
Maldoje iškilo klausimas: 
„Koks yra svarbiausias žmogaus 
gyvenimo tikslas?“ Pradėjau mąs-
tyti, svarstyti ir ieškoti atsakymo. 
Pasaulyje yra daug atsakymų, ir 

GIEDRIUS AŽUKAS

Siekime  tikslo  
aukštybėse  

žmonės įvairiai gali atsakyti, kas 
jiems yra gyvenimo tikslas. Vieni 
siekia baigti mokyklą, kiti – universi-
tetą. Kai kas turi tikslą sukurti šeimą, 
susilaukti vaikų, įsigyti ar atstatyti 

būstą, laimėti čempiono medalį ar 
uždirbti daug pinigų, karjerą darant 
verslo srityje. Šį sąrašą turbūt būtų 
galima tęsti be galo. Bet koks yra 
Gyvuoju Dievu tikinčio žmogaus 
gyvenimo tikslas?

Miesto katekizmas tai įvar-
dija: svarbiausias žmogaus tiks-
las yra šlovinti Dievą ir džiaugtis 
Juo per amžius. Šis atsakymas 
įpareigoja, bet ir pradžiugina, 
nes pasako, jog mes, žmonės, 
galime tai daryti per amžius!  

Didysis šventės šurmulys jau nurimo. Septynias 
dienas gyvenę palapinėse, o aštuntąją paminėję ypač 
triukšmingai, visi grįžo į namus. Jeruzalė ištuštėjo ir 
ilsėjosi, atlikusi svarbią priedermę, kaip Dievas ir buvo 
prisakęs: Atsimink, kad buvai vergas Egipte, todėl laikykis 
šių nuostatų. Palapinių šventę švęsk septynias dienas, 

Po  šventės...  arba   
„Užmėtykim  ją  akmenimis!“

Meninė Šventojo Rašto interpretacija  
(Jn 7, 37–8, 12)

kai būsi suvalęs javų ir vynuogių derlių (Įst 16, 12–13).
Prie namų suręstose laikinose pastogėse-palapinėse 

ankstyvas rytys plaikstė likusius po šventės kaspinus ir 
plėšė užkaišiotų šakelių apdžiūvusius lapus. „Septynias 
dienas gyvenkite palapinėse, kad visos jūsų kartos ži-
notų, kad palapinėse Aš apgyvendinau Izraelio sūnus, 
išvesdamas juos iš Egipto, – vis skambėjo žodžiai iš 
Toros. – Atsimink, kad buvai vergas Egipte...“
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Viešpats išlaisvino visą tautą iš pries-
paudos ir vergijos! Nelengvas turėjo būti tas 
procesas: gyvenimas dykumoje, palapinėse, 
vis keliaujant, tačiau iš tiesų tolstant nuo 
vergovės žemės, tolstant nuo prispaudėjo 
faraono. Ir tik vienintelė mintis, kad Dievas 
veda į pažado žemę, kurioje laukia nauji 
namai, naujas gyvenimas, turėjo guosti ir 
stiprinti keliaujančiųjų viltį. Jis nenuvylė! 
Štai ta pažado žemė, kurioje gali nurimti 
Dievo žmonių sielos. Ir nors išlaisvinimo 
kelionė skausminga, vis dėlto tai didelis 
džiaugsmas, ir verta tai atsiminti visose 
kartose, kaip Dievas ir pasakė.

Anuomet Dievas išlaisvino Izraelį, 
išlaisvins ir dabar! Ir kodėl taip atsitinka 
su ta Dievo tauta: jei ne vienaip, tai kitaip 
varginama... Dabar, štai – viešpatauja romė-
nai: pyktis, vaidai, paleistuvystės, žudynės, 
nepakeliami mokesčiai... Tikrai turi ateiti 
pažadėtasis Mesijas ir visiems laikams pa-
daryti tvarką! 

Beje, šventėje kaip niekada anksčiau 
buvo galima nujausti Gelbėtojo laukimą. 
Kažkas net sakė girdėjęs kalbant apie atei-
nančią naują karalystę... O vakar, aštuntąją 
didžiosios šventės dieną, tas matytas vyrukas 
iš Galilėjos tikrai atrodė panašus į Dievo 
pranašą. Per iškilmę šventyklos kieme, kai 
kunigai pylė vandenį ant aukuro (na, kad 
Dievas palaimintų savo ištikimos tautos 
žemę ankstyvuoju ir vėlyvuoju lietumi), šitas 
skardžiu balsu užriko: Jei kas trokšta, tea- 
teina pas mane ir tegeria! Visiems pasirodė, 
kad per jį prakalbo Dievas. Taip sklandžiai 
jis apie tą vandenį kalbėjo... (Jn 7, 37).

...Jei kas trokšta, teateina pas mane ir 
tegeria... 

Ir dar šaukė (tikrai atrodė, kad Dievo 
vardu!): Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš 
jo vidaus plūs gyvojo vandens upės (Jn 7, 38). 
Taip, reikia vandens… viskas aplink išdiūvę. 
Nuolat tekantis šaltinis viską pakeistų… 
Gyvojo vandens upės…

Stipri buvo šventė. Matyt, ateinantys 
metai bus palaiminti. Jei tas pranašas kalbėjo 
apie gyvojo vandens upes, tai derlius turėtų 
būti geras. Reiktų dar labiau tikėti Dievu, 
kaip anas ir šaukė. Broliai judėjai tikrai tei-
singai atgailavo ir aukos buvo gražios. Tiesa, 
nebuvo labai gausios, bet visi nuoširdžiai 
aukojo mūsų vieninteliam Dievui – kas 
kiek galėjo, kiek kam  užderėjo... Šlovė Jam 
per amžius!

…Ankstyvas rytas. Menka gaiva jau 
traukėsi nuo pirmųjų kylančios saulės 
spindulių. Perdžiūvusios rudens dulkės 
sūkuriavo ratais. Tik Alyvų kalne dar jautėsi 
nakties vėsa. Tačiau vos tik nusileidus į slėnį 
ir artinantis prie miesto vėl galėjai pajausti 
išdžiovintos vasaros dvelksmą. 

Tvirti jauno vyro žingsniai pasuko 
šventyklos link. Štai ir šventyklos kiemas. 
Didžiulėje, siena apjuostoje erdvėje kažko 
lūkuriuodamos jau stypiniavo žmogystos. 
Pašnekesiai rutuliojosi apie paskutinius įvy-
kius Jeruzalėje: „Gal jis iš tiesų pranašas?!“ 
Kiti tvirtino: Jis Kristus! Dar kiti prieštara-
vo: Nejaugi Kristus ateitų iš Galilėjos?.. (Jn 
7, 41). Pastarosiomis dienomis pasirodęs 
naujasis mokytojas abejingų nepaliko. Net 
šventyklos sargybiniams vakar teko aiškintis 
aukštiesiems kunigams, kodėl Jo nesuėmė 
ir neatvesdino, kaip jiems buvo liepta. O 
jie girdėjo, jie tikrai klausėsi Jo ir grįžę ku-
nigams pasakė: Niekados žmogus nėra taip 
kalbėjęs kaip šis! (Jn 7, 45–46).

Anksti rytą Jis vėl atėjo į šventyklą. Visi 
žmonės rinkosi prie Jo, ir Jis atsisėdęs juos 
mokė. Rašto žinovai ir fariziejai atvedė pas 
Jį moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją 
viduryje ir kreipėsi į Jį: Mokytojau, ši moteris 
buvo pagauta svetimaujant. Mozė Įstatyme 

Po  šventės...  arba  
„Užmėtykim  ją  akmenimis!“

mums įsakė tokias užmėtyti akmenimis. O 
ką Tu pasakysi? (Jn 8, 2–5).

Moteris stovėjo nepakeldama akių, 
stengdamasi uždengti apnuogintus pečius, 
ir laukdama neišvengiamo nuosprendžio 
keistai trypčiojo. Graži buvo moteris. Visų 
žvilgsnius traukė jos lygi oda, išskirtinai 
šviesūs banguoti plaukai ir tos akys: tokios 
gilios, liūdnos, lyg nepasotintos ir kažko 
laukiančios, ieškančios, maldaujančios… 
Dabar ji stovėjo viduryje, tarp pulko vyrų, 
kaip koks per daug gražus daiktas, kaip 
gera priemonė pamokymui, nes jie tai sakė, 
mėgindami Jį, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet 
Jėzus, jų nepaisydamas, pasilenkęs rašė pirštu 
ant žemės (Jn 8, 6).

Vieni stebėjosi: „Ką gi Jis daro? Ko-
dėl neatsako?“ Kiti naudodamiesi proga 
bėrė įstatymo reikalavimus ir dėstė, kaip 
jų reikia laikytis: „Kaip po tokio didžio 
apsivalymo per šventes galima taip žemai 
pulti ir niekinti Dievo nustatytą tvarką? 
Tikra gėda! Mes, fariziejai ir išmanantys 
Raštą, taip stengiamės išlaikyti tvarką šitoj 
Dievo apleistoj tautoj. Ir kuo gi mes geresni 
ir pranašesni už tuos pagonis? Kaip mes 
atrodome jų akyse?! Turime laikytis Dievo 
įstatymo ir pašalinti pikta iš savo tarpo! 
Užmušti ją!“

O Jėzus tylėjo. Jo pirštai lietė dulkeles, 
stumiamas krūvelėmis tai į vieną pusę, tai 
į kitą. Atrodė, visos Jo mintys biro su tomis 
dulkelėmis ant šventyklos grindinio… Mažytės 
dulkelės… Ir Viešpats Dievas padarė žmogų 
iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnerves gyvybės 
kvapą (Pr 2, 7). Tu grąžini žmones į dulkes ir 
sakai: „Sugrįžkite, žmonių vaikai!.. Tu laikai 
mūsų kaltes savo akivaizdoje, mūsų slaptas 
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Kaip tėvas pasigaili vaikų, 
taip Viešpats gailisi tų, 
kurie Jo bijo. Jis mūsų 
prigimtį žino, atsimena, 
kad esame dulkės  
(Ps 103, 10. 13–14). 

„

“
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nuodėmes – savo veido šviesoje“ (Ps 90, 3. 8). 
Jiems nesiliaujant klausinėti, Jis at-

sitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, 
tegul pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl 
pasilenkęs rašė ant žemės (Jn 8, 6–8). 
Mažytės dulkės lipo Jam prie pirštų. Jis 
nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir 
neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes… 
Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats 
gailisi tų, kurie Jo bijo. Jis mūsų prigimtį 
žino, atsimena, kad esame dulkės (Ps 103, 
10. 13–14). 

Stojo tyla. Geriau jau būtų kas nors 
kalbėjęs, nes, atrodė, toj tyloj girdisi visų 
rėkianti sąžinė. Iki šiol nuslopintas tylus 
balsas staiga išsiveržė kiekvieno stovėjusio-
jo giliausiose gelmėse. Tas balsas pralaužė 
dar vakar aukotomis aukomis sumūrytą 
teisumo sieną. Regis, dabar visi galėjo ma-
tyti savo tikrąją būklę ir vidinį nuogumą. 
Staiga kaltė, metama ant apnuogintos mo-
ters, apsisuko ir teisingo įstatymo akimis 
pažvelgė į kiekvieną kaltintoją. Tikrovė 
buvo tokia akivaizdi, kad sunku buvo iš-
stovėti... Akmenys ėmė kristi iš kaltintojų 
rankų – girdėjosi, kaip šie sudunksi, palietę 
šventyklos grindinį. 

Sąžinės apkaltinti jie vienas po kito ėmė 
trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų 
iki paskutiniojo. Atsitiesęs ir nebematy-
damas nė vieno, tik moterį, Jėzus paklausė: 
„Moterie, kur tie tavo kaltintojai? Niekas 
tavęs nepasmerkė?“ (Jn 8, 9–10). Mo-
teris pirmą kartą per visą šį ištįsusį iki 
amžinybės laiką šventykloje nedrąsiai 
pakėlė galvą ir išvargusiomis, teismo 
pabaigos laukiančiomis akimis pažvelgė 
į klausiantįjį. – Niekas, Viešpatie, – atsiliepė 
ji, neatitraukdama žvilgsnio nuo Jėzaus 
veido. Dabar ir ji matė tik Jį. Tik Jis dabar 
buvo svarbiausias. Ką Jis pasakys? Tas, 
kurio žodžiai atveria tiesą, kurioje matosi 
viskas. Nieko nepaslėpsi ir nesinori nieko 
slėpti. Teisingiausias teismas apnuogintoje 
širdyje. Tačiau Jo akys, Jo žvilgsnis… Negali 
būti – ten slypėjo viskas, ko taip ieškojo 
vargšė, meilės ištroškusi siela. 

Jėzus jai tarė: Nė Aš tavęs nesmerkiu. Eik 
ir daugiau nebenusidėk (Jn 8, 11).

Jo žodžiai užgniaužė kvapą. Akys ne-
bepajėgė sulaikyti ašarų. Niekas niekada 
nebuvo jos taip mylėjęs. Kokie baisūs buvo 
klystkeliai tamsioje aistrų vergovėje ieškant, 
kad kas nors išlaisvintų ir pagirdytų ištroš-
kusią sielą. Kokia baisi toji tamsa..

Jėzus vėl prabilo: Aš – pasaulio šviesa. 
Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet 
turės gyvenimo šviesą (Jn 8, 12).

Mane tai labai įkvepia ir skatina toliau mąs-
tyti, kaip aš galiu to tikslo siekti. Tikslai ir 
yra keliami tam, kad juos įgyvendintum, 
tad, vadinasi, ir šis tikslas – džiaugtis Juo 
per amžius – yra pasiekiamas.

Vieną rytą atsiverčiau pradėtą rašyti 
dienoraštį ir pirmame puslapyje perskaičiau 
užrašytą mintį: „Kliūtis pradedame matyti 
tada, kai nukreipiame žvilgsnį nuo tikslo.“ 
Susimąsčiau... Vadinasi, galima nukreipti 
savo dėmesį nuo tikslo į ką nors kita, ir tada 
pradedi matyti vien kliūtis. 

Tuo metu, kai įrašiau šią mintį į dieno-
raštį, susidūrėme su tam tikrais sunkumais: 
gaisras buvo suniokojęs mūsų gyvenamojo 
namo vidų (išdegė pusės namo perdanga 
tarp pirmo ir antro aukšto, t. y. pirmojo 
aukšto lubos, o antrojo – grindys. Kas ne-
sudegė, neapdegė, tai aprūko arba gesinant 
ugnį buvo apipilta vandeniu). Žodžiu, vaiz-
das nekoks... Prieš akis kilo ne patys geriausi 
„regėjimai“, kaip reikės viską atstatyti, o 
kliūčių šiam tikslui įgyvendinti, atrodė, 
yra begalė, ir visos jos tokios didelės ir ne-
įveikiamos. Bet mano tikslas buvo atstatyti 
tai, kas ugnies suniokota, ir padaryti tai 
kuo greičiau, nes tuo metu mes ir gyveno-
me ten, visi susispietę viename mažame 
kambarėlyje, kurio siena buvo tik lengvai 
aprūkusi. Langai, durys, grindys, sienos, 
lubos, statybininkai, dažytojai, santechnikai, 
elektrikai... Žinoma, reikėjo ir pinigų, bet 
iš kur jų paimti? 

Klūpėjome visa šeima ant kelių ir prašė-
me Dievo pagalbos – juk Jis gyvas! Ne tuščiai 
Jėzus sakė: Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, 
kad viso to jums reikia. Pirmiausia ieškokite 
Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus 
jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, 
nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai 
dienai užtenka savo vargo (Mt 6, 32–34). 

Išoriškai žiūrint, mano kasdienybė ne-
pasikeitė. Aš toliau ėjau į darbą, į bažnyčią, 
bet turėjau įveikti ne tik išorėje, bet ir sieloje 
iškilusias kliūtis. Norint atstatyti būstą, laiko 
ir finansų reikėjo daugiau, bet nei laiko, nei 
pinigų nebuvo daugiau nei prieš nelaimę. 
Tad labai aiškiai supratau vieną dalyką – 
Jėzus nesuklydo, ragindamas: Pirmiausia 
ieškokite Dievo karalystės, arba, apaštalo 
Pauliaus žodžiais tariant, siekime tikslo 
aukštybėse (Fil 3, 14), šlovinkime Dievą 
ir džiaukimės Juo per amžius (pgl. Miesto 
katekizmas). 

Turiu pasakyti, kad kliūčių aš tuo metu 
nemačiau. Laiko buvo viskam pakankamai: 
ir darbui, ir šeimai, ir namų tvarkymo dar-
bams, bet taip pat ir svarbiausiam tikslui, 
kurį kartu su žmona akcentavome – visų 
pirma skirti laiko Dievui ir Jo bažnyčiai. 
Tikslas pateisina priemones, ir mes ne-
matėme kliūčių. Žinoma, nebuvo labai 
lengva, bet Viešpats buvo arti – Jis stipri-
no dvasiškai, maldoje, per savo Žodį ir 
tarnystėje. Atrodė, kad reguliariai buvo 
pridedama visa, ko reikėjo (Mt 6, 33). 
Jis yra gyvas šiandien, nes Jis yra tikrasis 
Dievas, kuris skelbia Gyvenimą nešančius 
žodžius. Reikėjo tik įsivardyti, koks yra 
mano gyvenimo tikslas?

