
Šiomis dienomis prisimename ir apmąstome 
paskutinę Jėzaus Kristaus savaitę Žemėje. 
Didžioji savaitė. Septynios krikščionims 

ypatingai reikšmingos dienos. Vieną šios savaitės 
momentą, kai Jėzus Kristus meldėsi Getsemanės sode, 
galima pavadinti nepakeliama valanda.
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Veronika Grainienė

PRISIKĖLĖ

Ne laurų vainikas uždėtas Tau buvo,
Kai kryžių nešei  – liejos kraujas skaistus...

O širdys minioj gal pūliavo, gal puvo,
Erškėčius iškeitusios į gyvybės vaistus.

Ne lygų takelį mynė šventosios kojos,
Pečius spaudė žemėn svoris kryžiaus baisaus,
Aplinkui minia kaip pikti šunys lojo:
„Prikalti“, – girdėjos balsai vis garsiau.

Jeruzalėje pavasaris. Naktis Alyvų kalne. Pačių 
artimiausių savo mokinių Mokytojas paprašė: „Mano 
siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir budėkite su mani-
mi.“ Tačiau nė vienas iš jų neįstengė to padaryti. Trys 
buvę žvejai – Petras, Jokūbas ir Jonas – užmigo. Širdys 
neišgirdo ir nesuprato žodžių, kurie teikė vidinių jėgų.

Kažkada anksčiau, prieš metus ar porą metų, ir-
damiesi į kitą ežero krantą naktį audros metu tie patys 
mokiniai išsigando, pamatę audringo ežero vandeniu 
ateinantį siluetą. Nakties tamsoje jie matė tik tamsią 
figūrą. Mokytojas šūktelėjo, kad jie suprastų, jog tai 
Jis, o ne šmėkla. Petras iš valties atsiliepė: „Jeigu čia 
Tu, liepk man ateiti pas Tave vandeniu.“ Jėzus sušuko: 
„Ateik“, ir Petras išlipęs iš valties ėjo pas Jį vandeniu.

Tu iškentei viską: ir pagiežą, ir mirtį,
Atidavei visa už nuožmius ir piktus...
Bet šiandien pasaulis jau visas tai girdi –
Jisai prisikėlė! Gyvas Jis ir už mus!   
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Anuomet jis suprato, kad eiti vandeniu 
gali ne savo paties jėgomis, bet tikėjimu priė-
męs jam Kristaus žodžiu suteiktą galią. Dabar, 
Alyvų kalne, tos išminties neliko. Mokiniams 
atrodė, jog valandą pabudėti sugebės savo 
jėgomis. Nors dar taip neseniai jie sėdėjo prie 
šventinės vakarienės stalo, ir Mokytojas jiems 
sakė: „Be manęs jūs negalite nieko nuveikti.“

Tą valandą Alyvų kalne mokiniai išvydo 
savo bejėgiškumą.

Skaitydami apie tuos įvykius evangeli-
joje, tikriausiai dažnai pagalvojame, kokius 
silpnus žmones pasirinko Jėzus... Tokie 
bejėgiai vargšai.

Kaip sunku mums pamatyti ir pripa-
žinti, kad esame tokie patys kaip jie, ir įvyk-

Valanda

Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina 
pasaulio nuodėmę! (Jn 1, 29). Šiuos 
žodžius pirmą kartą pasaulyje 

maždaug prieš du tūkstančius metų pasakė 
vienas trisdešimtmetis vyras, pamatęs atei-
nantį kitą jo amžiaus žmogų.

Kodėl jaunas vyras vadinamas avinėliu? 
Ir kodėl būtent avinėlis naikina pasaulio 
nuodėmę?

Norint nors kiek susigaudyti, tenka 
bent akimirką pažvelgti į vietą ir laikmetį, 
kai tai buvo pasakyta.

Pirmojo amžiaus Izraelis – tauta, kurioje 
iš kartos į kartą perduodamas pasakojimas, 
kaip Visagalis Dievas išvadavo jų protėvius iš 
vergijos. Šis pasakojimas leidžia aiškiau suprasti, 
kokią žinią perduoda žodžiai „Dievo avinėlis“.

Izraelitai vergavo Egipto karalystėje. 
Egiptiečiai juos engė. Jiems darėsi nepa-

dyti Kūrėjo valią pajėgiame tik Jo suteiktos 
malonės galia. Jeigu savo jėgomis galėtume 
patikti Dievui, Kristus nebūtų ėjęs mirti ant 
kryžiaus ir prakaitavęs krauju tą maldos 
valandą Getsemanėje.

Kyla klausimas: kodėl Jis prašė savo 
pasekėjų budėti su Juo, jeigu pats jiems 
suteikia jėgų? Juk vis tiek Jis atliko viską 
vienas pats, be jokio žmogaus pagalbos.

Atsakymas gali nuskambėti labai keis-
tai – Jėzus nori, kad turėtume dalį su Juo ir 
galiausiai taptume tokie kaip Jis. 

Avinėlis

keliamai sunku. Izraelitai ėmė šauktis savo 
tėvų Dievo. Į jų dejones buvo atsiliepta. 
Dievas išsirinko vieną iš jų – žmogų, vardu 
Mozė, ir jam vadovaujant išvedė izraelitus 
iš vergystės. Egipto karalius – faraonas ne 
iš karto sutiko išleisti vergų tautą. Dievas 
turėjo per Mozę padaryti daugybę ženklų, 
ištikdamas Egiptą įvairiomis bausmėmis. 
Paskutinė bausmė buvo pati baisiausia – 
vieną naktį Egipto žemėje turėjo mirti 
visi pirmagimiai. Bausmė būtų neapėjusi 
ir izraelitų, jeigu jie pagal Dievo nurody-
mą nebūtų savo namų durų staktų patepę 
avinėlio krauju.

Vėliau, jau išvesti iš vergystės ir įėję 
į Dievo jiems pažadėtąją žemę, izraelitai 
šventykloje turėjo aukoti avis, ožius ir jau-

čius už savo nuodėmes. Tai jie darė pagal 
Dievo nurodymą, kaip laikiną apeigą, nes 
gyvulių kraujas negali panaikinti žmonių 
nuodėmių ir tobulai sutaikyti jų su Dievu.

Mums nėra lengva sutikti su tiesa, jog 
Kūrėjas nustatė žmonių gyvenimo tvarką, 
ir kas ją peržengia, tas nusideda. Šiandien 
tai nemaloni žinia. Nuodėmė kaip raugas 
įsismelkė į mus, ir nė vienas pats iš tos ver-
gystės nebegalime išsivaduoti. Tačiau yra 
Dievo Avinėlis – Viešpats Jėzus Kristus.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė 
savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyveni-
mą. <...> Kas Jį tiki, tas neteisiamas, o kas 
netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki 
viengimio Dievo Sūnaus vardo (Jn 3, 16. 18). 

Gabrielius Lukošius – Kauno „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčios pastorius
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Kaip sunku mums pripa žinti, 
kad vyk dyti Kūrėjo valią 
pajėgiame tik Jo suteiktos 
malonės galia.

„

“

Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo viengimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris 
Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą.

„

“
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AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS 

ŠAKELĖS. KAS PASILIEKA 

MANYJE IR AŠ JAME, TAS DUODA 

DAUG VAISIŲ  
(Jn 15, 5).

Kviečiame prenumeruotis  
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2017 metams!

1 mėn. – 1, 45 Eur

3 mėn. – 4, 35 Eur

6 mėn. – 8, 70 Eur

Lietuvos pašto  
skyriuose  
arba internetu  
www.prenumeruok.lt

Tenka pasirinkti, kaip elgtis su žinia apie Jėzaus Kris-
taus prisikėlimą iš mirusiųjų. Gal likti apgaubtam 
paviršutiniškumo miglos ir nesigilinti į prisikėlimo 

temą? Vieni mini Jo prisikėlimą, kiti tiki, kad Jis iš tiesų prisikėlė, 
dar kiti žiūri į Prisikėlimo žinią kaip į legendą, prietarą ar net 
apgaulę, o kažkas Kristaus prisikėlime mato pavasario ar dvasinio 
atgimimo metaforą. Tačiau kaip buvo iš tiesų? Ar be išankstinio 
nusiteikimo nuolankiai ir nuoširdžiai ieškodamas, galiu rasti 
atsakymą į šį klausimą?

Manau, kad taip. Kas ieško, tas randa.
Mus pasiekęs pasakojimas apie Kristaus prisikėlimą yra vi-

sapusiškai stulbinantis. Žmonės, kurie nori kitus apgauti, įtikinti 
nebūtais dalykais ir padaryti savo pasekėjais, tokio pasakojimo 
tikrai nesugalvotų.

Jėzus mokiniams daug kartų kalbėjo apie mirtį ant kryžiaus 
ir trečią dieną būsiantį prisikėlimą. Tačiau jie tų žodžių prasmės 
nesuprato ir pranašautos įvykių eigos visiškai nelaukė. Kaip jie, tokie 
nesupratingi ir nedėmesingi Mokytojo žodžiams, gali tikėtis, kad 
kas nors patikės jų skelbiama žinia ir pripažins juos savo vadovais?

Pirmosiomis prisikėlimo liudininkėmis tapo moterys. Jos 
neturėjo net minties, kad Mokytojas gali prisikelti, ir atėjo prie 

Prisikėlimas kapo išreikšti savo meilės bei pagarbos mirusiajam. Vyriškoje 
to meto visuomenėje moterys neturėjo jokio balso. Siekiantys 
įtikinti savo amžininkus įvykio tikrumu, niekada to nerašytų.

Tai, kad Jėzus viešai kalbėjo, jog kelsis iš numirusių, prisiminė 
tik Izraelio tautos vadovai, kurie nuteisė Jį gėdingai mirčiai. Todėl 
jie pasirūpino, kad kapas būtų užantspauduotas ir saugomas.

Prisikėlęs Kristus nepuolė rodytis visiems Jeruzalės gyvento-
jams ir Jį nuteisusiems tautos vadovams. Jis atėjo tik pas baimės ir 
nevilties spaudžiamus savo mokinius, kurie, net ir išgirdę žinią iš 
moterų, anksti ryte nuėjusių prie kapo, neprisiminė Jo anksčiau 
pasakytų žodžių apie būsiantį prisikėlimą. Jėzus įsakė jiems eiti 
į visą pasaulį ir skelbti gerąją naujieną apie Jo mirtį už žmonijos 
nuodėmes bei prisikėlimą iš numirusių.

Tokį liudijimą galėjo užrašyti tik labai nuolankūs žmonės. 
Jie nesigyrė nebūta drąsa, bet atvėrė savo silpnumą ir gėdą pa-
pasakodami, kaip viskas vyko iš tikrųjų. 

Pastoriaus  žodis          3

Jėzus įsakė mokiniams eiti į visą  
pa saulį ir skelbti gerąją naujieną  
apie Jo mirtį už žmonijos nuodėmes  
bei prisikėlimą iš numirusių.

„

“
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Laiško romiečiams 14 skyriuje Paulius 
kalba apie stipriuosius ir silpnuosius, palie-
čia tam tikrus maisto, gėrimo bei švenčių 
klausimus. Norėčiau pasidalinti keliais pa-
stebėjimais iš šio skyriaus. 

Pirmose eilutėse Paulius parodo, kad 
žmonės gali turėti skirtingus įsitikinimus: 
Vienas įsitikinęs, kad jam valia viską valgyti, 
o silpnasis valgo tiktai daržoves. Kuris valgo, 
tegul neniekina nevalgančio, o kuris neval-
go, tegul neteisia valgančio, nes ir jį priėmė 
Dievas. Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą 
tarną?! Juk ar jis stovi, ar puola – tai savajam 
Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Viešpats turi 
galią jį palaikyti. Ir vėl: vienas mato skirtumą 
tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos 
vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo 
įsitikinimą (Rom 14, 2–5).

Taigi matome, kad tie, kurie valgo viską, 
niekina tuos, kurie valgo tik daržoves. Jie 
žiūri į juos kaip į silpnesnius, kvailesnius ir 
pan. Ir atvirkščiai, tie, kurie ne viską valgo, 
teisia tuos, kurie valgo viską. Ir vieni, ir kiti 
elgiasi prieš Dievo valią. Laiške kolosiečiams 
skaitome: Taigi niekas tenesmerkia jūsų dėl 
valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jauno mėnulio 
ar sabato dienų (Kol 2, 16). 

Taip, yra ir tų, kurie išskiria tam tikras 
dienas metuose: vieni švenčia Valentino die-
ną, kiti – Užgavėnes, treti – Jonines, Kalėdas, 
Velykas ir t. t. Kai kurie švenčia ne visas šven-
tes. Tenka girdėti pasisakančių, kad Kalėdos 
ir Velykos yra pagoniškos šventės, todėl jie jų 
nešvenčia ir kritikuoja tuos krikščionis, kurie 
švenčia – atseit jie elgiasi ne pagal Raštą. O kiti 
švenčia visas šventes ir išnaudoja tas progas 
Evangelijai skelbti. Tie, kurie nešvenčia, laiko 
save teisesniais už tuos, kurie švenčia tokias 
šventes, nes mano, kad pastarieji nusideda.

Būtent dėl skirtingų nuomonių ir gimsta 
ginčai. Paulius pradeda Laiško romiečiams 
14 skyrių žodžiais: venkite ginčų dėl skirtingų 
nuomonių. Labai dažnai mūsų nuomonės, 
požiūriai į tam tikrus dalykus skiriasi, ir kuo 
daugiau bažnyčioje žmonių, tuo daugiau 
skirtingų nuomonių, tuo ir ginčų daugiau. 
Vieni teisia, kiti niekina, o velnias džiūgauja. 
Čia tinka patarlė: du pešasi, o trečias nešasi.

Apaštalas Paulius rodo dievišką kelią –  
du kartus išsako savo nuomonę, kas visgi yra 
vertingiau: Tad liaukimės teisti vieni kitus. Ver-
čiau nuspręskime (pasiryžkime) neduoti broliui 
akstino nupulti ar pasipiktinti <...>. Verčiau 
nevalgyti mėsos, negerti vyno ar vengti visko, 
kas gali pastūmėti brolį į nuodėmę (Rom 14, 
13. 21). Paulius ragina vengti visko, kas stumia 
brolį į nuodėmę ar piktina: kalbama ne tik 
apie valgį ar gėrimą, tam tikrų dienų išskyri-
mą ar neišskyrimą, bet ir daugelį kitų dalykų 
krikščioniškame gyvenime. Čia apaštalas 
akcentuoja pagarbų žvilgsnį į artimą, kviečia 
būti empatiškais (užjaučiančiais), stengtis 
suprasti kitą, įsiklausyti ir išgirsti jo nuomonę. 

Jėzus savo mokiniams sakė: Papiktini-
mai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį 
jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų 
užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, 
negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. 
Taigi sergėkitės! (Lk 17, 1–3; taip pat žr. Mt 
18, 6–7; Mk 9, 42).

Dievo valia kiekvienam – stengtis ne-
papiktinti kitų.

Jūsų gėris tegul nebūna akstinas pikt-
žodžiauti (Rom 14, 16). Atrodo, kad visi 
siekiame gėrio. Dažniausiai vieną ar kitą 
darbą darančiam atrodo, kad jis siekia gėrio, 
o ne blogio. Bet Paulius pastebi: Jūsų gėris 
tegul nebūna akstinas piktžodžiauti. Tavo 
ar mano supratimas apie gėrį tenebūna 
priežastis ginčams ir piktžodžiavimui. Tad 
siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja 
tarpusavio ugdymui arba tad laikykimės to, 
kas pasitarnauja santaikai (Rom 14, 19). 
Mūsų siekinys – ramybė, santaika, vienas 
kito ugdymas. Aš jums palieku ramybę, duo-
du jums savo ramybę, – sakė Jėzus (Jn 14, 27).

Kalno pamoksle Jėzus kalbėjo: Palai-
minti taikdariai (arba ramybės, santaikos 

nešėjai), nes jie bus vadinami Dievo vaikais. 
Komentuodamas šiuos Jėzaus žodžius, 
evangelistas Bilis Gremas klausia: „Kur yra 
taikdarystės pradžia? Kaip mums tapti taik-
dariais? Ar ramybės pasisemti mes galime 
iš savęs? Z. Froidas tvirtino, kad ramybė –  
tai tik vidinė žmogaus nuostata: tereikia at-
mesti į šalį visas fobijas, neurozes ir – štai, 
prašom! – turėsime ilgai lauktą, išsvajotą 
ramybę! Gerbiu psichiatrijos mokslą dėl 
to, ką jis gali,– jis neabejotinai yra padėjęs 
daugeliui žmonių. Tačiau jo propaguojamos 
nuostatos niekaip nepakeis ramybės, kuri 
ateina tiktai iš Dievo. Jei psichiatrai numos į 
Dievą ranka, galiausiai jie eis gydytis vieni pas 
kitus. Žmogus neturės tikros ramybės širdyje, 
kol neatras sutaikinimo ir nepradės gyventi 
taikoje su Dievu. Biblija sako, kad Viešpats 
yra mūsų ramybė, taika ir sutaikinimas.“

Visų pirma, kiekvienas žmogus turi susi-
taikyti su Dievu. O tai įmanoma tik per tikė-
jimą Kristumi, tik per išpažinimą, kad Kristus 
Jėzus yra mano Viešpats. Kol Jėzus neateina į 
žmogaus širdį, tol jis neturės ramybės. Nepa-
dės joks žinojimas, joks krikštas vaikystėje, 
joks bažnyčios lankymas ar išmintingos kny-
gos. Kol nepatikėsi savo gyvenimo Jėzui, tol 
ramybės neturėsi. Gyvybės Kūrėjas, sutvėręs 
žmogų, vyrą ir moterį, žino, kas yra vidinė 
ramybė, darna, taika su pačiu savimi. Kol 
mūsų vidiniame pasaulyje viešpatauja įvairūs 
dievai ir deivės, ramybės širdyje neturėsime. 

Apaštalas Paulius kviečia korintiečius su-
simąstyti, ar jų žodžiai ir elgesys ugdo artimą, 
stiprina kitą. Ar kuriama tarpusavyje Dievo 
Karalystė, kuri nėra nei valgis, nei gėrimas, bet 
teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje 
Dvasioje? Nei valgant viską, nei valgant tik 
daržoves, Dievo Karalystė nesukuriama, nes 
jos esmė yra išteisinimas, taika su Dievu ir 
pačiu savimi – dėl to ir kyla vidinis džiaugsmas. 

Ugdymas – pagrindinė pedagogikos 
sąvoka, suprantama kaip „naujos, dar nesu-
brendusios kartos pilnutinis brandinimas,  
t. y. darymas, kad ji subręstų visais gyvenimo 
atžvilgiais ir visomis savo žmogiškosios pri-
gimties išgalėmis“ (S. Šalkauskis). Ugdymą 
lemia daugybė veiksnių. Taip ir tikinčiųjų 

Stiprieji  ir  
silpnieji

DARIUS VENSLOVAS

Darius Venslovas – Utenos krikščionių 
evangelikų bažnyčios pastorius
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Žmogus neturės tikros 
ramybės širdyje, kol 
neatras sutaikinimo ir 
nepradės gyventi taikoje 
su Dievu. Biblija sako, kad 
Viešpats yra mūsų ramybė, 
taika ir sutaikinimas.

„

“
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tarpusavio bendravimas bei požiūris vieno 
į kitą lemia kiekvienos asmenybės augimą 
ir brendimą. 

Graikų kalboje vartojamas žodis 
οἰκοδομή, verčiamas žodžiu „ugdymas“, 
reiškia pastatą, statinį, statymą, mokymą. 
Taigi bendraudami mes statydiname vienas 
kitą: arba šis „statinys“ bus kreivas, šleivas, 
negražus pažiūrėti, arba jis bus tvirtas, tai-
syklingas pastatas – daug kas priklauso nuo 
to, kaip elgiamės vienas su kitu.

Kiekvienas iš mūsų tesirūpina būti artimui 
malonus, jo labui ir pažangai... Todėl guoskite 
ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs ir darote (Rom 
15, 2; 1 Tes 5, 11). „Viskas valia!“ Bet ne viskas 
naudinga! „Viskas valia!“ Bet ne viskas ugdo! 
<...> Vis dėlto žiūrėkite, kad jūsų laisvė netaptų 
papiktinimu silpniesiems (1 Kor 10, 23; 8, 9). 

 Šiandien bažnyčioje vieni geria vyną, 
kiti ne. Geriantys vyną laiko save stipriais, 
nes mano turį „vidinius stabdžius“ ir galį bet 
kada sustoti, jie neįžvelgia pavojaus „užsika-
binti“ ir dalyvauti daugiadienėse išgertuvėse. 
Tuos, kurie negeria vyno, jie laiko silpnais ir 
dažnai prikiša Timotiejui skirtus žodžius: 
Gerk truputį vyno dėl skrandžio negalavimų. 
Aš taip pat turiu skrandžio negalavimų ir 
bandžiau vartoti šiek tiek vyno, kad nega-
lavimai praeitų, bet man nepadėjo. Man 
asmeniškai labiau padeda paprastas tyras 
lietuviškas vanduo. Bet aš niekam neprimetu 

savo valios ir pavyzdžio, nes meilė taip ne-
sielgia. Apskritai meilės esmė – neprimesti 
savo mąstymo, savo supratimo kitam. Meilė 
nesielgia savanaudiškai. Meilė leidžia rinktis 
ir sekti paskui ją savanoriškai. 

Pamenate, Paulius rašė: jūsų gėris tene-
būna akstinas piktžodžiauti. Mes kiekvienas 
skirtingai suprantame, kas yra gėris. Stip- 
resnieji mano turį tikėjimą, tad galį viską 
valgyti, gerti, žiūrėti bet kokias TV laidas, 
dalyvauti įvairiose parodose, renginiuose, 
viską galį teisingai suprasti. Tačiau Paulius 
vėl rodo kelią: Turi tikėjimą? Turėk jį sau, prieš 
Dievą... Arba kitas, Lietuvos Biblijos draugijos, 
vertimas sako: Savo įsitikinimą pasilaikyk 
savo viduje ir Dievo akivaizdoje (Rom 14, 
22). Nesididžiuok savo tikėjimu, nes Viešpats 
mato, kiek iš tiesų tavyje yra tikėjimo, o kiek 
pasipūtimo ir nesudegintos puikybės. Nereikia 
krikščioniui įtikinėti kito krikščionio, kad jis 
pakeistų savo įsitikinimus. Kiekvienas tegul 
elgiasi pagal savo įsitikinimą, – sako Paulius, –  
juk kiekvienas ar valgo, ar nevalgo, išskiria 
dienas ar ne, tai daro savo Viešpačiui!

Laiško romiečiams 14 skyriaus pabai-
goje Paulius atskleidžia laimingo gyvenimo 
paslaptį: Laimingas tas, kuris nesmerkia 
savęs už tai, ką pasirenka, kuris elgiasi pagal 
įsitikinimą. Visa, kas daroma ne iš įsitikini-
mo, yra nuodėmė (Rom 14, 22–23). Paulius 
kalba apie maisto, gėrimo, dienų išskyrimą 

ir jų (ne)sureikšminimą. Vieni valgo viską, 
kiti ne, vieni gali gerti vyną, kavą, kiti geria 
tik vandenį. „Tu silpnas ir dar nesupranti“, –  
galvoja „stipresnis“, o kitas tyliai arba gar-
siai teisia kitą: „Krikščioniu vadinasi, bet 
nesupranta Biblijos ir negyvena pagal Dievo 
žodį.“ Taip  gimsta ginčai, kivirčai, politi-
kavimai ir visokie negeri dalykai. 

Apaštalas Paulius kviečia: verčiau nu-
spręskime neduoti broliui akstino nupulti 
ar pasipiktinti ir siekime to, kas atneša 
ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdy-
mui. Verčiau nevalgyti mėsos, negerti vyno 
ar vengti visko, kas gali pastūmėti brolį 
į nuodėmę; verčiau siekti to, kas atneša 
taiką ir ugdo. Meilė pamiršta, kas buvo 
bloga (1 Kor 13, 5). Tad raginu apsvarstyti, 
dėl ko kyla ginčai, ar, žvelgiant iš amžinos 
perspektyvos, tikrai verta dėl to ginčytis? 
Pamąstykime, kas mus ir kitus ugdo? Ar 
mes siekiame taikos? Ar gyvename palai-
mintą taikdario gyvenimą? 

Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kris-
tus jus priėmė, Dievo garbei (Rom 15, 7).

Pasimelskime: Dieve, atleisk už teisimo 
ir niekinimo nuodėmes, atleisk už papikti-
nimus, atleisk, kad nesielgėme pagal meilę. 
Padėk eiti meilės ir taikdarystės, ramybės 
keliu. Te Tavosios ramybės balzamas vilgo 
mūsų širdis. Už tai nuolankiai dėkojame ir 
garbiname Tave, visagali Dieve.

