ką Dievas padarė (6, 15–20 ir 23 eil.) Tai 
sustiprina tikėjimą! Ar Dievas išsaugojo 
jūsų gyvybę? Ar Jis išgelbėjo jus nuo jūsų 
nuodėmių? Ar Jis išlaikė jus iki dabar? Tuo-
met, užklupus sunkumams, galite pasitikėti 
Juo ir dabar, ir ateityje.

B. Ugdykime įprotį Jį garbinti 
(Ps 71, 6). 
Garbinimas nėra prigimtinis įprotis, 

bent jau man. Iš prigimties aš esu bambek- 
lis, kuris dažnai viskuo skundžiasi, tačiau 
Dievas nori, kad Jį garbintume. Dievas nori 
išmokyti mus garbinti Jį, net ir užklupus 
sunkumams. Psalmininkas sąmoningai 
ugdė šį įprotį (8, 14, 22–24 eil.). 

Kaip išmokti garbinti Dievą, net ir at-
ėjus išbandymams? Atsakymas paprastas: 
mokykitės Juo pasitikėti. Tikėjimas kyla iš 
Dievo pažinimo, o garbinimas – iš pasiti-
kėjimo Dievu. 

Tai tinka tiek kalbant apie žmones, tiek 
apie Dievą. Neįmanoma garbinti to, kurio 
nepažįsti. Jei manote, kad negalite pasitikėti 
kokiu žmogumi, Jūs tikrai negirsite jo kitų 
akivaizdoje. Taip yra ir su Dievu: jei širdies 
gilumoje abejojate Dievo gerumu ar išti-
kimybe užklupus išbandymams, vadinasi, 
nepasitikite Juo. O jei nepasitikite, negalite 
nuoširdžiai Jo garbinti.

Jei dažnai skundžiatės ir jums nėra 
lengva išsiugdyti įprotį garbinti, imkitės 
tų pačių veiksmų, kuriuos minėjau, rašyda-
mas apie pasitikėjimą: pirmiausia, stenkitės 
pažinti Dievą ir Jo kelius. Šioje psalmėje 
pabrėžiamas Dievo teisumas (2, 15–16, 19 
ir 24 eil.), nes psalmininkas bijojo neteisiųjų 
elgesio ir norėjo įtvirtinti Dievo, kuriuo 
jis pasitikėjo, teisumą. Dievas yra geras ir 
ištikimas, net jei ir leidžia mums patirti tam 
tikrų problemų ar negandų (20 eil.).       

Taip pat prisiminkite, ką Dievas jau 
padarė dėl jūsų. Pagalvokite, kaip gausiai 
buvote palaiminti. Prisiminkite ir įvardinkite 

palaiminimus. Dažnai mes pamirštame Jo 
malonę mums (nepelnytą), todėl Jo ne-
garbiname. 

C.  Ugdykime įprotį viltis Dievu 
(Ps 71, 14).
Psalmininkas ugdė įprotį ne tik pasi-

tikėti Dievu, Jį garbinti, bet mokėsi ir viltis 
Juo. Mes turime suprasti, kad pasaulietiš-
ka ir Biblijos teikiama viltis nėra vienas ir 
tas pats. Abi vilties apraiškos kažko laukia 
iš ateities, tačiau pasaulietiška viltis nėra 
patikima, nes jos tikslas yra abejotinas, o 
Biblijos teikiama viltis yra patikima, nes jos 
centre – Dievas (5 eil.). Sakydamas, viliuosi, 
kad mano investicijos atneš 10 procentų 
pelną, negaliu būti tikras, nes mano vilties 
objektas (akcijų rinka) nėra stabili, tačiau, 
jei sakau, kad viliuosi, jog Jėzus Kristus grįš 
kūne, kalbu apie tai, kas tikrai įvyks. Taigi, 
Biblijos viltis remiasi pasitikėjimu Dievu 
ir Jo ištikimybe.                

Tikinčiųjų viltis turėtų remtis Dievo 
pažadais. Misijų pradininkas Adoniramas 
Džadsonas (Adoniram Judson), įkalintas 
Birmos kalėjime, sirgo karštine. Draugas 
nusiuntė jam laišką, klausdamas: „Adonira-
mai, kokios perspektyvos?“ Į šį klausimą jis 
atsakė: „Perspektyvos geros, kaip ir Dievo 
pažadai.“    

Deja, daugelis krikščionių perima ne-
gatyvią pasaulio dvasią, kuri nemato jokios 
vilties, nes sutelkia savo dėmesį ne į Dievą ir 
Jo pažadus, bet į problemas. Jei ugdysite tokį 
įprotį, senatvėje tapsite pikti, o ne geresni. 

Tikintieji turėtų viltis Dievu. Psalmi-
ninkas, net ir sulaukęs senyvo amžiaus, 
buvo gerai nusiteikęs – jis pažinojo Dievą ir 
buvo išsiugdęs puikius įpročius – pasitikėti 
Dievu, Jį garbinti ir Juo viltis.    

3. Psalmės autorius ugdė 
įprotį tarnauti Dievui.
Nors psalmininkas buvo senyvas ir 

galėjo nerūpestingai leisti laiką su savo 
draugais, sakydamas: „Nusipelniau poil-
sio“, tačiau jis to nedarė. Jis ir toliau tarnavo, 
liudydamas kitiems apie Dievo ištikimybę 
ir galią (8, 15–18 ir 24 eil.). Jis norėjo, kol 
dar kvėpuoja, pasakoti žmonėms apie Dievo 
didybę ir šlovę. 

Į bažnyčią skverbiasi pasaulietiškas 
požiūris: „Aš visą savaitę dirbau, todėl 
savaitgaliais galiu daryti tai, ką noriu.“ 
Tad sekmadienį nuėję į bažnyčią ir paskyrę 
kelias valandas Dievui, jaučiamės atlikę 
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savo pareigą. Mes nenorime įsipareigoti 
tarnauti, nes tai neleistų mums savaitgalį 
pailsėti.