Namo atstatymas ir pagrindiniai dar-
bai truko 4 mėnesius, smulkmenas pabai-
gėme kiek vėliau. Buvau, kaip ir daugelis 
šiandieną, paprastas Dievą šlovinantis 
tikintysis, vienas iš brolių, besiklausantis 
pamokslų bei turintis tikslą – siekti to, 
kas aukštybėse.

Mąstau, kaip bėga sportininkai, turin-
tys įveikti bėgimo su kliūtimis trasą... Jų 
kojos tarsi pačios šoka per kliūtis, nes jie 
žvelgia į tikslą – į finišą ir apdovanojimą, 
į medalį, garbę ar net į vainiką. Argi neži-
note, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas 
gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite 
taip, kad laimėtumėte! [...] jie taip daro, 
norėdami gauti vystantį vainiką, o mes – 
nevystantį. Todėl aš bėgu nedvejodamas (1 
Kor 9, 24–26). Kai pasirodys Vyriausiasis 
Ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės 
vainiką (1 Pt 5, 4). 

Viešpats kviečia savo Bažnyčią šiandien 
veržtis į tikslą aukštybėse, matyti, kad mūsų 
Tėvynė danguje ir ten mūsų laukia Gelbė-
tojas Viešpats Jėzus Kristus! (Fil 3, 14. 20). 
Žvelkime į Jį, su džiugia širdimi šlovinkime 
Jį, tada įveiksime visas mūsų žemiškame 
gyvenime iškylančias kliūtis, nes, matant 
Jį kaip savo gyvenimo tikslą, kliūtys įvei-
kiamos antgamtine jėga... Matykime tikslą 
aukštybėse!

Siekime  tikslo  
aukštybėse 
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Jis yra gyvas šiandien, 
nes Jis yra tikrasis Dievas, 
kuris skelbia Gyvenimą 
nešančius žodžius. 

„

“
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Svečias atkreipė dėmesį, kad tiek Pran-
cūzijoje, tiek Lietuvoje – katalikiška aplinka, 
bet jauni žmonės neturi ryšio su tikėjimu, 
tad, galima sakyti, kad ir prancūzai, ir mes 
susiduriame su panašiais iššūkiais. Ap-
žvelgęs bažnyčių situaciją Europoje ir JAV, 
Davidas Brownas išskyrė keletą aplinkybių, 
kada bažnyčiai reikia atsinaujinimo: 1) kai 
bažnyčia neauga ar net mažėja; 2) kai gy-
venama praeitimi; 3) kai jėgos ir pastangos 
telkiamos bažnyčios struktūrai palaikyti, o 
ne pasiekti žmones už bažnyčios ribų; 4) kai 
bažnyčia siekia pirmauti; 5) kai nustojama 
drauge melstis; 6) kai gyvenama rutinoje, 
t. y. viskas yra nuspėjama.

Vienas pirmųjų žingsnių siekiant poky-
čių yra atgaila. Atgailauti reiškia ne apgailes-
tauti dėl pasekmių, bet keisti savo mąstymą 
vienu ar kitu klausimu. Svečias apžvelgė 
apie atgailą kalbančias Senojo ir Naujojo 
Testamentų eilutes, atkreipė dėmesį, kad 
Apreiškimo knygos 2–3 skyriuose net 5 iš 7 
bažnyčių buvo raginamos atgailauti. Svarbu 
suvokti padėtį, kurioje esi, ir kelti akis į 
Viešpatį, atgailauti, siekti pokyčių. Svečias 
pacitavo vieną puikią mintį: „Bažnyčios 
keičiasi tada, kai nesikeitimo skausmas 
tampa nepakeliamas.“

Šeštadienio rytą svečias iš Prancūzijos 
priminė, kad mes tapatinamės su Kristu-
mi, gyvename Jame, bet tuo pačiu metu 
gyvename tam tikru konkrečiu laiku, 
konkrečioje vietoje. Tad mums įtakos turi 
ir mūsų pačių gyvenimo istorija, ir mūsų 
tautos istorija. Mūsų gyvenimas yra Dievo 
plano, Jo istorijos dalis, be to, priklausome 
konkrečiai bažnyčiai, kurią taip pat veikia 
laikas. Kalbėdamas apie pokyčius, kokių 
reiktų bažnyčiai, svečias išskyrė 5 lygme-
nis: 1) dvasinį – svarbu gerinti bažnyčios 

ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Konferencijos  „Atsinaujinanti  
bažnyčia“  atgarsiai

dvasinę sveikatą; 2) socialinį – siekti ge-
rinti santykius tarp žmonių: „Turime būti 
žmogiškesni bažnyčioje, bet dvasingesni 
pasaulyje“; 3) visuomeninį – bažnyčia turi 
reaguoti į pokyčius toje vietovėje, kurioje 
ji yra, ir atsiliepti į iškylančius poreikius, 
negyventi „paraleliame pasaulyje“, nebūti 
suklupimo akmeniu kitiems (1 Kor 8–10 
sk.); 4) struktūrinį – melskimės ir palaikyki-
me ganytojų komandą, kad jie siektų išvesti 
bažnyčią iš stagnacijos, gebėtų perteikti 
viziją, būtų pavyzdys kaimenei; 5) strate-
ginį lygmenį – ieškoti būdų įgyvendinti 
viziją. Svečias pacitavo vieną žymų ledo 
ritulio žaidėją, kuris, paklaustas, kaip jam 
sekasi įmušti tiek daug įvarčių, atsakė: „Aš 
čiuožiu ten, kur ritulys bus, o ne ten, kur jis 
yra.“ Iliustruodamas savo mintis, Davidas 
Brownas pateikė ne vieną sėkmingą pavyzdį 

iš jų bažnyčios gyvenimo, – tai praplėtė ir 
mūsų supratimą, kaip ir kas turi ir gali vykti 
bažnyčioje. 

Džiaugiamės, kad penktadienį ir šeš-
tadienį tarnavo šlovintojų komandos iš 
skirtingų miestų: kreipti akis į Viešpatį 
penktadienio vakarą padėjo kėdainiečiai, 
šeštadienio rytą – alytiškiai, o šeštadienio 
vakarą visą šlovinimą vedė komanda iš 
Vilniaus – ačiū jums, brangieji.

Sekmadienio rytą konferenciją tęsė 
jos šeimininkai: šlovino Kauno šlovinimo 
grupė, o pamokslavo pastorius Gabrielius 
Lukošius – jis, remdamasis Mt 9, 9–17, kal-
bėjo apie rūbus ir vynmaišius, kviesdamas 
atgailauti dėl to, kad netikime, jog Viešpats 
mus priima, kad nepriimame Dievo dova-
noto teisumo ir kartais, nutolę nuo tikrojo 
džiaugsmo šaltinio, bandome džiaugsmą 
imituoti. Pastorius pabrėžė, kad mūsų visų 
atsinaujinimas yra Jėzus Kristus. Svarbu 
matyti, kad Jis yra ramybės, džiaugsmo, 
meilės šaltinis ir, suvokus, kad Jis mus 
priima, plėsti širdis – kad joje būtų vietos 
kitokiems nei mes.

  

Pastoriaus Gabrieliaus, kuris į šią kon-
ferenciją ir pakvietė svečią iš Prancūzijos, 
paprašiau papasakoti, kaip jie susipažino, 
kodėl kilo mintis šį žmogų pakviesti tarnauti 
Lietuvoje. 

Gabrielius Lukošius :  Davidas 
Brownas buvo vienas iš kalbėtojų Lenkijoje 
vykstančiame Europos lyderių forume ir 

Susirinkę į konferenciją Kauno krašto tikintieji kreipė širdis į Viešpatį

Viktorijos Navikaitės nuotr.

4          Naujienos

Balandžio 28–30 d. Kauno krašto tikintieji rinkosi į konferenciją „At-
sinaujinanti bažnyčia“. Pirmąsias dvi dienas mums tarnavo svečias iš 
Prancūzijos Davidas Brownas. Penktadienio vakarą svečias prisistaty-
damas papasakojo, kad yra gimęs Anglijoje, studijavo prancūzų kal-
bą, ir Dievas pašaukė jį tarnauti Prancūzijoje, kur jis su žmona gyvena 
jau 40 metų. 
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giminingame forume Ukrainoje, kuriame 
pernai rudenį mes taip pat dalyvavome. 
Ukrainoje aš klausiau jo pranešimo apie 
naujas bažnyčias ir jų raidą. Pamačiau, 
kad tai patirtį turintis žmogus, tarnavęs 
kuriant naujas bažnyčias, vadinasi, turintis 
matymą dėl ateities, žvelgiantis į priekį, 
nesustingęs, bet ir neforsuojantis, brandus 
žmogus. Pagalvojau, kad būtų gerai, kad 
jis patarnautų ir mums. Tad kai su Kauno 
krašto pastoriais mąstėme apie konferenciją, 
aš pasiūliau jį pakviesti, ir pastoriai pritarė.    

Tai, ką kalbėjo mūsų svečias, – labai 
kondensuotas turinys, daug medžiagos ap-
mąstymams. Reikia tai apmąstyti, aptarti, 
apie tai padiskutuoti. Matosi, kad Viešpats 
tikrai nori, jog mes atsinaujintume.

Savo įspūdžiais pasidalinti paprašiau 
ir kitų Kauno krašto pastorių.

Darius Šulskis: Apie atsinaujinimą 
mes Alytuje pradėjome mąstyti dar metų 
pradžioje. Visi sutarėme, kad norėtųsi da-
ryti tai, ko Dievas nori, o ne tai, ko norime 
mes. Tad smagu, kad ir šioje konferenci-
joje apie tai kalbama. Kaip svečias ir sakė, 
atsinaujinimas visuomet prasideda nuo 
atgailos, o tai nėra lengva, nes reikia įver-
tinti savo situaciją, savo tikėjimą ir nueitą 
kelią, pamąstyti, ar mes leidžiame Dievui 
veikti... Reikia atrasti, kas trukdo Dievui lieti 
gyvybę, atverti savo šlovę bendruomenėje. 
Svarbu apmąstyti ir nebijoti svajoti, ieškoti, 
ką Dievas nori daryti mumyse ir per mus. 

Taip pat, jei norime pokyčių, turime būti 
pasiruošę kai ko atsisakyti – gal net ir gerų 
dalykų atsisakyti dėl dar geresnių.

Džiaugiuosi ir pastoriaus Gabrieliaus 
tarnavimu – didžiausias atsinaujinimas, 
kurio mums reikia, – tai atsigręžti į mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų. Gyvenimo monotonija, 
galbūt iššūkiai darbe ar kitur mus užsuka, 
tad reikia vėl ir vėl atsigręžti į Jį ir pamatyti, 
kad Jis ne reikalauja iš mūsų, bet visų pir-
ma suteikia – suteikia tvirtą vidinį širdies 
pamatą, sakydamas: „Aš tave myliu. Einam 
kartu!“ Klausiausi Gabrieliaus pamokslo ir 
mąsčiau: „Aš tarnauju ne todėl, kad reikia, 
bet todėl, kad esu Jam dėkingas. Atleidžiu 
ne todėl, kad reikia atleisti, bet todėl, kad 
man yra atleista, ir pasigailiu, nes manęs 
buvo pasigailėta. Dievas suteikia malonę 
stabtelėti, pamąstyti, iš naujo įvertinti daly-

kus ir prašyti: „Dieve, atleisk ir padėk man 
eiti kitų link taip, kaip Tu ėjai prie manęs, 
padėk man mylėti kitus žmones taip, kaip 
Tu mane myli.“ Tai didžiulis iššūkis, bet 
verta to siekti.

Gintautas Gruzdys: Džiaugiuosi, kad 
galėjau dalyvauti konferencijoje visas tris 
dienas. Pirmą kartą klausiau Prancūzijos 
atstovo evangeliko minčių. Prancūzija – 
viena liberaliausių ir labiausiai ateistiškai 
nusiteikusių šalių Europos Sąjungoje (30 
proc. prancūzų sakosi esą ateistai). Patiko 
svečio įžvalgos, ypač tai, kaip apaštalo Pau-
liaus mintis – su žydais buvau kaip žydas, 

su graikais buvau kaip graikas – jie pritaiko 
Paryžiuje. Labai įstrigo mintis, kad bažny-
čioje reikia būti žmogiškesniems, o pasaulyje 
dvasingesniems... 

Įdomios ir pastoriaus Gabrieliaus 
įžvalgos apie tai, kad atskiri teisumo lo-
pai, negali išgelbėti, – Jėzus kalba apie 
visišką atsinaujinimą. Tam kartui gal ir 
atrodo, kad užtenka lopo pridengti kokią 
skylę, bet iš tiesų reikalingi nauji rūbai. 
Labai įdomios, negirdėtos įžvalgos. Jėzus 
sakė: „Noriu gailestingumo, o ne aukos“ – 
svarbios teisingos nuostatos, o ne teisingai 
atliekami ritualai.

Alvydas Stankevičius: Apie konfe-
rencijoje tarnavusį svečią nieko nežinojau, 
bet tikėjau, kad Dievas kalbės. Manau, kad 
Davido Browno pateikta informacija apie 
bažnyčios atsinaujinimą tikrai naudinga – 
ją reikia apmąstyti ir, manau, kai kuriuos 
jo minėtus principus tikrai pritaikysime. 

Jurgita Kučinskienė: Svečio iš Prancū-
zijos tarnavimas man buvo kaip Dievo pri-
minimas šiame laike su visa bendruomene 
judėti ieškant savosios tapatybės toje vietoje, 
kur esame, atsakant į žūstančiųjų poreikius. 
Davidas Brownas įkvėpė išsitraukti prieš 
metus tarnavusio svečio iš Amerikos Ch. 
Lewiso seminaro medžiagą apie bažnyčios 
misiją, viziją ir rimtai su bažnyčia ruoštis po-
kyčiams. Tarnavimai įkvėpė ir padrąsino –  
ačiū Dievui. 

Giedrius Ažukas: Ar mūsų santykis 
su Dievu tikras, ar mums rūpi žmonės už 
bažnyčios ribų? – manau, kad Viešpats Da-
vido Browno lūpomis kvietė bažnyčią rimtai 
atgailai – atsiversti nuo susitelkimo į save 
ir sau patogaus gyvenimo į Kristų ir sekti 
Juo, nesižvalgant atgal. Svarbu negyventi 
praeitimi, bet žvelgti į Jį ir į aplinkinius, 
matyti, kuo ir kaip gyvena žmonės, suvokti 
šio istorinio laikmečio, šios kartos poreikius, 
pomėgius, ieškoti būdų ir priemonių juos 
pasiekti. Svečias pateikė ir nemažai puikių 
pavyzdžių, kaip galima keisti bažnyčios 
tarnavimus, kad jie būtų priimtini šių dienų 
žmonėms. 

Naujienos          5

Konferencijos metu dvi dienas tarnavo svečias iš Prancūzijos Davidas Brownas

Turime būti žmogiškesni 
bažnyčioje, bet 
dvasingesni pasaulyje.

„
“
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Šį kartą suplanuotas sutikimas vyko katalikų bažnyčios Pasto-
raciniame centre. Jame susitiko ne tik, kaip įprasta, penkių skir-
tingų miesto bažnyčių ganytojai, vyresnieji ir bažnyčių nariai 
(past. Valdas Vaitkevičius, vyresn. Viktoras Raila, past. Anželika 
Krikštaponienė, vyresn. Aidas Krikštaponis, kun. Arūnas Jankaus-
kis, kun. Saulius Matulis), bet dalyvavo ir nemažas būrys svečių 
iš Lietuvos, Ukrainos ir Rusijos. Į susitikimą atvyko Ukrainos ir 
Rusijos mesijinės žydų bažnyčios pastoriai (rabinai) Andrejus 
Vdovas (Sankt Peterburgas) ir Michailas Grišimas (Tikchvinskas) 
bei br. Gediminas Numgaudis iš Pakutuvėnų ir kelios tarnautojos 
iš Klaipėdos katalikų bažnyčios. 

Pirmą kartą tokiame ekumeniniame susitikime dalyvavo ne 
tik evangelikai ir katalikai, bet ir mūsų bendruomenės draugai 
mesijiniai žydai. Juokavome, kad be Dievo rankos veikimo dar prieš 
du dešimtmečius būtų sunku įsivaizduoti tokį susitikimą, kuriame 
evangelikai, katalikai ir Kristumi tikintys žydai atvirai bendrautų, 
melstųsi ir kartu vaišintųsi, nepabrėždami savo doktrininių, struk-
tūrinių ir liturginių skirtumų, bet matydami vieningą taikdarišką 
Dievo vaikų misiją, gydant senas krikščionybės istorijos žaizdas ir 
ne taip seniai įvykdytas II pasaulinio karo nusikaltimų traumas: 
žydų genocidą, lietuvių kolaboravimą su naciais ir lietuvių tremtį, 
kurioje dalyvavo Rusija.

Susitikimo pradžioje pasimeldėme ir trumpai visi prisistatėme. 
Po to didžiąją susitikimo dalį skyrėme nuodugniau susipažinti 
su Ukrainos mesijinių žydų nuo 2010 m. atliekama sutaikinimo 
maldos tarnyste. Sutaikinimo malda jie meldžiasi masinėse žydų 
žudymo vietose ir tautose, kuriose vyko genocidas,  kviečia kartu 
melstis skirtingas denominacijas. Pastoriai A. Vdovas ir M. Gri-
šimas pasakojo, kaip prasidėjo ir plėtėsi ši misija.