Sveikiname 
Darių Šulskį, kuris kovo 25 d. buvo ordinuotas 

Alytaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ 
pastoriumi. Linkime išminties, ištvermės ir 
visokeriopos  Viešpaties pagalbos triūsiant 

Viešpaties jam patikėtuose laukuose. 

Ramybės Dievas, amžinosios 
Sandoros krauju išvedęs iš numirusių 
didįjį avių Ganytoją – mūsų Viešpatį 

Jėzų, teištobulina jus kiekvienam geram 
darbui, kad vykdytumėte Jo valią, Jam 
veikiant jumyse, kas Jo akims patinka 
per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių 

amžius! Amen  
(Hbr 13, 20–21).

Bendrijos „Tikėjimo žodis“ tikintieji

Pastoriaus  žodis          5
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Kovo 16 d. į Jonavos rajono savival-
dybės viešąją biblioteką susirinko gausus 
būrys įvairaus amžiaus žmonių, norinčių 
paklausyti istoriko, Lietuvos edukologijos 
universiteto Humanitarinio fakulteto doc. 
dr. Deimanto Karvelio paskaitos apie vieną 
iš pirmųjų protestantų ir raštijos Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje pradininkų – 
Abraomą Kulvietį. 

Pradžioje visus susirinkusiuosius 
pasveikino Jonavos rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė 
Gajauskaitė, nuskambėjo Dievą aukštinanti 
giesmė ir pirmosios knygos lietuvių kalba –  
Martyno Mažvydo Katekizmo – ištrauka. 
Renginį organizavusios Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius 
Ažukas trumpai priminė apie Reformacijos 
judėjimą, pasklidusį Europoje prieš 500 
metų, pristatė pagrindinius šio judėjimo 
veikėjus Europoje ir Lietuvoje. 

Po Reformacijos apžvalgos mikrofonas 
buvo perduotas pagrindiniam vakaro pra-
nešėjui, istorikui doc. dr. Deimantui Kar-
veliui, kuris priminė kai kuriuos žinotus ir 
atskleidė daugeliui dar negirdėtų faktų apie 
pirmojo LDK intelektualo, kuris mokėsi 
net 5 Europos universitetuose ir pirmasis 
iš lietuvių užsienyje įgijo mokslų daktaro 
laipsnį, Abraomo Kulviečio gyvenimą ir 
veiklą LDK. 

Įdomu buvo sužinoti, kad apie 1512 
metus smulkiųjų–vidutinių bajorų šeimoje 
gimęs Abraomas Kulvietis degė nepaprastu 
noru mokytis. Jis studijavo net 5 geriau-
siuose to meto Europos universitetuose, 
skaitė pačias geriausias knygas ir troško 
gyventi bei darbuotis dėl Lietuvos. Kul-
vietis buvo pirmasis iš lietuvių, studijavęs 
lietuviams uždraustame protestantiškame 
universitete Vitenberge (bajorai, studijavę 
ne katalikiškuose universitetuose, galėjo 
netekti titulo, privilegijų, dvarų...), kur 
klausė ir paties Martyno Liuterio paskai-
tų. Istorikas Deimantas Karvelis pacitavo 

ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Jonavoje  pagerbtas  
pirmasis  LDK  protestantas  

intelektualas
ir dar niekur neskelbtą vieno garsiausių 
vokiečių protestanto P. Melanchtono laišką 
LDK kancleriui Albertui Goštautui, kuriuo 
jis prašė kanclerio „globoti šį itin gabų ir 
kompetentingą jaunuolį (Abraomą Kulvie-
tį), nes ateityje jis gali tapti tėvynės pažiba“ 
(Kulvietis jau buvo gavęs žinių, kad Lietuvoje 
jo laukia persekiojimas). 

Taigi, mokęsis Lenkijoje, Belgijoje, Vo-
kietijoje, Italijoje ir įgijęs mokslų daktaro 
laipsnį, 1541 metais Abraomas Kulvietis 
grįžta į Lietuvą, į Vilnių. A. Goštautas jau 
buvo miręs, tad čia jį globojo iš Italijos kilusi 
Karalienė Bona. Deja, po pasakyto pamokslo 
vienoje Vilniaus bažnyčioje, kuriame Kulvie-
tis „skelbė tai, ko tuo metu nebuvo galima 
kalbėti“, Vilniaus vyskupas uždraudžia jam 
pamokslauti. Tuomet Kulvietis, su Karalie-
nės Bonos leidimu, įkuria mokyklą, kurią 
galima laikyti pirmąja vidurine mokykla ar 
net kolegija LDK. Ši mokykla, kurioje studi-
javo apie 60 bajorų vaikų, buvo labai aukšto 

lygio, bet, deja, po metų ji buvo uždaryta, 
nes ji buvo ne katalikiška, bet protestantiška. 
Abraomas Kulvietis buvo atskirtas nuo kata-
likų bažnyčios ir, Karalienės Bonos įspėtas, 
pabėgo į Prūsiją, į Karaliaučių, kur jo laukė 
kunigaikštis Albrechtas, pasiūlęs jam vado-
vauti Karaliaučiuje steigiamam universitetui.  
A. Kulviečiui pabėgus iš Lietuvos, į kalėjimą 
dėl sūnaus veiklos uždaroma jo motina, 
nors tėvai niekada neragino jo mokytis ir 
nerėmė jo veiklos.

1543 metais Kulvietis parašė atvirą laiš-
ką Karalienei Bonai, kuriame viešai išpažino 
savo įsitikinimus ir pabandė pajudinti „tie-
sos monopolį“, nurodė pagrindines katalikų 
bažnyčios klaidas, bet neįžeidinėjo kitaip 
tikinčių ir mąstančių. Jis rašo ir apie tai, 
kad yra daug lietuvių, kurie Europoje įgijo 
puikų išsilavinimą ir norėtų darbuotis dėl 
Lietuvos, bet jų, deja, čia niekas nelaukia... 

Visgi 1545 metais Kulvietis grįžta į 
Lietuvą. Anksčiau manyta, kad jis grįžta 
dėl įkalintos mamos, bet motina jau buvo 
išvaduota, ir vėliau paaiškėja, kad į Lietuvą 
jis grįžo padėti keliems studentams ginčytis 
dėl jų tikėjimo. Deja, vos grįžęs į Lietuvą, 
po trijų dienų Abraomas Kulvietis mirė. 
Bet prieš mirtį, kaip rašo jo draugas Ho-
pijus, susikvietė visus tarnus, valstiečius, 
ir paprašė visų susirinkusiųjų sugiedoti jo 
išverstą psalmę, palaidoti vienoje iš Kulvos 
kalvų, o antkapyje užrašyti šiuos Apaštališ-
kojo tikėjimo išpažinimo žodžius: „Tikiu 
nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų 
prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.“

Kovo 16 d. į Jonavos rajono savivaldybės viešąją biblioteką susirinko gausus būrys įvairaus 
amžiaus žmonių, norinčių paklausyti paskaitos apie vieną iš pirmųjų protestantų ir 
raštijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradininkų – Abraomą Kulvietį

Danutės Kasparavičienės nuotr. 
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Kovo 17 d. Naujosios Akmenės kultū-
ros rūmuose vyko Reformacijos 500-ųjų 
metinių minėjimo šventė. Žiūrovai matė 
išraiškingą šokį, vaizduojantį prekybą indul-
gencijomis ir garsiųjų Martyno Liuterio 95 
tezių paskelbimą 1517 m. Vitenbergo mieste. 
Šokį atliko Akmenės r. savivaldybės kultūros 
centro jaunimo šokių kolektyvą „Prie teatro“ 
(vadovė Andrėja Griciūtė, asistentas Justas 
Nagrockis) lankantys vaikinai ir merginos. 
Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius 
Aidas Matutis Naujosios Akmenės kultūros 

Reformacijos  šventė  
Naujojoje  Akmenėje 

rūmų scenoje įtikinamai suvaidino didįjį 
reformatorių Martyną Liuterį, sakantį apsi-
gynimo kalbą Vormso reichstage. Naujosios 
Akmenės miesto kamerinis choras (vadovė 
Meilutė Girskienė) su soliste Daiva Palio-
niene atliko pačios Daivos Reformacijos 
jubiliejui sukurtą dainą bei populiarųjį gos-
pelą „Oh Happy Day!“. Klaipėdos kultūros 
centro „Žvejų rūmai“ pantomimos teatro 
vadovas ir režisierius mimas Aleksas Ma-
žonas žiūrovų sielas suvirpino suvaidinęs 
ištrauką iš spektaklio „Nostalgija“.

Į renginio vedančiojo klausimus apie 
Reformacijos judėjimą, evangelinį tikėjimą, 
krikščionio santykį su bažnyčia ir Gyvojo 
Dievo paieškas atsakė istorikas doc. dr. Dei-
mantas Karvelis ir Evangelikų reformatų 
bažnyčios generalinis superintendentas 
kunigas Tomas Šernas. Įžvalgomis apie tikė-
jimą dalijosi Naujosios Akmenės evangelikų 
bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis ir 
Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios 
kunigas Juozas Mišeikis.

Renginio pabaigoje Gerosios Naujienos 
centro vadovas Remigijus Jucevičius visus 
susirinkusius akmeniškius ir svečius pakvie-
tė į lapkričio 11 d. šiame mieste vyksiantį 
krikščioniškos muzikos festivalį „Sielos“.

Reformacijos 500-ųjų metų minėjimo 
šventė Naujojoje Akmenėje buvo tikrai puiki –  
žiūrovai skirstėsi praturtinti, nustebinti ir 
dvasiškai pakylėti.

Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios 
informacija
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Nors gyveno labai neilgai – mirė bū-
damas vos 33 metų, nesukūrė šeimos ir, 
žmogiškai vertinant, nepasiekė nieko, Abra-
omas Kulvietis visgi nuveikė nepaprastai 
daug. Reformacijos epocha, kaip sakė dr. 
D. Karvelis, – pirmasis istorijos laikotarpis, 
kai lietuviai pradėjo garsėti Europoje ne dėl 
savo kalavijo, bet dėl intelekto.

Reikia pripažinti, kad daugelio iš mūsų 
žinios apie Reformaciją ir jos veikėjus Lie-
tuvoje tėra labai paviršutiniškos, tad visada 
malonu klausyti puikiai istoriją išmanančio 
ir su užsidegimu apie ją pasakojančio istoriko 
dr. Deimanto Karvelio paskaitų. Tikime, kad 
šiais metais, kurie Lietuvoje paskelbti Refor-
macijos metais, turėsime progų išgirsti dar ne 
vieną paskaitą, primenančią garsias Lietuvos 
asmenybes ir galbūt įkvepiančią mokytis iš 
jų, su viltimi žvelgti į Lietuvos ateitį.

Smagu, kad Reformacijos metų renginiai 
neaplenkė ir Jonavos – šio nedidelio Lietuvos 
miestelio, kuriame ir stovi paminklas vienam 
garsiausių Lietuvos reformatorių Abraomui 
Kulviečiui. Dėkojame istorikui Deimantui 
Karveliui, Jonavos evangelikų bažnyčiai ir 
Jonavos rajono savivaldybės viešosios biblio-
tekos darbuotojams už tokią puikią galimybę 
prisiminti šį Lietuvos šviesuolį.

Besidominčius šiuo „ledus pralaužu-
siu“ LDK intelektualu kviečiame svetainė-
je evangelija.lt peržiūrėti visos paskaitos 
vaizdo įrašą.

Naujienos         7

Visada malonu klausyti puikiai istoriją 
išmanančio ir su užsidegimu apie ją 
pasakojančio istoriko dr. Deimanto 
Karvelio paskaitų

Žiūrovai matė išraiškingą šokį, 
vaizduojantį prekybą indulgencijomis 
ir garsiųjų Martyno Liuterio 95 tezių 
paskelbimą 1517 m. Vitenbergo mieste. 
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Sekmadienį, jau beveik tradiciškai Aly-
taus bažnyčios gimtadienio proga, svečiuose 
sulaukėme Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ 
pastorės Anželikos Krikštaponienės ir jos 
vyro Aido. Žodis apie gyvenimo dovaną, 
kurią lydi ir įvairūs gebėjimai, pašaukimas, 
Dievo tikslai, bet kartu ir krizės, praradimai, 
drąsino nebijoti nesėkmių, parklupus sto-
tis ir eiti pirmyn, neleisti niekam iškreipti 
Dievo paveikslo. 

Visi drauge meldėme Dievo laiminan-
čios rankos bendruomenei, ką tik įšventin-
tam pastoriui ir kitiems tarnautojams, taip 
pat prašėme naujo ryžto, drąsos, iniciatyvos, 
kuri padėtų įgyvendinti Dievo viziją ir mi-
siją, numatytą mūsų bendruomenei, ir kad 
joje skleistųsi gyvenimo bei pašaukimo 
dovanos.

Š. m. kovo 25–26 d. Alytaus bažnyčio-
je „Tikėjimo žodis“ vyko didelė šventė –  
26-asis bažnyčios gimtadienis ir ordinacija –  
Alytaus bažnyčios pastoriumi buvo įšven-
tintas jau tryliktus metus šia bendruomene 
besirūpinantis Darius Šulskis. Džiaugiamės, 
kad į šventę atvyko ir daug bendrijos „Ti-
kėjimo žodis“ ganytojų – jų dalyvavimas ir 
parodytas draugiškumas mums tikrai labai 
brangus. Dariui perskaičius Pastoriaus įža-
dus, taip patvirtinant savo pasiryžimą toliau 
ganyti Viešpaties patikėtą bendruomenę, visi 
svečiai ir Alytaus bendruomenė meldėsi ir 
laimino jį, prašydami Viešpaties malonės 
ir pagalbos einant ganytojo keliu ir nešant 
dar didesnę atsakomybę. Jau ordinuotam 
pastoriui Dariui Šulskiui buvo išsakyta daug 
džiaugsmo, padrąsinimo ir perspėjimo žo-
džių, tikint, kad jis yra Viešpaties dovana 
Alytaus bendruomenei ir ne tik.

Šeštadienį Dievo žodžiu dalijosi „Tikėjimo 
žodžio“ bendrijos vadovas Gabrielius Luko-
šius, kuris kvietė likti nuolankiais Jėzaus mo-
kiniais, pašauktais pristatyti teisumo tarnystę. 

ALDONA LATAUSKIENĖ 

Alytaus   
bendruomenės   šventė
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Alytaus bažnyčios pastoriumi buvo įšventintas jau tryliktus metus šia bendruomene 
besirūpinantis Darius Šulskis (viduryje)

Pastorės Anželikos Krikštaponienės (viduryje) žodis apie gyvenimo dovaną, kurią 
lydi ir įvairūs gebėjimai, pašaukimas, Dievo tikslai, bet kartu ir krizės, praradimai, 
drąsino nebijoti nesėkmių, parklupus stotis ir eiti pirmyn, neleisti niekam iškreipti 
Dievo paveikslo
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Kovo 18 d. vyko jau tradiciniu tapęs šlovinimo renginys – 
„Vilnius dega V“. Visą šeštadienį nenutrūkstamas šlovinimas 
skambėjo Laisvųjų krikščionių bažnyčioje.

Šlovinimo dienos „Vilnius dega“ metu šlovinti Dievą ren-
kasi įvairių bendruomenių tikintieji. Garbinimas trunka ištisą 
dieną iki pat vidurnakčio, o bažnyčios durys visą laiką būna 
atviros – norintys gali ateiti ir išeiti bet kuriuo metu. Šlovinimo 
estafetės lazdelę neša ir Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios 
šlovintojai.

Daugiau informacijos ir nemažai giesmių vaizdo įrašų, taip 
pat informacijos apie ankstesnius renginius rasite VILNIUS 
DEGA „Facebook“ puslapyje.

Šlovinimo  diena  
„Vilnius  dega  V“

2017 m. kovo 17–22 d. Ciūriche, Švei-
carijoje, vyko tarptautinės organizacijos 
„Youngstars Intenational“ konferencija „Ki-
toks“, kurioje dalyvavo krikščioniškų vaikų ir 
jaunimo tarnavimų atstovai iš daugiau negu 
dešimties Europos šalių, tarnaujantys labai 
įvairiose šio plataus tarnystės lauko srityse: 
vieni – bažnyčių vaikams, kiti – miestų 
vaikams, treti rengia stovyklas, žygius ir 
pan. Šiais metais į kasmetę konferenciją 
vyko net septyni bendrijos „Tikėjimo žo-
dis“ vaikų, paauglių ir jaunimo tarnautojai: 
Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčios jaunimo 
tarnavimo vadovas Eduardas Gabalas, ben-
drijos „Tikėjimo žodis“ vaikų ir paauglių 
pastorė Rasa Mardosaitė, Vilniaus bažnyčios 
Paauglių lygos vadovė Jurgita Miloševi-
čienė, Sekmadieninės mokyklos vadovė 
Asta Greičiūnienė, vaikams tarnaujantys 
Jordana Kryžiutė ir Raminta Sakalauskaitė 
bei Rolandas Greičiūnas.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę 
keistis tarnystės jaunuomenei patirtimi, 

DALIA JANUŠAITIENĖ

Tarptautinė  „Youngstars“ 
konferencija  Šveicarijoje

pristatyti mūsų bendrijos tarnavimą jau-
najai kartai. Po šalių prisistatymų buvo 
meldžiamasi už konkrečias šalis. Vėliau 
vyko diskusijos, aptarimai ir pasikeitimas 
idėjomis, buvo mezgami ryšiai. Tris dienas 
dalyviai skyrė bendrai konferencijai, kurioje 
dalyvavo daugiau negu 1 000 žmonių, vėliau 
jie turėjo galimybę susipažinti su tarnavimu 
vaikams konkrečiose bažnyčiose.

Štai kokiomis mintimis po konferen-
cijos dalijosi Lietuvos delegacija: 

Rasa Mardosaitė: Ypatingai dėkoju 
Dievui ir tikintiesiems iš Šveicarijos už su-
darytą galimybę šiais metais atvykti tokiai 

gausiai Lietuvos atstovų grupei – mums 
nereikėjo padengti nei skrydžio, nei pragy-
venimo išlaidų, nes tai buvo organizatorių 
dovana. 

Jurgita Miloševičienė: Didelį įspūdį 
padarė tai, kad nors renginys buvo tikrai di-
delio masto, viskas vyko nepaprastai sklan-
džiai. Artimiau susipažinome su Šveicarijos 
„Youngstars“ veikla, kuri turi tam tikrą skau-
tišką „atspalvį“ – su jaunimu dirbama lauke, 
grupelės eina į žygius, užsiima įvairia veikla, 
jaunuoliai mokosi per patyrimą. Tarnauti 
pradeda jau 14 metų paaugliai – pradžioje 
jie atlieka pagalbinius darbus, vėliau tampa 
grupelių vadovais. 

Asta Greičiūnienė: Iš šios kelionės 
parsivežėme svajonę, kaip turėtų atrodyti 
vaikų tarnavimo patalpos, infrastruktūra. 
Turėjome galimybę apžiūrėti maždaug 800 
narių turinčios evangelinės bažnyčios vaikų 
tarnavimo patalpas, kurios atskirai įrengtos 
amžiaus grupėms – lyg atskira bažnytėlė, 
vienoje patalpoje matėme net teatrą su sce-
na. Taip pat sužavėjo švara ir tvarka. Nors 
bendroje konferencijoje dalyvavo daugiau 
nei tūkstantis jaunuolių, rodos, nesimėtė nė 
šiukšlelė. Labai patiko malda – visi meldėsi 
laisvai, garsiai. O kai taip meldžiasi iš visos 
Europos suvažiavę įvairių tautų atstovai, 
atrodo lyg  būtų atėjusios Sekminės...

Naujienos         9

pamokslaus Panevėžio evangelinėje 
bažnyčioje (Urbšio g. 1).

Balandžio 26 d.– gegužės 9 d.
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Lietuvoje viešės misionierė  

Sue Yeager (JAV).

pamokslaus Vilniaus bažnyčioje 
„Tikėjimo žodis“ (Gilužio g. 15).
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Dievas  veikia  
ir  tada,  

JADE MAZARIN

Kai laukiame, Dievas veikia
Iš tiesų ir tuo metu, kai, atrodo, nieko nevyksta, kai kas visgi 

vyksta. Dievas panaudoja laukimą tam, kad mus pakeistų. 
Pasakojimas apie Adomą ir Ievą – maišto prieš Dievą istorija. 

Kai tik pirmieji žmonės patikėjo, kad Dievas nenori jiems geriausio, 
nusprendė gyventi be Dievo ir daryti tai, ką nori. Jie patys sau tapo 

dievais. Deja, dažnai taip elgiamės ir mes. Kai 
Dievas liepia mums palaukti, mes nepasitikime 
Juo ir nusprendžiame veikti patys – ieškome 
būdų pasiekti, įgyvendinti tai, ko norime.

Toks polinkis nustumti Dievą į šoną 
prasilenkia su Jo planais mums. Taip mes 
tolstame nuo Jo, mūsų santykiai su Dievu 
atšąla. Tuomet mus užklumpa sunkumai, 
mes patenkame į bėdą. Ar iš tikrųjų naudin-
ga laimėti visą pasaulį – kad ir koks būtų tas 
mūsų norimas pasaulis, – bet prarasti artimą 
sielos ryšį su Dievu (Mk 8, 36)?

Dievas nori mus išmokyti sekti Juo ir 
suvaldyti mūsų įnoringą sielą – Jis nori nu-
raminti tą klykiantį vaiką mumyse. Kartais, 
norėdamas mums padėti, Jis tiesiog išta-
ria – „Palauk“. Ir ta nepatogi, kartais net 
skausminga tyla yra viena veiksmingiausių 
Dievo priemonių, atnešančių mums laisvę. 
Jei tik jos norime.

kai  lauki
Daugelis tėvų pasakytų, kad jų vaikai nieko nenori laukti. Vaikai la-
biausiai nemėgsta, kai mama sako: „Palauk.“ Tai sukelia pyktį, nusivy-
limą ar net neviltį. Šia „liga“ kai kurie iš mūsų nenustojame sirgti netgi 
suaugę. Gal nebereaguojame taip audringai kaip vaikai, bet daugeliui 
iš mūsų labai nepatinka laukti to, ko norime.
Ir šiuolaikinė visuomenė tą nekantrumą dar pakursto. Mes norime, 
kad viskas vyktų greitai, todėl sukuriama vis naujų įrenginių, kurie pa-
spartina įvairius procesus, bet kantrybės, deja, neugdo. Mes nesame 
įpratę laukti, ir kuo greičiau technologijos patenkina akimirkos įgei-
džius, tuo mažiau norime laukti.
Todėl mes, krikščionys, susiduriame su dilema: visuomenė visokiau-
siais būdais stengiasi, kad mūsų gyvenimas būtų kuo lengvesnis ir 
spartesnis, o Dievas veikia pagal visai kitokį tvarkaraštį – Jis mano, 
kad laukti nieko blogo. Ir būtent laukimą Jis dažnai panaudoja tam, 
kad taptume panašesni į Jo Sūnų.
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Kuriuo keliu eiti?
Žinoma, pradžioje mums nepatinka 

laukti. Paprastai, kai tenka laukti, mes su-
pykstame ar pradedame abejoti. Laimei, 
Dievas yra maloningas ir gailestingas, Jis 
supranta, kokie mes esame. Jei mums ko 
nors laukiant kyla sudėtingų, painių emo-
cijų – ypač dėl kokių konkrečių dalykų, 
pavyzdžiui, jei ilgai nerandame darbo ar 
negalime susilaukti vaikelio, – tai savaime 
nėra nuodėmė. Tačiau mes turime nuspręsti, 
ką su tomis emocijomis darysime.

Galime išaukštinti šiuos jausmus arba 
galime susiimti ir pradėti kontroliuoti 
padėtį. O gal nesiimsime nieko, bet iš to 
laukiamo gero dalyko padarysime stabą – 
tuomet kiekviena diena vis kurstys mūsų 
kartėlį, nekantrumą, nedėkingumą, o gal 
net pasipiktinimą Dievu, kuris neduoda 
to, ko norime.

Arba iš Dievo malonės mes galime 
pasirinkti laukti – laukti taip, kaip Jis nori, 
kad mes darytume. „Laukti Dievo – visiš-
kai kas kita, nei užbėgti Jam už akių ar su 
Juo derėtis, – rašo Džonas Paiperis. – Tai 
tiesiog reiškia pasilikti toje vietoje, kurioje 
Jis ragina būti, ar eiti tokiu spartumu, kaip 
Jis kviečia eiti. Ir tame nėra jokios skubos 
ar nevilties.“

Taigi turime išeitį – giliai įkvėpkime, 
atgniaužkime kumščius ir... leiskime Dievui 
būti Dievu. Mes esame kviečiami nuolat 
pasitikėti Jo didybe.