Galbūt pasakysiu per aštriai, bet galite 
patikrinti Biblijoje, ar aš neklystu: Jei ne-
prisidedate prie jokio tarnavimo, jūs esate 
per daug susikoncentravę į save, egoistai. 
Žinau, kad tam tikrais etapais gyvenime 
turime daugiau atsakomybių šeimoje ar 
darbe, tačiau jei mes tik ateiname į bažnyčią 
ir galvojame, kokios naudos man tai teikia, 
ir neužduodame klausimo: „Kaip aš galiu 
patarnauti Viešpačiui bažnyčioje?“, mes 
klystame. Visi Kūno nariai turėtų vienaip 
ar kitaip tarnauti.

Kalbėdami apie senyvą amžių, turėtume 
paprieštarauti vakariečių požiūriui į pensinį 
amžių. Kultūriškai esame linkę manyti, jog 
tokiame amžiuje galime daryti viską, ką no-
rime, tačiau būdami krikščionys mes nieka-
da neužsitarnausime teisės daryti tai, ką no-
rime! Mes niekada neturėsime teisės gyventi 
savanaudiškai. Visą gyvenimą turime sekti 
mūsų Viešpatį Kristų ir Jam tarnauti. Kur 
Biblijoje randame užrašytą mistinį skaičių 
„65“? Jei būdami 65-erių išeinate į pensiją, 
bet sveikata per daug nesiskundžiate, kodėl 
nepažvelgus į tai, kaip į galimybę savo laiką 
skirti tarnystei Viešpačiui? Norėčiau, kad 
daugiau į pensiją išėjusių žmonių grįžtų į 
Biblijos koledžus, kiek pasimokytų, o tada 
eitų tarnauti į misijų laukus. Sulaukę 80-ies, 
galite būti jau dešimtmetį savanoriškai triūsę 
Viešpaties laukuose!

Atkreipkite dėmesį – psalmininkas no-
rėjo būti išlaisvintas iš problemų ne tam, 
kad galėtų kasdien žaisti golfą ir žvejoti. 
Ne, jis norėjo Dievo didybę ir jėgą skelbti 
ateinančioms kartoms (18 eil.). Jo vizija 
buvo perduoti estafetę jaunesniems. Ilgas 
gyvenimas jam buvo galimybė ilgiau tarnau-
ti, o jo tarnavimas rėmėsi Dievo pažinimu 
ir įpročiais pasitikėti Dievu, Jį garbinti ir 
Juo viltis – jis suprato, kad gali perduoti 
jaunesniems kažką vertingo! O kaip tu? Ar 
ugdai įprotį tarnauti Dievui ir žmonėms, 
kuris paremtas asmeniniu bendravimu su 
Dievu? Tai įprasmins ir vėlesnius tavo gy-
venimo metus.

Išvados
Vieną sekmadienį, pamokslaujant vys-

kupui Džonui Rydui, tarnavusiam Sidnėjuje, 
Australijoje, buvo išgelbėta 75-erių metų 
moteris Etelė Hetfyld (Ethel Hatfield). Ji net 
keletą dešimtmečių lankė anglikonų baž-
nyčią, tačiau pamokslaujama žinia niekada 
nepalietė jos taip, kaip sujaudino tą dieną. 
Kitą dieną ji atėjo pasimatyti su vyskupu ir 
pasakė: „Šią naktį negalėjau užmigti – buvau 
tokia sujaudinta to, kas įvyko vakar. Tuos 
kelerius metus, kurie man dar yra likę, noriu 
tarnauti Dievui. Svarstau, ar aš galėčiau 
mokyti sekmadieninėje mokykloje?“

Vyskupas pažvelgė į šią 75-erių žilap-
laukę senutę ir negalėjo įsivaizduoti, kaip 
ji galėtų suvaldyti vietoje nenustygstančius 
trečios ar ketvirtos klasės mokinius, todėl 

pasakė: „Deja, laisvų darbo vietų sekmadie-
ninėje mokykloje neturime.“ Ji nusiminė. 
Tada vyskupas jos paklausė: „Jūs norėtu-
mėte kokios nors veiklos? Nežinau, kokį 
tarnavimą Dievas yra jums numatęs, bet 
pasimelskime.“ Taigi jie meldėsi, kad Dievas 
parodytų jai savo valią.

Kitą dieną, kai ši moteris rūpinosi 
kieme augančiomis rožėmis, pro šalį ėjo 
studentas iš Taivano. Jis sustojo ir pagyrė 
jos prižiūrimas rožes. Jie pradėjo kalbėtis. 
Moteris, pagalvojusi, kad šis studentas 
atrodo padorus vaikinas, pakvietė jį išgerti 
arbatos. Jiems geriant arbatą, ji jam liudi-
jo. Studentui pokalbis labai patiko, todėl 
išeidamas paklausė, ar galėtų dar kada 
nors užsukti į svečius ir daugiau pasikal-
bėti apie Dievą. Moteris sutiko ir pasiūlė 
atsivesti draugų.

Tas vaikinas grįžo ir atsivedė draugą. Ji 
vėl pasakojo, kaip patikėjo Kristumi, kaip 
Dievas jai atleido nuodėmes ir suteikė am-
žinąjį gyvenimą. Kitą kartą šie studentai 
atsivedė dar daugiau draugų... Po dviejų 
savaičių ši moteris jau vedė kassavaitinius 
Biblijos studijų užsiėmimus 70 kinų studen-
tų, daugelis kurių asmeniškai patikėjo Jėzu-
mi Kristumi. Jos amžių, kuris atrodė kliūtis 
tarnauti, Dievas panaudojo, kad pasiektų 
tuos, kurie gerbia senyvo amžiaus žmones!

Viename „Global Prayer Digest“ lanksti-
nuke pasakojama 73-ejų metų kinų evange-
listo Jonos (Jonah) istorija – jis nuo 1976 m.  
keliavo po Kinijos Liaudies Respubliką, 
skleisdamas Gerąją Žinią apie Jėzų Kristų. 
„Jis yra kupinas energijos ir gyvena visavertį 
gyvenimą. Per savaitgalį jis gali 9 valandas 
važiuoti dviračiu, 40 valandų važiuoti trau-
kiniu ir 8 valandas dardėti autobusu, kad 
papasakotų žinią apie Jėzų Kristų atokiuose 
kaimeliuose gyvenantiems žmonėms ar 
miesto bažnyčioms, kuriose jo klausosi 5 000  
žmonių, arba jauniems kareiviams... Jo tvar-
karaštyje daugybė įvykių... 73-erių metų 
Jonas sako: „Pailsėsiu kitame pasaulyje.“

Dievas nori, kad eidami gyvenimo ke-
liu, sendami, daugiau bendrautume su Juo, 
gilintume asmeninį Dievo pažinimą ir ug-
dytume įpročius pasitikėti Dievu, Jį garbinti, 
Juo viltis ir Jam tarnauti. Taip gyvendami, 
galime, kol kvėpuojame, ateinančioms kar-
toms pasakoti ir giedoti apie Dievo didybę! 
Štai koks planas!