Misijos credo tapo Šventojo Rašto eilutė – Tavo brolio kraujas 
šaukiasi manęs nuo žemės (Pr 4, 10). Ši eilutė yra iškalta memoria-
liniame akmenyje masinėje žydų žudymo vietoje Babij Jar, netoli 
Kijevo. Ji paakino šią bendruomenę vystyti misiją – sutaikinimo 
maldos tarnystę skirtingose tautose.

Ukrainos mesijiniai žydai siekia bendradarbiaudami su vie-
tinėmis bažnyčiomis nešti sutaikinimo maldą į tas vietas, kuriose 
vyko žiaurus žydų tautos genocidas. Per maldą ir bendrystę jie nori 
skleisti laisvę nuo antisemitinių nuostatų, neretai giliai tūnančių 

Palaiminti  taikdariai,  arba  Tiesiami  
nauji  ekumeniniai  tiltai

žmonių širdyse ir net visos tautos mentalitete, kurios gali būti tam 
tikrų įvykių ar sąlygų pažadintos. Mesijinių žydų pastorių nuomo-
ne, ne vieną Europos šalį šios nuostatos ir privedė prie dalyvavimo 
Holokauste. Tenka pripažinti, jog dauguma bažnyčių karo metu 
nesugebėjo pasmerkti, pasipriešinti hitlerinės Vokietijos plačiai 
vykdomai antisemitinei genocido politikai. Broliai iš mesijinių žydų 
bendruomenės taip pat papasakojo, kaip Dievas juos asmeniškai 
patraukė į šią nepopulistinę tarnystę ir patikėjo jiems šį sutaikinimo 
uždavinį. Sutaikinimo maldą Dievas naudoja, kad po truputį atvertų 
pūlingas tautų žaizdas, leidžia tai suvokti, atgailauti, vieniems kitų 
atsiprašyti. Tada žemė bei tauta gali pradėti sveikti. Tautos negali 
pamiršti savo žaizdų, jos turi į jas atsigręžti ir siekti išgydymo.

Br. Gediminas Numgaudis pastebėjo, jog katalikų bažnyčios 
teologai pripažįsta, kad IV–V amžiuje žydiškoji Bažnyčios dalis 
ilgiems amžiams buvo nublokšta ir išstumta iš Kristaus Kūno – Cor-
pus Christi. Šis atskyrimas vadinamas pirmuoju Bažnyčios skilimu į 
žydų ir pagonių bažnyčią IV a. Žydų klausimu klydo Bažnyčios Tėvai 
Irenėjus ir Jonas Auksaburnis, savo raštuose pasisakę antisemitiškai 
ir smerkę žydus dėl Kristaus nukryžiavimo. Tada užsimezgė ir pa-
keitimo teorijos, kad pagoniškos tautos tampa Dievo išrinkta tauta, 
sėklos. Šiandien Bažnyčia suvokia pakeitimo teologijos padarytą 
žalą ir smerkia jos nuodėmingas nuostatas, kviečia atgailauti dėl 
jos atneštų antisemitinių pasekmių Europos šalyse.

Susitikime evangelinių bažnyčių pastoriai įžvelgė mesijinių 
žydų sutaikinimo tarnystės vertę, kuri pirmiausia turėtų gydyti 
prieštaravimų, istorinių skriaudų ir susiskaldymų sužeistas ti-
kinčiųjų širdis, o vėliau pasitarnauti ir tolesnei santaikos sklaidai, 
gydyti gilias įvairių tautų žaizdas.

Susitikimas pasižymėjo jautria ir nuolankumo kupina atmos-
fera. Bažnyčių pastoriai nusprendė toliau tęsti bendrystę ir birželio 
mėnesį surengti kelis skirtingus tarnavimus.

Ekumeninio susitikimo akimirka

6          Naujienos

Š. m. balandžio 4 d. Šiauliuose įvyko kiek neįpras-
tas ekumeninis susitikimas. Jau 18 metų, kartą per 
mėnesį, Šiaulių miesto evangelinių (Šiaulių miesto 
Tiesos žodžio bažnyčia, evangelikų liuteronų bažny-
čia, Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia, jungtinių 
metodistų bažnyčia) ir katalikų bažnyčios ganytojai 
susitinka bendrai maldai, bendrystei ir kartu pla-
nuojamai veiklai mieste aptarti ir vykdyti.

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ
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Aš, kaip ir daugelis mano bendraamžių, 
nepaprastai džiaugiausi galėdama šioje 
šventėje dalyvauti. Organizatoriai tikrai 
labai pasistengė, kad viskas būtų nepriekaiš-
tinga. Viskas buvo suorganizuota taip, kad 
mes, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, 
pasijaustume kaip didžiulės pagarbos verti 
žmonės.Tai buvo tarsi malonės ir meilės ku-
pinas Dievo žvilgsnis į savo mylimus vaikus. 
Prisiminiau šią Šventojo Rašto eilutę: Aš 
esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai 
dariau ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu 
jus (Iz 46, 4). 

Vos įžengusi į salę pajutau šilumą, 
pamačiau jaukiai papuoštą aplinką: gra-
žiai, estetiškai išpuoštą salę, gardžiomis 
vaišėmis nukrautus stalus. Tačiau, mano 
manymu, didžiausia puošmena buvo tą-
dien mums patarnauti pasiruošęs bažny-

AUDRONĖ INOKAITIENĖ

Dovana  Kauno  
bažnyčios  senjorams

čios jaunimas. Jaunystė visada graži, kai 
spinduliuoja nuoširdumą ir meilę šalia 
esantiems, o tą popietę jaunimas buvo 
pasiruošęs mums patarnauti ne tik savo 
dėmesiu, bet ir savo talentais, liudijimais, 
įžvalgomis... Jie tiesiog švytėjo. Didelis 
jiems DĖKUI!

Pačioje šventės pradžioje nuskambėjo 
23 psalmė, klasikinio šokio žavesį atskleidė 
mūsų bažnyčios narės Juditos Grabauskienės 
ir jos kolegių mokomos įvairaus amžiaus 
šokėjos: baletą šoko ir vos 3–4 metukų su-
laukusios mergytės, ir gyvenimo džiaugsmą 
spinduliuojančios paauglės.

Šventojo Rašto įžvalgomis dalijosi 
mūsų pastorius Gabrielius Lukošius. Jis 

atkreipė dėmesį, kad bet kokio augalo ša-
knys dažnai nėra gražios ir dar yra paslėptos 
po žeme, bet be jų joks augalas negali augti. 
Taip ir senjorai bažnyčioje yra tarsi tos ša-
knys, perteikiančios gyvybines jėgas kitiems 
bažnyčios nariams ir juos palaikančios. 
Visos jo įžvalgos jaudino mūsų randuotas 
širdis: stiprino kiekvieną ir daugelį dalykų 
padėjo pamatyti kitaip. Ačiū pastoriui už 
padrąsinimo, pastiprinimo ir paguodos 
žodžius. 

Labai džiaugėmės šioje šventėje su-
laukę ir viešnios – savo eiles iš naujai 
ruošiamo poezijos rinkinio (ir ne tik) 
skaitė jau senokai daugeliui mūsų pa-
žįstama ir mūsų mylima poetė Romu-
alda Adomaitytė-Chabarina. Smuiko 
garsais poetės žodžius palydėjo mūsų 
sesuo Roma Brunzienė. Smagu buvo ir 
pabendrauti su bendraamžiais, ir pasi-
gardžiuoti tikrai skaniomis ir išradingai 
patiektomis vaišėmis.

Apie tris valandas trukusią šventę vai-
nikavo malda. Ir čia senjorams vėl patarna-
vo jaunimas – jie dėjo rankas ir, laimindami 
mūsų senatvę, asmeniškai meldėsi už kiek- 
vieną.

Esu nepaprastai dėkinga visai organiza-
torių komandai už Dievo malonės įkvėptą 
ir taip puikiai organizuotą šventę Kauno 
bažnyčios senjorams.

Viktorijos Navikaitės nuotr.

Jaunuoliai ne tik patarnavo senjorams, 
bet ir džiugino juos savo talentais. 
Akordeonu grojo Benjaminas Venslovas

Senjorai buvo maloniai nustebinti – tai buvo tarsi malonės ir meilės kupinas Dievo 
žvilgsnis į savo mylimus vaikus

Labai nudžiugau sužinojusi apie mūsų bažnyčioje rengiamą popietę 
senjorams. Per nemažą mano tikėjimo laikotarpį buvo įvairių bandy-
mų suburti garbaus amžiaus žmones, bet tos iniciatyvos vis išblėsda-
vo... Ko gi reikėjo? Reikėjo šventės – šventės, kuri ir įvyko balandžio  
8 d. popietę.
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Išskirtinai saulėtas ir šiltas balandžio 2 
dienos, sekmadienio, rytas kvietė tikinčiuo-
sius į neeilines pamaldas Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčioje. Bažnyčios lankytojai 
ir svečiai rinkosi į išskirtinę šventę – lyg 
bendruomenės sidabrinių vestuvių puotą –  
Jonavos bažnyčiai 25 metai! Prigužėjo pil-
na salė žmonių –  aplankė užaugę ir savo 
šeimas sukūrę vaikai. Viešpatį šlovino ir 
į Jo kiemus su gyriaus giesme visus vedė 
mūsų bendruomenėje augęs, šiandien iš-
tikimai Vilniaus bažnyčioje tarnaujantis, 
bet niekada savo pirmųjų brolių bei sesių 
Jonavoje nepamirštantis, visada besišypsan-
tis Vitalijus Beconis su žmona Silvija, taip 
pat džiaugėmės Rasos Ažukės pritariančiu 
balsu ir klavišinio instrumento garsais.

Šventinį susirinkimą pradėjęs sveikini-
mu bei padėka visiems susirinkusiems, pas-
torius perskaitė Elenos Kaminskienės eiles 
„Jeigu ne Tu“, taip norėdamas priminti, jog, 
jeigu ne Jėzaus Kristaus pasiaukojanti meilė 
mums visiems ir Jo tobula auka, mūsų čia 
nebūtų… Iš tiesų tai Jo meilė mus surinko 
ir išlaikė drauge šiuos 25 metus.

Po jautrių Vitalijaus ir Rasos atliekamų 
garbinimo giesmių ir psalmių, išgirdome 
pamokslą, kviečiantį  veržtis į tikslą aukšty-
bėse (Fil 3, 14), nugalint kelyje vis iškylančias 
kliūtis. Pastorius ragino pasitikėti ne žmo-
gumi, bet Kristumi, kuris yra Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas, žvelgti į Jį, nes galutinis dangiš-
kasis siekinys – sielos išgelbėjimas bei am-
žinasis, niekada nesibaigsiantis gyvenimas. 
Šio pasaulio tikslai išnyks, bet dangiškasis 
tikslas išliks amžinai. Daug tikslų galime 
siekti ir kelti sau žemėje, bet nė vienas nėra 
reikšmingesnis už tą, kurio siekti ragino 
apaštalas Paulius: Bet tai, kas man buvo 
laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. 
O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl 
Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo 
didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską 
laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų ir 
būčiau atrastas Jame, nebeturėdamas savo 
teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą 
per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo, 
paremtą tikėjimu (Fil 3, 7–9). Pastorius 
kvietė niekada nepaleisti iš akių šio tikslo 
aukštybėse, nes kai jo nebematai, pradedi 
matyti kliūtis, kurios neišvengiamai iškils, 

Gimtadienio 
šventė Jonavoje

kad tik atitrauktų tave nuo Jėzaus Kristaus. 
Po pamokslo, prieš dalyvaudami Vieš-

paties Vakarienėje, permąstėme savo gy-
venimą šiandien ir su nuolankia širdimi, 
atgailaudami, priėmėme duoną ir vyną – 
Kristaus „kūną ir kraują“, taip prisimindami 
ir pagerbdami Kristaus mirtį, kol Jis ateis.

Sveikinimą bažnyčiai išsakė bažnyčios 
vyresnioji, visus 25 metus ištikimai Viešpa-
čiui tarnaujanti Marytė Mukomolovienė. 
Pasiremdama 124 psalmės žodžiais – Jei 
Viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės 
mus užpuolė, jie mus gyvus būtų prariję, kai 
užsidegė jų rūstybė prieš mus […] Tačiau 
mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir 
žemės Kūrėjo, vardas, – ji linkėjo bažnyčiai 
Viešpaties apsaugos ir pasitikėti Juo.

Šlovintojas ir tarybos narys Linas Ku-
činskas linkėjo toliau ištvermingai bėgti 
mums paskirtose lenktynėse, žiūrint į mūsų 
tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų (Hbr 
12, 2). Jis drąsino nesustoti nubėgus šią 25 
metų atkarpą, bet toliau ištvermingai bėgti 
iki galo – iki tikslo, kuris laukia aukštybėse.

Bažnyčia su džiaugsmu sutiko ir bu-
vusio pastoriaus Mindaugo Sakalausko bei 
jo šeimos vaizdo sveikinimą iš Austrijos 
(pastorius Mindaugas su šeima išvykęs į 
misijas Austrijoje), kuriame pastorius, rem-
damasis Koraho sūnų 84 psalme, linkėjo 
palaiminimų tiems, kurie gyvena Viešpaties 

namuose, kurių stiprybė yra Viešpats, bei 
ragino stengtis perduoti tikėjimą ateinan-
čioms kartoms, kad vaikai ir vaikaičiai eitų 
Viešpaties keliais ir mūsų kartoje prasidėjęs 
dvasinis prabudimas neužgestų.

Gera buvo žvelgti į paruoštas skaidres, 
kurios priminė pirmąsias evangelizacijas 
miesto gatvėse, turguose, palapinėje, cen-
triniame miesto stadione. Vandens krikšto, 
pirmųjų namų grupelių, sekmadieninės 
mokyklos, vaikų–paauglių vasaros stovyklų 
ir akcijos „Vaikų Kalėdos“ metu organizuo-
tų švenčių nuotraukos maloniai priminė 
nueitą nelengvą kelią – buvo ir pakilimų, 
ir nuosmukių, skilimų ir atstatymų. Guodė 

ir guodžia tai, kad viskas vyksta didingam 
Dievui prižiūrint ir mylint, nes Viešpats 
kovojo ir tebekovoja už mus.

Daugybė išsakytų palinkėjimų džiugino 
ir taip džiaugsmingas susirinkusiųjų širdis. 
Šios šventės metu dar sveikinome ir balandžio 
mėnesį gimusiuosius bei laiminome pastorių 
Giedrių Ažuką, švenčiantį garbingą 50-metį. 
Visos šventės kulminacija buvo jaunosios 
pianistės Saulutės Miščiukaitės atliekami 
klasikiniai kūriniai ir Liudmilos bei Jolantos 
skaityti posmai, palydimi muzikinės improvi-
zacijos, skatinantys sekti Viešpačiu, pasitikėti 
Juo ir išlikti ištikimiems Dievo namams. 

Na ir koks gimtadienis be vaišių ir gim-
tadienio torto? Visos vaišės ir dviejų skonių 
tortas pranoko visų lūkesčius. Pasisotinę ir 
pasidžiaugę vieni kitais, toliau savo gyve-
nimą pavesdami Gelbėtojui ir apsisprendę 
siekti tikslo aukštybėse – Jėzaus Kristaus 
pažinimo didybės, išsiskirstėme namo.

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios 
informacija

„Tai Jo meilė mus surinko ir išlaikė drauge šiuos 25 metus“, – sako pastorius Giedrius Ažukas.

8          Naujienos
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Sekmadienį, balandžio 30 d., Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo 
žodis“ svečiavosi ir pamokslavo visada laukiama sesuo Kristuje, 
tarnautoja, labdaros organizacijos „Hope centers“ vadovė Sue Yeager.

Ji dalijosi mintimis apie tai, kaip mūsų gyvenimo istorija turi tapti 
Dievo istorija. Gyvenimas visiškai Jam atsiduodant visuomet tampa 
pati nuostabiausia, nuotykių kupina istorija. Per pranašą Jeremiją 
Viešpats kalba: Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, – sako  
Viešpats. – Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi 
(Jer 29, 11). Niekada nevėlu perrašyti savo istoriją. Būtina sustoti 
savo gyvenimo rutinoje ir pakelti akis į Viešpatį – leisti Jam pakreipti 
mus tinkama kryptimi, kad galėtume išpildyti likimą, kurį Jis mums 
numatė dar prieš mums gimstant. Mūsų gyvenimo istorija – tai pats 
svarbiausias dalykas, kuriuo tu gali dalintis su kitais. Pasaulis neskaito 
Biblijos, bet jis „skaito“ mus. Ar jiems patinka tai, ką jie mato? 

Mūsų gyvenimas keičiasi, kai leidžiame Dievui įsiterpti į mūsų 
kasdienę rutiną. Tuomet Dievas mums duoda užduotis – išgirstame 
Jo balsą, atrandame pašaukimą. Tai mūsų didžioji valanda, dieviš-
kos akimirkos, nukreipiančios mus judėti Jo keliu, kuris veda į tas 
vietas, apie kurias net nesvajojome. Mes, panašiai kaip karalienė 
Estera, tampame kažkuo ir galime daryti įtaką – dėl tam tikro laiko, 

JURGA KAROSAITĖ

Niekada  nevėlu  tapti  
žmogumi,  kuriuo  

Dievas  nori,  kad  būtum

kuriame gyvename, ir vietos, kurioje esame. 
„Kiekvienoje gyvenimo situacijoje Dievas mato didesnį pa-

veikslą, todėl, – pasakojo viešnia, – aš nustojau Jo klausti: „Kodėl?“. 
Užuot klausus „Kodėl?“, aš klausiu: „Dieve, ką Tu nori daryti šioje 
situacijoje?“ Tuomet mūsų žvilgsnis tampa vizija. Dažnai mes 
nematome, kaip yra iš tiesų, bet turime paruošti širdis priimti di-
desnę Dievo viziją. Labai svarbu turėti nuolatinį maldos gyvenimą 
– pasinerti į Jo buvimą, taip pat apsupti save žmonėmis, kurie yra 
arti Jo, ir leisti jiems kalbėti į mūsų gyvenimą.