Melskitės, kad Dievas  
veiktų jumyse
Jei trokštame priimti ir džiaugtis tuo, 

kad Dievas tvarko mūsų gyvenimą ir kad vis-
kas vyksta Jo numatytu laiku, galime prašyti, 

kad Jis suteiktų mums du svarbiausius da-
lykus, kad mūsų laukimas nebūtų tuščias, –  
nuolankumą ir pasitikėjimą.

1. Nuolankumas
Kartais, kai pastebiu, kad imu nekantrauti 

ir mane bando prislėgti neviltis, primenu 
sau, kad Dievas atvedė mane iki šios vietos. 
Mano gyvenimas nebepriklauso tik man – 
Jis yra mano gyvenimo Viešpats. Tai  yra 
nuolankumas. Aš suvokiu ir primenu sau, 
kad šis gyvenimas yra garas, o Dievas mums 
nieko neskolingas. Mano dienų tik sprindis, 
mano amžius kaip niekas Tavo akivaizdoje. 
Kaip kvapas yra žmogaus gyvenimas (Ps 39, 
5). Kas iš jūsų, turėdamas ariantį ar ganantį 
vergą, jam grįžus iš lauko, sakys: ‘Tuojau 
sėsk prie stalo’? Argi nesakys jam: ‘Paruošk 
man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kol 
aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi 
ir atsigersi’? Argi vergui dėkojama, kad jis 
atliko tai, kas jam liepta? Nemanau. Taigi 
jūs, atlikę visa, kas jums pavesta, sakykite: 
‘Esame nenaudingi vergai. Padarėme, ką 
privalėjome padaryti’  (Lk 17, 7–10).

2. Pasitikėjimas
Po to gimsta pasitikėjimas, o tai reiškia, jog 

tikime bent dviem dalykais: kad Dievas yra 
galingas ir kad Jis myli.

Tikėti, kad Dievas yra Viešpats, kad 
Jis yra galingas, reiškia žinoti, kad Jis viską 
valdo ir viskam vadovauja, kad Jis mato ir 
žino, kas vyksta. Nieko nėra neaiškaus ar 
nevaldomo. Ir Jis gali tiek padėti mums, tiek 
pakeisti aplinkybes. Dažniausiai nerimauti 
laukdami pradedame tada, kai pamiršta-
me, jog Dievas gali mus gausiai apdovanoti 
visokeriopomis malonėmis, kad visada ir 

visais atžvilgiais būtume aprūpinti ir turtingi 
kiekvienam geram darbui (2 Kor 9, 8). Mes 
nesame priklausomi nuo aplinkybių.

Tikėti, kad Dievas myli, reiškia suvokti, 
kad viskas, ką Jis daro, turi prasmę. Dievas 
yra ištikimas: Jis gali padėti mums dabar ir 
palaiminti vėliau. Tai reiškia, kad Jo spren-
dimai yra teisingi, ir Jis viską daro pačiu 
tinkamiausiu laiku. Ir nors Jis mums nieko 
neskolingas, Jis pažadėjo duoti mums viską, 
ko tik reikia: O mano Dievas patenkins visas 
jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje 
Jėzuje (Fil 4, 19).

Netgi kai tenka ilgai keliauti tuo tylos 
keliu, Dievas mumis tikrai rūpinasi. Tad kaip 
Dovydas sau priminkime: Lauk Viešpaties! 
Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, 
aš sakau, Viešpaties! (Ps 27, 14).

Palaiminti, kurie laukia 
tikėdami
Kai kurie žymiausi Biblijos veikėjai – 

Abraomas, Juozapas, Mozė, Dovydas – ilgus 
metus laukė Dievo pažadų išsipildymo. Visa, 
kas nutiko jiems laukiant, ruošė juos tam 
pažadų išsipildymo laikui, keitė juos – ir 
iš vidaus, ir iš išorės. Ir kai Dievo duoti 
pažadai išsipildė, jie buvo palaiminti kur 
kas labiau nei tikėjosi.

Dievas kviečia mus pasitikėti Jo gerumu 
šiandien ir Jo ištikimybe rytoj. Atiduoti 
viską į Jo rankas – patikimiausias būdas 
patirti Jo meilę ir ramybę. Tai sujungia Jo 
ir mūsų širdis. Šis kelias veda į brandą ir 
keičia mūsų charakterį, ruošia mus ateičiai 
ir įgalina mus branginti Jo palaiminimus, 
džiaugtis jais ir ateityje.

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurga Domarkaitė
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Kaip jums atrodo, kuo skiriasi krikš-
čionių šeima nuo paprastos šeimos?

Romas: Viena vertus, nesiskiria niekuo –  
tokie patys, taip pat atrodantys žmonės kaip 
ir visi. Kita vertus, labai skiriasi. Visų pirma 
skiriasi vertybių sistema, jei kalbėtume apie 
Dešimt Dievo įsakymų ar apie kitas krikš-
čioniškas nuostatas. Jeigu vyras ir žmona 
sutaria dėl esminių vertybių, jiems apskritai 
lengviau sutarti tarpusavyje. Žiūrėdami 
į vertybes, kurias atrandame Šventajame 
Rašte, Dievo žodyje, suvokiame, kad nė 
vienas nesame tobuli, kiekvienas klystame, 
kiekvienam iš mūsų reikia pasigailėjimo, 
malonės. Tada ne tokie reiklūs tampame 
vienas kitam. Mus jungia vertybės. Man 
atrodo, kad būtų sunku sutarti, jeigu šeimoje 
vertybės būtų skirtingos.

Jūrate, kas jums yra šeima?  

Jūratė: Pratęsiu Romo mintį apie krikš-
čioniškos ir paprastos šeimų skirtumus: 
išoriškai jos tokios pačios – su savais skaus-
mais ir džiaugsmais. Pažįstu ir žinau daug 
puikių bei šaunių šeimų, kurios nevadina 
savęs krikščioniškomis. Tačiau, mano nuo-
mone, krikščioniškas šeimas iš kitų išskiria 
vienas esminis dalykas – Kristus, kuris yra 
pagrindinė tokių šeimų ašis. Nė vienas iš 
anksto nežinome, kas mūsų šeimų laukia 
gyvenimo kelionėje, ką teks patirti ir išgy-
venti. Daugelyje šeimų kylantys konfliktai, 
krizės, sunkumai dažniausiai sprendžiami 
bėgimu vienas nuo kito, skyrybomis. Bet 
pagarbi Dievo baimė, tikėjimas ir pasiti-
kėjimas Juo palaiko, sustiprina bei apsaugo 
nuo neteisingų sprendimų ir pasirinkimų. 

Kas man asmeniškai yra šeima? Tai 
augimo, saugumo ir bendrystės vieta. Čia 
mes užaugame, subręstame, keičiamės. Čia 
atrandame saugumą, priėmimą ir poilsį. 
Be to, manau, kad sveika, krikščioniškas 
vertybes puoselėjanti šeima yra didžiulė 
dovana vaikams. Mes, tėvai, turime stengtis 

„Labai  brangi  
šeima“

Kiekviena šeima unikali. Iš kiekvienos šeimos galime pasimokyti ver-
tingų dalykų. Kuo įdomi Kuršėnų bažnyčios „Tiesos žodis“ pastoriaus 
Romo Tuominio šeima? Visų pirma ji išsiskiria savo bendra veikla, mat 
du vyresnėliai sūnūs eina tėvų pėdomis, padėdami jiems įvairiose baž-
nyčios ir ne tik bažnyčios veiklose. Na, o visa kita jie papasakos patys.

padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, 
kad vaikams sukurtume pačią palankiausią 
terpę augti, bręsti, atrasti savo asmeninę ir 
dvasinę tapatybę.

Sūnus Martas: Man šeima yra ta vieta, 
kur visuomet galiu sugrįžti ir jaustis saugus. 
Be abejo, pasitaiko visko – ir nesutarimų, 
ir konfliktų, bet kitos vietos, įskaitant ir 
bažnyčią, kur tave nuoširdžiai vertintų kaip 
žmogų ir asmenybę, manau, nėra.   

Šeima perdavė gyvą tikėjimą ir ver-
tybes jums, vaikams. Norėtumėte tai iš-
laikyti savo gyvenime? 

Sūnus Emilis: Taip, to tikrai norėtųsi. 
Nuo pat mažumės tėvai mus vedė į evan-
gelinę bažnyčią. Tai suformavo gyvenimo 
būdą. Iš pradžių mes nesuprasdavome, kodėl 
ir ko turime eiti į bažnyčią, į sekmadieninę 
mokyklėlę, kurioje mokė apie Dievą iš Bib- 
lijos, – mums smagiau buvo su draugais 
susitikti. Tačiau praėjus keleriems metams, 
pradėjome suprasti viso to prasmę. Tėvai 
padėjo atrasti tikėjimo kelią, ir šiandien 
bažnyčią lankome ne dėl akių, nesame, kaip 
dažnai įvardijama, „proginiai tikintieji“, 
ateinantys į bažnyčią du kartus per metus. 
Lankyti bažnyčią yra mūsų sąmoningas 
tikėjimas ir tarnavimas. 

Džiugu girdėti, kad jaunoji karta 
perima tėvų vertybes. O kaip jaunuoliui 
rasti žmogų, su kuriuo norėtų praleisti 
visą savo gyvenimą? Papasakokite, kaip 
jūs sukūrėte šeimą. 

Romas: Galvodamas apie santuoką ir 
būsimą žmoną, prieidavau vis prie tos pačios 
minties: jeigu mūsų vertybės sutaps, būsime 
laimingi ir galėsime kaip tikintys žmonės 
padėti, patarnauti kitiems. Teko matyti ne-
laimingas pažįstamų ar draugų santuokas, 
jų skyrybas, nes vieni iš jų buvo tikintys, 
kiti ne, – daug kur, dažnai ir esminiais klau-
simais, nesutardavo. Manau, kad vienos 
šeimos statymas ant dviejų skirtingų pamatų 

sunkiai įmanomas. Mano požiūrį į šeimą 
formavo Šventasis Raštas, kuris atskleidžia, 
kas yra šeima. Šeimos institucijos architektas 
yra Dievas, todėl geresnių patarimų, negu 
užrašyta Jo žodyje, Biblijoje nerandu. Tad 
buvau įsitikinęs, kad žmona bus tikinti, iš 
bendruomenės, kurioje tarnavau. 

Prisipažinsiu, kad būdamas maždaug 22 
metų retkarčiais pagalvodavau apie santuo-
ką. Tuo metu tuokėsi dauguma mano drau-
gų. Aš, priešingai, – buvau labai užimtas: 
studijavau, daug tarnavau Šiaulių bažnyčioje 
„Tiesos žodis“. Žinoma, buvo atvejų, kai 
viena ar kita mergina pasiūlydavo draugauti 
ar kokį laiškelį atrasdavau pašto dėžutėje, 
bet tuo metu buvau užsiėmęs kitais dalykais. 
Kartą viena namų grupelės vadovė užsiminė, 
kad į jų grupelę atėjo nauja mergina. Tai 
nebuvo netikėta, nes tuo metu ateidavo 
daug naujų vaikinų ir merginų. Bet tąkart 
aplankė kažkoks neįprastas jausmas, keistas 
išgyvenimas ir klausimas: „O kas ji?“  

Vėliau, bažnyčios raštinėje, pamačiau 
Jūratę ir supratau, kad čia ta mergina, apie 
kurią buvo užsiminusi grupelės vadovė. 
Nors ji man patiko, pradėjau nuo apmąs-
tymo, nuo maldos ir kažkuriuo momentu 
supratau, kad tai yra man skirtas žmogus. 
Žinoma, teko pabendrauti, stengiausi pažin-
ti, išsiaiškinti, kokios jos vertybės, nuostatos. 
Prisipažinsiu, kad ne viskas man patiko, 
tačiau tikėjau, kad nors ir netobuli, bet my-
lėdami vienas kitą galime keistis, priimti ir 
pakelti kito silpnybes. Kai apsisprendžiau 
pasipiršti, ir po jos langais pastovėdavau, ir 
šeštą valandą ryto su gėle ateidavau ar dar 
ką nors sugalvodavau... (šypsosi)

Jūratė: Manau, kad Dievas man davė 
geriausią „variantą“, kokį Jis tuo metu tu-
rėjo (šypsosi). Paprastai mes visi viliamės ir 
trokštame sutikti idealią antrąją pusę, tačiau 
idealių žmonių nėra. Yra tik mūsų pačių 
susikurti idealizuoti įvaizdžiai, pernelyg 
dideli lūkesčiai ir reikalavimai būsimam 
sutuoktiniui. Vestuvės nėra pasiektas finišas. 
Santuoka – tai tik kelionės pradžia, kurioje 
bus visko. Tam, kad sėkmingai įveiktume 
šią kelionę, reikalinga jungtis. Mūsų šei-
mos gyvenime ta „jungtis“ ir centrinė ašis 
yra Kristus. Per Jį puoselėdami tas pačias 
vertybes, nuostatas, tikėjimą, požiūrį jau 
dvidešimt vienerius metus einame kartu.  

Kiekviena šeima yra unikali, turi savi-
tų bruožų, dovanų. Kaip jūs apibūdintu-
mėte savo šeimą? Kas būdinga būtent jūsų 
šeimai? Gal sūnūs pasakytų, pasižiūrėję iš 
šono į save, tėvus, į bendravimą su tėvais?

Martas: Pagrindinis mūsų šeimos 
bruožas – veiklumas. Mums įprasta, kad 
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neturime laisvos minutės. Na, kartais visa 
šeima susibėgame kokioms kelioms va-
landoms pasikalbėti, bet dažniausiai visi 
skubam, lekiam. Vienas darbas veja kitą. 
Visada turime daug planų ir norime viską 
suspėti padaryti. Tas skubėjimas, nors kar-
tais ir ne geriausias, bet yra vienas iš mūsų 
šeimą apibūdinančių bruožų. 

Emilis: Pritariu Martui, bet dar pridė-
čiau, kad esame perfekcionistai. Tai mums 
dažniausiai ir „kiša koją“ – privalome viską 
padaryti tobulai, nes kitaip negalime – tuo-
met blogai jaučiamės. Iš kitos pusės, manau, 
tai nėra blogai, nes bet kurioje srityje didelės 
pastangos bei gerai atliktas darbas atneša 
ryškų, regimą rezultatą.  

Jūratė: Iš tiesų stengiamės padaryti tai, 
ką galime ir kaip galime geriausiai. Su Romu 
augome šeimose, kuriose tėvai buvo ir yra 
atsakingi bei darbštūs žmonės. Matėme 
puikų savo tėvų pavyzdį, labai tikiuosi, kad 
ir mūsų vaikai tai mato mumyse. 

Kokia veikla visi užsiimate?
Emilis: Kiekvienas turime atskiras savo 

veiklos sritis, pradedant mokymusi, darbu ir 
baigiant visų šeimos narių tarnavimu tikin-
čiųjų bendruomenėje. Aš tarnauju bažnyčios 
muzikiniame tarnavime – groju mušamaisiais 
instrumentais. Nors pradžioje nelabai patiko 
lankyti muzikos mokyklą ir mokytis groti 
pianinu, be muzikos mokyklos negalėčiau 
tarnauti taip, kaip dabar tarnauju. Baigęs 
muzikos mokyklą atradau hobį, prie kurio 
prisidėjo ir Martas, – kuriame elektroninę 
muziką. Mes kuriame muziką, kuri yra orien-
tuota į jaunimą, nes, manau, kad bažnyčia 
talpina savyje įvairius muzikos stilius, artimus 
tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmo-
nėms. Norisi laužyti stereotipus, kad bažnyčia 
senoviška, o joje nuobodu ir neįdomu.  

Jūratė: Apaštalas Paulius yra pasakęs: 
„Man gyvenimas – tai Kristus.“ Panašiai yra 
ir mūsų gyvenime. Kadangi esame tikintys 
žmonės, norintys įvykdyti Dievo pašaukimą 
savo gyvenime, tad natūraliai visas mūsų 
gyvenimas ir veiklos sukasi apie Kristų ir Jo 
Bažnyčią. Romas yra tikinčiųjų bendruo-
menės pastorius, aš ir vaikai priklausome 
bažnyčios muzikiniam tarnavimui. Mano 
profesinė veikla yra susijusi su socialine 
pagalba rizikos situacijose esančiais žmo-
nėmis. Darbuojuosi priklausomybės ligų 
centre „ETERNA VITA“. Taip pat dalį laiko 
skiriu darbui Vaikų dienos centre. Visuose 
darbuose bei veiklose pirmieji ir ištikimiausi 
pagalbininkai yra mūsų vaikai. 

Romai, kaip jūs apibūdintumėte savo 
šeimą?

Romas: Labai sunku tiksliai įvardinti... Gal 
iš šalies visgi geriau matosi? Pirma mintis, kuri 
man kyla, – labai brangi šeima. Tiesiog brangi. 

Kaip jūs sprendžiate konfliktus? Kiek- 
viena šeima einant laikui bręsta, auga, 
keičiasi, susiduria su įvairiais iššūkiais. 
Kaip jūs sprendžiate problemas, kai šei-
moje kyla koks skaudulys? 

Jūratė: Kaip ir bet kokios šeimos san-
tykiuose, taip ir mūsų šeimoje, žinoma, 
kyla nesutarimų bei konfliktų. Pasitaiko 
apmaudo, pykčio, kartėlio ir įsiskaudinimų. 
Kas padeda sumažinti, išgyventi įtampas? 
Kūrėjo „taisyklės ir pamokymai“, kurie 
moko suprasti, priimti, atleisti ir neteisti.

Jūrate, jūs baigėte psichologijos stu-
dijas. Ar psichologinės žinios padeda 
kuriant santykius? 

Jūratė: Be abejo. Manau, kad įvairūs 
humanitariniai mokslai, tarp jų ir psicho-
logija, padeda giliau pažinti Dievą, save bei 

kitą asmenį. Kai suprantame ir pažįstame 
kitus žmones, lengviau priimame juos to-
kius, kokie yra. Kiekvienas turime tam tikrų 
neigiamų psichologinių patirčių, vidinių 
žaizdų ar traumų, apsunkinančių mūsų 
santykius su savimi, aplinkiniais ir netgi su 
pačiu Dievu. Svarbu atrasti ir suprasti tas 
priežastis. Psichologijos mokslas tam turi 
daug priemonių ir instrumentų. Tačiau taip 
pat svarbu suvokti, kad psichologija jokiu 
būdu nėra tikėjimo pakaitalas, o ir Šventasis 
Raštas ragina „Pasitikėti Viešpačiu visa 
širdimi ir nesiremti savo supratimu“ (Pat 
3, 5), nes „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas 
ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti 
teisumui“ (2 Tim 3, 16). 

Romas: Aš dažniausiai stengiuosi 
konfliktuojančias puses pakviesti pokal-
biui. Kalbantis galima įvardinti problemas, 
bandyti aiškintis. Dažniausiai konfliktai 
kyla dėl smulkmenų. Jeigu kas kaupiasi 
viduje, per ilgesnį laiką neišsikalbama, tam 
tikru metu įvyksta „sprogimas“. Tuomet 
jau reikia aiškintis visas aplinkybes, nes 
paprastai situacijas mes suprantame taip, 
kaip norime suprasti. Tokio pokalbio metu 
išsiaiškiname, kas turėta galvoje arba kokios 
aplinkybės nulėmė vieną ar kitą sprendimą. 
Galvoju, kad ne bėgimas vienam nuo kito 
ar užsidarymas, bet ėjimas artyn padeda 
įveikti nesusipratimus. Stengiamės kalbėtis 
ir aiškintis tiek su Jūrate, tiek su vaikais.

Vaikai, ar tėveliai labai pykdavo kon- 
fliktinėse situacijose?  

Martas: Kilus didesniam konfliktui ir 
jam besitęsiant, galiausiai susėsdavome visi 
kalbėtis. Kalbėdavomės ir aiškindavomės 
tol, kol konfliktą išspręsdavome. Kartais 
tai trukdavo kelias valandas, bet išsiaiškin-
davome iki galo. Galiausiai ašaras keisdavo 
juokas ir atsiprašymai.   

Emilis: Kaip ir minėjo Martas, mūsų 
šeimoje laikomasi principo – kalbėtis ir 
išsiaiškinti iki galo. Manau, kad tik kalbantis 
galima išsiaiškinti situaciją, rasti sprendimą 
bei nekartoti klaidų ateityje. 

Kokia buvo vaikų paauglystė – konf-
liktiška ar rami?

Romas: Kiek sugebėjau matyti, vaikai 
buvo kaip ir visi vaikai – su savo išdaigomis, 
bet pakankamai sąmoningi ir geri. Žino-
ma, būdavo labiau įtemptų dienų, kai jiems 
tekdavo rinktis: draugus ar šeimą, draugų 
pasiūlymus ar šeimoje puoselėjamas verty-
bes. Vis dėlto džiaugiuosi tuo tvirtumu, kurį 
jie turėjo, galiausiai pasirinkti išmintingai.  

Emilis: Iki šiol nesu paragavęs nei svaigalų, 
nei cigarečių – tai galiu pasakyti ramia sąžine.  

Šeima         13
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Sunkesnis etapas buvo penktoje–šeštoje klasėje. Tai sutapo su 
mano paauglystės pradžia. Jaunimas būrėsi į draugų ratus, orga-
nizuodavo įvairius pasisėdėjimus ir vakarėlius, kurie neapsieidavo 
be svaigalų. Nenorėjau vartoti alkoholio, todėl tokių susibūrimų 
vengdavau. Toks mano pasirinkimas „vertė“ susigalvoti kitokių 
veiklų, įtraukti į jas ir kitus panašiai mąstančius žmones. Tai buvo 
savotiškas lūžio metas – kai supranti ir atrandi, kad galima gyventi 
visiškai kitokį gyvenimą. 

Martas: Mano paauglystė nebuvo tokia rami ir lengva. Ta-
čiau kad ir kur būčiau, ką daryčiau, mane visada lydėjo mintis ir 
supratimas, kad nenoriu ir negaliu savo tėvams padaryti gėdos. 
Gyvename mieste, kur žmonėms mūsų tikėjimas keistas, o jei 
dar sūnus elgiasi netinkamai, tėvams teks susilaukti priekaištų, 
kad jų vaikas nesielgia taip, kaip dera krikščioniškas vertybes 
išpažįstantiems žmonėms.  

Pakalbėkime apie džiaugsmus, juk gyvenimas yra ir džiaugs-
mingas. Kas džiugina jūsų šeimą? Kaip jus aplanko džiaugsmas, 
šventės?  

Jūratė: Iš tiesų pats gyvenimas yra Dievo dovana ir laimė, 
kuria turime džiaugtis kiekvieną dieną. Kas džiugina? Kad ir pats 
mažiausias dalykas: vaiko gimimas, švytinčios akys, džiaugsmo 
ašaros, laimingi veidai, gėlių puokštė, sūnaus išlaikytas egzami-
nas, teisingas pasirinkimas, sveiki artimieji ar kartu praleistas 
laikas... Vyresnieji vaikai jau užaugo, netrukus paliks tėvų namus, 
todėl branginame laiką, kai galime pabūti visi kartu. Tačiau patį 
didžiausią džiaugsmą, o kartu ir savo širdies troškimą, galėčiau 
išsakyti pasiremdama Dovydo maldos žodžiais: „Vieno daly-
ko prašau, Viešpatie, ir to vieno trokštu – kad mano artimieji 
gyventų Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, 
stebėtų Viešpaties grožį ir lankytų Jo šventyklą“ (Ps 27, 4) ir kad, 
pasibaigus šiai žemiškajai kelionei, visi susitiktume Viešpaties 
amžinuosiuose namuose.  

Romas: Pritarsiu Jūratės mintims. Gal prieš kelerius metus, 
žvelgdamas į vyresnius sūnus, suvokiau, kad jie jau vyrai, kad juos 
reikia priimti ir gerbti kaip asmenybes. Nebegaliu jiems liepti ar 
nukreipti jų gyvenimo, galiu tik patarti, jeigu jie patys to norės. 
Džiaugiuosi, kad jie mąsto, renkasi ir eina tuo gyvenimo keliu, kuris 
man atrodo prasmingas. Kitas džiuginantis dalykas yra tarnystė, 
įvairios su ja susijusios veiklos, darbas, draugai, bendražygiai, 
gera komanda tiek bendruomenėje, tiek socialiniame darbe ir 
tarnystėje. Taip pat džiugina laisvos akimirkos ir minutės, kurių 
turime tikrai retai. Pasvajojame apie atostogas. Bet svarbiausia, kad 
kiekviena diena yra nauja, ir nuo pat ryto aš galiu rinktis: džiaugtis 
arba būti nepatenkintas. Seniai esu nusprendęs mąstyti taip: kad 
ir kokia diena būtų, ji visgi yra kitokia, nauja, Dievo duota, tad 
tiesiog turiu ja džiaugtis, turiu ją priimti. 