Iš https://bible.org 
vertė Asta Glinskaitė
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Jėzaus tarnystės žemėje metu Jo mal-
dos gyvenimas buvo intensyvus ir 
turtingas. Svarbiausius Jėzaus gy-

venimo momentus visuomet lydėjo malda. 
Atsiliepdamas į savo mokinių prašymą: 
Viešpatie, išmokyk mus melstis (Lk 11, 1), 
Jėzus jiems patikėjo pagrindinę krikščionių 
maldą „Tėve mūsų“. Kadangi šią maldą esame 
gavę iš Viešpaties Jėzaus – mūsų maldos mo-
kytojo ir pavyzdžio, vadiname ją „Viešpaties 
malda“. Bažnyčios Tėvai šią Viešpaties maldą 
vadino trumpa visos Evangelijos santrauka. 

Viešpaties maldoje esame mokomi mels-
tis Dievui ir prašyti savo kalčių atleidimo, 
sakant: <...> ir atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams 
(Mt 6, 12). Šiuose žodžiuose prašymas atleisti 
mūsų kaltes yra susiejamas su mūsų pareiga 
ir gebėjimu atleisti kitiems. Dievas, kurį mes 
pažįstame kaip mylintį Tėvą, mūsų visų 
išgelbėjimui į žemę atsiuntusį savo Sūnų, 
šiuo sprendimu parodė savo norą atleisti 
kiekvienam žmogui. Jo valia ir pasirinkimas 
visuomet yra atleisti, tačiau atleidimo saiką 
Viešpats susieja su mūsų pačių pasirinkimu 
atleisti savo kaltininkams. Tai, kad mūsų 
kaltės yra atleidžiamos tokiu saiku ir tokia 
proporcija, kaip mes patys atleidžiame ki-
tiems, yra pakartojama bei užtvirtinama ir 
kitose Naujojo Testamento eilutėse. Dievo 
žodis sako: Jeigu jūs atleisite žmonėms jų 
nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas 
atleis jums, o jeigu jūs neatleisite žmonėms 
jų nusižengimų, tai ir jūsų Tėvas neatleis jūsų 
nusižengimų (Mt 6, 14–15). 

Dievas leidžia mums rinktis atleisti ir 
neatleisti, tačiau mūsų pasirinkimai nulems 
mūsų pačių gyvenimą. Galime nuspręsti ne-
atleisti ir būti nelaimingi arba galime atleisti ir 
patirti atleidimo teikiamą laisvę ir džiaugsmą. 
Atleidimą turėtume suprasti kaip dėsnį, kuris 
tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijęs su mūsų 
gebėjimu atleisti savo kaltininkams, ir tai yra 
Viešpaties surėdyta tvarka.

Ką reiškia atleisti
Gyvenant kasdienį gyvenimą dažnai 

kyla klausimas, kodėl atleisti sunku? Jeigu 
atleidimas yra Dievo valia kiekvienam Jį 
tikinčiam, kodėl kartais taip sunku palenkti 
savo širdį į atleidimą? Kas tai yra atleidimas?

Žodis „atleisti“ hebrajų kalboje turi tris 
reikšmes: pašalinti, atleisti, pridengti (ištei-

RENATA VILČIAUSKIENĖ

Atleidimas

sinti). Naujajame Testamente graikų kalba 
vartojami du žodžiai, kurių reikšmė: „palan-
kus, geranoris, taikus“ ir „atleisti skolą, leisti 
būti laisvam“. Pastaroji reikšmė – paleisti, 
atpalaiduoti nuo skolos – tiksliausiai apibū-
dina atleidimą. Tai reiškia paleisti skriaudėją. 

Vienas svarbiausių dalykų, kurį privalu 
žinoti, yra tai, kad atleidimas yra apsispren-
dimas. Tai yra žmogaus laisvos valios aktas. 
Atleidimas nėra emocija, nors su emocijomis 
tai labai glaudžiai susiję. Atleidimas nėra 
jausmas ar tai, ko aš noriu. Atleidimas yra 
pasirinkimas ir apsisprendimas daryti tai, 
ko nori Dievas, o ne aš. 

Atleidimas nėra nuodėmingos žmo-
giškosios prigimties bruožas. Tai yra Dievo 
charakterio dalis, kuri mums buvo atverta 
per Jo Sūnų Jėzų Kristų. Dievas laisva valia 
pasirinko atleisti nuodėmėse skęstančiai 
žmonijai. Sekdami Jo pavyzdžiu, atleisdami 
mes pasirenkame būti panašūs į Jį. 

Kai mums tenka atleisti, dažnai savo 
prote kovojame su įvairiausiomis mintimis, 
kurios atleidimui priešinasi. Dažnai viena iš 
jų skamba panašiai: Ar aš privalau atleisti net 
ir tuo atveju, jeigu manęs niekas neatsiprašo 
ar net nepastebi padarytos skriaudos? 

Taip. Vienareikšmiškai taip. Atleisti pri-
valai, privalai, privalai...  jeigu nori gyventi 
taikoje ir ramybėje su Dievu. Net ir tada, kai 
tavęs niekas neatsiprašo, privalai atleisti, jeigu 
nori pažinti gyvenimo pilnatvę ir džiaugs-
mą, jei nori turėti širdį, kurioje nebūtų vietos 
kartėliui, nuoskaudoms ir pykčiui. Tokia yra 
Dievo valia. Nepaklusniam protui reikia su-
prasti, kad atleidimas yra tik tavo vieno širdies 
reikalas. Tai yra vienašalis sandoris. Būtent 
tokį pavyzdį mums rodo mūsų Kūrėjas, kuris 
atsiuntė į žemę savo Sūnų mūsų nuodėmėms 
išpirkti, neturėdamas nei mūsų atsiprašymo, 
nei mūsų suvokimo, kad esame nuodėmingi. 
Jo mylinti širdis atleido mums mūsų kaltes be 

jokių mūsų atsiprašymų, todėl ir mes, sekdami 
Jo pavyzdžiu, savo kasdieniame gyvenime 
privalome mokytis atleisti, nesvarbu, ar kal-
tininkai ir skriaudėjai atsiprašė mūsų, ar ne.