Užduok sau klausimą – nuo ko tu bėgi? Galbūt Dievas ragina 
tave ką nors daryti, bet tu tai ignoruoji? Mes linkę save nuvertinti, 
bet niekada nevėlu tapti žmogumi, kuriuo Dievas nori, kad būtum. 
Ar apsisprendei būti tuo, kuris keičia pasaulį? 

Paruoškime savo širdis matyti ir priimti tai, ką Dievas mums 
turi duoti. Būkime arti Dievo maldoje, tuomet išlaisvinsime tą 
kūrybiškumą, kurį Dievas į mus įdėjo. Išdrįsk pripažinti ir pasakyti: 
„Taip, man reikia proveržio!”

Nuostabią dovaną Troškūnų savarankiško gyvenimo namų 
„Senjorų prieglobstis“ gyventojams Velykų išvakarėse, balandžio 
15 d., padovanojo neseniai atsikūrusi krikščioniškos liaudiškos 
muzikos grupė „Kaimo broliai“. Kaip pasakojo grupės vadovas 
Ramūnas Grunskis, jau kurį laiką jis troško atgaivinti kadaise prie 
Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ veikusį ansamblį „Kaimo 
broliai“. Šiuo metu gyvendamas Kėdainiuose, R. Grunskis ryžosi 
suburti Kėdainių bažnyčios „Tikėjimo žodis“ muzikantus, kurie 
pritarė Ramūno sumanymui ir pradėjo repetuoti. 

Surepetavę nemažai liaudiškų giesmių, kėdainiškiai nusprendė 
savo giesmes kaip dovaną padovanoti Troškūnų „Senjorų prie-
globsčio“ gyventojams. Koncerto metu gausiai liejosi Kristaus 
meilė, o muzikantų liudijimai ir giesmių žodžiai stiprino bei guodė 
troškūniečius, laukiančius Viešpaties Jėzaus prisikėlimo šventės.

Po savaitės, balandžio 23 d., Anykščių krikščionių evangelikų 
bažnyčios tikintieji su Vievio bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vadovu 
Osvaldu Nenartavičiumi bei šios bažnyčios vyresniuoju Juozu 

Velykiniai  renginiai  
Anykščių krašte

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ   

Stankevičiumi aplankė Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės pacientus. Tikinčiuosius pasitiko besišypsanti slaugytoja 
Loreta, padėjusi sukviesti ligonius į poilsio kambarį, kuriame ir vyko 
renginys. Tikintieji giedojo giesmes, skelbė Dievo žodį. Paliudiję, 
kaip Dievas pakeitė jų gyvenimą, tikintieji kartu su senukais mel-
dėsi atgailos malda. Visi renginyje dalyvavę ligoniai gavo dovanų 
Reformacijos 500-ųjų metų jubiliejui skirtą  laikraštį „Evangelija.lt“. 

Tos pačios dienos popietę Anykščių miesto Liudiškių gatvės 
27 namo gyventojai buvo kviečiami į „Atvelykio šventę“ jų namo 
vestibiulyje. Koncertas, kurį organizavo Anykščių krikščionių 
evangelikų bažnyčios krikščionys su tikėjimo broliais J. Stanke-
vičiumi ir O. Nenartavičiumi, buvo skirtas bendrabučio, kuriame 
šiuo metu vyksta Anykščių bažnyčios susirinkimai, gyventojams. 
Gerąją Naujieną ir tikinčiųjų liudijimus išgirdo apie 11 žmonių. 
Akustika bendrabučio vestibiulyje labai gera, tad tikinčiųjų atlie-
kamas krikščioniškas giesmes girdėjo visi tuo metu namuose buvę 
bendrabučio gyventojai. 

Šventės metu Viešpats  liejo ypatingą malonę – giedoti giesmes, 
pasakoti apie Kristaus meilę ir tikrąją Velykų prasmę buvo nepaprastai 
lengva, Dievo artumas jaudino bendrabučio gyventojus. Koncertui 
pasibaigus, bendrabučio gyventojai drauge su tikinčiaisiais gėrė arbatą, 
vaišinosi pyragais, vaisiais. Visiems buvo gera, linksma ir įdomu – 
niekas nenorėjo skirstytis. Anykščių tikintieji viliasi, kad vieną dieną 
jų su vieviškiais pasėtos Dievo žodžio sėklos sudygs ir neš vaisių.   
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Pastaruoju metu daug mąstau apie tai, 
kokiu laiku gyvename. Ar tai paskutinieji 
laikai? Deja, mane tai nelabai stebina ir neį-
kvepia kokiems nors gyvenimo pokyčiams. 
Dažnai sau užduodu klausimus: „O kaip aš 
turiu gyventi? Ką turiu daryti?“ Vakaruose 
paplitęs judėjimas W.W.J.D. (What Would 
Jesus Do?), keliantis klausimą „Ką vienoje 
ar kitoje situacijoje darytų Jėzus?“, kurį laiką 
man padėjo. Bet po to, kaip ir viskas šiame 
gyvenime, taip ir ši mintis „apdulkėjo“. 
Tarp daugelio pasirinkimų tiesiog pamiršti 
pamąstyti: O ką visgi darytų Jėzus? Kai pri-
simeni šį klausimą, dažnai jau būni pasielgęs 
visiškai priešingai. Taigi, kaip man gyventi 
ir ką daryti, kad neprarasčiau savo tikėjimo? 
Pirmame laiške Timotiejui skaitome: Šį įsa-
kymą perduodu tau, <...> kad kovotum gerą 
kovą, turėdamas tikėjimą ir gerą sąžinę. Jos 
atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo 
(1 Tim 1, 18–19). 

Šiame Pauliaus raginime Timotiejui 
užprogramuota kova – jei norime išlik-
ti tikinčiaisiais, turime kovoti, kovoti su 
mumyse gyvenančiu „blogiu“, su senąja 
prigimtimi. Kiekvieną ateinančio Kristaus 
laukiančią kartą į priekį vedė mintis, kad 
Jis tuoj ateis ir išsives juos į geresnį pasaulį. 

Taip, Jis ateina ir išsiveda, bet ne taip, 
kaip mes tikimės. Dažniausiai Jis ateina ne 
visų, bet vieno. Juk ir Kristaus auka buvo 
paaukota ne bendrai už visus, bet asmeniškai 
už kiekvieną. Taigi mes kiekvienas esame 
atsakingas už savo gyvenimą. Bet klausimas 
„Kaip aš turėčiau gyventi?“ niekur nedings-
ta: Viešpatie kaip man gyventi, kad būčiau 
vertas? Laiško romiečiams 12 skyriuje apaš-
talas Paulius rašo: Dievo gailestingumu aš 
prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip 
gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai 
jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisi-
taikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, 
atnaujindami savo protą, kad galėtumėte 
ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo 
valia (Rom 12, 1–2).

Taigi apaštalas Paulius ragina mus au-
koti. Ir ta auka yra ne kokia materialinė 
vertybė, bet sąmoningas mūsų tarnavimas. 

EDUARDAS GABALAS

Būkime kitokie
Žodynas.lt sąmoningą tarnavimą aiškina 
taip: gebantis kritiškai vertinti gyvenimo 
reiškinius, turintis sąmonę, sveiką protą. 
Manau, tai labai svarbus mūsų apsispren-
dimas. Kiekvienas turime pasirinkti tar-
navimo kelią. Taip, tai yra auka – tenka 
kažko atsisakyti. Paaukoti – reiškia ko nors 
netekti. Auka yra tai, kai atsisakome to, 
kas mums brangu ir miela. Mat jei mes 
duodame iš savo pertekliaus, tai vadinama 

dalijimusi – tu tiesiog daliniesi tuo, ko turi 
per daug. Dalintis, žinoma, taip pat yra 
gerai. Dievas kartais laimina žmogų taip, 
kad jis turi galimybę dalintis. Tačiau kai tu, 
suprasdamas, kad tarnavimas pareikalaus 
tavo dėmesio ir laiko, kad teks atsisakyti 
kai kurių dalykų, kuriuos mėgsti, vis viena 
apsisprendi tarnauti, tai ir yra ta jėga, apie 
kurią kalba Paulius. 

Apaštalas Paulius Laiške romiečiams 
kalba apie dar vieną aspektą – neprisitai-
kymą. Paulius ragina: Neprisitaikykite prie 
šio pasaulio. Šių dienų kultūroje beveik visi 
žmonės priklauso kokiai nors grupei. Pasau-
lis šiandien diktuoja madas ir tendencijas. 

Dažnai mes, norėdami išvengti konflikto, 
pasiduodame spaudimui iš išorės ir elgiamės 
kaip visi. Ir tampame tokie kaip jie. Tačiau 
Paulius ragina mus būti kitokius, nepri-
sitaikyti. Bažnyčia yra tiesos stulpas, per 
Bažnyčią Geroji Naujiena pasiekia pasaulį.

Žinote, tai, kas dabar vyksta, man labai 
primena Esteros istoriją. Ką turiu omenyje? 
Estera buvo žydė ir tapo karaliene, tačiau 
niekam neatskleidė savo tapatybės. Rū-
muose visi buvo apstulbinti jos grožio ir nė  
nepagalvojo apie tai, kokios tautybės ji yra. 
Tačiau Hamanas, vienas iš karaliaus patikėti-
nių, troško žydus sunaikinti. Toje situacijoje 
Esteros dėdė Mordechajus pasako žodžius, 
kurie mane stipriai jaudina: Negalvok, kad 
tu, būdama karaliaus namuose, išvengsi žydų 
likimo. Jei dabar tylėsi, pagalba ir išgelbėjimas 
ateis žydams iš kitur <...>. Kas žino, gal dėl 
šio laiko tu tapai karaliene (Est 4, 13–14). 

Manau, kad Dievas puikiai žino, kokiu 
laiku mes gyvename. Jis žino viską, per ką 
mes turime praeiti: Juk mes turime ne tokį 
vyriausiąjį Kunigą, kuris negalėtų atjausti 
mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gun-
dytą, tačiau nenusidėjusį (Hbr 4, 15). Jis 
ragina mus neprisitaikyti prie šio pasaulio, 
kviečia mus būti kitokius – būti tamsiame 
pasaulyje ryškia šviesa, Evangelijos šviesa. 
Ir kai mes pradedame taip elgtis, pradedame 
matyti Dievo palankumą mums. Kai mes 
nesitapatiname su pasauliu, bet atsinauji-
name Dievui, imame suprasti Jo valią. O 
kai suprantame Jo valią, mums vykdyti ją 
tampa malonu, nors kartais ir sunku. 

Ragindamas save, raginu ir tave, jau-
nuoli: nepasiduok netikėjimui, nepasiduok 
pasauliui, nepasiduok nevilčiai, nepasiduok 
abejonėms! Drąsiai ženk į priekį. Būk kitoks, 
atnaujink savo protą – skaityk Šventąjį Raštą, 
melskis, bendrauk su tikinčiaisiais. Todėl ir 
mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, 
nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai 
apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime 
mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į 
mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. 
Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepai-
sydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo 
Dievo sosto dešinėje (Hbr 12, 1–2). Ir tuomet 
pamatysi tuos nuostabius dalykus, kuriuos 
Dievas paruošė kiekvienam: Ko akis nere-
gėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį 
neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį 
myli (1 Kor 2, 9).
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2017 m. balandžio 8 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko 
LEU doc. dr. Deimanto Karvelio paskaita-seminaras jaunimui 
„Tiesiog Reformacija“.

Renginys subūrė jaunuolius ne tik iš Šiaulių – į jį atvyko svečių 
iš Šiaulių krašto miestelių, Klaipėdos ir net Alytaus. Jau ne vieną 
dešimtmetį pedagoginio darbo patirties turintis lektorius drauge su 
jauna auditorija kėlė klausimus (ir mėgino į juos atsakyti): Kas per 
„keiksmažodis“ toji Reformacija? Kas iš tiesų įvyko Europoje prieš 500 
metų ir ko galime iš to pasimokyti? Pirmoji seminaro dalis buvo skirta 
Europos Reformacijai, o antroje buvo nagrinėjama, kaip Reformacija 
palietė Lietuvą, daugiausia dėmesio skiriant Lietuvos Reformacijos 
„ramsčiams“ – Abraomui Kulviečiui ir didikams Radviloms.

Ar seminare išsakytos mintys pasiekė jaunų žmonių protus ir 
sielas? Geriausia į tai gali atsakyti patys jo dalyviai.

Danielė: Seminare apie Reformaciją sužinojau labai daug 
svarbios ir įdomios informacijos apie protestantizmo atsiradimą 
Lietuvoje ir Europoje. Informaciją iliustravo labai aiškūs, tikrai 
įdomūs, suprantami pavyzdžiai, tad, manau, kiekvienas – tiek 
jaunas, tiek senas – galėjo lengvai suprasti.

Taip pat buvau labai stipriai sužavėta vokiečio Martyno Liuterio 
ir mūsų tautiečio Abraomo Kulviečio ryžto nepasiduoti papirkinė-
jimams, finansiškai naudingiems sandoriams, siūlymams užimti 
aukštas pareigas. Jiems visiškai nerūpėjo materialūs dalykai – tai, 
žinoma, nustebino. Jiems svarbiausia buvo suvokti Dievo tiesą, 
skleisti bei brandinti protestantizmą. Koks svarbus jiems buvo 
tikėjimas ir Dievo šviesa tautoje! Jie nusprendė išmokti ir išmoko 
kalbas, kuriomis parašytas Šventasis Raštas, o vėliau darė viską, kad 
Šventasis Raštas taptų prieinamas kiekvienam žmogui.

Jaučiuosi geriau suvokusi Reformacijos reikšmę, iki mūsų dienų 
išlikusias jos pasekmes – juk būtent Reformacija padėjo atsirasti raštui, 
vystytis kultūrai, švietimui. Tai, ką iki šiol buvau skaičiusi istorijos 
vadovėliuose, man buvo svetima, nesuvokiama, nesuprantama. 
Tačiau tai, ką išgirdau šio seminaro metu, pakeitė mano požiūrį į 
Lietuvą, mano Lietuvą, sužadino pasididžiavimą savo tauta ir jos 
istorija. Esu labai dėkinga organizatoriams. O Jūs, dr. Deimantai 
Karveli, tik nenustokite kalbėti ir mokyti. Jūs esate mums pavyzdys.

Kornelija: Šeštadienio renginys „Tiesiog Reformacija“ mane 
labai sužavėjo. Nors istorijos pamokos mokykloje toli gražu ne 
visada man įdomios, tačiau čia ko nors nesuprasti buvo tiesiog 
neįmanoma. Buvo malonu klausytis. Istorikas Deimantas Karvelis 
atskleidė labai įdomių faktų apie Reformacijos skleidėjus. Taip pat 
sužinojau ir tikruosius Reformacijos pagrindus. Dabar tikrai žinau, 
kas yra Reformacija ir kokia jos kaina, koks jos indėlis Europos, 
Lietuvos ir net viso pasaulio vystymuisi. Pasirodo, tose šalyse, kurios 
įsileido protestantizmą, geresnis gyvenimo lygis, mažesnė korupcija, 
tose šalyse gyvenantys žmonės jaučiasi laimingesni. Mes, lietuviai, 
norėtume pasinaudoti tų kitų šalių gerove, bet ar esame apsisprendę 
pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, kad visa kita būtų pridėta? La-
bai džiaugiuosi paskyrusi savo laiką atvykti būtent į šią paskaitą ir 
tikrai galiu pasakyti, kad ilga kelionė į Šiaulius, t. y. 240 km į vieną 
pusę, atsipirko – įgijome neįkainojamų žinių.

Laikas, kai tikėjimas 
keitė pasaulį…

Erikas ir Rasa: Nors buvau girdėjęs žodį Reformacija, nebuvau 
susimąstęs, kas tai. Šio seminaro metu daug sužinojau ir esu nu-
stebintas, koks reikšmingas žmonijos istorijoje buvo šis judėjimas. 
Skirtingose šalyse, skirtingu metu pakildavo po vieną ar kelias as-
menybes – ir tai unikalu. Supratau, kad čia negalioja patarlė „Vienas 
mūšio lauke – ne karys, jis nieko negali“. Supratau, kad „mūšio 
lauke“ kartais pakanka ir vieno ar kelių karių, svarbu, kad jie būtų 
pasišventę. Labai nustebino žodžiai apie Liuterį: „Visa bėda buvo tai, 
kad Liuteriui nerūpėjo pinigai“, nes tuomet jo priešininkams būtų 
buvę kur kas lengviau su juo susitarti. Panašių nuostatų laikėsi ir 
Reformacijos Lietuvoje skleidėjas – Abraomas Kulvietis. 