Kaip jaunuoliai mato savo ateitį? 
Martas: Vienuolika metų mokiausi muzikos mokykloje ir pla-

navau ateitį sieti su muzika. Bet taip susiklostė, kad jau antrus metus 

„Labai  brangi  
šeima“

studijuoju Tarptautinio verslo administravimą Klaipėdoje, LCC 
tarptautiniame universitete. Ir toliau planuoju dirbti pagal specialybę.  

Emilis: Šiuo metu taip pat studijuoju Klaipėdoje, LCC tarp-
tautiniame universitete. Baigęs studijas planuoju grįžti į Kuršėnus. 
Turiu daug planų. Didmiestyje gyventi nenoriu. 

Man jūsų šeima atrodo kaip vienas kumštis, kaip komanda, 
nešanti dideles naštas vardan Dievo. Net kai reikia daryti svarbius 
finansinius sprendimus bažnyčios labui, šeima aukojasi – užstato 
namus bankui. Romai, papasakokite, kaip jūs nusipirkote dar 
vieną pastatą bažnyčiai miesto centre? 

Romas: Patys pirmieji susirinkimai Kuršėnuose vyko Kultūros 
namuose, kur nuomavomės  nedidelę auditoriją. Vėliau bažnyčios 
susirinkimams nuomavomės patalpas Kuršėnų centre, kino teatre 
„Venta“. Pamenu, kaip apie 1993 m. ne kartą susirinkę tikintieji 
bendruomenėje melsdavomės: „Viešpatie, jeigu Tu nori, kad 
tikinčiųjų bendruomenė rinktųsi šitame pastate, padaryk stebuk- 
lą, kad jis mums ir priklausytų.“ Tuo metu tai buvo absoliučiai 
neįgyvendinamas ir nerealus dalykas, neturėjome lėšų šitokiam 
pastatui nupirkti, be to, jis nebuvo parduodamas.  

Po kurio laiko dėl labai nepalankių nuomos sąlygų iš kino 
teatro turėjome išsikelti. Buvo sudėtinga rasti patalpas bažnyčiai 
Kuršėnuose. Tačiau po beveik dvidešimties metų staiga atsirado 
galimybė šį pastatą įsigyti – sužinojau, kad jis nebrangiai parduo-
damas. Reikėjo greitai nuspręsti: žengti šį žingsnį ar ne. Man šis 
žingsnis buvo labai sudėtingas, išgyvenau daug vidinių įtampų: 
viena vertus, įsigijus tokį pastatą gali turėti didelių nuostolių ir 
gėdą, nes tai yra vienas iš centrinių pastatų mieste. Kita vertus, jis 
gali būti tikras palaiminimas bendruomenei, suteikiantis galimybes 
augti ir plėstis. Sužinojęs apie planuojamą aukcioną, kelias naktis 
nemiegojau... Tomis dienomis visai atsitiktinai gatvėje susitikau 
vieną tikintįjį, kuris manęs užklausė, kodėl aš toks susimąstęs. 
Pasidalinus su juo šiuo rūpesčiu, jis pasiūlė užeiti į banką ir pasi-
kalbėti. Sužinojau, kad įmanoma gauti kreditą pastato įsigijimui, 
tik reikėjo sutvarkyti visus dokumentus ir užstatyti namą, kuriame 
mes šiandien gyvename. Juokaujant galima pasakyti, kad įsigijome 
kino teatrą, bet mūsų šeimos namas kol kas dar yra banko. 

Vėliau pasielgiau kaip Gideonas, kuris dvejojo dėl savo sprendi-
mų. Meldžiausi: „Viešpatie, jeigu nepadariau kvailystės, teatsiranda 
žmogus, kuriam šis pastatas bus įdomus, ir ką nors už jį pasiūlo.“ 
Sulaukėme pasiūlymų tiek nupirkti tą pastatą, tiek ir išnuomoti. 
Supratau, kad šis statinys vertingas ir reikalingas – iš jo galima net 
uždirbti. Tačiau suvokiau, kad jeigu Dievas numatė čia maldos 
namus ir padėjo šį pastatą įsigyti, negalime jo naudoti tik verslo 
reikalams. Vėliau, kaip tam tikras Dievo pritarimo įrodymas, 
pradėjo ateiti ir pagalba. Šiuo metu ruošiamės renovuoti pastatą, 
pritaikant jį bažnyčios veikloms, vaikų dienos centrui. Sulaukėme 
vieno artimo žmogaus pasiūlymo – jis padovanojo bažnyčios 
atnaujinimo projektą. Tad laukia daug darbų. Svajojame, kad šis 
pastatas laimintų tiek tikinčiųjų bendruomenę, tiek ir miesto žmo-
nes – čia rengtume koncertus, konferencijas, įsikurs vaikų dienos 
centras. Kino teatro „prikėlimą“ naujam gyvenimui pradėjome 
bendru projektu su Šiaulių rajono savivaldybe – atidarėme čia 
bendruomeninius šeimos namus.

Dėkoju už pokalbį. Dievo malonė telydi jūsų šeimą, bažnyčią 
bei visus darbus Jo šlovei. Linkiu, kad jūsų paprastas gyvenimas 
ir tikėjimas nepaprastu Dievu įkvėptų bei sustiprintų kitas 
šeimas gyventi dėl Viešpaties. 

Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Kurti  įkvepia  supančios  
aplinkos  netikėtumai

Vasarą viešėdama pas draugę Jurbarke, atkreipiau dėmesį į jos namus 
puošusius paveikslus. Pastebėjusi mano susižavėjimą, draugė atsklei-
dė, kad tų paveikslų autorė – Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ narė Gi-
tana Petronaitienė. Gitanos vyrą, Arą, kuris yra internetinio krikščio-
niškojo knygyno vadovas, pažinojau jau anksčiau, tad labai parūpo 
susipažinti ir su jo žmona tapytoja Gitana.

Gitana, papasakokite apie save. 

Tikiu, kad šeimą man davė Dievas. Su 
vyru susipažinome bažnyčioje. Pačioje mūsų 
pažinties pradžioje, grįžtant iš bažnyčios, 
pakviečiau Arą pažiūrėti, kuo užsiimu 
laisvalaikiu. Tuo metu ruošiau paveikslus 
parodai. Jis, būdamas jaunas krikščionis, 
pamatęs gausybę paveikslų, labai nuste-
bo, kad mes ne tik meldžiamės ir Bibliją 
skaitome. Vėliau jis tapo pirmuoju mano 
kūrybos kritiku.

Šiauliai – mano gimtasis miestas. Čia 
baigiau dailės mokyklą, po to – tuometinį 

Nukelta į 16 p.
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Šiaulių pedagoginį institutą ir tapau dailės 
mokytoja. Daug metų dirbau darbą, 
nesusijusį su menu, tačiau laisvalaikiu vis 
tapiau.

Kas jums yra kūryba?

Kūryba man – tai saviraiškos būdas, 
pastebėjimų, nuotaikų perteikimas, spalvų 
žaismas drobėje. Mane džiugina, kai galiu 
supantį pasaulį pavaizduoti truputį kitaip – 
paryškinti arba padaryti jį blyškų, įrėminti 
linijose arba sulieti. Kai buvau labai jauna, 
žinojau tik vieną būdą, kaip atsipalaiduoti 
ir pabėgti nuo rutinos – tapyti. Pomėgis 
tapyti išliko, tačiau Dievas tapo didžiausia 
paguoda ir atrama gyvenimo sunkumuose.

Kaip atradote šią dovaną – tapyti? 

Dailės mokykloje labai patiko tapyti 
akvarele. Mokantis institute šis noras tapyti 
dar labiau sustiprėjo. Diplominio darbo 
tapymas, daugelį valandų praleidžiant su 
patyrusiu menininku, nulėmė galutinį ap-
sisprendimą – pasirinkau tapyti, nors labai 
patinka ir keramika. 

Iš kur semiatės kūrybinių minčių? 
Kas įkvepia kurti?

Kurti įkvepia supančios aplinkos neti-
kėtumai. Nieko juk tobuliau nesukursi, kas 
Dievo jau sukurta, tad mums tik reikia tai 
pamatyti ir savotiškai perteikti. Mane žavi 
spalvų, šviesų netikėti proveržiai.

Kurti  įkvepia  supančios  
aplinkos  netikėtumai

Produktyviausias tapymo laikas – per 
atostogas kaime, prie ežero. Buvimas gam-
toje įkvepia kurti. Įsivaizduokite: ant ežero 
kranto, nuošaliau nuo žmonių akių, pasi-
statau molbertą su drobe, atsinešu kavos 
puodelį su pyragaičiu, atsisėdu ir... mąstau, 
kuriu, tapau... Po 5–6 valandų darbo roman-
tika ir kūrybos džiaugsmas išgaruoja. Tačiau 
kitą dieną vėl jaudina šis kūrybos procesas. 
Vasarą tapau daugiausia. Daugumos darbų iš 
karto neužbaigiu – juos dar tobulinu namie.

Nukelta į 15 p.
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Taip pat mane įkvepia kelionės, meno renginiai, aplankytos 
parodos, ypač impresionistų darbai – jie mane žavi labiausiai.

Ką tapyti mėgstate labiausiai? Ar jūsų kūriniuose yra koks 
vis pasikartojantis motyvas?

Tam tikrais laikotarpiais atsiranda ir skirtingų vis pasikar-
tojančių motyvų ar spalvų derinių. Tai priklauso nuo patirtų 
įspūdžių, aplankytų šalių ar nuotaikos. Labai didelį įspūdį man 
paliko Tian Šanio kalnai – tai, žinoma, paveikė ir tuometę mano 
kūrybą. Viešint Italijoje, sužavėjo Venecija – aplinka, ryškios spal-
vos, tad ir mano kūryboje buvo savotiškas „Venecijos laikotarpis“. 

Taip pat labai patinka stebėti vandenį – dažnai jį ir tapau. Stebint 
vandenį, gali atrasti daug netikėtų dalykų. Žavi paukščių silueto 
grakštumas, tad kartais jie būna mano paveikslų motyvai. Buvo 
mano kūryboje „raudonasis laikotarpis“, po to – sieninės tapybos, 
kaip aš jį vadinu, laikotarpis, kai dominavo linija, o ne spalva.

Kur galima pamatyti Jūsų darbų? 

Nedidelė dalis darbų eksponuojama internetinėje galerijoje 
www.egalerija.net. Kadangi atskiros patalpos dirbtuvėms neturiu, 
visus darbus laikau namuose, kurie baigia pavirsti dirbtuvėmis... 

Ar galima jūsų darbų įsigyti?

Taip, mano darbų galima įsigyti, apsilankius svetainėje www.
egalerija.net arba tiesiog pas mus namuose.

Dėkoju už pokalbį. Linkiu atviros Viešpaties stebuklams 
širdies ir kūrybingų minčių. 

Kalbino Žaneta Lazauskaitė
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Kodėl patenkame į dykumą, žino tik 
Viešpats, – kartais dėl savo klaidų, o kar-
tais tai Viešpats per dykumą veda į Pažado 
žemę... Tai be galo skausmingas laikas – ne-
supranti, kas vyksta, bet vis tiek turi keliauti 
toliau. Tai laikas, kai mirtis žvelgia tau į 
veidą, grasindama nežinia, sunaikinimu, 
neviltimi... Taip nutiko ne vienam Biblijoje 
aprašytam žmogui: Hagara dykumoje laukia 
savo ir sūnaus mirties, našlė iš Sareptos, pas 
kurią atėjo pranašas Elijas, taip pat numato 
savo ir sūnaus mirtį, Abraomas, aukodamas 
Izaoką, išgyvena mirtiną pažadėto vaiko 
praradimą, o ir pats Jėzus Getsemanės sode 
iš nevilties ir mirties baimės pasrūva pra-
kaitu kraujo lašais...

Tik šioje neviltyje Viešpats nepalieka 
savo išrinktųjų – Jis siunčia pagalbą, tarda-
mas: NEBIJOK!

Hagara
Abraomas, atsikėlęs anksti rytą, ėmė 

duonos bei odinę vandens ir davė Hagarai, 
uždėdamas jai ant pečių, atidavė vaiką ir 
išleido. Ji išėjusi klaidžiojo Beer Šebos dyku-
moje. Išsibaigus vandeniui odinėje, ji paliko 
vaiką po vienu krūmokšniu. Paėjusi atsisėdo 
priešais jį lanko šūvio atstumu. Ji sakė: „Ne-
galiu matyti mirštančio vaiko.“ Ir graudžiai 
verkė (Pr 21, 14–16).

Abraomas buvo priverstas atskirti vergę 
Hagarą ir jos sūnų Izmaelį nuo Saros ir jos 
sūnaus Izaoko, nes Sara pamatė egiptietės 
Hagaros sūnų, kurį ta pagimdė Abraomui, 
besišaipantį iš Izaoko.

Hagara patenka į dykumą dėl savo sū-
naus netikusio elgesio. Ji išeina į nežinią –  
turėdama tik maišelį duonos ir šiek tiek 
vandens. Bet kas toliau? Kur eiti? Ką daryti? 
Pereiti dykumą – ne vienos dienos kelias, o 
dar moteriai su vaiku... Netrukus baigiasi ir 

SONATA ALEKSANDRAVIČIENĖ

Nebijok,  kai  mirtis   
žvelgs  tau  į  veidą...

vanduo – gyvybės šaltinis. Hagara suvokia, 
kad artėja mirtis – jokios vilties išsigelbėti. 
Ir tai buvo tiesa – svilinanti saulė ir nė lašo 
vandens. Tai buvo akivaizdi tiesa, kelianti 
baimę ir neviltį žmogui, bet... tik ne Vieš-
pačiui. Jis siunčia angelą, kad sustiprintų 
pavargusią, mirštančią sielą: Dievas išgirdo 
berniuko balsą, ir Dievo angelas iš dangaus 
tarė Hagarai: „Kas tau, Hagara? NEBIJOK! 
Dievas išgirdo berniuko balsą. Kelkis, imk 
berniuką ir laikyk jį tvirtai savo rankose, nes 
Aš jį padarysiu didele tauta!“ (Pr 21, 17–18).

NEBIJOK! Kaip dažnai Biblijoje skamba 
šis žodis! Viešpats siunčia savo pasiuntinį, 
kad šis sustiprintų iškamuotą sielą! Viešpats 
siunčia savo Žodį – ir viskas keičiasi: staiga 
Hagara pamato, praregi, išgyvena STEBUK- 
LĄ: Dievas atvėrė jai akis, ir ji pamatė šulinį. 
Nuėjusi pripildė odinę vandens ir pagirdė 
berniuką. Dievas buvo su juo. Jis užaugo, 
gyveno dykumoje ir tapo šauliu (Pr 21, 19–20).

Staiga beviltiška situacija keičiasi – mir-
tis traukiasi, sugrįžta gyvenimas. Išgyvenant 
mirties alsavimą, neviltį, mumyse kažkas 
keičiasi – Hagara rauda, galbūt šaukiasi 
Viešpaties, kurį dar tada, kai pabėgo nėščia 
į dykumą nuo savo šeimininkės Saros, pati 
pavadino „Tu esi Dievas, kuris mane matai“.

Viešpats nepaliko maištingosios Hagaros –  
Jis siuntė angelą ir atvėrė jai gyvybės šaltinį.

Našlė iš Sareptos
Biblijoje sutinkame kitą moterį – našlę 

iš Sareptos. Jos gyvenimas buvo sunkus – ne 
tik tapo našle, bet ir gyveno tuomet, kai eko-
nominė šalies padėtis buvo nestabili: jau ne 
vienus metus Izraelyje nelijo lietus. Kadangi 
šalį valdė bedievis karalius, Dievas baudė 
tą kraštą sausra: Elijas iš Gileado Tišbos 
tarė Ahabui: „Kaip gyvas Viešpats, Izraelio 
Dievas, kuriam aš tarnauju, ateinančiais 

metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent 
man paliepus.“

O kaip išgyventi paprastam žmogui 
savo kasdienybėje, kai vyksta nenumatyti 
kataklizmai ir visai ne dėl jo kaltės? Našlė iš 
Sareptos patyrė nemažai sielvarto – prarado 
vyrą, nebegalėjo sudurti galo su galu... Jai į 
akis žvelgė mirtis... Moteris kiekvieną dieną 
su nerimu žvelgia į miltų statinaitę, kurių 
vis mažėja, ir aliejaus puodynę, kurioje liko 
vos keli lašai aliejaus. Neviltis smelkiasi vis 
giliau širdin, o neramios mintys neduoda 
užmigti... „Aš tai kaip nors... Dėl savęs ne-
bijau, bet sūnaus gaila...“, – turbūt mąstė ji, 
susisukusi lovoje į kamuoliuką, nes neturėjo 
net prie ko prisiglausti. 

Kai tą lemtingą, „paskutinę“ jos gyveni-
mo dieną pranašas Elijas paprašo jos gerti 
ir duonos kąsnelio, moteris nuoširdžiai 
prisipažįsta: Kaip gyvas Viešpats, tavo Dievas, 
nieko neturiu, tik saują miltų statinaitėje ir 
truputį aliejaus puodelyje. Štai renku truputį 
malkų. Parėjusi paruošiu sau ir savo sūnui 
valgį ir, suvalgę jį, numirsime (1 Kar 17, 12).

Mirtis negailestingai žvelgia moteriai į 
veidą... Našlė suvokia savo bejėgiškumą –  
ji negali nieko pakeisti. Tačiau Viešpats gali, 
nes Jo mintys – ne mūsų mintys. Ir vėl naš-
lei, kaip Hagarai dykumoje, Dievas siunčia 
pasiuntinį – savo tarną pranašą Eliją. Elijas 
jai atsakė: „NEBIJOK! Parėjus padaryk, kaip 
sakei, tik iškepk man pirma mažą paplotėlį ir 
atnešk jį man, o sau ir sūnui paskui padarysi.  
Nes Viešpats, Izraelio Dievas, sako: ‘Miltai 
statinaitėje nesibaigs ir puodelyje aliejaus 
nesumažės iki tos dienos, kol Viešpats žemei 
duos lietaus’ “ (1 Kar 17, 13–14).

Moteris stovi prieš pasirinkimą – ati-
duoti paskutinį kąsnį pranašui ir mirti, ar 
pasitikėti, kad miltų ir aliejaus liks ir jai su 
sūnumi paplotėliui išsikepti. O kur garantija, 
kad viskas baigsis gerai?.. Tuo metu nerimas 
kužda ką kita: „Kas šis nepažįstamasis? 
Kodėl turėčiau patikėti ir atiduoti paskutinę 
savo viltį – paskutinį paplotėlį? Juk sūnaus 
gaila...“ Žmogiškomis akimis žvelgiant – išei- 
ties nėra... Bet nuskambėjusi pranašystė, kad 
miltai nesibaigs ir aliejus neišseks, uždega 
širdyje mažą vilties kibirkštėlę: „O gal tikrai? 
Gal pabandyti? Gal pasitikėti, kad ir kaip 
keistai skambėtų šis pasiūlymas?“ 

Ir našlė pasiryžta patikėti Dievo žo-
džiu: Parėjusi namo, ji padarė, kaip Elijas 
sakė. 

Ir kas gi nutinka? STEBUKLAS! Mirtis 
gėdingai traukiasi: Ir valgė ji, jis ir jos namai 
kasdien. Statinaitėje miltai nesibaigė ir alie-

Gyvenimas pilnas spalvų, tačiau kartais jis nusidažo tik dviem iš jų – 
juoda ir balta. Sumaišius šias dvi spalvas, gaunama pilka – nykuma, 
pilkuma, dykuma... Toks laikas – ne pats mieliausias tavo sielai. Ji no-
rėtų ištrūkti, išvengti skausmo, ima blaškytis, ieškoti paguodos, kad ir 
mažame saulės spindulėlyje...
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jaus puodelyje nesumažėjo, kaip Viešpats 
pasakė per Eliją.

Tačiau net patyrus tokį stebuklą, mo-
terį persekioja mirties šešėlis, jis ir toliau 
grėsmingai alsuoja, varydamas į neviltį. 
Moteris praranda sūnų: Po to susirgo tos 
moters, šeimininkės, sūnus. Jo liga buvo tokia 
sunki, kad jis liovėsi kvėpavęs. Tuomet ji 
tarė Elijui: „Kas man ir tau, Dievo vyre? Ar 
tu atėjai priminti mano kaltes ir numarinti 
mano sūnų?“ (1 Kar 17, 17–18).

Moteris nebesupranta, kas vyksta. 
„Nejaugi Dievas baudžia mane už mano 
kaltes? Nejaugi mano pasitikėjimas tuščias? 
Aš mačiau, kaip Tu pasirūpinai mumis, ir 
turėjome, ko valgyti – tą kartą mes nenu-
mirėme, bet šiandien... sūnaus nebėra...“

Kiek skausmo, kiek agonijos, nežinios, 
pasimetimo... Bet Viešpats geras – Jis pasi-
gaili, Jis ištiesia savo ranką ne vieną kartą, 
bet tiek, kiek reikia.

Elijas jai atsakė: „Duok man savo sūnų“. 
Paėmęs jį iš jos, užnešė į aukštutinį kambarį, 
kuriame gyveno, ir paguldė savo lovoje. Jis 
šaukėsi Viešpaties, sakydamas: „Viešpatie, 
mano Dieve, argi našlei, pas kurią aš gyvenu, 
Tu siųsi nelaimę, numarindamas jos sūnų?“[...] 
Viešpats išklausė Elijo maldą, vaiko siela su-
grįžo pas jį, ir jis atgijo (1 Kar 17, 17–20. 22).

Dar vienas STEBUKLAS – prikeliamas 
miręs vaikas! 

Kai Elijas grąžino motinai gyvą sūnų, 
ši jam atsakė: Dabar žinau, kad tu esi Dievo 
vyras ir kad Viešpaties žodis tavo lūpose yra 
tiesa (1 Kar 17, 24).

Našlės širdy viltis perauga į tikėjimą – 
dabar žinau tiesą!

Abraomas  
Abraomo viltis ir neviltis trunka dvide-

šimt penkerius metus – kol galiausiai gimsta 
pažado sūnus Izaokas. Džiaugsmas, paguoda, 
viltis, meilė, pasitikėjimas Dievu ir Jo suteiktais 
pažadais. Koks nuostabus laikas! Matai, kaip 
auga tavo išsvajotas sūnus, mokai jį gyvenimo 
išminties, džiaugiesi gyvenimo ramybe ir Die-
vo meile. Gyvenimas žiba visomis spalvomis.

Tik štai išaušta netikėta diena, kai visa 
tai iš jo paimama, – skausmo, nevilties diena.

Po šių įvykių Dievas mėgino Abraomą. 
Jis tarė jam: „Abraomai!“ Tas atsiliepė: „Aš 
čia!“ Tada Jis tarė: „Imk Izaoką, savo vienin-
telį sūnų, kurį myli, ir eik į Morijos šalį, ten 
aukok jį kaip deginamąją auką ant kalno, 
kurį tau parodysiu!“ Abraomas atsikėlė anksti 
rytą, pasibalnojo asilą, pasiėmė jaunuolius 
ir Izaoką, savo sūnų, prisiskaldė malkų de-
ginamajai aukai ir išėjo į vietą, kurią jam 
Dievas buvo nurodęs (Pr 22, 1–3).

Šią istoriją mums sunku suvokti – tai 
begalinio skausmo, pasimetimo, nesuprati-
mo, kas vyksta, diena. Ir išmėginimo diena –  
kas tau svarbiau: Dievas ar Jo gyvenimo do-
vanos? Neskubėkime atsakyti, nes tai dugnas, 
į kurį nesinori nusileisti, tai mirtis sau, savo 
svajonėms, savo ateičiai ir gyvenimo prasmei...

 Tačiau Abraomas nesudvejoja. Jis eina... 
Eina lėtai, apmąstydamas visą nueitą gyveni-
mą, savo santykius su Dievu. Tris dienas jis 
išgyvena begales klausimų ir juodų minčių, 
gal net noro apsigręžti ir grįžti atgal... 

Nors mirtis negailestingai alsuoja jam 
į veidą, Abraomas nepanikuoja, neieško 
paguodos iš greta einančių jaunuolių ir savo 
nerimo neperduoda sūnui. Kai sūnus pa-
klausė, kur aukos ėriukas, Abraomas atsakė: 
„Dievas parūpins sau ėriuką deginamajai 
aukai, mano sūnau!“ (Pr 22, 8).

Abraomas nežino, kaip Dievas parūpins 
sau ėriuką, bet jo žvilgsnis vis dar nukreiptas 
ten – į Viešpatį.