Nepainiokime atleidimo su santykių 
atstatymu. Taip, be atleidimo santykių at-
statymas neįmanomas, tačiau iš esmės san-
tykių kūrimas yra ne vienos širdies reikalas, 
tai yra dviejų širdžių bendrystė. Atleidus 
savo kaltininkui vienašališkai, kai nėra jo 
atsiprašymo, santykiai negalės būti atsta-
tyti, ir sugriautas ryšys tarp asmenų nebus 
toks, koks turi būti. Santykių atstatymui ir 
bendrystei vienos širdies nepakanka, nes 
bendravimui yra būtinos dvi širdys, tačiau 
tyram atleidimui pakanka tavo vieno širdies. 

Kai skausmas yra didelis, o patirta ne-
teisybė temdo viską, ką aplink matai, kyla 
klausimas: kodėl aš jam turiu atleisti? Už ką 
aš jam turiu atleisti?  

Atsakymas yra labai paprastas: atlei-
dimo reikia pirmiausia tau pačiam, kad 
gyventum visavertį ir neapnuodytą gyveni-
mą, kad savo viduje nekauptum neigiamų 
jausmų, kad galėtum apsidairęs aplink save 
matyti gyvenimo džiaugsmą, o ne nuolat 
mąstyti apie patirtą neteisybę. Atleidimas 
nėra kompromisas su Dievo morale, tai yra 
Dievo valios vykdymas. Todėl ir turi atleisti 
kitiems. Atleisdamas padarai gera sau. Tai 
meilės sau aktas. Tai paklusnumas Dievo 
valiai ir Jo tvarkai.

Na, o kas gi atsitiks, jeigu aš neatleisiu? Pa-
miršiu visa tai, kas įvyko, įkišiu tai į tolimiausią 
savo sielos kampelį ir daugiau neprisiminsiu? 

Atsakymas labai paprastas: kai neatleidi 
kitam, tau pačiam negali būti atleidžiama. 
Tokiu atveju neatleidimas tampa neatlei-
džiama nuodėme. Kai gyveni neatleisda-
mas, Dievas negali atleisti tau. Tai veda  prie 
tavo paties dvasinės mirties. Dievo žodis 
sako: Kai stovite melsdamiesi, atleiskite, 
jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų 
Tėvas, kuris danguje, galėtų jums atleisti 
jūsų nusižengimus (Mk 11, 25). Tas, kuris 
neatleidžia, pats sugriauna tiltą, kuriuo 
turėtų eiti į dangų, kad susitiktų su Die-
vu. Neatleisti – tai pačiam gerti nuodus ir 
tikėtis, kad mirs kitas.

Advokatė Renata Vilčiauskienė tarnauja 
Kauno krikščionių bažnyčioje

Atleidimas nėra jausmas ar 
tai, ko aš noriu. Atleidimas 
yra pasirinkimas ir 
apsisprendimas daryti tai, 
ko nori Dievas, o ne aš. 

„

“
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Neatleidimo apraiškos 
Neatleidimas realybėje pasireiškia įvai-

riausiais būdais. Dažniausiai tai išryškėja 
kaip nemeilė ar neapykanta kaltininkui, taip 
pat gali pasireikšti šaltumu ir abejingumu 
santykiuose su žmonėmis.

Neatleidimas gali išryškėti paranojišku 
negebėjimu atsipalaiduoti nuo prisiminimų 
apie patirtą skriaudą, kai tu sakai: „Aš nieko 
prieš tą žmogų neturiu, aš nesu sužeistas, aš 
nieko nejaučiu...“, bet apie tai yra kalbama 
ir kalbama nuolat, ištisas valandas. Diena iš 
dienos grįžtama prie įsisenėjusios proble-
mos ir ja gyvenama. Ir nors patirtą skriaudą 
bandoma ignoruoti, problemą išspręsti gali 
tik tikras atleidimas. 

Neatleidimas gali pasireikšti kaip gy-
venimo džiaugsmo praradimas. Tuomet 
širdį užvaldo kartėlis, nelieka esminio pasi-
tikėjimo nei Dievu, nei žmonėmis. Kartėlis 
negali gyvuoti kartu su džiaugsmu ir tikra 
laime. Kartėlis ir šventumas – priešingos 
kategorijos, kurios negali egzistuoti vienu 
metu vienoje širdyje. Jei atleidžiu, bet jaučiu 
kartėlį, vadinasi – neatleidau.

Neatleidimą liudija ir sudirgęs elgesys. 
Kiekvieną kartą matant žmogų, ant kurio yra 
pykstama, širdį apima nerimas, neįmanoma 
pažvelgti tam žmogui į akis, vengiama ben-
drauti. Visa tai liudija apie neatleidimą. Viduje 
nesijauti laimingas, auga šaltumas, vienatvė, 
pyktis ir neigiamas požiūris į kitus žmones.  

Kai nėra atleidžiama artimiems žmo-
nėms, – žmonėms, su kuriais daug laiko 
tenka praleisti kartu, – širdyje atsiranda 
ilgėjantis „neteisybių“ sąrašas. Neatleidusi 
širdis, sužeista antrą kartą ir vėl neatleidusi, 
prisimena senus skausmus ir neteisybes: 
„Ir vėl...“ Trečią kartą atleisti dar sunkiau. 
Viskas tik kaupiasi. Pyktis auga. Erzina 
pati mažiausia smulkmena. Mūsų protas 
rašo ilgėjantį ir nesibaigiantį „neteisybių 
sąrašą“. Ir galų gale viskas neplanuotai ir 
neprognozuotai prasiveržia iš tavo vidaus 
nevaldomu pykčio ar isterijos priepuoliu, 
kuris nieko gero ir nieko konstruktyvaus 
žmonių santykiams neatneša.

Net moksliškai patvirtinta, kad neatleidi-
mas atveda ir prie sveikatos problemų. Noras 
pasveikti pačiam yra dar viena labai rimta 
priežastis norėti atleisti savo kaltininkams.  