Šis seminaras skatina iš esmės persvarstyti savo vertybes, patik- 
rinti tikėjimo pamatą. Ką šiandien mums reiškia pinigai, siūlomi 
aukščiausi postai? Kiek nepasitenkinimo, liūdesio mums atneša 
net ir mažiausios kliūtys, nepatogumai, ką jau kalbėti apie baimę 
išsiskirti iš minios…

Negaliu pamiršti ir emigracijos temos. Abraomas Kulvietis buvo, 
galima sakyti, pirmasis emigrantas, bet jis paliko Lietuvą ne dėl 
pinigų stygiaus, ne ieškodamas geresnio ar lengvesnio gyvenimo, bet 
buvo priverstas bėgti iš savo mylimos Lietuvos dėl tikėjimo. Tačiau 
jis puoselėjo viltį kada nors vis tiek sugrįžti ir padaryti viską, ką 
tik gali dėl tos brangiausios Lietuvos. Nustebino ir tai, kad patirties 
užsienyje buvo siekiama tik tam, kad gautos žinios pasitarnautų 
Lietuvai. Beveik visi po studijų grįžę bajorų vaikai troško tas žinias 
įgyvendinti Lietuvoje, o ne skintis lengvesnį kelią svetur. Tai visiškai 
priešinga šių dienų nuostatoms.

Man ir dabar skaudu, kad dažnai mūsiškiai emigrantai Lietuvoje 
mato tik juodą spalvą. Bet juk mes esame lietuviai – ne anglai, ne 
amerikiečiai, ne airiai, ne prancūzai… Mes esame mažos LIETUVOS 
lietuviai. O kad mumyse prabustų noras: „Vardan tos Lietuvos!..“

Dar svarbu paminėti, kad visi reformatoriai buvo mokslo žmonės. 
Tai viena ryškiausių ir išskirtiniausių jų savybių. Kam Abraomui 
Kulviečiui iš mažos Lietuvos reikėjo mokytis tiek kalbų – lotynų, 
hebrajų? Tam, kad galėtų studijuoti Bibliją originalo kalbomis. Kam 
tiek universitetų, tiek žinių, tiek valandų bibliotekose?.. Mums, jau-
niems žmonėms, svarbu suvokti, kad nepakanka tik sekmadieniais 
lankyti bažnyčią, retsykiais pavartyti Bibliją, dalyvauti bažnyčios 
šventėse… Mums būtina sąmoningai rinktis, mąstyti, kelti tikslus, 
susivokti, kas mes ir kam mes esame. Mums būtinos žinios, būtina 
sąmoningai skaityti Raštą, mokytis, nes mokslas yra iš Dievo.

Man seminaras labai patiko, nors ir šiek tiek išgąsdino: ką šiandien 
mes veikiame, kaip gyvename, kaip renkamės, kaip toliau klostysis istorija?

Iš visos širdies ačiū JUMS, Deimantai, ir visiems organizatoriams.
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Miela Diana, gal galėtumėte trumpai pristatyti savo šeimą?
Mūsų šeimoje yra devyni asmenys: aš su vyru, šeši sūnūs ir 

dukrelė. Vyriausiajam sūnui – 22 metai, antrajam 20, dvyniams 18, 
jaunesniems berniukams 13 ir 11 metų, o mergaitei 6-eri. 

Iš tiesų didelė šeima. Ar svajojote apie tai?  
Didelės šeimos neplanavome. Niekada apie tai nesvajojome. 

Tiesiog norėjome ne vieno vaiko. 
Pirmojo vaiko gimdymas buvo sunkus, po jo į kiekvieną mamą 

aš žiūrėjau kaip į didvyrę, norėjau kiekvienai pastatyti paminklą – 
skausmas gimdant, bemiegės naktys ir įtemptos dienos auginant... 
Mūsų pirmas vaikelis buvo labai neramus, tad pirmi metai buvo 
labai sunkūs... Vis dėlto su vyru nusprendėme, kad negerai vaikui 
būti vienam... Taip gimė antras sūnus. Jo atėjimas buvo visiškai 
kitoks, kitoks – lengvas ir džiugus – buvo ir auginimas kūdikystėje. 
Na, o vėliau pagalvojome, kad būtų gerai dar ir trečias, bet mums 
gimė dvynukai... Ir tai pralaužė mūsų širdyse ledus. Po to būdavo 
taip: mes sėdime prie stalo, žiūrime į tas žibančias, meilės kupinas 
vaikų akytes ir tiesiog matome dar vienas akytes prie stalo. Širdyje 
gimdavo jo laukimas... Štai taip mūsų šeimoje ir atsirado 7 vaiku-
čiai. Kiekvienas buvo lauktas ir išsvajotas, pradžioje pamatytas 
vidinėmis akimis...

Knygoje „Motinystės paslaptys“ jūs dalinotės, kad motinystės 
pradžia buvo nelengva, kad buvo daug baimių... Jūs gyvenote 
kitokį gyvenimą – buvote studentė, tad reikėjo pakeisti mąstymą, 
tapote atskirta nuo visuomenės. 

Tą pasikeitimą išgyvenau labai stipriai ir skausmingai.  Anks-
čiau gyvenau laisvai, – ėjau, kur noriu, kada noriu, skaičiau rimtas 
knygas, bendravau su išsilavinusiais žmonėmis – ir staiga tapau 
pririšta prie mažylio, jo režimo, puodų ir vežimėlio, o iš pokalbių 
liko tik kukavimas ir gugavimas su vaikeliu. Persiorientuoti buvo 
sudėtinga. Vėliau su kiekvienu ateinančiu vaiku augo patirtis, 
mėgavimasis ir nuostaba – suvokiau prisiliečianti prie stebuklo... 

O kas jus stiprino? Iš kur atsirado tas mėgavimasis? Juk 
fiziškai nebuvo lengva...

Taip, fiziškai nebuvo lengva, nes vienu metu buvo daug mažų 
vaikučių ir juos visus reikėjo pamylėti, prižiūrėti, pamaitinti, nu-
prausti, pamyluoti, jiems padėti, kai serga, ir taip toliau... Svajojau 
turėti aštuonias rankas ir niekada nenorėti miego... Bet, augant 
šeimai ir patirčiai, mėgautis tuo, ką darau, buvo vis lengviau. 
Kiekvienas vaikas į mano pasaulį atnešė savo pasaulį, kurį turėjau 
pažinti. Taip pat įkvėpė meilė – mano meilė jiems ir jų meilė man. 

Motinystės  
išminties  perlai

Jau kurį laiką žaviuosi Diana Peteraitiene, kuri su 
vyru Robertu augina septynis vaikus, be to, patar-
nauja moterims, vesdama kursus „Brangesnė už 
perlus“. Motinos dienos proga norėjosi nors šiek 
tiek praverti šios šeimos duris ir pasidžiaugti jų su-
kauptais turtais.

Mano dzūkė močiutė sakydavo: vyras ateina per laukus, o vaikai –  
per širdį...(šypsosi). Širdis plėtėsi – mokėsi besąlygiškai priimti, 
mylėti, atleisti... 

Jūs išgyvenote vidinį džiaugsmą, bet kaip sekėsi finansiškai? 
Kaip reagavo visuomenė: kaimynai, draugai, giminės? Žinau, 
kad šeimos, auginančios daug vaikų, patiria nemažą spaudimą. 
Kaip tai su vyru išgyvenote?

Nebuvo skatinimo turėti daug vaikų, bet nebuvo ir labai nei-
giamo žvilgsnio. Tiek mano, tiek vyro tėvai į vaikų gimimą žiūrėjo 
labai atsargiai, šiek tiek nerimavo dėl mūsų pasirinkimų. Bet kiek- 
vieną kartą, kai vaikas gimdavo, jie visa širdimi priimdavo anūką. 
Mano tėčio gydytojas juokauja, kad tėtis niekada nepatirs širdies 
smūgio, nes visada turi kuo rūpintis, šalia turi jį įsimylėjusį anūką. 

O dėl finansinių iššūkių... Žinoma, buvo ir sunkesnių, ir lengves-
nių laikotarpių, bet vis tiek matydavome, kaip Dievas pasirūpina. 
Vyras dirbo, ir aš, kai galėdavau, bent truputį dirbdavau... Kai ko 
teko atsisakyti, pvz., kelionių. Nelabai dažnai mes, kaip šeima, 
būdavome kviečiami į svečius (šypsosi). Gana anksti išmokau 
pamatyti skirtumą tarp to, ko norisi, ir to, ko iš tikrųjų reikia. 
Apie ką nors užsisvajojusi išmokau pažvelgti giliau – kodėl apie 
tai svajoju, ko iš tiesų trokštu. Išmokau, kad galima eiti nebūtinai 
ten, kur turi leisti pinigus, galima eiti į mišką – pasivaikščioti ar 
susikurti laužą. Filmus taip pat galime visi kartu pažiūrėti namuose, 
ne kino teatre... Mėgau gyvą klasikinę muziką, atradome pigius 
abonementus. Tiems dalykams, kurie reikalauja pinigų, galima 
pabandyti surasti gerą alternatyvą. 

Žinoma, kartais būdavo sunku – kai kuris nors vaikas įsigeisdavo 
daiktų, kuriuos turi pasiturintys draugai, ar norėdavo keliauti, kaip 
keliauja kai kurie jų draugai... Gyvenimas buvo banguotas: kartais 
būdavome pakilime, o kartais atrodydavo, kad viskas blogai, kad 
nieko neturime ir negalime. Bet per tą bangavimą daug ko išmo-
kome: matėme Dievo ištikimybę mažuose dalykuose, išmokome 
pastebėti ir vertinti Jo dovanotas ypatingas akimirkas... Mokiausi 
keisti mąstymą, mąstyti kūrybiškai... Supratau, kad mano galvoje yra 
daug neteisingų schemų, kaip reikia vaikus auginti, ko jiems reikia... 

Jūsų patirtis labai didelė. Ką patartumėte jaunoms mamytėms? 
Nors jos mažylius labai myli, bet mamos pavargsta, išsenka... 
Galbūt norėtų nueiti į bažnyčią, tarnauti, galiausiai skirti daugiau 
dėmesio sau. O viską tik atiduoda, atiduoda... Kaip atrasti jaunai 
mamai balansą, suvokti, kad šitas laikas labai prasmingas?

Diana ir Robertas Peteraičiai
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Svarbiausia – džiaukitės savo vaikais, praleiskite su jais kuo 
daugiau laiko, nes mums duotas laikas su jais iš tiesų yra labai 
trumpas – nors kartais atrodo, kad visą gyvenimą tik ir bėgsime 
paskui juos, tvarkysime, neturėsime laiko sau. Mėgaukitės buvimu 
su savo mažaisiais... Viskam savas laikas – ateis laikas ir tarnys-
tėms. O kaip išvengti išsekimo?.. Tai labai sudėtingas klausimas, 
nes paliečia labai daug aspektų. Iš vienos pusės – kartais negali jo 
išvengti, tiesiog ateina toks laikotarpis, kurį turi praeiti: pavyzdžiui, 
serga vaikai, pati sergi ir t. t.  Manau, reikia žinoti, kad kartais taip 
bus – tai motinystės dalis. Reikia pralaukti sunkesnį laiką, nes nors 
šis laikas eina ilgai, prabėga greitai (šypsosi). Bet taip pat išmokau, 
kad ramesniais laikais turiu pasirūpinti būti laiminga. Turiu suvokti 
savo pagrindinius poreikius, drąsiai prašyti aplinkinių pagalbos. 
Pavyzdžiui, jei mėgstu šokti, turiu paprašyti ko nors iš patikimų 
žmonių prižiūrėti vaikus, kad galėčiau išeiti pašokti ar ką kita nu-
veikti. Atrasti vietas, kur susirenka mamos su mažyliais pabendrauti 
ir atsigauti. Nelaiminga, nepailsėjusi mama praranda motinystės 
džiaugsmą... Mano geri draugai, tarnavę misionieriais Afrikoje, 
minėjo afrikiečių patarlę – „vaikui išauginti reikia viso kaimo...“

Taip pat svarbu suprasti, kad niekada nebūsime tobulos ma-
mos. Aš norėjau būti tobula mama, bet nepavyko. Motinystė mane 
išmokė, kaip svarbu žiūrėti į save su malone. Klaidų neišvengsime: 
klydo mūsų tėvai, klaidų darome mes, jų darys ir mūsų vaikai. 
Nors žaidžia netobuli žaidėjai, bet virš visų yra Viešpats. Svarbu, 
kad su vyru būtumėte komanda, o ne priešininkai... Taip pat su-
pratau, koks svarbus yra kokybiškas poilsis – tai turi būti vienas 
iš prioritetų. Kiekvieną kartą, kai kiek atsitraukdavau nuo šeimos 
ir pailsėdavau, grįždavau geresnė ir brandesnė mama. Neišvalyta 
vonia, nesutvarkyti kambariai, nesuplauti indai gali palaukti. 

Jėzus mus kviečia duoti su džiaugsmu. Tad svarbu atrasti tą buvi-
mo su vaikais džiaugsmą, nors, žinoma, šiek tiek „apiplėši“ save, savo 
interesus, savo asmeninį gyvenimą, nors lieka tik „kruopos“ laiko, kurį 
gali praleisti dviese su vyru ar su draugėmis... Jei mąstau apie balansą, 
siekiu jį sukurti, kartais pavyksta, jei nemąstau, nesiekiu – niekada. 

Jūs pati vaikus auginote namuose? Neskubėjote atiduoti į 
darželį?

Džiaugiuosi, kad pasirinkau būti su jais, o ne leisti į darželį. 
Turėjau laiko išsibūti kartu, pasimėgauti jais. Kai kurie mano 
draugai leidžia vaikus į darželius, ir tie vaikai labai šaunūs, bet aš 
branginu tą laiką, kai buvau šalia: kai galėjau su jais žaisti, juos 
mokyti, kai kartu tyrinėdavome pasaulį, o pievose leisdavome 
saulei „fotografuoti mus“... 

Nesijaučiate savęs nerealizavusi?
Tik tapusi mama jaučiausi taip, lyg daugiau savęs prarasčiau. 

Buvo taip ilgu ir nuobodu po universiteto ištisą dieną sėdėti na-
muose, labai trūko peno mintims. Bet laikui bėgant atsivėrė nauji 
pasauliai... Vaikams dažnai sakau – ar žinote, kad aš ne visada 
buvau mama? Ja tapau, kai gimėte jūs. Ir man reikia daug ko mo-
kytis. Turėjau daug suprasti, priimti iššūkius. Vis dėlto labai svarbu 
žiūrėti, kad jeigu trūksta ko nors – knygos, teatro, muzikos, dailės 
ar kitko, svarbu rasti būdą bent truputį save papildyti. Išeiti, atsi-
gaivinti yra būtina. Tai gali būti ir tarnystė, tik reikia apskaičiuoti 
jėgas. Visos mano tarnystės, kadangi ir aš norėjau tarnauti, vyko 
namuose: mes kūrėme klubus, į kuriuos ateidavo vaikų draugai, 
po to kviesdavome jų tėvelius... Tarnystės buvo, bet jos visos sukosi 
apie šeimą ir šeimoje. Dabar – kitas laikas, nes yra jau daug didelių 
vaikų. Dabar klubų namuose jau neorganizuojame.

O ką jūs veikdavote tame klube?
Vaikams susirinkus aš pravesdavau pamokėlę iš Šventojo 

Rašto, tada kartu žaisdavome, darydavome kokius rankdarbius 
ir vaišindavomės.    

Nebuvo jums per daug sudėtinga? 
Man buvo smagu ruoštis, tai mane atgaivindavo. Paskui tų 

vaikų tėvai ateidavo į mūsų suruoštą šventę  ir išgirsdavo Evan-
geliją. Tai buvo mano tarnystė – prasminga, bet kartu aš būdavau 
ir su savo vaikais.   

Prakalbome apie tarnystę, apie krikščioniškas vertybes... 
Ar pavyko vaikams perduoti krikščioniškas vertybes? Kaip 
išmokyti vaikus tikėti Dievu?

Tikėti Dievu išmokyti galima, bet atgimdyti iš aukšto tėvai 
negali. Čia jau Dievo darbas. Šią pamoką aš išmokau sunkiai ir 
skaudžiai... Mes buvome tokia šeima, kuri sekmadieniais su vaikais 
visi būdavome bažnyčioje. Ir savaitės bėgyje, nors ir ne kiekvieną 
vakarą, bet stengdavomės susėsti ir kartu paskaityti Šventąjį Raštą. 
Nesąmoningai galvoje susikūriau tokią schemą: aš auginu vaikus – 
atiduodu jiems savo širdį, laiką, maldas, sekmadieniais mes būname 
bažnyčioje tad, ir kai mano vaikai sulauks 18 metų, jie patys pradės 
tarnauti bažnyčioje... Na, tiesiog „įčiuoš“ į tarnystes... Paveldės 
tikėjimą... Ir kai prasidėjo pirmųjų mūsų vaikų paauglystė, mano 
nuostabai, ne viskas vyko pagal mano planą... Atrodė, kad sutrūko 
tai, kuo aš buvau juos apgaubusi, ir iš to sutrūkinėjusio kiauto išlindo 
man visai nematytas paukščiukas... Tuomet galvojau: „Viešpatie, 
kas čia vyksta?“ Tai buvo mano motinystės išbandymas – pradėjau 
galvoti, kad visa, ką iki tol dariau, iš tikrųjų yra nevertinga arba ką 
nors dariau neteisingai. Nes tie paukščiukai pradėjo žvalgytis ne į 
tarnystes bažnyčioje, bet į pasaulį – kas ten darosi, kaip kiti žmonės 
mąsto, kaip kiti mato pasaulį... Gal yra kitų būdų viską suvokti... 