Jiems atėjus į vietą, kurią Dievas buvo 
nurodęs, Abraomas pastatė aukurą, uždėjo 
ant jo malkas, surišo savo sūnų Izaoką ir jį 
uždėjo ant aukuro. Abraomas ištiesė savo 
ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų 
(Pr 22, 9–10).

Kokie sunkūs žodžiai! Kaip visa tai 
suprasti, išgyventi, kai esi priverstas pats 
nužudyti visa tai, kas tau brangiausia?!

Tačiau Viešpats ir vėl siunčia savo pa-
siuntinį – angelą: Viešpaties angelas pašaukė 
jį iš dangaus: „Abraomai! Abraomai!“ Tas 
atsakė: „Aš čia!“ „Nekelk savo rankos prieš 
vaiką ir nieko jam nedaryk! Dabar žinau, 
kad bijai Dievo ir nepagailėjai man savo 
vienintelio sūnaus.“ Abraomas, pakėlęs akis, 
pamatė netoliese aviną, įstrigusį ragais į 
tankų krūmokšnį. Jis paėmė jį ir aukojo de-
ginamąją auką savo sūnaus vietoje. Abrao-
mas pavadino tą vietą „Viešpats mato“ (Pr 
22, 11–14). 

Viešpats mato tave – ir ne tik: Jis tiria 
tavo širdį varge, kad galiausiai palaimintų. 

Savimi prisiekiu, – sako Viešpats, –  
kadangi tu tai padarei ir nepagailėjai savo 
vienintelio sūnaus, Aš laiminte tave pa-
laiminsiu ir dauginte padauginsiu tavo 
palikuonis, kad jų bus kaip žvaigždžių 

danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje. 
Tavo palikuonys užims savo priešų vartus, 
ir tavo palikuonyse bus palaimintos visos 
žemės tautos dėl to, kad paklausei mano 
balso (1 Kar 22, 16–18).

Abraomas pakluso Dievo žodžiui, kuris 
nugalėjo mirties šešėlį.

Jėzus
Kaip Abraomas nepagailėjo savo sū-

naus, taip ir Dangiškasis Tėvas paaukoja 
savo brangiausią Sūnų Jėzų mums, už mūsų 
kaltes ir nuodėmes. Net Jėzus, per kurį ir 
kuriam buvo sukurtas šis pasaulis, pačios 
gyvybės Kūrėjas ir Palaikytojas, išgyveno 
nuožmų mirties alsavimą.

Štai ateina Jo valanda – kai Tėvas bus 
pašlovintas, bet kelias į tai eina per mirtį. 
Jėzus žino Tėvo valią, bet kiek sielvarto 
atneša supratimas, kokia neteisybė ir skaus-
mas Jo laukia.

Tuomet Jėzus su jais atėjo į vietą, vadi-
namą Getsemane, ir tarė mokiniams: „Pa-
sėdėkite čia, kol Aš ten nuėjęs melsiuos.“ 
Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, 
pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: 
„Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir 
budėkite su manimi“ (Mt 26, 36–38).

Tačiau mokiniai neatlaiko dvasinės 
tamsos – jie užmiega, palikę savo Viešpatį 
vieną kentėti maldoje ir žvelgti mirčiai į akis: 
Atsikėlęs po maldos, Jis atėjo pas mokinius 
ir rado juos iš sielvarto užmigusius (Lk 22, 
45). O paties Viešpaties kančia tokia didelė, 
kad Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo 
lašai, varvantys žemėn. 

Vis dėlto dangiškasis Tėvas nepalieka 
Sūnaus vieno – Jis siunčia angelą, kad su-
stiprintų Jo pasiryžimą įvykdyti Tėvo valią: 
„Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, 
tačiau tebūna ne mano, bet Tavo valia!“ Jam 
pasirodė iš dangaus angelas ir Jį sustiprino. 
Vidinės kovos draskomas, Jis dar karščiau 
meldėsi (Lk 22, 42–44). 

Kaip gerai Jėzus supranta mus, kai 
kenčiame, kai esame pasimetę ir nevilty, 
draskomi vidinės kovos, nes Jis pats meldė: 
„Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia 
mane ši taurė. Tačiau ne kaip Aš noriu, bet 
kaip Tu!“ 

Kristui nekaltai kenčiant ant kryžiaus 
atrodė, kad mirtis triumfuoja. Bet ši neviltis, 
ši tamsa, sumaištis mokinių širdyse, stovint 
po kryžiumi, tęsėsi tik tris dienas. Taip, jos 
buvo sunkios kaip girnų akmuo... Jos žlugdė 
visas svajones, ateities planus ir siekius. 
Mirtis smeigė savo ietį į pačią širdį... Vis 
dėlto mokiniai iš nevilties ne išprotėjo, ne 
nusižudė, ne išsižadėjo Kristaus, bet laukė...  

 Viešpats nepalieka savo 
išrinktųjų neviltyje – Jis 
siunčia pagalbą, tarda mas: 
NEBIJOK!

„
“

Nukelta į 32 p.
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Prieš keletą metų aš panirau į gilią depresiją. Gyvenimas atrodė 
visiškai bespalvis. Verkdavau dėl pačių menkiausių priežasčių, o 
kartais net ir visai be jokios priežasties. Jaučiausi tarsi krentanti į 
„juodąją skylę“ ir visiškai bejėgė šį kritimą sustabdyti.

Daug problemų tiesiog sukrito į krūvą: mano vyras paliko mūsų 
šeimą, o mūsų vaikai nusprendė, kad jokio Dievo nėra. Jų iliuzijos 
dužo, tad jie buvo labai pikti, o visoms kančioms išlieti namai buvo 
tinkamiausia vieta. Pašlijo ir mano sveikata, turėjau viena pati 
pasirūpinti savimi, nes suaugusios dukros gyveno savo gyvenimą.

Prisipažinsiu, jog tuomet jaučiausi pasiekusi vieną pačių žemiausių 
taškų savo gyvenime. Prieš kurį laiką dar tvirtai pasitikėjau Dievu, tačiau 
tuo sunkiu momentu reikėjo labai daug tikėjimo, kad vis dar tikėčiau, 
jog Dievas mane myli. Nesiliaujantis skausmas mane įtikino, kad situ-
acija jau niekuomet nepasikeis. Trumpai tariant, jaučiausi beviltiškai. 

Draugai bandė man padėti kuo tik galėjo: atnešdavo maisto, 
drauge su manimi melsdavosi ir drąsino nepasiduoti. Esu dėkinga 
už jų pastangas, bet, nepaisant visko, vis tiek jaučiausi palaužta ir 
nemačiau jokios vilties. 

Man nepatiko aptarinėti savo problemas, nes, mano manymu, 
niekas negalėjo suprasti mano skausmo. Mylintys mane žmonės 
bandė man patarti, bet aš nesugebėjau tos pagalbos priimti.

Kai sudūžta svajonės 
Vieną rytą galiausiai pasiryžau keliems draugams papasakoti, 

kaip aš jaučiuosi. Kalbėti nenorėjau, bet žinojau, kad šventųjų pa-
drąsinimas turi didelę jėgą. Nenorėjau, kad mano širdgėla galutinai 
sutraukytų draugystės saitus. 

Bet vos pradėjus mūsų pokalbį, aš tiesiog negalėjau ištarti nė žodžio. 
Jaučiausi visiškai apsikvailinusi ir pradėjau verkti. Draugų paguoda, nors 
jie buvo nuoširdūs, manęs nestiprino. Niekas negalėjo pakeisti susiklos-
čiusios situacijos. Ėmiau net abejoti, ar tai padaryti sugebėtų net Dievas.

VANEETHA RENDALL RISNER

Kai  prarandame  
viltį  

Draugai palaikė mane ir sėdėjo šalia manęs, nepratardami nė 
žodžio. Po ilgos pauzės viena iš mano draugių prašneko. Niekuomet 
nepamiršiu jos žodžių.

„Kai galvoju apie tave ir už tave meldžiuosi, matau tokį paveiks-
lą: Jėzaus mokiniai ir Jėzaus motina Marija rauda Jėzaus kryžiaus 
papėdėje. Jie laikosi drauge, bando vienas kitą paguosti. Jie stengiasi 
rasti paaiškinimą tam, kas įvyko, bet tai nieko nekeičia...

Dangus visiškai juodas. Visos viltys prarastos. Jų svajonės 
sudužo. Rytdiena nežada nieko gero.

Tas Didysis penktadienis jiems yra pati tamsiausia jų gyvenimo 
diena. Bet yra vienas dalykas, kurio jie nežinojo... Artėja Velykos!“

Dievas dar nepadėjo taško  
Artėja Velykos!
Išgirdusi šiuos žodžius tiesiog netekau amo. 
Jokie mano draugų išsakyti žodžiai anksčiau neteikė man paguodos 

ir nusiraminimo. Tačiau dabar mano širdį užliejo neapsakoma ramybė.
Žinoma, juk ateina Velykos! 
Aš lioviausi verkusi. Niekada nebandžiau savęs įsivaizduoti tarp 

Jėzaus pasekėjų, stovinčių prie Jo kryžiaus. Šventasis Raštas sako: 
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo motina, Jo motinos sesuo, Marija – 
Kleopo žmona, ir Marija Magdalietė (Jn 19, 24–25).  

Anksčiau niekuomet nebuvau susimąsčiusi, ką Didįjį penkta-
dienį išgyveno Jėzaus draugai. Jo mokiniai ir sekėjai, kurie visą savo 
tikėjimą ir viltis buvo sudėję į Jėzų, dabar savo akimis matė, kaip Jis 
miršta. Bandydama tai įsivaizduoti, aš tiesiog susitapatinau su jais, 
su jų būsena. Jie žinojo, ką reiškia likti be vilties. Jų svajonės buvo 
sudaužytos. Jų gyvenimas buvo sugriautas. Jų planai – sužlugdyti. 
Nebeliko nieko, į ką būtų galima atsiremti. 

Tuo metu jie galėjo matyti tik dalį viso paveikslo. Tik tiek jie ir tematė.
Aš, kaip ir jie, negalėjau matyti, kad esamoje situacijoje Dievas 

galėtų padaryti ką nors gero. Tačiau, kai aš leidau tam Didžiojo penk-
tadienio vaizdiniui mane persmelkti, supratau, kad mano istorija dar  
nebaigta. Dievas dar nepadėjo taško. Ir ne visos viltys dar prarastos. 

Grožis vietoj pelenų
Tą sunkią akimirką mano draugės išsakyti žodžiai suteikė man 

neapsakomą paguodą ir guodžia iki šiol. Jau daug metų aš tvirtai 
laikausi įsikibusi to skyriaus ir tos scenos prie Kryžiaus. Tai mane 
labai padrąsina. Ir teikia mano gyvenimui viltį. Tai primena man, 
kad Dievas ir iš pelenų gali sukurti grožį. 

Supratau, kad mano kentėjimai tėra laikini, kad vieną dieną 
visa tai baigsis. Suvokiau, kad mano kančia nėra beprasmė, kad tai 
ne tuščiai bėgantis laikas. Viskas išeis į gera, ir mano kentėjimai 
gali išaukštinti Dievą.  

Nors šią patirtį aš išgyvenau prieš keletą metų, tos dienos ne-
pamiršiu niekuomet. Ji padovanojo man viltį. Ne dėl to, kad visos 
sudėtingos aplinkybės galėtų pasikeisti per naktį, bet kad tas pasikei-
timas, kaip pats faktas, yra įmanomas. Ir vieną dieną tai tikrai įvyks.

Tą dieną aš suvokiau, kad į gyvenimą žiūriu tik iš vieno kampo, 
tad matau tikrai ne visą paveikslą. Net negalėjau įsivaizduoti, kaip 
greitai ir kokiu kampu viskas gali tiesiog imti ir pasikeisti. Galbūt 
skausmingai išgyventa naktis yra paskutinė ir auštanti aušra atneš 
begalinį džiaugsmą... 

Galbūt man dar teks verkti, galbūt ta tamsi naktis užtruks kiek 
ilgiau nei trunka viena naktis... Bet aš tikrai žinau: artėja Velykos!

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurgita Ratautienė

Man patinka Velykos – tai tikrai puiki ir džiaugsmin-
ga diena. Velykų rytą visi džiaugiamės: „Kristus pri-
sikėlė! Jis tikrai prisikėlė!“ Bet kai pagalvoju apie Di-
dįjį penktadienį, mano širdis pasrūva ašaromis. Tai –  
didžios kančios atminimo diena, kai visas pasaulis 
nusidažė nuodėmės spalvomis ir velnias triumfavo.
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 Galbūt ta tamsi naktis užtruks kiek  
ilgiau nei trunka viena naktis,  
bet aš tikrai žinau – artėja Velykos!
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Pastoriau Vladimirai, į Lietuvą atvykote iš Ukrainos, bet 
gimėte jūs ne Ukrainoje, tiesa? Papasakokite šiek tiek apie savo 
šeimą, vaikystę.

Ukraina – mano tėvų gimtinė. Tačiau II Pasaulinio karo 
metais daugybė šeimų tiek iš Ukrainos, tiek iš Lietuvos ar kitų 
Sovietų Sąjungos respublikų buvo ištremtos į Sibirą už tai, kad jie 
arba jų giminaičiai turėjo turto, mylėjo Tėvynę arba dėl religinių 
įsitikinimų. Mano mama Sibire atsidūrė būdama vos 13 metų. 
Mama pasakojo, kad juos nuvežė į mišką, į taigą, iškrovė ir liepė 
statyti barakus... Tėvo šeima taip pat buvo išvežta į Sibirą, nes 
jo močiutė turėjo nedidelę parduotuvėlę – tais laikais palaikė 
turtuolių šeima. 

Tėvai susipažino ir susituokė Sibire. Aš gimiau Udmurtijoje. 
Į Ukrainą grįžome 1967 metais. Tačiau net trejus metus mūsų 

ten neregistravo – ragino važiuoti atgal arba kur kitur. Pradėjęs 
lankyti mokyklą Ukrainoje, patekau į klasę, kurioje mokėsi 4 vaikai 
iš krikščionių baptistų šeimų. Jie dažnai buvo užgauliojami dėl to, 
kad tikėjo Dievu, lankė bažnyčią, kad nenorėjo būti pionieriais ir 
neryšėjo raudonų kaklaraiščių. Dėl to kildavo konfliktų su mo-
kytojais. Aš tuos mokinius užstodavau. Be to, atvykus į Ukrainą, 
mane stebino toks įkyrus įtikinėjimas, kad Dievo nėra. Rusijoje 
to nebuvau išgyvenęs. O čia net keista buvo: „Kodėl jie taip nori 
įrodyti, kad Dievo nėra? Tad gal Jis visgi egzistuoja, ir jie tiesiog 
Jo bijo?..“ Tai buvo pirmosios sąmoningos mintys apie Dievą ir 
Jo prisilietimas prie mano širdies.

Jau vėliau, kai mokiausi 7 klasėje, vienas baptistų berniu-
kas, su kuriuo drauge sėdėjome, pasiūlė man paskaityti Naująjį 
Testamentą. Perskaitęs jį, aš aiškiai suvokiau ir patikėjau, kad 
Dievas iš tiesų yra. Nors buvau auklėjamas gyventi pagal sąžinę ir 
stengiausi taip daryti, supratau, kad esu nusidėjėlis, o nuodėmės 
veda į pražūtį ir man reikalingas Gelbėtojas. Pradėjau lankyti 
bažnyčią ir jaunimo susirinkimus. Tačiau visą tą laiką mano 
viduje vyko kova. Mano aistros ir norai vedė mane gyventi taip, 
kaip gyveno daugelis mano draugų, bet vidinis mano žmogus 
norėjo eiti Dievo keliu.

Baigęs aštuonias klases, įstojau į Lvovo lengvosios pramonės 
technikumą. Maždaug po metų administracija sužinojo, kad aš 
nenoriu stoti į komjaunimą, nes esu tikintis ir lankau bažnyčią. 
Kartą į ateizmo paskaitą (toks dalykas tuo metu buvo dėstomas), 
atėjo direktorius su keliais dėstytojai ir manęs paklausė: „Ar tu 

Nebijokime  žengti  
tikėjimo  žingsnius

2016 metais Kauno evangelikų baptistų bažnyčia 
minėjo 140 metų jubiliejų. Šiai bažnyčiai vadovauja 
pastorius Vladimiras Sereda, kuris 1980 m. su žmo-
na Nadija atvyko į Kauną iš Ukrainos. Tad siūlome 
ir jums susipažinti su jau tiek daug metų Kaune gy-
vuojančios bažnyčios pastoriumi.

tiki Dievą?“  Tuo metu dar nepažinojau Dievo, tik žinojau, kad Jis 
yra. Tad stovėjau ir svarsčiau: „Negaliu sakyti, kad Dievo nėra, nes 
tikiu, kad Jis yra. Bet aš Jo dar nepažįstu, tad negalėčiau niekaip 
apginti ar įrodyti savo nuomonės...“ Visgi pasiryžau pasakyti, kad 
Dievas yra. Mane išmetė iš technikumo. Tuo metu man ėjo 17 
metai. Vėliau prasidėjo ir KGB persekiojimai. 

Kada prasidėjo jūsų sąmoningas sekimas Kristumi?

Suvokiau savo nuodėmingumą, norėjau pažinti Dievą, bet 
norėjau ir „laisvės“, pagyventi taip, kaip gyvena mano draugai... 
Dievas man atsakė žodžiais iš Evangelijos pagal Matą: „Pasaulyje 
yra tik du keliai: eidamas siauru keliu, eisi su manimi, ir šis kelias 
veda į amžinąjį gyvenimą, o jei eisi su savo draugais plačiu keliu, 
jis nuves tave į pragarą, ir manęs ten nerasi. Negali viena koja eiti 
vienu keliu, o kita – kitu. Pasirink!“ (žr. Mt 7, 13–14).

Dveji metai vidinės kovos mane išvargino... Vieną vakarą gu-
lėjau lovoje ir mąsčiau apie savo gyvenimą ir ateitį. Tada pradėjau 
sakyti Dievui: „Dieve, nebegaliu taip gyventi. Aš labai pavargau. 
Padėk man!“ Ir Dievas davė man regėjimą: išvydau dangų, kuriame 
buvo užrašyti žodžiai: „Kada tu priimsi Naujojo Testamento Jėzų 
Kristų?“ Šis patyrimas, neapsakomas dangaus grožis ir užduotas 
klausimas paskatino mane apsispręsti. Aš kritau ant kelių ir mel-
džiausi: „Viešpatie, atleisk mano nuodėmes, nuplauk mane savo 
krauju ir ateik į mano gyvenimą. Eisiu paskui Tave, kad ir kiek 
man tai kainuotų. Padėk man.“ Širdį pripildė ramybė ir džiaugs-
mas. Pasikeitė gyvenimo vertybės ir prioritetai. Taip 1976 metais 
prasidėjo mano kelionė su Dievu.

Nadija ir Vladimiras Seredos tarnauja Viešpačiui jau daugiau 
nei 35 metus
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Pastoriau, minėjote apie KGB persekio-
jimus, prasidėjusius dar Ukrainoje. Ar galite 
papasakoti, kaip tie persekiojimai reiškėsi?

Įvairiai. Pavyzdžiui, kartą kaime kažkas 
nuvertė kryžių. Tai KGB darbuotojai prisistatė 
ir sako: „Matėme, kaip tu ir tavo draugai tą 
kryžių nuvertėte.“ Jie bandydavo gąsdinti. O aš 
kaip tik tuo metu buvau su tėvu išvykęs į Sibirą, 
pas gimines, tad galėjau apsiginti ir įrodyti, 
kad tuo metu manęs net šalyje nebuvo. Taip 
pat ne kartą bandė įtikinti bendradarbiauti su 
jais, siekė įkalbinti ką nors sekti...

Kai su žmona atvykome į Lietuvą, taip 
pat išsikvietė KGB. Klausė, kodėl atvažiavau 
į Lietuvą. Tąkart man pasidarė labai liūdna, 
galvojau: „Dieve, gimiau Sibire, grįžome į 
Ukrainą – nepriėmė, atvažiavome į Lietuvą –  
ir čia nepriima. Tad kur ta mano vieta?“ 
Tuomet Šventoji Dvasia mane paguodė: 
„Tavo Tėvynė – Danguje, tad ko gi tu ne-
rimauji?“ Tai paguodė ir sustiprino mane.

KGB atstovai ir čia, Lietuvoje, ne kar-
tą siūlė bendradarbiauti (į Lietuvą atvyko 
1980 m., – red. past.). Bet aš atsakydavau, 
kad turiu darbą, tikiu Dievą ir tikrai jums 
nedirbsiu. Kartą vienas jų darbuotojas labai 
supyko: „Tu žinai, ką mes galime padaryti?.. 
Užkasim tave ir niekas nesužinos...“  „Žinau, 
kad jūs galite tai padaryti, bet to, kas yra 
mano viduje, to Dievo jūs nesunaikinsite. 
Aš nebijau nei Sibiro, nei ko kito“, – atsakiau 
tuomet. Tada tas darbuotojas nurimo ir 
sako: „Na, pakalbėkime žmogiškai...“ Vė-
liau, kai norėjau stoti mokytis į seminariją 
Maskvoje, išsikvietė ir sako: „Girdėjome, 
kad nori važiuoti mokytis...“ „Taip, noriu, –  
atsakiau. – Jei trukdysit, nevažiuosiu...“ Nors 
tąkart pažadėjo netrukdyti, bet trukdė: kai 
reikėdavo važiuoti į sesijas, darbe prašyda-
vau atostogų. Tai direktorius ne kartą sakė, 
kad KGB spaudžia... Bet pakalbėdavau su 
direktorium, pasakydavau, kad dar kiek 
pakentėkim, ir jis mane visgi išleisdavo. 
Taip pat ir darbe buvo žmonių, kurie sekė –  
nuolat stebėjo, ką darau, kur einu, ką ir su 
kuo kalbu... Buvo tikrinami laiškai, klauso-
masi telefoninių pokalbių... Kai su žmona 
jau buvome susilaukę 4 vaikų, pasikvietė ir 
pasiūlė: „Mes žinome, kad turi didelę šeimą, 

bet gyveni vieno kambario bute. Mes galime 
padaryti taip, kad tu gautum didesnį butą, 
bet reikia tą ir tą padaryti...“ Žinoma, tokio 
pasiūlymo taip pat atsisakiau.

Džiaugiuosi, kad ir mūsų kaimynai 
buvo geri, nes pas mus atvykdavo daug 
Dievui tarnaujančių žmonių, kurie spec. 
tarnybų buvo ieškomi. Ačiū Dievui, Dievas 
apsaugojo ir juos, ir mus.

Papasakokite, kaip atvykote į Kauną. 
Kaip sekėsi čia įsikurti?

Dabar jau matome, kad tai buvo Dievo 
planas. Mes su žmona po vestuvių atvyko-
me į Kauną, nes čia žmonos dėdė, kuris 
dirbo gydytoju Latvijoje, turėjo butą. Jis 
ir pakvietė mus čia pagyventi. Pradžioje 
mums gyvenimas Lietuvoje visai nepatiko, 
nepažįstama buvo ir kalba, tad apie nieką per 
daug nemąstydami greitai iš čia išvažiavo-
me. Bet žmonos dėdė neatlyžo – vis kvietė 
atvažiuoti ir bent pusę metų pagyventi. 
Tada su žmona pradėjome mąstyti, kodėl 
čia taip vyksta, bet tuo metu dar nelabai 
supratome. Sovietų laikais tokios sąvokos 
kaip „misionieriška tarnystė“ nebuvo.  

 Žvelgiant iš materialinės pusės, žmonės 
Lietuvoje gyveno geriau nei Ukrainoje. 
Pavyzdžiui, Lvove, kai mokiausi techni-
kume, parduotuvėse nebūdavo nei dešros, 
nei pieno, o Lietuvoje šių produktų galėjai 
nusipirkti bet kada. Bet Ukrainoje mes su 
žmona lankėme bažnyčią, kurioje buvo 
apie 50 jaunuolių, mūsų bendraamžių, o 
čia tikinčiųjų visai nepažinojome.

Visgi mes išdrįsome ir dar kartą at-
vykome į Kauną. Sužinojome, kad yra ti-
kinčiųjų Vilniuje, tad ten važinėdavome į 
pamaldas. Kiek vėliau išgirdome, kad Kaune 

renkasi keletas senučių. Kai, sužinoję, kur 
jos renkasi, ten nuėjome, jos nepaprastai 
nudžiugo: „O, brolis atėjo! Tai Dievas tave 
čia atsiuntė, – sakė jos. – Mes jau 10 metų 
meldžiamės, kad Dievas ką nors atsiųstų.“ 
Aš žinoma, kiek sutrikau... Pasakiau, kad 
aš nepamokslauju, tik neseniai įtikėjau ir 
pasikrikštijau, kad dar nieko nežinau... Bet 
jau kitą sekmadienį man teko pasidalinti 
Dievo žodžiu. 