Kai neatleidžiame, mes negalime turėti 
ryšio su Dievu, – mes patys atkertame save 
nuo ryšio su Dangiškuoju Tėvu. Dievo žodis 
sako: Todėl jei neši dovaną prie aukuro ir 
ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš 
tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, 
eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada 
sugrįžęs aukok savo dovaną (Mt 5, 23–24). 

Neįmanoma turėti gerų santykių su Dievu ir 
nekęsti ar ignoruoti žmones. Biblija sako, kad 
nereikia galvoti apie aukojimą, garbinimą, 
šlovinimą ar kasdienę maldą, jei yra kam 
nors neatleista. Net jei einame į bažnyčią, 
skaitome Bibliją, jei neatleidžiame kam nors 
iš savo kaltininkų, mes vis tiek tampame 
atskirti nuo Dievo. Dievas neatleidžia as-
meninių tavo kalčių, jei tu neatleidi savo 
kaltininkams – tai dėsnis. Dievas negali eiti 
prieš savo tvarką, prieš savo paties įstatymą.

Kas neklauso įstatymo, to malda – pasi-
bjaurėjimas (Pat 28, 9). Dievas girdi teisiojo 
maldas, bet Jis yra toli nuo neteisiojo. Jeigu 
neatleidi, nesi teisus prieš Dievą. Kai neat-
leidi, tavo paties maldos nekyla iki Dievo 
sosto ir yra neišklausomos. Meldiesi, o niekas 
nevyksta, ir taip yra dėl to, kad neatleidi. 

Dažnai tenka girdėti: „Negaliu užgniaužti 
pykčio ir nuoskaudos... Kaip galiu atleisti?“, „Ar 
gali žmogus, padaręs tokį didelį nusikaltimą, 
vaikščioti laisvas ir nenubaustas?“; „Jei aš jam 
atleisiu, tapsiu skuduru kojoms nusišluostyti, 
bevale medūza, su kuria kas ką norės, tas tą ir 
darys. Atleidimas rodo silpnumą.“

Taip, kartais atleisti labai sunku, nes 
atleidimas neteisingai suprantamas ir yra 
painiojamas su kitais dalykais. Atleisti trukdo 
ir klaidingi įsitikinimai. Todėl kalbant apie 
atleidimą reikia suprasti ir žinoti, kas nėra 
atleidimas.

Kas nėra atleidimas
Pateisinimas nėra atleidimas. Atleisti 

nereiškia pateisinti. Negali būti pateisinimo 
jokiai nuodėmei. Negali būti pateisinimo 
nei girtam vairuotojui, eismo įvykio metu 
atėmusiam gyvybę kitam žmogui, nei smur-
taujančiam sutuoktiniui, nei vagiui. Kai mes 
atleidžiame, nesakome: „Ai, tas žmogus ne-
kaltas...  Jis, vargšas, kažką ne taip suprato... 
Jis serga, čia nieko tokio...“

Atleisdami mes visų pirma įvardijame, 
kad su mumis buvo pasielgta neteisingai 
ir nedorai. Mes atpažįstame nuodėmę ir 
neteisybę. Atleidimas sako, kad žmogus yra 
kaltas, bet yra pasirenkama žmogui atleisti. 

Būtent netinkamas pateisinimas ir nuodėmės 
neįvardijimas padaro mus „mazgotėmis“ 
ir „medūzomis“. Dievas nesako, kad nėra 
nuodėmės ten, kur ji yra. Jis sako: „Čia yra 
nuodėmė ir neteisumas, bet aš atleidžiu.“ 
Dievo žodis sako: Jūs esate žemės druska. 
Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų 
pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją 
išberti žmonėms sumindžioti (Mt 5, 13). 

Atleidžiantis žmogus yra tiesą su meile 
romumo dvasioje sakantis žmogus, įvar-
dijantis neteisybę tikruoju vardu. Dievas 
neprašo mūsų viską ir visur, kad ir kas kur 
ir kaip vyktų, pateisinti. Biblija mus moko 
būti tiesos ir paklusnumo vaikais, šios žemės 
druska ir kalbėti tiesą su meile.

Atleidimas nėra paprastas užmiršimas. 
Siekiant užmiršti veikia įvairūs gynybos 
mechanizmai: neigimas, idealizacija, iš-
stūmimas. Tuo tarpu atleidimas yra akty-
vus procesas, kurio metu vyksta teigiama 
energijos transformacija. Mes pamirštame 
tik po to, kai atleidžiame, kai skausmas ir 
nuoskaudos yra išgydyti. Pamirštame ne 
prieš atleisdami, o jau atleidę. Pamiršimas 
turi būti savalaikis. Viešpats sako: Aš įdėsiu 
savo įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų 
mintyse, ir jų nuodėmių bei jų nedorybių 
daugiau nebeprisiminsiu (Hbr 10, 16–17). 

Atleidimas nėra skausmo ignoravimas. 
Neteisingai šventumą suvokiantys žmonės 
čia dažnai klysta. Jie, norėdami visiems ir 
visada būti malonūs bei priimtini, sako: 
„Ai, nesvarbu, kad tai įvyko... Tai visiškai 
nereikšminga... Svarbu, kad tvyrotų ramybė 
ir nekiltų jokių nepatogumų...“ 

Atleidimas nereiškia, kad turiu užgožti 
ar sumažinti skausmą. Naivu sakyti, kad man 
neskauda, nors iš tiesų skauda. Ir turi skau-
dėti. Atleidimas nėra skausmo mažinimas. 
Užspausti skausmą yra nenatūralu. Atlei-
džiant skausmas išjaučiamas, jis maldoje, 
su ašaromis atiduodamas Dievui. Skausmą 
reikia išgyventi. Teisingai suprantamas ir 
naudojamas atleidimas turi išgydyti skausmą.