Tada ir supratau, kad aš negaliu jų atgimdyti iš aukšto... Žinoma, 
teoriškai aš tai žinojau, bet tuo metu tą tiesą išgyvenau, ir man buvo 
sunku. Dabar kiekvienas vyresnis vaikas yra savo tikėjimo kelionėje... 
Mes ir toliau dažniausiai kartu einame į bažnyčią sekmadieniais, bet kai 
aš žiūriu į jų vidinį gyvenimą, kai mes kalbamės, matau jų ieškojimus.  

Buvo laikas, kai ant savo paauglių buvau supykusi – jie neišpil-
dė mano lūkesčių... Pamenu, kai nusivylusi meldžiausi: „Kas čia, 
Dieve, vyksta? Ką turiu daryti dabar?“ Tuomet mane nustebino 
švelnus ir tylus Dievo atsakymas: „Dėkoti ir laiminti.“ Tai pakeitė 
mano požiūrį į vyresnius vaikus, nes kitu atveju galėjau tapti nepa-
tenkinta, nuolat ant paauglių bambanti mama: „Tu ne ten eini, ne 
taip mąstai, ne tą darai, ne to trokšti...“ Bet ėmiau dėkoti, atsiverti, 
atvirai išklausyti. Reikia drąsos išgirsti jų užduodamus klausimus, 
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„Pagalvojome, kad būtų gerai dar ir trečias vaikelis, bet mums 
gimė dvynukai... Ir tai pralaužė mūsų širdyse ledus“, –  sako 
Diana Peteraitienė.
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pagarbiai išklausyti ir leisti jiems ieškoti 
atsakymų. Tai nėra paprasta ir lengva, bet 
tas vaikų laiminimas ir dėkojimas Dievui 
už juos labai mane praturtino. 

Jie jums atsiveria?
Mes kalbamės, jie yra nuoširdūs... Su 

paaugliais kalbiesi ne tada, kai tu to nori, bet 
tada, kai jie yra  pasiruošę ir nori. Kalbamės, 
sakyčiau, gana dažnai... Jie išsako iš tikrųjų 
gerų minčių. Aš tikrai matau Dievą veikiantį 
kiekvieno jų gyvenime.  

Ar nebūna baisu, kad vaikas gali nueiti 
šunkeliais, visiškai nusigręžti nuo Dievo? 
Juk mamos nori apsaugoti vaikus nuo visų 
blogybių...

Tas nerimas periodiškai užplūsta. Kartais 
pagalvoji apie baisiausius variantus. Bet visada 
yra Kristus, kuris tiesia savo ranką. Jis mane 
moko: „Buvo laikas, kai tu dėl jų daug dirbai, 
dabar pasitikėk ir leisk man veikti jų gyveni-
me.“ Todėl stengiuosi džiaugtis jais ir žiūrėti 
į kiekvieną – vyresnį ar jaunesnį – su viltimi.

Kaip spėjate kiekvienam parodyti 
dėmesį?

Kartais nespėju... Bet ir tada atleidžiu 
sau ir prašau, kad Dievas spėtų... Labai daug 
kas priklauso nuo laiko planavimo. Jeigu 
atsikėlusi nesuplanuoju savo dienos, aš nie-
ko nespėju, tik vejuosi darbus, o kitkam, 
pavyzdžiui, filmo žiūrėjimui su sūnumi, 
laiko nelieka. Bet aš žinau, kada mano vai-
kai grįžta iš mokyklos, ir galiu pasistengti 
pasiplanuoju būti šalia jų, kai jie bus namie. 
Jeigu aš matau, kad jiems šią minutę manęs 
reikia ir jie nori kalbėtis, pasistengiu atidėti 
į šalį darbus, kad galėčiau būti su vaiku. Ir 
dar yra vakarai – kai visi nurimstame po 
darbų, rūpesčių, tada galiu prisėsti prie to, 
kuriam manęs reikia...

Diana, jūs minėjote, kad vesdavote 
vaikus į tarnavimus, į bažnyčią. 

Tokia mūsų šeimos nuostata – sekma-
dieniais, jei esame sveiki, visi einame į baž-
nyčią. Kai mažyliai sirgdavo, aš arba seneliai 
likdavo su jais namie. 

Labai gerai, jei vaiką išmokai, kad sek- 
madienį reikia skirti laiką Dievui. Tai – di-
delė tėvų dovana vaikui, tai – vertybė. Tačiau 
suvokiu, kad mano gyvenime bažnyčia tam 

bręstančio vyruko širdį?
Man patinka auginti berniukus. Aš 

mėgaujuosi jų tiesumu, berniukiškumu... 
Kiekvienas kitoks, bandai pažinti jį, rasti 
kelią į jo širdį. Su vienais tai buvo lengviau, 
o su kitais – labai sunku. Vienas gimsta 
turėdamas milžinišką, net perdėtą pasitikė-
jimą savimi, o kitas gimsta jautrus, šiek tiek 
drovus, ir tas pasitikėjimo savimi ugdymas 
iš tikrųjų yra labai ilgas ir sunkus darbas, nes 
tu negali sukontroliuoti kiekvienos situaci-
jos. Vienas – poetas, o kitas – sportininkas. 
Vienas – uždaras, o kitas negali gyventi be 
draugų. Supratau, kad turiu mylėti juos 
tokius, kokie yra, ir netrukdyti jiems augti 
ir skleistis. Berniukams augant būtina su-
teikti jiems erdvės ir drąsinti. O dėl pagalbos 
tampant vyru... Įdomu stebėti, kaip jie auga 
ir vyriškėja, tiesą sakant, nežinau, kiek ten 
mano vaidmens – gal reikia tiesiog netruk-
dyti bręsti? (šypsosi). 

Labai sunku įvertinti motinos darbą – tik 
ji žino, kokia buvo pradžia. Kiti stebi vaikus 
ir sako: „Na štai, šitas mandagus, – šaunuolė 
mama! Šitas – savarankiškas, šis – labai pasi-
tiki savimi, – šaunuolė mama“, ir nežino, kad 
didžiausi mamos pasiekimai yra to vaikelio, 
kuris nedrąsiai priėjo ir tyliu balsu kažką 
pasakė, gyvenime. Vienam mano vaikui, 
kuris dabar mokosi užsienyje, sako: „Kokioje 
nuostabioje šeimoje tu turėjai augti, nes tu 
toks atsakingas, kaip tu moki dirbti, koks tu 
draugiškas ir pan...“ Mes gauname padėkų, 
bet aš žinau, kiek daug jam buvo duota... 

O nebūna taip, kad kitas vaikas, 
atvirkščiai, skaudina, kad kas nors skun-
džiasi, jog jis negražiai elgiasi? Ar visi jūsų 
vaikai elgiasi gražiai? 

Mūsų vaikai yra labai skirtingi, ir nors 
stengėmės juos auginti su meile ir diegti jiems 
krikščioniškas vertybes, dėl kai kurių vaikų 
nusiskundimų sulaukdavome. Vieno sūnaus 
elgesiu mokytojai skųsdavosi, sakydavo, kad 
jis blogas. Paauglystėje jį traukė gatvė, kaip 
jis sakydavo, „realus gyvenimas“... O mes 
dažnai būdavome pasimetę, nežinojome, 
ką daryti. Ir ašarų daug dėl jo praliejome, ir 
maldų daug... Tačiau dabar šis vaikas užaugo 
ir su meile dalina save kitiems, rašo mums 
padėkos laiškus, džiaugiasi, kad augo mūsų 
šeimoje ir dėkoja už perteiktą tikėjimą.

Kartais žmonės stebisi: „Nejaugi ir tavo 
vaikai turi iššūkių ir problemų?“ Paauglystės 
iššūkius išgyveno kiekvienas vaikas, ir mes 
drauge su jais. Vieno sūnaus paauglystė 
prasidėjo, kai jam tebuvo trys metukai, ir 
tęsėsi iki septyniolikos (šypsosi). Ne su visais 
buvo labai sunku, vienas sūnus labai mus 
tausojo. Bet kiti tikrai mus gerokai „pakra-
tė“: buvo daug kritikos – kartais teisingos, 

Motinystės  
išminties  perlai

tikra prasme užėmė Dievo vietą: mąsčiau, 
kad jei aš būsiu bažnyčioje, Dievas veiks, 
jei nebūsiu, Dievas neveiks. Buvau įsitem-
pusi. Nepraleisdavau susirinkimų, net kai 
norėdavosi tiesiog atsigulti ir atsipalaiduoti. 
Mes dažnai pamirštame apie tai, kad Dievas 
kviečia mus Juo mėgautis. Ir ne užsidirbti, 
ne užsitarnauti, kai mes ką nors darome dėl 
Dievo... Jis kviečia klausytis Jo, mėgautis Juo. 
Tai šiek tiek kitoks gyvenimas. 

Aš tikiu, kad tikintysis turi būti ben-
druomenėje – mylimoje, nors ir netobuloje 
bendruomenėje, nes čia jis auga. Tačiau 
išmokau atsipalaiduoti... Mano širdy su-
griuvo mitas, kad jei vaikai auga bažnyčioje, 
jie anksti taps krikščionimis. Aš tikiu Dievo 
ištikimybe, tikiu, kad Jis mato kiekvienos 
iš mūsų maldas ir ašaras, tikiu, kad mūsų 
vaikai pažins Kristų. Bet tai nebūtinai turi 
įvykti tada, kai mes to norime, ir taip, kaip 
mes norime. Labai padrąsinanti yra vienos 
moters iš mūsų bažnyčios istorija. Ji kilusi 
iš 10 vaikų šeimos. Tėvai buvo tikintys ir 
labai troško, kad vaikai pažintų Kristų, bet 
vaikams tai nerūpėjo. Ji pasakoja, kad visi 
vaikai į bažnyčią eidavo tik tėvų verčiami, 
bet jų mintys buvo toli... ir ilgai buvo toli, 
ne tik vaikystėje... Bet dabar jau kiekvienas 
tų tikinčių tėvų vaikas yra įtikėjęs. Prieš 
trejus metus dar buvo vienas brolis, dėl kurio 
suaugę ir jau pasenę kiti vaikai meldėsi ir 
troško, kad jis patikėtų Kristumi, ateitų į 
bendruomenę. Dabar jam apie šešiasdešimt 
metų, ir jis neseniai įtikėjo. Tėvai, kol buvo 
gyvi, negalėjo pasidžiaugti nė vienu įtikėjusiu 
vaiku. Aš šioje istorijoje matau nepaprastą 
Dievo ištikimybę. Bet kelias buvo ilgas.    

Jūs auginate vyrišką kompaniją – tik 
palyginti neseniai gimė mergaitė. Ar au-
ginti sūnus yra didelis iššūkis? Kaip mamai 
padėti sūnui tapti vyru, išgirsti augančio, 
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Motinystė mane išmokė, 
kaip svarbu žiūrėti į save 
su malone. Nors žaidžia 
netobuli žaidėjai, bet virš 
visų yra Viešpats.

„

“
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kartais ne, nes paaugliai pasižymi ir tam 
tikra arogancija, o arogancija visada atneša 
aklumą. Buvo iššūkių...

Paauglystei būdingas pakeltas tonas, 
nepagarba, rėkimai... Jūsų šeimoje vienu 
metu buvo keturi paaugliai. Kaip jūs tai 
atlaikėte, jei taip buvo?

Taip, buvo visko. Kiekvienas vaikas per 
paauglystę praėjo skirtingai, elgėsi pagal 
savo temperamentą, ir mes kiekvieną kartą 
turėjome vis naujai spręsti problemas, atsi-
žvelgti į naujas situacijas: vieno užsidarymą, 
kito troškimą dienas ir naktis leisti gatvėje 
su draugais, dar kito išaugusį nepakantu-
mą savo broliams ir t. t. Išmokome, kad 
karo prieš paauglį nelaimėsi, tad geriau yra 
mėgautis ir džiaugtis savo vaiku net paaug- 
lystėje. O susidūrus su didžiule paaugliška 
arogancija, kuri apakina vaiką, neprarasti 
humoro jausmo, nes vaikas išaugs ir iš to...     

O ką darote, kai tas paauglys nesilaiko 
ribų? Ribos yra nubrėžiamos, bet juk jie 
mėgsta jas išbandyti ir peržengti. Ar taip 
nevyksta?

Vyksta. Tačiau kiekvienas vaikas turi ką 
nors, ką labai brangina. Na, sakykime, interne-
tą, kurį mes galime išjungti. Ir čia labai svarbu 
draugiškai sutarti su vyru, nes paaugliai gali 
įnešti daug nesusipratimų į šeimą. Vyras ir 
žmona gali skirtingai matyti situaciją, skirtingai 
mąstyti apie tai, kas galima, ko negalima... 
Paauglystės laikas yra iššūkis ir žmonai su 
vyru, nes kartais vaikai gali manipuliuoti jų 
santykiais, ir ne visada tai įžvelgi.

Jūs paminėjote vyrą... Gal galite papa-
sakoti apie mamos ir tėčio santykius, apie 
vyro pagalbą einant šiuo keliu?

Jau minėjau, kad svarbu būti viena ko-
manda su vyru, išmokti nekaltinti vienas 
kito, kai nesiseka. Vyro pagalba yra neį-
kainojama. Kasdien, fizinė ir emocinė, ir 
ypač man brangintina – dvasinė parama, 
kai kartu meldžiamės už savo vaikus. O 
kai ištinka vienokios ar kitokios krizės, 
vyras yra ypač svarbus...  Aš esu moteris, 
kuri nemėgsta konfrontuoti, aš visur ieškau 
taikos, net ten, kur jos negali būti. Jeigu 
būčiau buvusi viena, nežinau, kaip būčiau 
praėjusi sunkius laikus. O mano vyras nebijo 
sūnų pykčio. Ačiū Dievui už vyrą ir už tą 
jo stiprumą. Nes berniukų santykis su tėvu 
paauglystėje kartais būna labai aštrus. Su 
mama dažnai išlieka švelnus santykis, bet 
berniukui augant jo asmenybė susiduria su 
tėvo asmenybe ir tada kartais sužaibuoja. Tai 
nutinka periodiškai, nes berniukų pas mus 
daug. Neįsivaizduoju, kaip reikėtų tokias 
situacijas spręsti be vyro, kuris gali ramiai 
reaguoti ir suprasti, kad šis laikas būtinas 

sūnų augimui ir asmenybių brandai, kad 
jis praeis. Ir mes išmokome, kad paauglystė 
praeina. Išmokome net džiaugtis ja.

Ar mergaitė įnešė naujų spalvų į jūsų 
šeimą?

Taip, tikrai įnešė. Pirma, ką aš suvokiau, 
tai, kad mergaitė yra visiškai „kita medžiaga“. 
Ne tai, kad kita asmenybė... Tarp mūsų šešių 
berniukų yra ir muzikantų, ir sportininkų, ir 
poetiškų, subtilių sielų, jaučiančių kiekvieną 
atspalvį, niuansą. Man atrodė, kad mūsų 
šeimoje persipina švelnumas, subtilumas, 
jėga... Bet kai gimė mergaitė, pajutau skir-
tumą. Mergaitės yra iš kitos medžiagos – čia 
aš sau taip įvardinu. 

Aš nežinau, kaip tai paaiškinti... Man 
pasakodavo, kaip smagu auginti dukreles: 
suknelėmis puošti, kasas pinti, kaip smagu, 
kai prie tavęs glaudžiasi, kaip smagu tas ir 
anas... Kol neturėjau mergaitės, aš galvoda-
vau: „Na, suknelėmis nerengiu, bet glaustis 
glaudžiasi, dovanėles dovanoja, gėlių neša... 
Tai ko man trūksta?“ Dabar susidūriau su 
visiškai kitokiu, tokiu man artimu pasaulio 
matymu. Tai smagu. Buvau išsiilgusi kitokio, 
moteriško, bendravimo. Visiškai kitoks mer-
gaitės auginimas ir augimas, kitoks pasaulio 
suvokimas ir reakcija į jį...

Atsivėrė dar kažkokie nauji klodai?
Taip. Gal aš taip ryškiai tai matau dėl to, 

kad mūsų šeimoje tiek daug vyrų. Kadangi 
ilgai buvau vienintelė tarp jų moteris, įpratau 
prie jų mąstymo būdo, išmokau kalbėti jiems 
suprantamai (šypsosi), ir staiga atsiranda 
žmogus, kalbantis mano kalba... Ir berniu-
kams labai naudinga susidurti su visiškai 
kitokiu pasaulio suvokimu ir matymu. 

Pabaigoje norėčiau paklausti apie 
Viešpatį jūsų motinystėje. 

Kristus atėjo į mano gyvenimą anksčiau, 
nei vyras ir vaikai, ir visoje mano motinystėje 
Jis yra svarbiausia figūra, kuri lydi nuo pat 
pačios pradžios – nuo vaikelio užsimezgimo, 
gimdymo, o vėliau ir  auginimo metu. Jis buvo 
su manimi mano baimėse ir sunkumuose: 
kas jeigu gims nesveikas kūdikis? Ar pasveiks 
mažylis? Kodėl jis nenori klausyti? Kodėl 
jis užsivėrė? Kodėl jo širdis taip sukietėjo? 
Išmokau patikėti, kad Jis man neduos dau-
giau, nei pajėgsiu pakelti. Mes galime daug 
ką pakelti, jeigu matome prasmę. Bet kartais 
prasmės tame, kas vyksta, nematome, o Jis 
vis tiek yra šalia mūsų skausme ar kančioje. 
Iš kitos pusės per motinystę pati daug giliau 
pažinau savo, o taip pat ir Kristaus širdį, Tėvo 
širdį. Motinystė – tai didžiulė nusižeminimo 
mokykla, nes vis labiau pažįsti savo silpnumą, 
išdidumą, o tuo pat metu Kristus tau deda 
karūną. Nepaminėjau džiaugsmo, kurio mo-
tinystėje daug, bet skausme labiau artiniesi 
prie Kristaus, tiesiog apkabini Jį.