Deja, jaunimo bendruomenėje nebuvo, 
tik senutės, kurioms buvo apie 70 metų, o 
mums, jauniems, norėjosi bendrystės. Tad 
maždaug po dvejų metų žmona pasiūlė 
grįžti į Ukrainą. Kai pradėjome daugiau apie 
tai mąstyti, staiga supratome, kad mes jau 
esame tarnystėje – Dievas mus čia atvedė ir 
mes jau darbuojamės dėl Jo. Tos močiutės 
išrinko mane grupės vadovu, mes jau tar-
navome. Supratome, kad negalime bėgti 
nuo Dievo planų, nes gali nutikti taip kaip 
pranašui Jonai. 

Mes, kaip žmonės, vis dar ieškojome ga-
limybių grįžti į Ukrainą, bet, vienai močiutei 
mirus, į bendruomenę atėjo kita moteris, 
kurios mama buvo tikinti, kitai močiutei 
mirus, vėl atėjo kitas žmogus, tad supra-
tome, kad negalime išvykti ir palikti šios 
bendruomenės. 

Be to, 1988 m. pabaigoje atgavome mal-
dos namus, tad prasidėjo statybos, 1989 
metais mane įšventino šios bendruomenės 
pastoriumi, tad nebuvo kada galvoti apie 
išvykimą...  Ir dabar, balandžio mėnesį, bus 
jau 37 metai kaip mes Lietuvoje. 

Gal galite papasakoti, kaip sekėsi 
atkurti bažnyčios pastatą, kuris tarybi-
niais metais 20 metų tarnavo kaip druskos 
sandėlis? 

Kai 1988 m. pabaigoje mums buvo leista 
naudotis maldos namais, atėjo Viešpaties 
žodis: „Mano namai – tušti...“ Supratome, 
kad reikia kažką daryti. Pinigų, žinoma, ne-
turėjome, bet pradėjome melstis, pradėjome 
rinkti pinigus. Pamenu, mes per vestuves 
buvome gavę 1 000 rublių, tad nusprendė-
me juos paaukoti. Aukojo ir kiti žmonės. 
Galiausiai mes išleidome 31 000 rublių. Iš 
kur tie pinigai atėjo – nė nežinau (šypsosi).

Problema buvo ne tik pinigai – so-
vietiniais laikais nebuvo įmanoma gauti 
statybinių medžiagų: negalėjai nuvažiuoti 
į parduotuvę ir laisvai nusipirkti, ko tau 
reikia. Viskas buvo gaunama „po blatu“ (iš 
po prekystalio, pagal pažintis). Parašėme 
savivaldybei raštą, kuriame padėkojome, 
kad grąžino maldos namus, bet paprašėme 

Nebijokime  žengti  
tikėjimo  žingsnius

Jei reikia, nebijokime 
žengti ir tikėjimo žingsnius: 
padarykime, ką galime 
mes, o Dievas padarys tai, 
ką gali Jis. 

„

“
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ir padėti gauti medžiagų jiems suremontuo-
ti – gal kokį raštą galėtų parašyti, kad mes 
gautume statybinių medžiagų ar pan. Deja, 
savivaldybė atsakė, kad padėti negali. Tada 
ieškojome kitų kelių. Viena sesuo, dirbusi 
geležinkelyje, nuėjo pas savo viršininką ir 
pasakė, kad jai reikia plytų, – viršininkas 
sutiko parašyti raštą, kad ji tų plytų gautų. 
Kitas žmogus savo darbovietėje paprašė 
išrašyti skardos stogui uždengti ir pan. To-
kiu būdu gavome visas medžiagas. Visus 
darbus dirbome patys – nieko nesamdėme. 
Labai padėjo broliai iš Vilniaus, iš Krivūlės 
gatvėje esančių Maldos namų. Šeštadieniais 
atvažiuodavo apie 20 brolių – visi drauge 
mūrijome, betonavome, tinkavome...

Remontuodami pastatą susidūrėme ir 
su kitomis kliūtimis: sumontavome šildymo 
sistemą iš metalinių vamzdžių, o po 7 metų 
visi vamzdžiai nuo druskos surūdijo – šiame 
pastate daug metų buvo druskos sandėlis, 
ir druska įsismelkė į statinį. Tad šildymo 
sistemą teko perdaryti iš naujo... Pradžioje 
nebuvo dujų, tai kūrendavome anglimis, 
bet buvo sunku patalpas prišildyti, tad pra-
dėjome ieškoti būdų įsivesti dujas. Teko ir 
kanalizaciją, vandentiekį naujai vesti, nes 
vamzdžiai taip pat surūdijo. 

Ir mums dėl viso to teko žengti tikėjimo 
žingsnius. Pamenu, kaip buvome susirinkę 
bendruomenės žmonės ir kalbėjomės, kad 
reikia ką nors daryti. Žinoma, kažkas paklau-
sė, ar turime pinigų. Atsakiau, kad neturime. 
Tad kai kas jau norėjo rankas nuleisti, bet 
pakviečiau visus sunešti, kiek kas galime, ir 

tikėti, kad Dievas pridės. Nepamenu, kokią 
sumą tąkart surinkome, bet netrukus pas mus 
atvažiavo vienas vokietis, kuris paklausė, su 
kokiomis problemomis susiduriame, klausė, 
gal jie galėtų kuo padėti. Papasakojau, ko-
kie darbai mūsų laukia. Jis paprašė parašyti 
projektus dėl vandentiekio, kanalizacijos, 
dujų įvedimo ir pažadėjo pasistengti padėti. 
Mes parašėme 7 projektus, išsiuntėme jiems 
ir pradėjome darbus. Broliai iš Vokietijos 
remdavo mus finansiškai, ir mes 3 metus 
labai intensyviai dirbome, taip pat vokiečių 
kalba stengėmės viską paaiškinti, kas ir kaip 
vyksta. Tačiau iki 2008 metų, kai į Lietuvą 
atėjo ekonominė krizė, mes jau buvome spėję 
atlikti pagrindinius darbus. 

Kartais Dievas duoda krikščionims 
tam tikrą laiką, ir jei mes tuo laiku nepa-
sinaudojame, tada jau gali kaltinti ką nori: 
Dievą, ką nors kitą arba... save. Dažnai patys 
esame kalti, jei nedarome ko nors tada, kai 
tai reikia daryti. Jei reikia, nebijokime žengti 
ir tikėjimo žingsnius: padarykime, ką galime 
mes, o Dievas padarys tai, ką gali Jis. 

Kiek žmonių šiuo metu lanko Jūsų 
bendruomenę?

Dabar bendruomenėje yra apie 50 žmo-
nių. Dalis yra pagyvenusių, kiek daugiau 
jaunimo. Vidutinio amžiaus žmonių mažiau. 
Deja, šeimų, kurių vaikai būtų užaugę ir 
lankytų bažnyčią, nėra daug. Pastebėjo-
me, kad kai kurie žmonės lengvabūdiškai 
elgiasi savo vaikų atžvilgiu. Sekmadieninė 
mokykla tikrai negali padaryti visko – tėvai 

taip pat turėtų dėti pastangų, kad vaikai 
ir paaugę lankytų bažnyčią. Pavyzdžiui, 
mes šeimoje visuomet melsdavomės kartu: 
maldą pradėdavo žmona, tada savo mal-
deles išsakydavo vaikai, o aš pabaigdavau. 
Jei šeimoje kildavo koks poreikis, mes visi 
dėl to melsdavomės, ir vaikai matė, kad 
Dievas atsakydavo į maldas. Vaikai buvo 
visur, kur mes buvome, ir jie matė Dievą 
veikiantį. Į bažnyčią mes vieną veždavomės, 
kitą nešdavomės ir pan... Žinoma, buvo 
ir įvairių trukdžių – tai kokio vaiko batas 
staiga dingsta, tai dar kas. Nebuvo lengva, 
bet tikrai įmanoma. 

Kiek jūs su žmona užauginote vaikų? 
Ką veikia jūsų žmona?

Mums gimė 7 vaikai: 5 berniukai ir 2 
mergaitės. Jauniausiam mūsų vaikui šįmet 
bus 22 metai. Mes su žmona visuomet mel-
dėmės už vaikus, kad jie visų pirma būtų 
tikintys. Tai, mūsų manymu, yra svarbiausia. 
Žinoma, meldžiamės, kad jų gyvenime 
išsipildytų tai, ką Viešpats jiems numatė. 
Sovietiniais metais tikintiems žmonėms 
buvo sunkiau įstoti mokytis, tad esame 
girdėję giminaičių priekaištų, kad mes tam-
sūs žmonės, kad ir vaikai bus tamsūs... Bet, 
dėkui Dievui, visi mūsų vaikai baigė univer-
sitetus, kai kurie įgijo net magistro laipsnį.

Na, o mano žmona Nadija šiuo metu 
dirba vienuose socialinės globos namuose 
Kaune. Darbas jai patinka, ji juo džiaugiasi. 

Ar jūsų vaikai gyvena Lietuvoje?
Viena dukra ištekėjo į Ukrainą, vienas 

sūnus pernai išvyko į Norvegiją, o jauniau-
sias dabar mokosi Anglijoje. Kiti gyvena 
Lietuvoje. Trys sūnūs tarnauja bažnyčioje.

Kaip dabar, iš laiko perspektyvos, 
vertinate savo atvykimą ir gyvenimą Lie-
tuvoje?

Dabar, žvelgdamas į praeitį, tikrai su-
vokiu, kad mes su žmona nebūtume pažinę 
Dievo taip, kaip turėjome galimybę pažinti Jį 
Lietuvoje. Žinoma, buvo visko: ir sunkumų, 
ir džiaugsmų, teko daug šauktis Viešpaties, 
bet Jis tikrai visada ateidavo laiku. Dievas 
išmokė mus žengti tikėjimo žingsnius: susi-
klosčius tam tikroms situacijoms, ateidavo 
paraginimas ką nors daryti, ir nors nežinai, 
kas tavęs toliau laukia, nematai aiškiai atei-
ties, žinai, kad Dievas yra ir bus su tavimi. 
Dievas visada buvo ištikimas ir niekada 
nepavėluodavo. 

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Žaneta Lazauskaitė

Sūnaus vestuvių akimirka – susirinkusi visa šeima

Nuotr. iš asmeninio albumo
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Šviesus liūdesys
Antrą gyvenimo pusę ženklina rimtis, 

tačiau kartu nušviečia daug paslaptingesnė 
šviesa, arba susitaikymas. Brandūs mūsų 
metai spinduliuoja šviesiu liūdesiu ir ramia 
laime, – manau, suprantate, ką turiu galvoje. 
Ieškau žodžių, kuriais galėčiau apibūdinti 
daug nuostabių vyresnio amžiaus žmonių, 
kuriuos teko sutikti. Jei tokių pažįstate, ži-
note, apie ką kalbu, ir rasite tinkamų žodžių. 
Antroje gyvenimo pusėje esama ir tamsos –  
tiesą sakant, jos galbūt net daugiau nei anks-
čiau. Tačiau vyresni žmonės kūrybingai su 
tuo susidoroja ir mažiau nerimauja.

Šv. Kryžiaus Jonas vadino tai „šviesiąja 
tamsa“ – šis paradoksalus sugretinimas 
paaiškina, kaip vienu metu šventieji galėjo 
išgyventi gilią kančią ir didelį džiaugsmą –  
daugeliui mūsų tai visiškai neįsivaizduoja-
ma. Stačiatikiai laikosi nuomonės, kad au-
tentiškas religinis menas turi turėti šviesaus 
liūdnumo atspalvį. Negaliu su jais nesutikti –  
toks yra ir pats gyvenimas.

Antroje gyvenimo pusėje vis mažiau 
rūpinamės neigiamais ir bauginančiais da-
lykais ir nesistengiame jų įveikti – nebesi-
griebiame skubotų sprendimų, pamirštame 
senas nuoskaudas, atsisakome bausmių. 
Įveikiame pranašumo kitų žmonių atžvilgiu 
kompleksą. Neigiami ir bauginantys dalykai 
liaujasi buvę mūsų konkurencinių kovų prie-
žastimi – daugybę kartų turėjome progos 
įsitikinti, kaip tai beprasmiška, egoistiška, 
neveiksminga, o dažnu atveju netgi visiškai 
neteisinga. Užuot kovoję, išmokstame tiesiog 
nekreipti į tai dėmesio ir neeikvoti energijos 
blogiems ar beprasmiškiems tikslams.

Į atvirą kovą stojame tik tada, kai jaučiame 
konkretų paraginimą ir esame tam pasiruo-

„Kristi  aukštyn:   
dvasinė  branda  

antrojoje  gyvenimo  pusėje“
Naujoje Richardo Rohro knygoje „Kristi aukštyn: dvasinė branda ant- 
rojoje gyvenimo pusėje“ (2015) kalbama apie skirtingus jaunystėje ir 
brandžiame amžiuje keliamus tikslus ir uždavinius, apie jaunystės kul-
to apimtos visuomenės „užmirštą“ gebėjimą senti, plėtojama gyveni-
mo, kaip dvasinės kelionės, tema. Siūlome knygos ištrauką.

šę. Ilgai arba tiesiogiai akis į akį su kuo nors 
kovodami tampame užslėptais veidrodiniais 
priešininko atspindžiais. Priešindamiesi išeik- 
vojame savo energiją ir įsipainiojame į naujas 
problemas. Taip prarandame vidinę laisvę.

Prieš persirisdami į antrą gyvenimo 
pusę, suprantame (nors ne iš karto ir tikrai 
nelengvai), kad kovodami su blogiu jį gausi-
name savyje ir taip sukuriame mums patiems 
nepriimtiną savo įvaizdį, be to, skatiname 
priešininkų antipatiją. Tai sunkiausiai išmoks-
tama pamoka. Prisiminkite romano Broliai 
Karamazovai šaltakraujį Didįjį Inkvizitorių, 
humoro nepripažįstantį vienuolį iš romano 
Rožės vardas arba piktus Korano degintojus 
Floridoje. Už kitus šventesniais besidedantys 
žmonės neturi nieko bendra su šventumu.

Kasdieniame gyvenime reikia maldos 
ir įžvalgos, o ne automatiškų reakcijų į kon-
servatyvią ar liberalią kito asmens laikyseną. 
Mūsų laikais reakcijų spektras prasiplėtė, 
todėl ne visas reakcijas, skirtingai nei neva-
lingas, pajėgiame nuspėti. Įstatymai, žinoma, 
reikalingi, tačiau jie – ne kelrodė žvaigždė. 
Pernelyg dažnai žmonijos istorijoje jie buvo 
neteisingi ir žiaurūs.

Mūsų laikų žmogui aštuoni Jėzaus palai-
minimai turėtų būti labai svarbūs. Ne kartą 
klausiau savęs, kodėl priešais Teismo rūmus 
niekas nepastato paminklo aštuoniems 
palaiminimams. Ir pats sau atsakau: aštuoni 
Jėzaus palaiminimai turbūt nebūtų suderi-
nami su karais, vyriškumą propaguojančia 
pasaulėžiūra, turtingųjų gyvenimo būdu ir 
į vartotojiškumą orientuota ekonomika. 
Teismai – būtinos ir reikalingos pirmos 
gyvenimo pusės institucijos. Antroje gy-
venimo pusėje žmonės verčiau stengiasi 
kitaip paveikti įvykių seką ir siekti pokyčių, 

mokosi ramiai įtikinėti, keisti savo požiūrį, 
melstis ir atleisti.

Įžengus į antrą pusę, gyvenimas tarsi 
prasiplečia, praturtėja naujų patirčių ir san-
tykių. Jautiesi, tarsi būtum talpus lagaminas, 
nors net nepastebėjai, kada toks tapai. Šiuo 
metu esi čia ir supranti turįs daugiau nei 
pakankamai. „Buvimo čia“ faktas yra svarus, 
reikšmingas ir daro poveikį kitiems žmo-
nėms. Atkreipkite dėmesį į ratu susėdusius 
besikalbančius senolius – dažnąkart vien savo 
buvimu jie apibrėžia pokalbio centrą, gelmę 
ir pokalbio dalyvių santykį! Besikalbantieji 
net nežino, kad tai vyksta. Senoliai supranta 
vienas kitą nedaugžodžiaudami. Tikri senoliai 
daug nekalba – turėčiau jaustis kaltas dėl to, 
kad neabejotinai tuo pikt naudžiauju. Antro-
sios amžiaus pusės paprastumas yra savaip 
šviesus ir aiškus – paprastai jis reiškiasi ne-
verbalinėmis formomis ir tik tada, kai tikrai 
reikia. Labai daug ir labai garsiai kalbantys 
vyresni žmonės parodo nepriklausantys prie 
brandžių senolių kategorijos.

Jei šiame gyvenimo etape ką nors ži-
nome, tas žinojimas kyla iš supratimo, kad 
esame viena, o drabužiai tik dengia kiekvieno 
mūsų nuogumą. Iš pažiūros nieko ypatinga, 
tačiau jei nors tuo požiūriu esame sąžiningi, 
kad ir kaip atrodytų keista, tas žinojimas neša 
paguodą ir ramybę. Jauni žmonės apibrėžia 
save tuo, kuo jie skiriasi nuo kitų; antroje 
gyvenimo pusėje ieškoma bendrumo. Džiau-
giamasi panašumais, kurie šiuo metu daug 
labiau pastebimi, nebesigilinama į skirtumus 
ir neperdedama kalbant apie problemas. 
Dalykų dramatizavimas – pabodęs reikalas.

Antroje gyvenimo pusėje mielai įsilie-
jama į visuotinį šokį, nejaučiama poreikio 
išsiskirti, patraukti į save dėmesį ar pasirodyti 
geresniam už kitus. Gyventi reiškia ne tiek 
teigti save, kiek dalyvauti, todėl neverta dėti 
daug pastangų save įtvirtinant, kad išliktume 
būsimų kartų atmintyje. Visu tuo pasirūpi-
na Dievas, ir Jis padaro tai daug geriau, nei 
norėtume. Dabartiniame gyvenimo etape 
šviesa sklinda iš vidaus – to visiškai pakanka. 
Įsivaizduokite du ramiai šokančius senukus, 
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 Vidinė giedra, nuspalvinta 
gyvenimo liūdesio ir 
džiaugsmo, ir yra tikrasis 
atlygis, tikrasis pa
sitenkinimas, geriausia 
ir autentiškiausia senolių 
dovana pasauliui.
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klarnetui ir pianinui švelniai grojant praėjusio 
amžiaus penktojo dešimtmečio muziką, – abu 
jie jaučiasi saugūs ir atsipalaidavę vienas kito 
glėbyje, jiems nerūpi, ar kas nors į juos žiūri. 
Jie šoka vien dėl malonumo.

Įžengus į antrą gyvenimo pusę, neberei-
kia įrodinėti, kad aš ar mano bendraminčiai 
esame patys geriausi, kad mano tauta pra-
našesnė už kitas, o mano religija vienintelė 
priimtina Dievui, kad nusipelnau ypatingo 
vertinimo dėl savo vietos visuomenėje. Man 
neaktualu kaupti gėrybes ir gausiau vartoti 
paslaugas; kasdienis mano troškimas ir pa-
stanga – atsilyginti, grąžinti pasauliui nors 
truputį to, ką esu gavęs. Dabar suprantu, kad 
esu dovana kažkam – visatos, visuomenės, 
Dievo dovana. Šv. Elžbietos Seton žodžiais 
tariant, stengiuosi „gyventi paprastai, kad 
kiti galėtų tiesiog gyventi“.

Antros gyvenimo pusės žmogų Erikas 
Eriksonas vadina „generuojančiu“ žmogumi –  
jis turi vidinių resursų ir trokšta kurti gyveni-
mą iš vidinių apstybės aruodų ateities kartoms. 
Kadangi tokie žmonės jau „pasistatė“ erdvius 
vidinius rūmus, juose „telpa“ daugiau tiesos, 
bendrystės su aplinkiniais, platesnių įžvalgų 
ir vis daugiau slėpiningo bei dosnaus Dievo.

Tokių žmonių Dievas – ne menkas nuo-
baudų skirstytojas ar kokios genties stabukas. 
Buvo laikas, kai jie garbino savo plaustą, bet 
dabar jie įsimylėję krantą, į kurį jis juos atpluk-
dė. Kažkada jie saugojo kelio ženklus – dabar 
jie atkako į vietą, kurią tie ženklai nurodė. 
Dabartiniame gyvenimo etape džiaugiamasi 
mėnuliu, užuot piktinusis tais, kurie tiksliai, be 
didelių aiškinimų ir abejonių rodo į jį pirštu.

Gilėja suvokimas, kad begalybė ir 
erdvės, kažkada buvusios „toli“, pasirodo 

esančios čia pat. Vidus ir išorė persipina. 
Dabar galiu pasitikėti savo patirtimi, nes 
tai yra leista paties Dievo, Jis ja naudojasi, 
priima ją kaip mūsų Jam grąžinamą dovaną 
ir ją tobulina. Apie tai jaudinamai rašė šv. 
Augustinas savo Išpažinimuose: „Tu buvai 
viduje, o aš išorėje. Buvai su manim, o aš 
nebuvau su Tavim. Pavadinai ir sušukai –  
ir praplėšei mano kurtumą, sužaibavai, 
sublizgėjai – ir išsklaidei mano aklumą, 
pakvipai – ir įtraukiau dvasios.“

Tik tas, kuris yra patyręs, ką reiškia 
„likti be žado“, antroje gyvenimo pusėje gali 
ramiai išgyventi šviesų liūdesį – toks žmogus 
liūdi, išgyvendamas pasaulio skausmą, jis 
norėtų, kad kiekvienas patirtų dabartinį jo 
džiaugsmą; bet visa yra persmelkta šviesos, 
nes gyventi, kaip rašoma Pradžios knygoje, –  
yra „labai gera“ (plg. Pr 1, 31). Vienos iš 

mėgstamiausių mano knygų pabaigoje T. 
Mertonas tai suformulavo daug geriau nei 
aš: „Nors tai nėra labai svarbu: jokia mūsų 
neviltis negali pakeisti kūrinių tikrovės ar 
suteršti visada čia besitęsiančio kosminio 
šokio džiaugsmo. Esame kviečiami tyčia 
pamiršti save, vėjais paleisti savo baisų rim-
tumą ir įsisukti į visuotinį šokį.“

Leisdami sau stebėtis pasauliu ir žmonė-
mis, net jei tai mus liūdina ir vienaip ar kitaip 
veikia, antroje gyvenimo pusėje liaujamės 
griežtai ir kategoriškai vertinę kitus žmones, 
įvykius ar dalykus. Nebejaučiame poreikio 
keisti kitus žmones ar versti juos atitikti mūsų 
lūkesčius – tai niekaip nedaro įtakos mūsų 
laimei. Kad ir kaip būtų ironiška, dabar esame 
labiau nei kada nors anksčiau pajėgūs keisti 
žmones, tačiau mums to nebereikia, – kaip tik 
tai ir yra paveikiausia. Nuo veiklos perėję prie 

buvimo, dabar naujai keičiame pasaulį – tai 
vyksta organiškai, ramiai, kosmoso princi-
pu. Mūsų veiksmuose nebelieka prievartos 
aspekto. Mes atliekame tai, ką turime atlikti, 
ir nesirūpiname pasekmėmis. Jaunystėje ne 
visada tai sugebame.

Tai yra karūnuotas žmogaus gyveni-
mas – iki šiol visa buvo tik pasirengimas ir 
preliudas kuriant žmogiškąjį meno kūrinį. 
Dabar padedame žmonėms ir keičiame 
juos paprasčiausiai būdami. Žmogiškasis 
integralumas yra bene svarbiausias fakto-
rius galią pakeičiant veikimu. Man visada 
labai liūdna matyti vien į save panirusius 
senus žmones, kurie apie viską mąsto baig-
tinėmis kategorijomis. Jie iki šiol nerado 
savo vietos socialinio gyvenimo erdvėje. 
Gilus ir išbandytas jų entuziazmas mums 
reikalingas daug labiau nei paviršutiniški 
ir garsiai išsakomi principai. Jų ramybė 
reikalingesnė nei pyktis.

Taip, antra gyvenimo pusė yra šiokia 
tokia našta mūsų pečiams, tačiau jokia 
kita būtis nesuteikia tiek sielai reikalin-
gos, ją džiuginančios prasmės ir gilaus 
pasitenkinimo. Kaip tik apie tokį anksčiau 
nepatirtą gilų pasitenkinimą žmonės sako: 
„Privalau tai padaryti, antraip mano gyve-
nimas neturės prasmės“, arba: „Noriu ar 
nenoriu, turiu tai atlikti.“ Tokio žmogaus 
gyvenimas ir generuojanti funkcija tapo 
vieniu, o anksčiau gyvenimas ir darbas at-
rodė esą du atskiri dalykai. Tokiam žmogui 
ne tiek rūpi turėti tai, ką myli, kiek mylėti 
tai, ką turi, – čia ir dabar. Tai svarbiausias 
pokytis, ženklinantis perėjimą iš pirmos 
gyvenimo pusės į antrąją, ir įrodymas, jog 
tikrai įžengėte į pastarąją.