Atleidimas nėra pasitikėjimas. Atlei-
dimas nesukuria pareigos ir prievolės pasi-
tikėti. Aklas (nepamatuotas) pasitikėjimas 
nėra atleidimas. Atleidimas ir pasitikėjimas 
nėra tapatūs dalykai. Žvelgdami į Jėzaus 
charakterį mes matome, kad Jis ne visada 
pasitikėjo žmonėmis. Bet Jėzus, gerai visus 
pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nerei-
kėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų, nes 
Jis pats žinojo, kas yra žmoguje (Jn 2, 24). 
Jėzus yra mums pavyzdys, mokantis mus 
atleisti savo kaltininkams. Tačiau tobulas Jo 
charakteris mums rodo, kad nepasitikėjimas 
nėra charakterio yda, o greičiau išmintis ir 
supratimas. Jis pats nepasitikėjo žmonėmis ir 

Kartėlis ir šventumas – 
priešingos kategorijos, 
kurios negali egzistuoti 
vienu metu vienoje 
širdyje. Jei atleidžiu, bet 
jaučiu kartėlį, vadinasi – 
neatleidau.

„

“
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Atleidimas
nereikalauja, kad mes pasitikėtume kiekvie-
nu šalia esančiu žmogumi. Tarp pasitikėjimo 
ir atleidimo yra milžiniškas skirtumas, nes 
tai visiškai skirtingi dalykai. Atleidimas 
yra dovanojamas, o pasitikėjimas yra už-
tarnaujamas. Reikia šį skirtumą suvokti 
ir, bendraujant su nepatikimu žmogumi, 
mokėti nubrėžti teisingą ribą. 

Atleidimas nėra skubus situacijos „už-
glaistymas“. Skubotą, netikrą, nenuoširdų 
bei tariamą atleidimą dažnai paskatina baimė 
konfliktuoti, noras būti geram arba greitai 
sugrįžti prie artimų santykių. Tačiau jei sie-
kiama skubotai grįžti prie artimų santykių, 
skausmas nedingsta. Priešingai, giliai širdyje 
gali vystytis kandumas bei pagieža. Toks 
elgesys trukdo geriau save pažinti, griauna 
artumą, leidžia kaltininkui toliau blogai 
elgtis. Greitai sugrįžus į artimus santykius su 
nutylėtu kaltinimo ir žeminimo prieskoniu, 
žmogus „neperdirba“ išgyvenamų emocijų 
ir nesuvokia problemos. Taip situacija neiš-
sprendžiama iš esmės ir širdys neapsivalo.

Kaip praktiškai atleisti
Kodėl mes atleidžiame skirtingai? Kodėl 

kartais gali tai padaryti greitai ir lengvai, o 
kartais tenka grumtis su savimi ilgai ir sunkiai?

Lengva ar sunku atleisti – priklauso 
nuo daugelio dalykų. Visų pirma tai lemia 
žmogaus branda ir jo asmeninis ryšys su 
Dievu, jo gebėjimas pasitikėti Dievo žodžiu 
ir teisingumu. Taip pat reikšminga ir tai, 
kokio sunkumo sužeidimą ar neteisybę 
teko patirti. Ir, aišku, svarbu yra suprasti, 
kad artimi žmonės mus skaudina labiausiai. 
Būtent artimiems žmonėms atleisti kartais 
yra labai sunku, bet to labiausiai reikia. 
Priklausomai nuo patirto skausmo ar luo-
šinančios traumos gilumo bei intensyvumo, 
atleidimas žmogui gali tapti ilgo laikotarpio 
iššūkiu. Tačiau Dievas tiria širdis ir mato 
mūsų apsisprendimus. Esant ryžtingam 
apsisprendimui atleisti savo skriaudėjui, 
Dievas tikrai tai įskaitys teisumu ir ves, 

padėdamas atleisti, – skirs  šiam procesui 
tiek laiko, kiek reikės, įskaitydamas tai as-
meniniu atleidžiančiojo teisumu.

O kaip atleisti, kai natūraliai ir lengvai 
tai padaryti neišeina? Kaip pasiekti tikro ir 
tyro atleidimo savo širdyje? Ar yra kokių 
atleisti padedančių metodų?

Biblija yra labai praktiška knyga ir Dievo 
žodis, parašytas tam, kad padėtų mums spręsti 
realias mūsų gyvenimo problemas. Šventajame 
Rašte nurodytas ne vienas būdas, kaip elgtis su 
skriaudėjais ir kaip pasiekti nuoširdų atleidimą.   

Pirma, palenk savo sielą ir paklusk Die-
vo žodžiui, kuris sako: Kaip Kristus atleido 
jums, taip ir jūs atleiskite (Kol 3, 13). Jei 
neatleidi, esi neklusnus. Pirmas žingsnis 
yra apsisprendimas paklusti Dievo žodžiui.

Antra, leisk Dievui įvykdyti teisingumą 
tavo gyvenime. Dažnai gyvenimas yra ne-
teisingas. Susidūrus su neteisybe gali kilti 
noras viską imti į savo rankas ir vykdyti savo 
teisingumą. Tačiau teisingumo vykdymą 
mes privalome pavesti Dievui, nes žmogaus 
rūstybė nedaro Dievui garbės. 

Trečia, melskis už tuos žmones, kurie 
tave sužeidė ar padarė neteisybę. Mokykis 
laiminti savo skriaudėjus. Pradėjęs tai da-
ryti, pajausi Dievo išlaisvinimą. Kartais tam 
reikia laiko, tačiau Dievas visada atsako į 
nuoširdžias ir tyras maldas. Dievo žodis 
sako: Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir 
melskitės už savo skriaudėjus (Lk 6, 28). O Aš 
jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite 
jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie 
nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriau-
dėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai 
savo Tėvo, kuris danguje; Jis juk leidžia savo 
saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia 
lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų (Mt 5, 44–45).

Ketvirta, daryk gera tiems, kurie tavęs 
nekenčia. Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, 
pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį... (Rom 

12, 20). Ar darei kada nors gera žmogui, kuris 
tave sužeidė ar padarė tau bloga? Pabandyk, 
juk tai yra Dievo receptas pasveikti pačiam.

Penkta, išpažink neatleidimą kaip nuodė-
mę ir melskis su vyresniaisiais ar kitais broliais 
bei seserimis dėl išgydymo. Išpažinkite vieni 
kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni 
už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia 
veiksminga, karšta teisiojo malda (Jok 5, 16).

Šešta, prisimink, kiek daug Jėzus atleido 
tau. Kai tai prisiminsi, bus lengviau atleisti 
kitam. Įsivaizduok, jei Dievas baustų tave 
už kiekvieną nuodėmę. Turbūt jau negy-
ventum... Bet dėl Dievo atleidimo tu dar 
esi gyvas, tad leisk gyventi ir kitam.