Kas jums šiandien yra motinystė? 
Dabar motinystę suprantu kaip garbę –  

man buvo ir yra suteikta garbė auginti vaikus. 
Kiekvienas vaikas, tas nepakartojamas vaikas, 
kuris buvo man patikėtas, nepaprastai mane 
praturtino, palaimino ir tai tęsiasi iki dabar. 
Kažkada aš vedžiau Šventojo Rašto studijas 
moterims, kurioms buvo per 50 metų, ir 
kalbėjome tema „Jeigu aš galėčiau ką nors 
savo praeityje pakeisti, ką keisčiau?“ Visos 
moterys, be išimties, pasakė, kad būtų tu-
rėjusios daugiau vaikų. Tai buvo sėkmingos 
moterys, padariusios karjerą, pasistačiusios 
namus ir sodybas... Aš žiūrėjau į jų gyvenimą 
ir stebėjausi – jos buvo tokios gražios ir viskas 
jų gyvenime atrodė taip gražu. Jos augino po 
vieną du vaikus. Bet būtent jos pasakė, kad 
būtų mažiau skyrusios laiko karjerai, mažiau 
užsiiminėjusios tais darbais, mažiau reikšmės 
jiems suteikusios, bet būtų gimdžiusios vai-
kus. Man tai labai įkrito į širdį ir aš pagalvojau: 
„Aš nenoriu dėl to gailėtis...“

O kokios jūsų svajonės?
Visa mūsų šeima turi slaptą svajonę – 

kad žuvys dainuotų (šypsosi). O jei rimtai, 
tai trokštu, kad kiekvienas vaikas asmeniškai 
atrastų ryšį su Kristumi; kad šeima susi-
rinktų ir dažniau pabūtų kartu. Noriu, kad 
kiekvienas būtų drąsus eiti Dievo pašaukimo 
keliu. Kad pati dar asmeniškiau, dar giliau 
pažinčiau Kristų, ne įsivaizduojamą, o tikrą, 
ir kad Jis mane naudotų.

Labai dėkoju, Diana, už nuostabų pokalbį.   

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Daug džiaugsmo šeimai suteikė ir 
jauniausioji dukrelė.
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Esu druskininkietis – Druskininkuose 
gimiau ir užaugau. Gimiau prie Nemuno 
upės, prie tos pačios upės ir tebegyvenu. Nuo 
vaikystės daug laiko praleisdavau gamtoje, 
turėjau daug draugų, tačiau, prisimenu, 
labai mėgdavau pabūti ir vienas. Tėvai daug 
dirbo, todėl nevaržomai galėjau mėgautis 
gyvenimu. 

Kartais tėtis nusivesdavo mane į savo 
darbą – meno gaminių įmonę „Ūla“. Ten 
stebėdavau palinkusius prie stalų meistrus, 
kurių darbas tuo metu man atrodė nuobo-
dus ir neįdomus. Bet taip mąsčiau tik tol, 
kol nepabandžiau pats savo rankomis ką 
nors sukurti. Pirmasis mano darbas buvo 
iš sąvaržėlių sulituota maža mašinytė.

Juvelyru dirbu jau 25 metus. Atrodytų, 
per tiek laiko visko galima išmokti, tačiau 
dar labai norėčiau kur pasitobulinti. Prieš 15 
metų atidariau savo dirbtuves. Čia darbuo-
juosi ne vienas – kartais priimu studentus 
pasitobulinti ir pasiruošti diplominiam 
darbui. 

Mados keičiasi. Kintant madai, atsiran-
da ir naujų technologijų, kurioms perprasti 
reikia daug laiko ir eksperimentų. Be abejo, 
yra ir itin sudėtingų technologijų ypač su-
dėtingiems darbams atlikti, – kai kurioms 
iš jų galbūt ir gyvenimo neužtektų. 

Giedrius  Bocisas:   
„Gyvenu  savo  

svajonėje...“

Mąstydama apie kūrybos puslapį ir ką dar būtų ga-
lima pakalbinti, labai norėjau pakalbinti ir brolius 
Kristuje. Prisiminiau, kad tiek aš, tiek mano draugės 
kartais pasipuošiame vieno tikinčio juvelyro dirbi-
niais. Tad su malonumu pristatome juvelyrą Giedrių 
Bocisą iš Druskininkų. 
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Mane labiausiai žavi rankų darbas: nuo 
eskizo sukūrimo iki galutinio apdirbimo. Per 
dieną sau ir savo kolegoms darbe sukuriu 
keletą naujų, niekur nematytų papuošalų. 
Labai gerai suprantu, kad gražiausi darbai 
jau sukurti. Aš tiesiog stengiuosi ir trokštu 
prisiliesti prie meno, kurdamas grožį taip, 
kaip aš jį suprantu. Sąmoningai nesidairau į 
svetimus darbus, kad tai manęs nenukreiptų 
nuo mano vaizduotės. 

Kūryba yra didžioji ir man labai brangi 
gyvenimo dalis. Kurdamas ieškau nuotaikos, 
bandau atrasti naują grožį, laužyti nusisto-
vėjusius standartus. Kadaise, kai dar dirbau 
vienoje privačioje įmonėje, man dažnai 
sakydavo: „Bet juk taip niekas nedaro...“ 

Labiausiai patinka kurti modeliuojant 
sidabrą su auksu, inkrustuojant papuošalą 
įvairių spalvų akmenukais. Didžiausią pasi-
tenkinimą teikia žaismingi ir nestandartiniai 
papuošalai. Esu sukūręs ir pagaminęs keletą 
karūnų gražuolių konkursams. Tai taip pat 
labai kruopštus ir įdomus darbas.

Na o neseniai sukūriau Reformacijos 
500-osioms metinėms skirtą jubiliejinę 
dekoratyvinę monetą. Tiesiog mąsčiau 
apie jubiliejinius Reformacijos metus ir 
atėjo noras kuo nors prisidėti. Ne iškart, bet 

mintis nusileido spontaniškai – pamaniau, 
kad galėčiau pasitarnauti tuo, ką sugebu, ką 
moku geriausiai. Suprantu, kad būtent šie 
metai yra puiki proga prisidėti prie Refor-
macijos sklaidos, todėl sukūriau nedidelę 
monetą, kurios averso pusėje pažymėtos 
Reformacijos 500-osios metinės, o reverso 
pusėje norėjosi užfiksuoti reformatoriaus 
Martyno Liuterio pirmuosius žodžius, 
ištartus pradedant gynybos kalbą, – „Iš 
meilės tiesai“. Šiek tiek ilgiau užtrukau kur-
damas logotipą averso pusėje, mat norėjosi, 
kad kryžius ir širdis gražiai atrodytų monetai 
esant bet kokioje padėtyje. Nežinau, ar dar 
yra sukurta moneta šiai progai pažymėti, bet 
pagalvojau, kad tai puiki proga Reformacijos 
jubiliejui paminėti ir taip skleisti jos žinią. 

Nukelta į 18 p.
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Šias monetas galima tiesiog nešiotis kišenėje, bet jos pritai-
kytos ir segtis į atlapą, kabinti ant kaklo ar nešioti ant rankos su 
odine virvele – kaip apyrankę. Didžioji jų dalis yra pagamintos iš 
sidabro, bet yra ir pasidabruotų, ir žalvarinių. Gaminamos jos ne 
kalimo būdu, bet kur kas sudėtingiau – jos liejamos.

Tikiu, kad dovaną kurti esu gavęs iš Dievo, kuris vėl ir vėl 
atnaujina mano fantazijas. Kiekvieną dieną pradedu ir baigiu 
trumpa malda ir dėkojimu. Žinoma, kartais pasitaiko ir kūrybinių 
krizių, kai nesinori kurti, tuomet tiesiog dirbu buitinius darbus. 
Bet tokie etapai greitai praeina.

Dar turiu didelę silpnybę akmenims ir mineralams. Ne vieną 
dešimtį kartų esu pirkęs jų už paskutinius pinigus, ir net išleidęs 
visus turėtus pinigus dažnai gailiuosi, kad nusipirkau jų per mažai... 
Man patinka skirtingi atspalviai, taip pat stengiuosi įtikti savo 
klientams ir pasiūlyti jiems kokybiškus, įvairių atspalvių minera-
lus. Be abejo, šiuo laiku sunku įtikti užsakovams, ypač atliekant 
sudėtingesnius užsakymus, nors kuo darbai sudėtingesni, tuo 
man įdomiau. 

Šiuo metu atvirai galiu pasakyti, kad gyvenu savo svajonėje. 
Ryte pakilęs skubu į darbą, nes noriu ką nors naujo atrasti, ką nors 
naujo sukurti, o po pietų jau laukiu, kada galėsiu grįžti į namus, 
prie Nemuno upės, kur manęs laukia žmona, dvi dukros ir sūnus. 

Šių metų mados tendencijos yra įvairiaspalviai akmenukai, 
inkrustuoti į „lengvus“, lengvumo pojūtį sukuriančius papuošalus. 
Po ilgą laiką vyravusių grubiai apdirbtų paviršių, dabar dažniau 
besirenkami grakštūs ir elegantiški papuošalai. Nuo apvalių ar 
ovalo formos papuošalų, pereinama prie dinamiškų, pailgų ir 
neįprastos formos gaminių. Labai madinga derinti perlus su ryš-
kiaspalviais smaragdais, rubinais ar safyrais – tai ir atrodo skoningai.  

Atkelta iš 17 p.
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Taip pat sulaukiu nemažai pageidavimų derinti sidabrą su auksu, 
nenaudojant akmenukų ar mineralų, – tauraus metalo detalės ant 
matinio ažūrinio paviršiaus sukuria tamsoje šviečiančių dalelių 
įspūdį. Nedrąsiai, bet pamažu vis dažniau moterys renkasi asime-
trinius auskarus, kai gaminami tos pačios stilistikos, bet skirtingų 
dydžių – tarkim, vienas prie ausies prigludęs, o kitas kabantis 
auskaras. Dar vienas ryškesnis šių metų bruožas – prabangūs pa-
puošalai, pagaminti auksą derinant su sidabru, kabinami ant odos. 

Tėčio darbo vietoje kartais šeimininkauja ir vaikai
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bažnyčia yra tokia svarbi Dievui, ji turėtų 
būti svarbi ir mums. 

Vietinė bažnyčia yra vieta, kurioje ti-
kintysis auga. Būtent vietinėje bažnyčioje 
krikščionys susipažįsta su krikščioniškuoju 
mokymu, yra ugdomi, pataisomi ir lavinami 
gyventi teisiai: Ir Jis paskyrė vienus apašta-
lais, kitus pranašais, evangelistais, ganyto-
jais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius 
tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, 
kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir 

Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime 
iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko (Ef 4, 
11–13). Vietinė bažnyčia suteikia tokias 
galimybes augti, kurių niekur kitur nerasi. 
McConnellis sako: „Žmonės nori susiburti 
ir ko nors kartu siekti, – tokias galimybes ir 
gali suteikti vietinė bažnyčia. Dažnai į mūsų 
duris pasibels žmonių, kurie yra girdėję 
Evangeliją tik iš kokio nors tarpbažnytinio 
tarnavimo. Deja, beveik visada jiems trūks 
biblinio pažinimo ir ne visada jie elgsis 
krikščioniškai. Be vietinės bažnyčios, pa-
sišventusios kantriai juos mokyti ir lavinti, 
šie žmonės ilgą laiką tiesiog stovės vietoje. 
Jei norime tapti panašūs į Kristų, mums 
visiems reikalinga vietinė bažnyčia.

Tikintieji turėtų paklusti vietinės baž-
nyčios dvasinei valdžiai. Žmonių patirtys 

20          Dvasingumas

Besiruošdamas Dievo garbinimui kitą 
rytą, susimąsčiau apie vietinę bažnyčią: kas 
yra bažnyčia? Kodėl Dievas pašaukė mus 
į šias mažytes bendruomenes? Ar iš tiesų 
vietinė bažnyčia yra tokia svarbi? 

Taip! Vietinė bažnyčia yra svarbi. Vie-
tinė bažnyčia – viena svarbiausių Dievo 
plano jo žmonėms dalių. Knygos „Bažnyčia 
sudėtingose vietovėse“ (Church in Hard Pla-
ces) autoriai Mezas McConnellis ir Mike'as 
McKinley nurodo kelias priežastis, kodėl 
vietinė bažnyčia yra svarbi.

Per vietinę bažnyčią Dievas numatė 
įvykdyti savo misiją pasaulyje. Būtent per 
vietinę bažnyčią Dievas nori apreikšti save. 
Jokia pasaulio evangelizavimo strategija 
ar tarnavimas nėra svarbesni už vietinę 
bažnyčią. Įdomu pastebėti, jog apaštalas 
Paulius manė atlikęs savo tarnystę kokiame 
nors regione ne tada, kai Evangeliją išgir-
do visi ten gyvenantys žmonės, bet tada, 
kai ten buvo įkuriama bažnyčia (žr. Rom 
15, 17–21). Paulius žinojo, jog būtent per 
bažnyčią Evangelija pasieks visus kaimynys-
tėje gyvenančius žmones. Vietinė bažnyčia 
skelbia Evangeliją savo apylinkėse. Bažnyčia 
yra Dievo planas, tai – Dievo misija.

Dievui rūpi vietinė bažnyčia, todėl ji 
turėtų rūpėti ir mums. Bažnyčia yra Jėzaus 
Kūnas žemėje: o Jį patį pastatė viršum visko, 
kad būtų galva bažnyčios, kuri yra Jo kū-
nas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo 
(Ef 1, 22–23). Ir šią Bažnyčią sudaro patys 
įvairiausi žmonės. Mes visi kartu žemėje 
per vietinį tikinčiųjų kūną atstovaujame 
Kristui. Štai kodėl Bažnyčia yra tokia svarbi 
Dievo tikslams ir yra naudinga aplinkiniam 
pasauliui – net ir šiandien, vis labiau susi-
priešinančioje kultūroje. 

Bažnyčia egzistuoja Dievo šlovei ir uni-
kaliu būdu Dievo šlovę išreiškia. Bažnyčia 
yra pastatyta dėl Jėzaus, Jėzus ją stato ir Jėzus 
yra jos pamatas. Neįmanoma suvokti, kaip 
galima atskirti Jėzų nuo vietinės bažnyčios. 
Jeigu Evangelija yra deimantas didžiajame 
Dievo išgelbėjimo plane, tai Bažnyčia yra 
jį įtveriantis apkaustas, palaikantis ir paro-
dantis jį pasauliui geriausioje šviesoje. Jei 

TIM CHALLIES     

Kodėl  vietinė  
bažnyčia  yra  svarbi? 

gyvenime labai skirtingos, tad kai kuriems 
jų nėra paprasta paklusti valdžiai. Mezas 
McConnellis tai patvirtina, sakydamas, 
kad kai kurie tikintieji nepriima pastabų 
ir kritikos iš valdžią ir autoritetą turinčių 
žmonių. Tačiau šią nuostatą reikėtų kuo 
greičiau keisti. Dievas kviečia krikščionis 
paklusti dvasinei valdžiai vietinėje bažny-
čioje: Klausykite savo vadovų ir būkite jiems 
atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami 
atsakingi už jas; jie tai tedaro su džiaugsmu, o 
ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga 
(Hbr 13, 17). Visi tikintieji yra pašaukti 
Dievo pavesti save vyresniųjų rūpesčiui 
ir priežiūrai. Jokių autoritetų nepaisanti 
kultūra turėtų pamatyti sveiką vadovavimo 
ir paklusnumo modelį. Ir tas modelis yra 
matomas būtent vietinėje bažnyčioje. 

Vietinė bažnyčia yra geriausia vieta 
puoselėti dvasine atsiskaitomybe paremtus 
santykius. Manau, daugeliui iš jūsų teko 
susidurti su žmonėmis, manančiais, jog yra 
pašaukti tarnauti ar net tarnavo kokiame 
nors tarnavime, nors jų pačių gyvenime 
buvo betvarkė. Taip vyksta ten, kur žmo-
nės neturi tinkamų dvasine atsiskaitomybe 
grįstų santykių. Dvasinė atsiskaitomybė ir 
disciplina reikalinga visiems krikščionims, 
ir tai suteikia būtent vietinė bažnyčia. Ji 
nebeleidžia klaidžioti. Ji sukuria aplinką, 
tinkamą padrąsinti ir pataisyti. Būtent vie-
tinėje bendruomenėje sužadinama meilė 
vienas kitam bei geri darbai.

Vietinėje bažnyčioje puoselėjamas bib- 
linis požiūris į discipliną. Disciplinuoti neklus-
nius ar maištaujančius krikščionis – vietinės 
bažnyčios uždavinys. Tai sudėtingas siekinys, 
tačiau ši funkcija patikėta būtent bažnyčiai 
kaip priemonė, atskleidžianti giliausią meilę 
ir rūpestį dvasine tikinčiųjų būkle. Evange-
lijoje pagal Matą skaitome: Jei tavo brolis 
tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę 
prie keturių akių. Jeigu jis paklausys tavęs, tu 
laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasi-
imk su savimi dar vieną ar du, kad ‘dviejų ar 
trijų liudytojų parodymais būtų patvirtintas 
kiekvienas žodis’. Jeigu jis jų nepaklausytų, pra-
nešk bažnyčiai. O jei neklausys nė bažnyčios, 
tebūna jis tau kaip pagonis ir muitininkas (Mt 
18, 15–17). Disciplina yra viena iš svarbiausių 
bažnyčios funkcijų. 