Tame gyvenimo etape galioja kitokios 
taisyklės – pagyvenę žmonės laisva valia 
dalija tai, ką sukaupė. Jiems vis mažiau rūpi 
kaupti, turėti, kolekcionuoti ir daryti kitiems 
įspūdį savo daiktais, namu ar kelionėmis. Vi-
dinė giedra, nuspalvinta gyvenimo liūdesio 
ir džiaugsmo, ir yra tikrasis atlygis, tikrasis 
pasitenkinimas, geriausia ir autentiškiausia 
jų dovana pasauliui. Tokie senoliai yra „di-
dieji“ pasaulio tėvai. Greta jų vaikai ir kiti 
suaugusieji jaučiasi saugūs ir mylimi, o jie 
patys jaučiasi reikalingi ir naudingi savo 
vaikams. Jie iš tiesų reikalingi! Tokia yra 
natūrali gyvenimo tėkmė.

Dabar visos gyvenimo problemos, 
dilemos ir sunkumai sprendžiami ne va-
dovaujantis neigiama nuostata, puolant, 
kritikuojant, naudojant jėgą ar remiantis 
loginiais išskaičiavimais, bet vis labiau gie-
drėjant. Poetas G. M. Hopkinsas vadino 
tai „miela, iš gelmių sklindančia gaiva“.  
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Bendruomenės atsiradimas
Pirmieji bendruomenės susirinkimai 

prasidėjo 1876 m., kai gyventi į Kauną atvyko 
geležinkelietis Šneideris iš Virbalio. Jis buvo 
tikintis žmogus ir priklausė Eitkūnų mies-
telio baptistų bendruomenei. Dirbdamas 
savo kasdienį darbą, brolis Šneideris stengėsi 
liudyti apie savo Viešpatį. Tad 1883 m. Kaune 
jau buvo 12 įtikėjusių ir pakrikštytų žmonių, 
kurie priklausė bendruomenei Eitkūnuose.

1886 m. iš Varšuvos į Kauną atvyko brolis 
Stoltenhofas su šeima. Jis buvo darbštus žmo-
gus ir daug pasitarnavo vietiniams tikintie-
siems, skelbdamas Dievo žodį bendruomenėje 
ir dirbdamas sekmadienio mokykloje bei tarp 
jaunimo, taip pat vadovavo bendruomenės 
chorui. Tikinčiųjų skaičius augo. 1888 m. Eit-
kūnų bendruomenės Kauno skyrius jau turėjo 
75 narius. Eitkūnai buvo miestelis Vokietijai 
priklausančioje teritorijoje, tad dėl to kildavo 
tam tikrų sunkumų. Todėl 1889 m. vasario 
12 dieną (pagal senąjį kalendorių) Kauno 
skyrius pradėjo veikti kaip atskira, savarankiš-
ka bendruomenė. Bendruomenei vadovavo 
brolis Stoltenhofas, dirbęs direktoriumi Brolių 
Šmidtų fabrike (vėliau gamykla „Metalas“).

Tuo metu pamaldos dar vyko brolio 
Šneiderio bute Šančiuose (mikrorajonas 
Kaune, – red. past.) ir brolio Mačiulaičio 
bute dabartiniame Vytauto prospekte, o 
1890–1898 m. Kaune buvo pastatyti gražūs 
maldos namai Žemuosiuose Šančiuose, 
Kranto 2-ojoje gatvėje.

Po metų į Kauną atvyko pamokslininkas 
Otto Lenzas. Jis buvo gabus ir pasišventęs 
žmogus. Jam pamokslaujant bendruomenė 
išaugo iki 400 narių. Po 12 palaimintų metų 
Otto Lenzas iš Kauno išvyko.

Dauguma bendruomenės narių buvo vo-
kiečiai, bet greitai prie bendruomenės prisidėjo 
ir įtikėjusių kitų tautybių žmonių. Kaune ir jo 
apylinkėse tuomet buvo kalbama rusiškai ir 
lenkiškai, tad pamaldos vyko ir rusų kalba.

1914 m. prasidėjus karui, dalis tikinčiųjų 
išsisklaidė. Karui pasibaigus, 1918 m., broliai 
ir seserys pradėjo grįžti atgal iš tolimiausių 

Kauno  evangelikų  baptistų  
bažnyčios  istorija

Norime Jums pristatyti Kauno evangelikų baptistų bažnyčią, kuri per-
nai šventė 140 metų jubiliejų. Tikime, kad bus įdomu daugiau sužinoti 
apie tokią ilgą istoriją turinčią bažnyčią.

Rusijos kampelių. Tuo laiku daug pasidarba-
vo broliai Gustavas Freidankas ir Heinrichas 
Hofmanas. Pirmasis laisvai kalbėjo keturio-
mis kalbomis: vokiškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai. Jis inicijavo, kad pamaldose būtų 
pradėta vartoti ir lietuvių kalba. 

Nuo 1921 m. Kauno bendruomenei 
pradėjo vadovauti Gustavas Freutelis, gi-
męs ir užaugęs Kauno mieste. Jis tarnavo 
bendruomenėje iki 1935 metų.

1933 m. balandžio 23 dieną tikintieji 
lietuviai įkūrė atskirą bendruomenę, kad 
galėtų laisviau ir plačiau skelbti Dievo žodį 
tarp savo tautiečių. Šiai bendruomenei va-
dovavo Teodoras Gerikas. 

Tais pačiais 1933 m. Kauno baptis-
tų bendruomenė prisijungė prie Lietu-
vos baptistų sąjungos. 1934 m. Valterio 
Šveicerio ir kitų tikinčiųjų pastangomis 
buvo įkurta Kauno evangelikų baptistų, 
kalbančių rusiškai, bendruomenė – jos 
pastoriumi iki 1940 metų buvo Valteris 
Šveiceris.

1940 m., kaip žinome, Baltijos valstybės 
buvo okupuotos Sovietų Sąjungos, todėl 

dauguma vokiečių tautybės krikščionių 
pasitraukė į Vokietiją ir kitas šalis.

Vokiečiams užėmus Lietuvą, 1943 m. 
pavasarį pastorius Šveiceris su žmona su-
grįžo į Kauną ir vėl ėmė vadovauti vokiškai 
ir rusiškai kalbančių tikinčiųjų bendruo-
menėms, o taip pat prie jų prisijungusiems 
lietuviams, nes dėl tuo metu vykstančių 
įvykių jų bendruomenė buvo išsisklaidžiusi. 
Pastoriaus darbą V. Šveiceris dirbo iki 1944 
m. pirmojo liepos sekmadienio. Tuo metu 
dar niekas negalėjo žinoti, kad po trijų die-
nų, frontui artėjant, jiems vėl teks trauktis 
iš Lietuvos…

 Bendruomenės gyvenimas 
pokario metais
1944 m. sovietų kariuomenei grįžus į 

Lietuvą, maldos namai iš tikinčiųjų buvo 

atimti. Juose buvo apgyvendinti rusų ka-
reiviai, vėliau maldos namai buvo paversti 
klubu, po to – druskos sandėliu.

Pasibaigus karui, nedidelė Kaune išlikusi 
tikinčiųjų grupė pamaldoms rinkdavosi 
seserų Magdalenos Šablinskienės ir Elenos 
Gudzinskienės butuose. Tuo metu bendruo-
menėje Dievo žodį skelbė pamokslininkas 
Sinelščikovas.

Komunistų vadovavimo šaliai laikais 
tikintiesiems teko patirti daug sunkumų ir 
persekiojimų.

Mirus broliui Sinelščikovui, bendruo-
menė ilgą laiką neturėjo pastoriaus, buvo 
likusios vien moterys. Tada iniciatyvos 
ėmėsi Dievą mylinti sesuo Efrosinija Pro-
kofjeva – ji pakeldavo seserų dvasią, kai 
būdavo sunku, ragino melstis; jos paska-
tintos seserys rinkdavosi kartu skaityti 
Šventąjį Raštą.

Kauno evangelikų baptistų bažnyčia – seniausia bažnyčia Žemuosiuose Šančiuose, 
Kaune
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Tikinčiųjų bendruomenė dažnai su-
laukdavo svečių – pastoriaus Rabcevičiaus, 
Ivano Panko, Boriso Filono iš Vilniaus, Jono 
Inkeno iš Klaipėdos, taip pat Pavelo Vo-
lodko, kurie Dievo žodžiu atgaivindavo ir 
padrąsindavo tikinčiuosius.

1980 m. kovo mėnesį iš Lvovo (Ukraina) 
į Kauną atvažiavo jauna tikinčiųjų šeima –  
Vladimiras ir Nadija Seredos. Jie greitai įsi-
traukė į tikinčiųjų bendruomenę, ir netrukus 
V. Sereda buvo išrinktas šios grupės vadovu, 
o 1989 m. jis buvo įšventintas pastoriaus 
tarnystei.

1988 m. gruodžio 20 d. Kauno miesto 
Liaudies deputatų taryba išdavė orderį, lei-
džiantį naudotis buvusios bažnyčios pastatu 
Kranto 2-ojoje g. 5. Tuo metu tai buvo sunio-
kotas sandėlis su nukritusiu stogu, kuriame 
jau 20 metų buvo laikoma druska. Reikėjo 
didelio remonto, daug lėšų ir pastangų, kad 
bažnyčia būtų atstatyta.

Pasitikėdamas Viešpačiu Dievu ir drą-
sindamas tikinčiuosius, pastorius V. Sereda 
su nedidele grupe Dievo vaikų pradėjo re-
monto darbus. Lietuvos evangelinės baž-
nyčios prisidėjo finansiškai, kiti – darbu, 
daugiausia darbais atstatant maldos namus 
prisidėjo broliai iš Vilniaus. 

Dievo ir brolių bei seserų dėka 1991 m.  
liepos 28 dieną įvyko iškilmingas maldos 
namų atidarymas – Dievo ieškančioms sie-
loms duris atvėrė dar viena bažnyčia. 

1991–1995 m. – dvasinio prabudimo 
Lietuvoje metai, kai žmonės, nepatenkinti 
savo religingumu, ieškojo Viešpaties artumo, 
Jo Gyvojo Žodžio ir tikrosios laisvės. Daug 
žmonių atgailavo, pakvietė Jėzų Kristų į savo 

širdis, patikėjo Jam savo gyvenimą. Tuo metu 
įtikėjo ir prie bendruomenės prisijungė ir 
nemažai sovietų kariuomenės karininkų su 
šeimomis, kurie vėliau drauge su kariuomene, 
bet jau ir su Dievu širdyse, pasitraukė į Rusiją.

Sugriuvus Sovietų Sąjungai ir prasidėjus 
nacionaliniam atgimimui, atsirado galimybė 
žmonėms iš užsienio šalių atvykti į Lietuvą. 
1991 m. liepos mėn. į Kauną atvyko lietuvių 
kilmės misionierius iš JAV Vytautas Cibas. Jis 
skelbė Evangeliją ir kvietė žmones į pamaldas 
mūsų maldos namuose, o po pusmečio pra-
dėjo nuomotis patalpas Profsąjungų rūmuose. 
Ten su naujai įtikėjusiais žmonėmis jis tęsė 
savo misionierišką darbą naujai įkurtoje „Ge-
rosios naujienos“ baptistų bendruomenėje.

1995 m. lapkričio mėn. iš Vokietijos 
organizacijos „Kontaktmission“ atvyko mi-
sionieriai Arturas ir Irena Schmidtai, kurie 
mokėsi lietuvių kalbos, o po dvejų metų su 
keliais mūsų bendruomenės jaunuoliais 
įkūrė naują bendruomenę Kaune, kuri vėliau 
pasivadino Laisvųjų krikščionių bažnyčia. 

Nuo 1996 m. mūsų bendruomenė yra 
viena iš Lietuvos krikščioniško labdaros ir 
gailestingumo fondo „SAMARIJA“ steigėjų. 
Šio fondo tikslas – šelpti ir teikti dvasinę bei 
materialinę pagalbą asmenims, sergantiems 
lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija, našlai-
čiams ir be tėvų globos likusiems vaikams 
bei socialiai remtiniems žmonėms Lietuvoje. 

Bendruomenė  
XXI amžiaus pradžioje
Per paskutinius dvidešimt metų ben-

druomenė organizavo ne vieną evangeli-
zacinį renginį, dvasinį koncertą, daugybę 
seminarų ir konferencijų miesto salėse, 
mokyklose, rengė vaikų ir jaunimo stovyklas.

Užsimezgė broliški ryšiai su Švedijos 
ir Vokietijos bažnyčiomis. Iš ten ne kartą 
gavome humanitarinės pagalbos, kuri buvo 

dalijama mokykloms, darželiams, įvairioms 
šalpos organizacijoms bei vargstantiems 
žmonėms, gautos vaistų siuntos buvo per-
duotos ligoninėms.

Nuo 1994 m. bendruomenė organizuoja 
ir veda susitikimus bei pamaldas Alytaus 
griežto režimo pataisos darbų kolonijoje, o 
nuo 2003 m. prisijungė prie organizacijos 
„Tarnavimas kaliniams“ (nuo 2004 m. pab. –    
Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija) vei-
klos. Grįžusiems iš įkalinimo įstaigų teikiama 
dvasinė bei materialinė pagalba, padedama 
integruotis į visavertį visuomeninį gyvenimą.

Taip pat dalyvaujame krikščioniškos 
organizacijos „Samariečio krepšys“ veikloje –  
Kaune ir kaimuose skelbiame Gerąją Naujieną 
ir dalijame dovanėles socialiai remtinų šeimų 
vaikams. Bendruomenės nariai, kartu su „Gi-
deono brolių“ organizacija, platina Šventąjį 
Raštą mokyklose, viešbučiuose, kalėjimuose, 
kariniuose daliniuose, miestuose bei kaimuo-
se. Finansiškai remiame Lietuvos Biblijos 
draugijos ir Gerosios Naujienos centro veiklą, 
XFM radiją, „Žinių radijo“ laidą „Kelionė 
Biblijos puslapiais“, internetinę svetainę ieš-
kauDievo.lt ir kitas organizacijas. Drauge su 
mikrorajono seniūnija, Panemunės vaikų 
namais, Šančių vidurine mokykla organizuo-
jame renginius, vaikų stovyklas ir teikiame 
pagalbą socialiai remtiniems žmonėms.

Per 140 bendruomenės gyvavimo metų 
buvo, žinoma, ir linksmų akimirkų, ir sunkių 
laikų; buvo dvasinio pakilimo ir atšalimo 
laikotarpių, ateidavo persekiojimų dienos, 
o jas pakeisdavo tylos ir ramybės metas. 
Dievas visada buvo ištikimas ir išklausyda-
vo Jo besišaukiančiųjų maldas, nes Jis yra 
gailestingas ir mylintis Dievas.

Dievo žinioje mūsų praeitis, pasitikime 
Juo šiandien, patikime Visagaliam Dievui 
ir savo ateitį.

Ekbb.lt informacija

Atgavus bažnyčios pastatą, kuris 20 metų 
buvo paverstas druskos sandėliu, pastatą 
renovuoti ėmėsi patys tikintieji

Bendruomenės organizuotos šventės buvusiems kaliniams „Naujas gyvenimas 
Kristuje“ akimirka
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Reformacija, Evangelija ir 
gailestingasis samarietis
Spalio gale evangelikai mini Reforma-

cijos dieną. Mat 1517 metais spalio 31 dieną 
augustinų vienuolis ir teologijos profeso-
rius Martynas Liuteris paskelbė savo 95 
tezes. Tradiciškai manoma, kad jis tezes 
prikalė prie Vitenbergo pilies bažnyčios 
durų. Įsivaizduojama jį drąsiai žengiant prie 
bažnyčios ir su dideliu ryžtu, energingai 
užsimojus plaktuku, pritvirtinant lotynų 
kalba parašytą dokumentą.

Iš tikrųjų, ko gero, buvo visai kitaip. 
Mes žinome tiek, kad tezes jis pirmiausiai 
išsiuntė savo arkivyskupui ir kad jos gana 
greitai buvo paviešintos. Bet ant pilies baž-
nyčios durų – kaip šiandien mano didžiuma 
istorikų – jos galbūt iš viso nekabojo. Refor-
macija neprasidėjo plaktuko trenksmu. Tuo 
laiku M. Liuteris tik siekė pradėti teologų 
akademinį dialogą apie atlaidų praktiką bei 
piktnaudžiavimą.

Be to, M. Liuteris tikrai nebuvo iš tų, 
kuriam būtų rūpėję palikti pėdsaką Bažny-
čios istorijoje. Tikrai žinome, kad labiausiai 
jam rūpėjo ganytojiškoji veikla ir sielovada. 
O tuo metu ypač didelį rūpestį buvo sukė-
lusi Saksonijos krašto pamokslinko Tecelio 
praktika – jis pardavinėdavo atlaidų raštus, 
sudarydamas prielaidą žmonėms klaidingai 
galvoti, jog tuo jie užsitikrinsią savo išga-
nymą. M. Liuteriui visa tai buvo griežtai 
nepriimtina. Nors tezėse jis dar neatėmė 
atlaidų esmės ir pasirodė kaip ištikimas savo 
bažnyčios tarnas, tačiau jau leido nuskam-
bėti ir naujai gaidai: grąžinkime bažnyčią 
atgal prie tikro, nuoširdaus tikėjimo.

Tačiau nei Mainco arkivyskupas, nei 
Roma į disputą su M. Liuteriu neatėjo. Ne-
sureagavo ir teigiamai bei apie jokius pa-
keitimus negalvojo. Pasielgė priešingai –  
įsakė vienuolį nutildyti! Tada M. Liuteris tapo 
reformatoriumi, kuris po kelių metų apie 
atlaidus parašė jau daug radikalesnes išvadas:

Reformacija,  Evangelija  
ir  gailestingasis  

samarietis
„Indulgencijos iš tikrųjų yra žalingos, 

nes jos kliudo jų gavėjui išsigelbėti per malo-
nę ir suteikia apgaulingą saugumo jausmą… 
Indulgencijos yra siaubingai pražūtingos, 
nes suteikia nusiraminimo būseną ir tuo 
būdu gali pražudyti išganymą. Žmonės, 
kurie tiki, kad indulgencijų raštai jiems tikrai 
duos išganymą, iš tikrųjų yra pasmerkti“ 
(cit. iš R. H. Baintono Čia aš stoviu).

Palyginti su tezėmis, čia Liuterio tonas 
žymiai aštresnis, bet intencija ta pati – prieš 
klaidinantį saugumą. Pirmiau M. Liuteris, o 
po jo ir kiti reformatoriai matė, kad Romos 
katalikų bažnyčioje yra dalykų, kurie ne 
veda žmones į išganymą, o kaip tik nuo jo 
nukreipia. Išganymas – kas jį teikia? Kur 
jį gauti? Kaip galima būti išgelbėtam? Tai 
Reformacijos klausimai.

Ir visi reformatoriai, tiek M. Liuteris 
Vokietijoje, tiek U. Cvinglis Šveicarijoje, duo-
davo tą patį atsakymą: gelbsti tik Evangelija. 
Tad ir viso Reformacijos judėjimo esme tapo 
grįžimas prie biblinės Evangelijos. Iškilo po-
reikis pertvarkyti ir atnaujinti (lot. reformatio) 
Bažnyčią taip, kad Geroji Naujiena apie Jėzų 
Kristų vėl joje suskambėtų visu garsu.

Todėl neatsitiktinai gana greitai at-
naujinto tikėjimo šalininkai – pirmieji, 
tikriausiai, Prancūzijoje – ėmė vadintis 
„evangelikais“, Evangelijos žmonėmis. Vienu 
iš tų evangelikų po įtikėjimo apie 1533-iuo-
sius tapo ir Jonas Kalvinas, tuo metu dar 
studentas Paryžiuje. O 1539 metais, sulau-
kęs vos 30, jis parašė vieną iš svarbiausių 
Reformacijos tekstų – laišką kardinolui 
Sadoletui. Šis Romos Bažnyčios vyskupas 
buvo atsiuntęs laišką Ženevos piliečiams, 
1536 metais mieste įvedusiems Reforma-
ciją. Sadoletas siekė sugrąžinti ženeviečius 
atgal į senąjį tikėjimą ir į Katalikų bažny-
čios glėbį. Tad jų vardu kardinolui ir atsakė  
J. Kalvinas, kuris tuo metu gyveno Strasbūre. 
Savo laiške reformatorius puikiai atskleidžia 
Reformacijos esmę ir klausia: „Argi tikrai 

vadintina nusigręžimu nuo Dievo tiesos, jei 
ženeviečiai atsigręžė į grynąjį Evangelijos 
mokymą? Mūsų pamokslavimo dėka jie 
pagaliau rado kelią iš klaidatikystės marių, 
kuriose buvo paskendę.“

Grynasis Evangelijos mokymas! Refor-
macijos reikėjo, kad būtų išgryninta, apva-
lyta, naujai ir švariai žmonėms pristatyta 
Jėzaus Kristaus Evangelija. Kadangi iki šios 
dienos tebetyko pavojus Gerąją naujieną 
iškreipti, tai Reformacija – grįžimas prie 
Evangelijos – lieka nuolatiniu ir nepaliau-
jamu procesu bei visų bažnyčių užduotimi.

Kur rasti Evangeliją? Vien tik Biblijoje! 
Todėl evangelikai, arba protestantai, nuo pat 
pradžių labai akcentavo Biblijos skaitymą, 
akylą nagrinėjimą ir visų pirmiausiai – pa-
mokslavimą. Pamokslo metu būtina žmo-
nėms aiškinti ir padėti pritaikyti gyvenime 
Biblijos žinią. Nieko kito.

Toks pamokslavimas yra nepamaino-
mas ir būtinai reikalingas. Nors, viena vertus, 
evangelikai įsitikinę ir pabrėžia, kad visi gali 
suprasti esminius Biblijos teiginius, nes ji kalba 
pakankamai aiškiai; kita vertus, ne viskas joje 
yra vienodai paprasta ir suprantama. Juolab, 
kad beveik du tūkstančiai metų praėję nuo 
Naujojo Testamento parašymo. O šią seną 
knygą turime ir privalome interpretuoti tei-
singai – kad teisingai suprastume Evangeliją.

Evangelija yra plati. Ji reiškiama ne tik 
pagrindinėmis, esminėmis formuluotėmis, 
bet ir pasakoma netiesiogiai. Vienas iš pasta-
rosios raiškos pavyzdžių yra žymioji istorija 
apie gailestingąjį samarietį Luko evangelijos 
10 skyriuje. Kad ir kaip būtų keista, būtent 
šios istorijos reikšmę dabartiniu metu bū-
tinai reikia kuo tiksliau išsiaiškinti.

Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas 
ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką 
turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyve-
nimą?“ Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? 
Kaip skaitai?“ Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, 
savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis 
jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip 
save patį. Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai 
daryk, ir gyvensi.“ Norėdamas pasiteisinti, 

 At naujinto tikėjimo 
šalininkai ėmė vadintis 
„evangelikais“, Evangelijos 
žmonėmis.

„

“

28         Reformacijai  500

HOLGER LAHAYNE



Nr. 4  (458)  2017 m.  balandžio  8  d.

anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano arti-
mas?“ Jėzus prabilo: „Vienas žmogus leidosi 
žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į 
plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nu-
ėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo 
pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, 
bet praėjo kita puse kelio. Taip pat ir levitas, 
pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita 
kelio puse. O vienas pakeleivis samarietis, 
užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė 
ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; 
paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno 
į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 
du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir 
tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, 
sugrįžęs aš tau atsilyginsiu.’ Kas iš šitų trijų 
tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plė-
šikų rankas?“ Jis atsakė: „Tas, kuris parodė 
jam gailestingumą.“ Jėzus atsakė: „Eik ir tu 
taip daryk!“

Įstatymas
Jėzus žmones mokė sėdėdamas. Klau-

siantysis visada turėdavo atsistoti. Atsistojęs 
Jėzaus klausti Įstatymo mokytojas tikriausiai 
buvo ir teisėjas bei, žinoma, geras žydų 
Įstatymo žinovas. Žodis „mėgindamas“ 
rodo, kad jo motyvas nebuvo nei taikus, 
nei nuoširdus. Galima spėti, jog jis tik siekė 
užvesti ginčą, pademonstruoti savo išma-
nymą ir tuo Jėzų pastatyti į vietą.