Septinta, prašyk Dievo padėti tau atleis-
ti. Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina 
(Fil 4, 13). Neatleidimas yra natūralus nuo-
dėmingos prigimties bruožas. Atleidimas –  
antgamtinis ir dieviškas sprendimas mūsų 
gyvenimui. Atleidimas pasiekiamas sekant 
Jėzaus pavyzdžiu ir charakteriu panašėjant 
į Jį, tai tikroji krikščionybė ir tikroji asme-
nybės branda. 

Dažnai mes patys negalime atleisti, bet 
tada išsakome tai Dievui maldoje, prašyda-
mi, kad Šventoji Dvasia darbuotųsi mumyse.

Labai dažnai tenka girdėti ir matyti, kaip 
lengvai daugybė krikščionių kiekvieną dieną 
taria šiuos žodžius: „<...> ir atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame <...>“ 
Prašome Dievą mums atleisti, kaip ir mes 
atleidžiame. Bet ar mes atleidžiame? Kaip 
atleidžiame? Ar išties norime, kad mums 
būtų atleista? Kiek kartų, kalbant (nedrįstu 
sakyti – meldžiantis) Viešpaties maldą, mes iš 
tiesų ne prašome sau atleidimo, o šaukiamės 
savo pačių pasmerkimo? 

Mielieji, būkime išmintingi ir nuoširdžiai 
mokykimės atleisti visiems savo skriaudėjams, 
kad nesulaikytume Viešpaties malonės ir Jo 
valios savo pačių gyvenimui.

Atleidimas pasiekiamas 
sekant Jėzaus pavyzdžiu 
ir charakteriu panašėjant į 
Jį, tai tikroji krikščionybė ir 
tikroji asmenybės branda. 

„

“
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Kaipgi mums mokytis mylėti Die-
vą? Kaip jau esu minėjęs, mes 
neturime gebėjimo savyje kurti 

meilę Dievui, kad ir kaip to norėtume ar jaus-
tume pareigą. Biblija kalba aiškiai: Meilė – ne 
tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus 
pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavi-
mą už mūsų nuodėmes (1 Jn 4, 10). Pirmiausia, 
mes turime priimti besąlyginę Dievo meilę, 
suvokti, kad Jis mus priima. Mes mylime Jį, 
nes Jis mus pirmas pamilo (1 Jn 4, 19).

Tai besąlyginės Dievo meilės ir malonės 
žinia, keičianti mūsų širdis ir gyvenimą: 
visiškas atleidimas, teisumas, priėmimas ir 
gyvenimas, kurį Jis mums dovanoja Jėzuje 
Kristuje. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo 
mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepaly-
ginti labiau tie, kurie su perteklium gauna 
malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gy-
venime per vieną Jėzų Kristų (Rom 5, 17). 
Štai kas mus įkvepia.

Kaip mes įgyjame jėgų? Norėdamas nusa-
kyti mūsų gyvenimą Jame, Jėzus panaudojo pa-
prastą iliustraciją: Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. 
Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda daug 
vaisių; nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti 
(Jn 15, 5). Pamąstykime apie šakelės vaidmenį. 
Šakelė kuria ar neša vaisių? Ji neša vaisių! Jei 
nupjautumėte vynmedžio šakelę ir padėtumėte 
ją ant žemės, kiek vaisiaus ji atneštų? Nebūtų 
jokio vaisiaus, tiesa? Tik atlikdama tai, kam ji 
buvo sukurta, – tik pasilikdama vynmedyje 
ir leisdama vynmedžio gyvybei tekėti per ją, 
šakelė gali nešti gausybę vaisių.

Vynmedyje pasiliekančios šakelės nesi-
koncentruoja nei į save, nei į vaisių, – juk tai 
neduotų jokios naudos! Vienintelis šakelių 
rūpestis – kiekvieną akimirką priimti gyvybę 
iš vynmedžio.

Ką tai kalba apie krikščionišką gyvenimą? 
Mūsų atsakomybė yra išlaikyti nuostatą, kad 
esame priklausomi nuo Dievo, – tokią pačią 
nuostatą, kad esi pasiekiamas ir prieinamas, 
kurią Jėzus turėjo savo Tėvo atžvilgiu visus 33 
metus. Tuomet Kristus mumyse subrandins 
savo gyvenimo vaisių, dvasios vaisius (Gal 5, 
22–23). Tai įmanoma tik turint tokią nuostatą: 
„Viešpatie, aš negaliu, bet Tu gali.“

Savo žodyje Dievas aiškiai pasakė, jog 
paklusimas Įstatymo raidei, be širdies at-
sidavimo, Jo akyse yra bevertis. Jėzus du 

Laisvė,  suvokiant  priklausomybę 
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kartus cituoja Ozėją: Aš noriu gailestingumo, 
o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau negu 
deginamųjų aukų (Oz 6, 6). Abiem atvejais 
šie žodžiai buvo atsakas tiems, kurie visaip 
kaip siekė laikytis Įstatymo raidės, bet pra-
silenkė su dvasia.

Apaštalo Pauliaus lūpomis Jis mums 
nusako tikrąjį kelią: Dievo gailestingumu aš 
prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip 
gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – 
tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisi-
taikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, 
atnaujindami savo protą, kad galėtumėte 
ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Die-
vo valia (Rom 12, 1–2). Čia Paulius kalba 
apie visišką atsidavimą, o motyvacija, kurią 
jis siūlo, turėtų būti tokia: „dėl Dievo gai-
lestingumo“. Kas gi tai? Tai Dievo meilė ir 
malonė, apie kurią jis kalbėjo visus Laiško 
romiečiams 11 skyrių! O dabar jis sako, jog 
pats protingiausias ir logiškiausias dalykas, 
kurį galite padaryti, – tai be jokių išlygų 
aukoti save Dievui, kuris myli tave meile, 
pranokstančia bet kokį supratimą.

Atkreipkite dėmesį: Paulius nekalba apie 
įsipareigojimą. Įsipareigojimas ir atsidavimas 
yra du skirtingi dalykai. Įsipareigojimas yra 
tai, ką aš pažadu nuveikti dėl Dievo. Atsi-
davimas – kai aš atiduodu save ir visą savo 
gyvenimą į Jo rankas, kad Jis darytų tai, kas 
Jam patinka. Mes pasiduodame mylinčiam 
Dievui ir Tėvui, kuris, turėdamas tobulą iš-
mintį ir valdžią, pasirūpins mūsų gyvenimu!