Reikia pripažinti, kad Įstatymo mokyto-
jo klausimas yra geras. Apie jį dar kalbėsime 
pabaigoje, bet čia užtenka pastebėti, kad 
mokytojas juo liečia žmogaus gyvenimo 
esmę. Be to, jis klausia gana asmeniškai: ką 
aš turiu daryti, kad aš laimėčiau amžinąjį 
gyvenimą? Išganymas – kaip man jį įgyti? Ką 
turiu daryti? Tais pačiais žodžiais klausimą 
uždavė ir turtingas didikas Lk 18, 18 (Mt 
19, 20) – tik šis buvo nuoširdus.

25 eilutė yra visos šios istorijos antraštė. 
Pagrindinė ištraukos  tema – kelias į išga-
nymą. Matome, kad Jėzus klausiančiojo 
neatstumia ir leidžiasi į pokalbį mokytojui 
atsakydamas taip pat klausimu. Jis nori 
išgirsti, kaip į klausimą atsako užrašytas 
Įstatymas, t. y. penkios Mozės knygos. „Kaip 
skaitai?“ reiškia „kaip interpretuoji Įstatymą? 
Kokia tavo versija? Perteik Įstatymo esmę!“ 
Mokytojas savo atsakyme sutraukia dvi 
eilutes iš Penkiaknygės. Pirmoje sakinio 
dalyje jis laisvai cituoja Įst 6, 5 – įsakymą 
mylėti Dievą. Antra dalis yra iš Kun 19, 18. 
Mt 22, 37–40 Jėzus cituoja tas pačias eilutes 
ir prideda: „Šitais dviem įsakymais remiasi 
visas Įstatymas ir Pranašai“, t. y. visas Senasis 
Testamentas.

Reikia mylėti Dievą ir artimą. „Tai da-
ryk, ir gyvensi“. Ką Jėzus tuo pasako? Ar 
atsako į mokytojo klausimą? Ar taip žmogus 
tikrai gali būti išgelbėtas? Per paklusnumą 
meilės įsakymams?

Per paklusnumą Dievo įsakymams į 
amžinąjį gyvenimą – toks kelias iš tikrųjų 
buvo įmanomas. Iki Adomo ir Ievos pirmos 
nuodėmės Edeno sode, iki nuopuolio (Pr 
3). Tačiau po to ir iki šiol galioja štai kas: 
Nėra teisaus, nėra nė vieno… Visi nuklydo, 
visi nuėjo vėjais; nėra kas darytų gera, nėra 
nė vieno! (Rom 3, 10.12). Po nuopuolio 
niekas, nė vienas žmogus, negali tobulai 
paklusti Įstatymui. Nuo to laiko nuolatinis 
paklusnumas nebėra kelias į išganymą.

Jėzus mokytojui skelbia ne Evangeliją, 
bet Įstatymą, Dievo įstatymą. Jis nė kiek nėra 
blogas ar netobulas, jis šventas, ir teisingas, 
ir geras (Rom 7, 12). Jis tikrai nuvestų į iš-
ganymą, jeigu mes jį tobulai vykdytume.

Heidelbergo katekizmas atsakyme į ke-
tvirtą klausimą taip pat cituoja tas dvi eilutes 
apie meilę Dievui ir artimui (pagal Mt 22, 
37). Toliau penktas klausimas: „Ar tu gali 
tai tobulai ištesėti?“ Panašiai ir Jėzus būtų 
galėjęs pratęsti pokalbį: „Gerai atsakei. Bet ar 
tu sugebi tai tobulai vykdyti? Ar tu tobulai, 
tikrai iš visos širdies, visomis jėgomis myli 
Dievą ir savo artimą?“

Visų žmonių (išskyrus Jėzų) atsakymas 
po Adomo ir Ievos turi būti:  „Ne“. Ir Hei-
delbergo katekizmas dar prideda: „Nes iš 
prigimties esu linkęs Dievo ir savo artimo 
nekęsti.“ Panašiai komentuoja ir Naujasis 
miesto katekizmas: „Po nuopuolio joks žmo-
gus nepajėgė ir nepajėgia tobulai vykdyti 
Dievo įsakymų; kiekvienas iš mūsų nuolat 

Vincent van Gogh „Gailestingasis samarietis“ (1890)

Reformacijai  500        29

Nukelta į 30 p.



Nr. 4  (458)  2017 m.  balandžio  8  d.

jiems nusižengiame mintimis, žodžiais ir 
darbais.“ (13) Sukurti buvome ne taip, ta-
čiau dėl „mūsų protėvių nepaklusnumo 
visa kūrinija nupuolė; visi mes gimstame 
nuodėmingi ir kalti prieš Dievą, sugedusios 
prigimties, ir nesugebame laikytis Dievo 
įstatymo.“ (14)

Jėzus pokalbyje su mokytoju siekė, kad 
šis atpažintų savo negalėjimą, savo varga-
ną ir nuodėmingą būklę. Jis priminė jam 
Įstatymą, nes Įstatymo pirma užduotis – ne 
vienintelė, bet pagrindinė – yra parodyti, 
atidengti mūsų nuodėmę. Įstatymas tarsi 
veidrodis, kuris atskleidžia ir įrodo mūsų 
dvasinį sugriuvimą.

Neteisinga įstatymo 
interpretacija
Deja, mokytojas reaguoja ne taip, kaip 

turėtų. Jis bando išsisukti. Taip žmonės 
elgiasi nuo pat pradžios. Visi mato vieną 
kelią – kaltinti kitus: taip, aš nesu tobulas, 
bet pagrindinis kaltininkas yra tas ir anas. 
Taip elgėsi jau Adomas ir Ieva Pr 3,  12–13: 
kaltas ne aš, bet moteris; kalta ne aš, bet 
žaltys. Adomas net įžulesnis: „Moteris, kurią 
Tu man davei…“ Suprask: Dieve, pats esi 
kaltas. Galų gale mes visi viską apverčiame 
aukštyn kojomis – neleidžiame Dievui kal-
tinti mūsų, pirmiau apkaltindami Jį patį.

Yra ir kitas, religingesnis bei geriau at-
rodantis, būdas: vis dėlto pabandyti tobulai 
paklusti Įstatymui. Juk Dievas nori, kad bent 
pasistengtume, ar ne? Gal Jis bus patenkintas, 
kai bent darysiu, kas įmanoma. Taip mes 
norime panaudoti Dievo Įstatymą Jo malonei 
pasiekti arba laimėti. Tikimės, kad Dievas 
mus priims už tai, kad paklusim Jo Įstatymui.

Mokytojas bandė „pasiteisinti“, t. y. jis 
norėjo atrodyti teisus arba teisesnis. Galbūt 
jis taip galvojo: nejau aš toks blogas? Toks 
neteisus? Nejau visai nesugebu mylėti savo 
artimo? Juk ir aš manau, kad mylėti artimą 
yra geras dalykas. Apie Dievą iš viso nereikia 
kalbėti. Mes, žydai, juk mylime savo šeimas 
ir bendruomenę, tautiečius ir tautą… Jėzau, 
nejaugi Tu tuo abejoji?

Reformacija,  Evangelija  ir  
gailestingasis  samarietis

Žmonėms patinka taisyklės. Todėl 
dažniausiai Dievo Įstatymas yra ne atme-
tamas, o tiesiog neteisingai interpretuoja-
mas arba naudojamas. Dažniausiai per ri-
tualus, gerus darbus ir paklusimą žmonės 
bando pagerinti savo įvaizdį Dievo akyse. 
Dėl to tam reikia sušvelninti Įstatymo 
reikalavimus. Paklusti mes norime, bet 
pagal mūsų įsivaizdavimą. Galų gale mes 
norime likti padėties šeimininkai ir bent 
savo akyse, pagal savo standartus  „tobu-
lai“ paklusti.

Jėzaus laikais žydų vadovybė, Rašto 
aiškintojai ir teisėjai, kunigai ir fariziejai –  
su išimtimis – gyveno gana patogiai. Jie 
Įstatymą aiškino jiems tinkamu būdu. 
Tam, kad galėtų galvoti: šiaip mes šauniai 
tvarkomės. Juk mes žydai, Dievo išrinktoji 
tauta. Mes geresni negu kiti. Ką čia kalbėti 
apie samariečius. Taip, jie mūsų kaimynai, 
bet jie mišrūnai, pusiau pagonys. Dėl to 
jų nekenčiame ir privalome nekęsti – jie 
mūsų nekenčia taip pat. Ir tai gerai. Dėl to 
į mūsų artimųjų ratą jie nepatenka ir tikrai 
niekada nepateks.

„O kas gi mano artimas?“ – klausia 
mokytojas. Jis sutinka, kad mylėti reikia. 
Bet mes tiksliai nežinome, kas vyko jo gal-
voje. Sunku pasakyti, ar jis norėjo vien tik 
pradėti akademinę diskusiją apie sąvokos 
„artimas“ subtilybes. Gal jis nebuvo labai 
arogantiškas, o bent šiek tiek nuoširdžiai 
smalsavo: įdomu, koks šito Jėzaus artimo 
apibrėžimas? Gal jo definicija man padės –  
juk man turėtų pavykti.

Evangelija
Štai šitoks istorijos apie gerąjį samarietį 

kontekstas. Be šio konteksto žinoma ir vaiz-
dinga istorija netektų prasmės.

Pačiai istorijai daug komentarų nereikia. 
Tai tikra provokacija, kurią Jėzus pateikia 
savo klausytojams. Ypač dėl to, kad istori-
jos herojus yra svetimtautis, nežydas. Žydų 
religinis elitas – kunigas ir levitas – praeina 
pro šalį, palikdami pusgyvį žmogų, nepadeda 
jam, nors jį aiškiai mato. Trečias praeinantis 
žmogus yra ne paprastas žydas, bet, lyg tyčia, 
samarietis. Jis vienintelis „pasigailėjo“, atitin-
kamai reagavo ir išgelbėjo žmogui gyvybę. 
Bet čia dar ne viskas – jis netgi pasirūpino, 
kad būtų užtikrintas visas jo tolesnis gydy-
mas, padengtos slaugos išlaidos.

Nepamirškime, kad samarietis labai 
smarkiai rizikavo. Mat kelias tarp Jeruzalės ir 
Jericho bei užeiga buvo Judėjos krašte, taigi 
pas žydus. Samariečiui grėsė būti paklaus-
tam: „Ką tu čia veiki su mūsų tautiečiu? Gal 
pats jį taip ir suniokojai? Juk jūs, samariečiai, 
su mumis visada taip elgiatės!“ (Tekstas 
nesako, kokios tautybės apiplėštas žmogus, 
bet galima spėti, kad žydas.)

Istorijos žinia aiški: artimųjų ratas nėra 
siauras; mes negalime imti ir sau patogiai 
apriboti meilės reikalavimo. Jeigu sutinkame 
žmogų, esantį nelaimėje, jam mes tampame 
artimu ir privalome kiek galime padėti. Kaip 
jau ne kartą diskusijose su fariziejais ir Rašto 
aiškintojais bei taip pat Kalno pamoksle Jė-
zus teisingai interpretuoja Įstatymą, išaiškina 
klausytojams tikrąją jo reikšmę.

Viskas baigiasi paliepimu: Eik ir tu taip 
daryk! Jėzus pakartoja 28 eilutės paliepimą 
„Tai daryk“. Ką reiškia šis Jo pasakymas? 
Kad gerais darbais vis dėlto galime laimėti 
amžinąjį gyvenimą? Kad pateksime į dangų, 
jeigu būsime tokie geri kaip samarietis? Ar 
tai yra Evangelija?

Ne. Jėzus ir toliau parodė mokytojui 
ir parodo visiems žmonėms po to, kokie 

 Tikėjimu mes 
pripažįstame, kad patys 
niekaip negalime prisidėti 
prie išgelbėjimo, kad  
mūsų rankos tuščios.  
Ir šis tikėjimas yra Dievo 
dovana.

„

“

Kadangi iki šios dienos 
tebetyko pavojus Gerąją 
naujieną iškreipti, tai 
Reformacija – grįžimas 
prie Evangelijos – lieka 
nuolatiniu ir nepaliaujamu 
procesu bei visų bažnyčių 
užduotimi.

„

“
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Didelis Reformacijos laimėjimas yra 
tas, kad buvo pamatyta, jog Įstatymo ir 
Evangelijos negalima plakti į vieną. Die-
vo ir artimo meilė yra Įstatymas, bet ne 
Evangelija. M. Liuteris yra sakęs: „Perskyra 
tarp Evangelijos ir Įstatymo yra didžiausias 
krikščionijos menas“. Įstatymas yra geras ir 
reikalingas, bet visų pirma tam, kad supras-
tume savo vargą. Jis nėra kelias į išganymą; 
jis yra kelrodis į Evangeliją ir į Kristų.

Jei vis dėlto abu dalykus imame ir supla-
kame, išganymo pradedame siekti darbais, 
ritualais ir savo pastangomis būti moraliais.

Mes elgetos
Tai ką mums daryti? Kaip sakiau, mūsų 

teksto antraštė yra mokytojo klausimas 
„Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį 
gyvenimą?“ Tad dabar išvada tokia: nieko 
nedaryti. Mes nieko negalime padaryti, kad 
patiktume Dievui. Žinoma, Dievas laiko 
geru dalyku, jeigu žmogus savo kaimyno 
nežudo, neapiplėšia, neapgaudinėja. Bet dėl 
tokių veiksmų Dievo akyse išteisintas nebus 
nė vienas. Jo akivaizdoje mes negalime nieko 
pasiūlyti. Mes esame tas apiplėštas žmo-
gus, kuris pats nei išsigelbės, nei pasigydys. 
Evangelija yra tam, kad pasakytų: yra kas 
tave išgelbės ir pagydys. Yra Gelbėtojas ir 
Gydytojas. Evangelija yra tam, kad praneštų, 
jog mums dovanojama dvasinė sveikata ir 

mes po nuopuolio iš tikrųjų esame. Jis ir 
toliau verčia mus žiūrėti į veidrodį. Jis tarsi 
nuvalo veidrodį, kad matytume tikrą vaizdą. 
Jėzus tarsi sako: pažiūrėkime, ar jūs vis dar 
galvojate, kad tikrai mylite savo artimą. 
Ar jūs tikrai sugebate taip mylėti, kaip šis 
samarietis? Ar taip pat elgiatės? Visada? 
Atsakykite nuoširdžiai!

Niekas taip nedaro. Taip nesavanau-
diškai mes nesielgiame. Taip tobulai mes 
nemylime savo artimo. Gal kartą pavyktų, 
bet visada?

Luko evangelijos istorija čia ir baigiasi. 
Gali būti, kad tada žmonės klausė ir iki šiol 
tebeklausia: „Tai ką vis dėlto turime daryti? 
Nejau Jėzus nori mus nuvaryti į neviltį?“ 
Tam tikra prasme tikrai taip. Jis nori, kad 
nusiviltume savo sugebėjimais. Kad nu-
stotume galvoti, jog galime išsigelbėti savo 
pastangomis, gerais darbais ir paklusnumu. 
Mums reikalingas Gelbėtojas.

Kur šioje istorijoje tas Gelbėtojas? Jau 
Bažnyčios Tėvai gerai suprato, kad gailestin-
gasis samarietis yra pats Jėzus Kristus. Kristus 
žemėje tobulai mylėjo žmones; jis vienintelis 
tobulai pakluso Dievui. Tai, ką mes turėjome 
padaryti, atliko Jisai. Kur šioje istorijoje esame 
mes? Kartais mes esame tokie kaip kunigas 
ir levitas. Bet dar geriau mūsų būklę apibū-
dina apiplėštas žmogus. Po nuopuolio mes 
esame dvasiškai mirę. Ar mes patys galime 
išsigelbėti? Ne, niekaip. Turi ateiti gelbėtojas, 
kaip atėjo samarietis. Turi ateiti ir mus paimti, 
pagydyti, slaugyti, už mus sumokėti ir t. t.

M. Liuteris ir visi kiti reformatoriai iš 
naujo suvokė, kad Įstatymas sako: „Daryk 
tai.“ Įstatymo skelbimo tikslas, kaip ir šioje 
istorijoje, įgalinti žmogų suprasti, kad jis 
negali to padaryti. Kai tai suprantame, tam-
pame pasiruošę Evangelijai. Nes ji atsako: 
„Tai jau padaryta“, kadangi buvo atlikta 
Kristuje. Didžiajame katekizme M. Liuteris 
rašo, kad 10 Dievo įsakymų „mus moko, ką 
mes privalome daryti,“ o Evangelija „pasako, 
ką Dievas mums daro ir duoda“.

Evangelija yra tam, kad 
pasakytų: yra kas tave 
išgelbės ir pagydys. Yra 
Gelbėtojas ir Gydytojas. 
Evangelija yra tam, kad 
praneštų, jog mums 
dovanojama dvasinė 
sveikata ir išgelbėjimas.

„

“

išgelbėjimas. Mums dovanojamas Kristaus 
teisumas. Ne už nuopelnus, ne už gerumą 
ir ne už moralines pastangas.

„Mes elgetos. Tai tiesa“ – tai paskutinieji 
M. Liuterio užrašyti žodžiai prieš mirtį 
1546 metais. Dievo akivaizdoje mes stovime 
tuščiomis rankomis. Rankose neatsinešu 
nieko – toks R. Galea‘o knygos pavadini-
mas. Tai citata iš žymios A. M. Toplady‘io 
(1740–1778) giesmės „Jėzau, Amžina Uola“ 
(Rock of Ages). Pirma eilutė skamba taip: 
„Nieko neatsinešu, / Tik prie kryžiaus at-
einu“ (anglų k.: Nothing in my hand I bring, 
/ Simply to Thy cross I cling).

Nieko neturime, kuo galėtume pasimai-
nyti su Dievu. Galime ir turime tik tikėti. 
Tikėjimu mes priimame Dievo dovaną.  
M. Liuteris sako: „Jei tiki, tada turi, ką 
Kristus turi.“ Tikėjimu mes pripažįstame, 
kad patys niekaip negalime prisidėti prie 
išgelbėjimo, kad mūsų rankos tuščios. Ir 
šis tikėjimas yra Dievo dovana.

Reformacijos dieną mielai demons-
truojamos iliustracijos, kur vaizduojamas 
savimi pasitikintis M. Liuteris, stovintis 
prie bažnyčios durų. XIX a. iš M. Liuterio 
buvo daromas tikras herojus: visur iškelta 
galva, drąsiai kovojantis prieš Romą ir 
kitus priešininkus. Tame yra tiesos, nes 
M. Liuteris tikrai buvo drąsus. Bet visos 
Reformacijos dvasia yra kitokia. Tai nuo-
lankumo dvasia. Tad Reformacijos metai 
yra gera proga sugrįžti prie judėjimo esmės: 
turime suprasti, kad moralinės pastangos 
neišgano; suvokti savo moralinį bankrotą 
Dievo akivaizdoje ir visiškai atsiduoti Kris-
tui bei kliautis vien Juo. „Protingiausia, ką 
galime padaryti, tai tapti elgetomis…“ – 
taip apibendrino ir vienas žymiausių XX 
a. krikščionijos rašytojų K. S. Luisas (esė 
Three Kinds of Men, 1943).

Holgeris Lahayne yra Lietuvos evangelikų 
reformatų Bažnyčios Sinodo kuratorius

www.reformacija500.lt

Reformacijai  500          31



Nr. 4  (458)  2017 m.  balandžio  8  d.

„Kristi  aukštyn:   
dvasinė  branda  

antrojoje  gyvenimo  pusėje“
Štai ką reiškia „kristi aukštyn“ – pagaliau tai išsiaiškinome! Vienas 
svarbiausių mano vadovaujamo Veiklos ir kontempliacijos centro 
principų teigia: „Geriausias būdas kritikuoti blogį – daryti gera.“ 
To išmokau iš savo dvasios tėvo šv. Pranciškaus Asyžiečio, kuris, 
užuot kovojęs su blogiu ar kitais žmonėmis, krito į gyvenimo glėbį, 
atsidavė gėriui, teisingumui ir grožiui. Kito būdo kristi į Dievo 
glėbį jis nežinojo.

Tokia vidinė giedra galiausiai pasirodo esanti daug geresnė ir 
ilgaamžiškesnė kovos, pykčio, smurto ar kokios nors ideologijos 
alternatyva. Pakanka pažinti vieną tokį spinduliuojantį žmogų ir 
suprasite, kad jis (arba ji) neabejotinai yra žmonijos siekiamybė 
ir pasigėrėjimas Dievo akims. Tikiuosi, ir jūs esate tame kelyje, 
o ši knyga padeda jums tai suprasti ir tuo pasitikėti. Priešingu 
atveju, ši knyga, kaip ir kai kurios kitos, bus tik žodžių kratinys, 
kuris netaps kūnu. Jei ji netaps kūnu, nesugebės šviesti ir švytėti.

www.bernardinai.lt
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VIL NIU JE  – Gilužio g. 15 sek ma die niais 11 val., ketvirtadieniais 

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

tre čia die niais 18.30 val.
UTE NO JE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 612 59402, 

sekmadieniais 11 val.
IG NA LI NO JE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15  sekmadieniais 10 val.
UK MER GĖJE – Miškų g. 29 sek ma die niais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sek ma dieniais 12 val., 

trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUO SE – Liudiškių g. 27-2 sekmadieniais 11 val.
KU PIŠ KY JE – Krantinės g. 10-12 sekma die niais 15 val.
RO KIŠKY JE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 650 93267, 

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

sekmadienį 11 val.
VI SA GI NE – Parko g. 11-18 sek ma dieniais 15 val.
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KAUNO   KRAŠTE
KAU NE – M. K. Čiurlionio g. 5 (įėjimas kieme) sek ma die niais 

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

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

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

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

trečiadie niais 18 val. 
DRUS KI NIN KUO SE – M. K. Čiurlionio g. 91, R-3 (apatinis 

aukštas)  sekmadieniais 10 val.
ELEK TRĖ NUO SE – Rungos g. 14  (2 a.) sekmadieniais 11 val.
PRIE NUO SE – Siauroji g. 3A sek ma die niais 12 val.
RA SEI NIUO SE – Jaunimo g. 2 (3 a.) sekmadieniais 11 val., 

antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
ŠIAU LIUO SE – Polifonijos salė (Aušros al. 15)  sek madieniais 11 val.

KUR ŠĖ NUO SE – Daugėlių g. 83 sek ma dieniais 11 val.
N.AK ME NĖJE – Nepriklausomybės g. 20 sekmadieniais 11 val.
RAD VI LI ŠKY JE – Laisvės alėja 8  sekmadieniais 11 val.
TAU RA GĖ JE – Vytauto g. 83-300 (viešbutis  „Tauragė“, 3 a.) 

sek ma die niais 11 val.
PA SVA LY JE – Svalios g. 16 sekma dieniais 11 val.
SKUODE – J. Basanavičiaus g. 33 sekmadieniais 16 val.
AK ME NĖJE – Stoties g. 30 antradieniais 19 val.
JUR BAR KE – Kęstučio g. 26-30 sek ma die niais 15 val.
VENTOJE – Ventos g. 20-50 ketvirtadieniais 19 val.
PAPILĖJE – Rudens g. 16 šeštadieniais 11 val.

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

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė. 

Central Fire Station, Tara St. Dublin2 sekmadieniais 14.30 val.

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

32          Paskutinis puslapis

Galbūt sunkiai laukė, netikėdami, tačiau sulaukė to, kas neišven-
giamai turėjo įvykti, – sulaukė pranašauto STEBUKLO – Jėzus 
prisikėlė! Ir ne tik – Jis amžiams nugalėjo visų priešą – mirtį!

Sakoma, kad tamsa tirščiausia prieš aušrą. Taip ir mūsų gy-
venime – sunkiausia prieš svarbius, esminius gyvenimo pasikei-
timus. Nepasiduokime! Prieš išeidamas Jėzus perspėja savuosius, 
kad jų laukia sielvartas, bet tas sielvartas netruks ilgai – jis pavirs 
džiaugsmu. Tad ir mes vilkimės, kad Viešpats mato mūsų skaus-
mus, renka mūsų ašaras į odinę ir nori mus sustiprinti – siunčia 
savo Žodį kaip pasiuntinį: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite 
ir vaitosite, o pasaulis džiaugsis. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs 
džiaugsmu [...] Taip ir jūs dabar nuliūdę, bet Aš vėl jus pamatysiu; 
ir jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims. 
Tą dieną jūs manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: 
ko tik prašysite Tėvą mano vardu, Jis jums duos. Iki šiol jūs nieko 
neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui 
nieko netrūktų (Jn 16, 20. 22–24. 33).

PRAŠYKIME!

Nebijok,  kai  mirtis   
žvelgs  tau  į  veidą...

Atkelta iš 19 p.

Atkelta iš 25 p.