Paulius ragina: pasikeiskite, atnaujin-
dami savo protą. Kitaip tariant, leiskite, kad 
Dievas pradėtų mokyti jus savo tiesų, kurios 
pakeistų klaidingą mąstymą. Remdamasis 
Dievo žodžiu, pradėk žiūrėti į save ir į savo 
gyvenimą iš Dievo perspektyvos. Prieš su-
vokdamas, ką reiškia skraidyti, turi suvokti, 
jog esi „drugelis“.

Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos mes 
atiduodame į Kristaus rankas, yra visos pre-
tenzijos į asmenines teises. Aš nekalbu apie 
civilines teises, kaip kad teisė balsuoti. Kalbu 
apie tokius dalykus, kurių mes reikalaujame iš 
gyvenimo: teisė į laimę, teisė būti pastebėtam, 
teisė į teisingą gyvenimą, teisė į tavęs įverti-
nimą, teisė gyventi taip, kaip nori. Kodėl? 
Tam yra labai paprasta priežastis: tu negali 
būti įsikibęs teisių ir tuo pačiu metu išlaikyti 

dėkingą dvasią. Gyvenimo tikėjimu esmė – 
dėkinga širdis. Tai yra tas „siūlas“, besivejantis 
per visą Bibliją: Už viską dėkokite, nes tokia 
Dievo valia jums Kristuje Jėzuje (1 Tes 5, 18).

Kodėl Dievas liepia mums būti dėkin-
giems visose, net ir blogose situacijose? Nes 
dėkojimas – tai mūsų tikėjimo Dievu išraiška, 
liudijanti, kad mes suvokiame, jog mūsų 
gyvenimas yra Jo rankose, ir pasitikime, jog 
Jis įvykdys savo pažadą: Mylintiems Dievą 
viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauk-
tiesiems (Rom 8, 28). Kai patikime Dievui 
savo gyvenimą ir išreiškiame savo tikėjimą 
dėkodami, mus aplanko antgamtinė ramybė 
ir laisvė, kaip Rašte ir sakoma: Niekuo ne-
sirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir 
prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro 
žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti 
visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis 
Kristuje Jėzuje (Fil 4, 6–7).

Nuostabiai šią tiesą pailiustruoja vienos 
jaunos poros, Rydo ir Marijanos, pavyzdys. 
Rydas buvo vienas iš tėvų, vežusių grupę 
mergaičių stovyklauti. Prieš išvykstant iš 
namų, jų šešerių metų dukra Vendė paklausė: 
„Mama, ar aš galiu važiuoti su savo drauge 
kitoje mašinoje? Ji neturi, su kuo važiuoti.“ 
Marijana leido, ir grupė išvažiavo. Lijo, gatvės 
buvo slidžios. Mašinos, kurioje buvo Vendė, 
vairuotojas nesuvaldė automobilio ir išvažia-
vo į priešingą eismo juostą... Susidūrė net 26 
automobiliai. Vienai mergaitei lūžo ranka, o 
Vendė buvo išsviesta pro automobilio langą 
ir iš karto žuvo.

„Pasakyk man, – po kelių savaičių pa-
prašiau jo, – kaip tu laikaisi? Kaip jautiesi 
po Vendės netekties?“

„Žinai, – tarė jis, – mes su žmona žiūri-
me į tai štai kaip: Kas būtų, jei Dievas būtų 
atėjęs pas mus prieš šešerius metus ir pa-
siūlęs: „Rydai ir Marijana, Aš turiu mažą 
mergaitę, savo dukterį, vardu Vendė. Že-
mėje ji tebus šešerius metus, tačiau reikia, 
kad tuos šešerius metus kas nors ją mylėtų, 
prižiūrėtų ir mokytų ją apie mane. Po to Aš 
pasiimsiu ją namo, pas save. Mąstau, gal 
jūs norėtumėte, kad ją patikėčiau jums. Ar 
sutinkate su tokiomis sąlygomis?“ Mes su 
Marijana būtume atsakę: „O taip, Viešpatie. 
Duok ją mums!“

Štai kaip mes matome šią situaciją. Die-
vas visada žinojo, jog Vendė žemėje tebus še-
šerius metus. Mes pasirinkome būti dėkingi 
už tuos metus, per kuriuos Vendė praturtino 
mūsų gyvenimą. Žinoma, mes nepaprastai 
jos ilgimės... Mes verkėme ir dar verksime, 
tačiau žinome, kad vėl ją pamatysime, ir už 
viską dėkojame Dievui.“

Nukelta į 32 p. 
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32          Paskutinis puslapis

Koks puikus požiūris! Išgyvendami tokią didžiulę netektį jie 
išsaugojo dėkingą širdį. Dėkinga širdis atidavė visas teises suvereniam, 
mylinčiam Dievui. Į šį įvykį ši pora reagavo tikėjimu, todėl gyveno 
ramybėje. Taip, tai buvo tragedija, tačiau jie suvokė Laiško romiečiams 
eilučių realybę: Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, 
nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, 
nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, 
kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje (Rom 8, 38–39).

Papasakojau šią istoriją Džordžui. Jis taip pat nusprendė būti 
dėkingas ir visiškai atsiduoti Viešpačiui, kuris pamilo jį ir pažadėjo, 
kad netgi jo aklumas gali išeiti į gera. Džordžas atrado tikrą ramybę, 
o po aštuoniolikos mėnesių iškeliavo pas Viešpatį. Vėliau jo mama 
man parašė: „Tie paskutinieji 18 mėnesių Džordžui buvo patys 
vertingiausi, nes jis realiai gyveno su Kristumi.“ Pripažinęs, jog yra 
visiškai priklausomas nuo Jėzaus Kristaus, Džordžas pažino Jį tokį, 
koks Jis yra. O tai – atsakas į kiekvieną žmogaus širdies poreikį.

Iš knygos „Classic Christianity“ 
 vertė Liutauras Bilevičius ir Lina Kerbelytė

Laisvė,  suvokiant  
priklausomybę 
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