Taigi, ruošdamiesi rytoj garbinti Dievą, 
pamąstykite apie Jo gailestingumą ir ma-
lonę, kurią Jis parodė nukreipdamas mus į 
vietinę bažnyčią.  

http://www.challies.com 
vertė Lina Tamonytė
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Mūsų dirglumas, mūsų 
susierzinimas niekada 
neturi šaknų teisumo 
dirvoje. Jis sudygsta 
savanaudiškumo dirvoje.

„

“
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Sekmadienio rytas. Mūsų šeima ruo-
šiasi į bažnyčią. Vaikai pradeda tartis, kur 
važiuodami jie sėdės. Iš mano lūpų griežtu 
tonu nuskamba: „Baikite peštis. Lipkite į 
mašiną ir sėskit į vietas!“

Šeštadienio rytas. Šeimos darbų sąrašas 
ilgas, ir mano susierzinimas auga, nes vargu 
ar spėsime padaryti tai, ką reikia. Pavirstu 
kariškiu ir imu dalyti griežtus įsakymus. 
Darbai padaryti, bet mano tonas šeimos 
narių atžvilgiu šiurkštus.

Eilinis vakaras, 21 valanda. Įeinu į vaikų 
kambarį palinkėti jiems labos nakties ir ran-
du ant žemės dar besimėtančius drabužius 
ir žaislus. Suplojęs rankomis greitai ištariu: 
„Nagi, kelkitės ir susitvarkykit. Jau anksčiau 
jums buvo liepta susitvarkyti.“ Nieko pa-
našaus į taikų palinkėjimą ramiai miegoti.

Susierzinimas. Aš jam pasiduodu per 
dažnai. Laikas rimčiau pažiūrėti į šią nuo-
dėmę ir ją nusimesti, kaip ir ragina Laiško 
hebrajams autorius: Todėl ir mes, tokio dide-
lio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime 
visus apsunkinimus bei lengvai apraizgan-
čią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums 
paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų 
tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų (Hbr 
12, 1–2). Kiekvieną kartą, kai susierzinu, 
užsikraunu sau išdidaus savanaudiškumo ir 
subjurusių santykių naštą. Kai savo susier-
zinimą perduodu ir kitiems, tai ima varginti 
ir juos, nes mano šiurkštūs žodžiai sužadina 
jų pyktį: Švelnus atsakymas nuramina pyktį, 
aštrūs žodžiai sukelia rūstybę (Pat 15, 1).

Ar Dievas susierzina?
Dažnai savo susierzinimą mes linkę 

pateisinti ir kaltiname dėl jo ką nors kitą. 
Mes bandome save (ir kitus) įtikinti, kad jie 
mus erzina. Jei kiti žmonės elgtųsi kitaip, 
mes nesusierzintume. Taip pat dėl savo 
dirglumo dažnai kaltiname nuovargį, ligą ar 
stresą. Tačiau Paulius susierzinimą vadina 
širdies liga, negebėjimu mylėti. Meilė kantri 
ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir 
neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško 
savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto 
piktai (1 Kor 13, 4–5).

JON BLOOM

Nusimeskime  
susierzinimo  naštą

Pažvelkime giliau. Paulius čia pavartoja 
graikišką žodį paroxyno, kurį mes verčiame 
„suerzinti, pasiduoti piktumui“, tačiau jis 
gali būti verčiamas ir žodžiais „gundyti“, 
„uždegti“, „kurstyti“. Šis graikų kalbos žo-
dis vartotas ir Senajame Testamente: Todėl 
Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Jo tautą. Jis 
pakėlė savo ranką ir ištiko juos (Iz 5, 25). 
Jeigu meilė (agape) nepasiduoda piktumui 
(1 Kor 13, 5), o Dievas yra meilė (1 Jn 4, 8), 
ar gali Dievas užsirūstinti?

Atsakymas toks: apaštalas Paulius kalba 
apie kai ką kita. Jis (ir mes) žino, kad kartais 
pyktis kyla ir dėl teisingų priežasčių, dėl 
rūpesčio ir meilės. 1 Kor 13, 5 Paulius kalba 
apie staigų užsidegimą pykčiu. Štai kodėl 
vieni vertėjai čia vartoja žodį „susierzinti“, 
o kiti – „lengvai išprovokuoti“.

Dievas nėra karštakošis, Jis rūstauja, 
bet ne dėl menkniekių. Išėjimo knygoje 
skaitome: Viešpats praėjo pro jį ir paskelbė: 
„Viešpats, Viešpats Dievas, gailestingas ir 
maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei 
tiesos“ (Iš 34, 6). Jis rūstauja, bet niekada 
nesusierzina. Jis pyksta, kai niekinama ar 
pažeidžiama Jo švento teisumo šlovė ar 
teisingumas. Jo pyktis labiausiai sukrečiantis 
ir bauginantis dalykas, kokį tik žmogus 
gali patirti, bet tai visada apgalvota ir pa-
matuota. Tad mes, taip pat kaip ir Dievas, 
turime būti lėti pykti (Jok 1, 19). Rūstaukite 
ir nenusidėkite, – ragina apaštalas Paulius 
Laiške efeziečiams (Ef 4, 26).

Susierzinimo 
savanaudiškumas 
Mūsų dirglumas, mūsų susierzinimas 

niekada neturi šaknų teisumo dirvoje. Jis 
sudygsta savanaudiškumo dirvoje ir auga 
greitai kaip piktžolė. Mes suirztame ir esame 
išprovokuojami ne tada, kai paniekina-
mas Dievo teisumas, bet kai neišpildomi 
ar atidedami mūsų norai. Viskas vyksta 
maždaug taip:

Esu pavargęs ir noriu poilsio, bet kai 
negaliu pailsėti, kai kas nors sudrumsčia 
mano ramybės valandą, aš susierzinu.

Kai aš sergu ar kenčiu skausmą, noriu 
palengvėjimo, kai jo nėra – susierzinu.

Kai aš dėl ko nors susirūpinęs, noriu 
sutelkti savo dėmesį, ir jei man kas sutrukdo –  
susierzinu.

Jei aš kur vėluoju, nenoriu pasirodyti 
nerūpestingas, bet kai tai nepavyksta – su-
sierzinu.

Kai aš nusivylęs, noriu, kad mano troš-
kimai būtų išpildyti, bet jei to, ko noriu, ne-
ganu – suirztu.

Kai bijau, noriu išvengti pavojaus, bet 
jei nepavyksta – susierzinu.

Kai nesu dėl ko nors užtikrintas, noriu 
tikrumo, pageidautina džiugaus, bet jei to 
nepasiekiu – suirztu.

Kai mėgaujuosi kokia veikla, noriu 
tai tęsti, kol atliksiu darbą iki galo, bet 
jei ta veikla kaip nors pertraukiama, aš 
susierzinu.

Susierzinimas yra neteisingas pyktis. 
Tai – savanaudiškas atsakas į kliūtis mūsų 
troškimams išsipildyti. Tai, ko mes trokšta-
me, gali būti nenuodėminga, bet savanau-
diška reakcija į tai, kad troškimai vėluoja 
ar neišsipildo, rodo nepasitikėjimą Dievu 
ir dažnai baigiasi tuo, kad mes nerodome 
meilės ir nepatarnaujame kitam žmogui. 
Pasitikėkite Juo, žmonės, visais laikais! Iš-
liekite Jo akivaizdoje savo širdį. Dievas yra 
mums apsauga (Ps 62, 8).

Jėzus mirė ne dėl mūsų punktualumo, 
žemiškos reputacijos, patogumų ar laisva-
laikio. Jis mirė už sielas. Panašu, kad sielos, 
dėl kurių mes susierziname, Dievui yra 
daug brangesnės negu tie dalykai, kurių 
mes trokštame. Jei mes dėl ko nors suirz-
tame, mes užtraukiame Dievui, pagal kurio 
atvaizdą tas žmogus sukurtas, nešlovę. Yra 
metas apsvarstytam, pamatuotam, teisingam 
pykčiui, mylint ir rūpinantis brangiomis, 
bet nuodėmingomis sielomis, tačiau susi-
erzinimui tinkamo laiko nėra. Meilė nėra 
irzli, ji kantri.
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Dariau, 2001 m. jūs su šeima išvyko-
te iš Vilniaus gyventi į Šiaurės Lietuvos 
miestelį Uteną. Gal gali papasakoti, ko-
dėl taip nusprendėte? Kaip tapai Utenos 
evangelinės bažnyčios pastoriumi?

Kai mes su Ina susituokėme, kurį laiką 
gyvenome Vilniaus rajone, Skaidiškėse. 
Aš dirbau Žemėtvarkos institute, buvau 
matininkas. Mano kadastrinė vietovė buvo 
Ignalinos rajone – Dūkšte. Ten važiuoda-
vau žemės matuoti. Apie 1998–1999 me-
tus susipažinau su Dūkšte gyvenančiais 
tikinčiaisiais – Valdu ir Dalia Macijauskais. 
Dūminėje pirtelėje mes drauge melsdavome 
prabudimo. Taip gimė troškimas išvažiuoti 
gyventi į Dūkštą. Kalbinau Iną, bet ji, gimusi 
ir augusi Vilniuje, niekur iš sostinės važiuoti 
nenorėjo. Tad tą klausimą atidėjome. Tačiau 
po kurio laiko Dievas jos paklausė: „Aš dėl 
tavęs Dangų palikau, o tu dėl manęs negali 
palikti Vilniaus?“ Tuomet ji sutiko išvažiuoti. 
Dūkšte mes gyvenome 1,5 metų. Vėliau su-
pratome, kad laikas keltis į Uteną. Biblijoje 
aprašyta, kaip Gideonas tiesdavo vilnas, taip 
aš irgi klausiau, ar tikrai mums vykti į Uteną, 
o gal grįžti į Vilnių ar vykti kažkur kitur? 
Mes supratome, kad visgi turime važiuoti 
į Uteną. Taip joje ir atsidūrėme.

Į Uteną atvažiavome kaip vaikų tar-
nautojai. Baigę Tarnystės mokyklą su Ina 
nusprendėme važiuoti ten, kur bus poreikis. 
Sužinojome, kad Utenoje reikalingi vaikų 
tarnautojai, tad reaguodami į tą poreikį ir 
atvykome čia.

Kaip jums sekėsi?

Buvo kiek netikėta, kad vietinė ben-
druomenė mus labai šiltai priėmė. Vienos 
sesės brolis išnuomojo mums trijų kambarių 
butą (nes buvome jau šeima su vaikais), 
bažnyčios žmonės padėjo sunešti daiktus 
į ketvirtą aukštą, sutvarkyti namus...

Kiek pamenu, atvažiavome į Uteną 2001 
metų sausio mėnesį, o balandžio mėnesį 
mane jau paskyrė Utenos bažnyčios vyres-

Netikėta  tarnystė
Artėjant Motinos dienai Ina Venslovienė pasidalino netikėta svajone –  
noru patarnauti besilaukiančioms moterims. Ji lanko kursus ir netru-
kus ruošiasi tapti dula. Tad šiandien kalbiname penkis vaikus augi-
nančią pastoriaus Dariaus ir Inos Venslovų šeimą, kuriuos meilė Kristui 
įkvėpė tarnauti žmonėms ne tik mažo miestelio bažnyčioje, bet ir už 
jos ribų.

niuoju. Anksčiau buvusi vyresnioji tuo metu 
laukėsi vaikelio, tad tarnystę paliko. Mano 
paskyrimas vyresniuoju buvo netikėtas ir 
neplanuotas...

Kaip klostėsi ši netikėta tarnystė?
Jautėme tikrai didelę Dievo malonę 

ir pagalbą. Atrodo, nei tikinčiųjų ganymo 
patirties neturėjau, nei didelio teologinio 
išprusimo... Buvo tik didelė meilė Kristui, 
pasišventimas ir meilė žmonėms. Tai ir 
padėjo bendrauti, tarnauti.

Kokio dydžio bendruomenė tuo metu 
buvo Utenoje?

Panašiai kaip ir dabar – apie 20 žmonių. 

Mažo miestelio bažnyčia skiriasi nuo 
didesnės bažnyčios. Kas jai buvo būdinga, 
kai jūs įsiliejote, ir kokia ji yra šiandien?

Šioje bendruomenėje mes jau 17 metų. 
Susirinkimai tuo metu vyko ne tik sekma-
dieniais, bet ir trečiadieniais, dar būdavo 
ir namų grupelė. Dabar tokių bažnytinių 
tarnavimų yra perpus mažiau. Žmonės 
draugiški, mėgdavo švęsti – švęsdavome 
gimtadienius, galėdavome šokti, bendrauti 
per naktį... Sakyčiau, tai buvo šokanti, šven-
čianti bendruomenė. 

Dabar bendruomenė pasikeitusi. Baž-
nyčios sudėtis pasikeitė apie 70 proc.: kelios 
šeimos emigravo į užsienį, prisijungė kiti 
žmonės. Visi subrendome...

Jūsų pačių šeima didelė – auginate 
5 vaikus. Kaip jūs mažame miestelyje 
išgyvenate? Dariau, papasakok apie jūsų 
kasdienybę.

Pragyvenimo klausimas buvo labai 
svarbus nuo pat atvykimo. Kadangi turi-
me daug vaikų, tad ir poreikiai nemaži. Kai 
tik atvažiavome, baigėsi Inos motinystės 
atostogos, tad ji dirbo „Sodroje“. Aš turiu ir 
žemėtvarkininko, ir miškininko kvalifika-
ciją. Ketinau dirbti miškininku, bet gavau 
žodį iš Laiško Timotiejui: „Visiškai atsidėk 

šitam darbui. Tobulinkis, mokykis ir atsidėk 
Dievo tarnystei.“ Mes su Ina pakalbėjome 
ir sutarėme, kad aš atsiduodu bažnyčios 
darbui, o ji dirbs – kaip nors išgyvensime. Ir 
kiek čia gyvenu, kitos pastovios darbo vietos, 
be bažnyčios, neturėjau, bet praktiškai tai 
vienur, tai kitur šiek tiek padirbu. Visą šį 
laiką esu ieškojimuose. Tai mane vargina, 
emociškai ir dvasiškai išbalansuoja... Nes 
visgi finansinė atsakomybė už šeimą guli 
ant vyro pečių. 

Tiesa, per tuos metus kolegijoje įgijau 
socialinio pedagogo specialybę ir keletą 
metų dirbau vaikų globos namuose. Kai 
juos uždarė, aš vėl likau be darbo... Dabar 
ne tik tarnauju kaip pastorius, bet dar šiek 
tiek uždarbiauju. Ši pusė yra sunki. 

Turbūt mažame miestelyje sunkiau 
rasti darbą. Be to, turbūt nelengva išgy-
venti ir pačiai evangelinei bažnyčiai...

Žinoma, klimatas mažuose miesteliuose 
kitoks... Nors Utena – ne kaimas, bet ir ne 
didelis miestas. Per 10–15 minučių gali 
pasiekti bet kurią miesto vietą. 

Kalbant apie evangelinės bažnyčios 
išgyvenimą, manau, visuose miesteliuo-
se tokioms bažnyčioms buvo klijuojamos 
sektos etiketės, bet dabar mieste mus jau 
priima, žino, kad mes esame, pripažįsta. 
Palaikome draugiškus ryšius su baptistų 
bendruomene, nors ji ir labai konservatyvi. 
Gyvename katalikiškame krašte, tad pa-
laikome ryšius ir su katalikais. Pavyzdžiui, 
dabar mūsų susirinkimai vyksta Parapijos 
namuose. Klebonas iki rudens leido mums 
rengti susirinkimus jų Parapijos namuose. 
Stengiamės bendrauti, būti atviri. 

Patys turite nemažai vaikų, bet pade-
date ir kitiems. Ką galėtum papasakoti 
apie socialinę veiklą? 

Mes globojome vieną mergaitę iš Di-
džiasalio vaikų globos namų, su kuria susi-
pažinome dar Dūkšte. Ji kurį laiką augo pas 
mus, paskui išvažiavo į Vilnių, bet dabar su-
grįžo į Uteną, čia sukūrė šeimą. Ji gerbia mus 
kaip tėvus, palaikome draugiškus ryšius.

Kai dirbau vaikų globos namuose, 
buvome laikinai globai paėmę dar vieną 
mergaitę – galvojome net šeimyną steigti, 
bet, deja, trūksta gyvenamojo ploto... Mes su 
Ina baigėme įvaikinimo kursus, globojome 
tą mergaitę iki įvaikinimo. Džiaugiamės, 
kad ją ir dar dvi jos seseris įsivaikino šeima 
iš Naujosios Zelandijos. 

Šiuo metu mes su Ina lankome Šeimos 
saviugdos centre vykdomą programą „Ben-
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drakeleiviai“ – mokomės padėti žmonėms, 
kurie išgyvena skyrybų krizę. Tie žmonės 
patiria labai stiprius jausmus: kaltę, neapy-
kantą, gėdą... Jie patyrę daug neigiamų išgy-
venimų, sudužę... Taip mes įeiname į tokių 
žmonių ratą. Bandome mokytis įsiklausyti, 
išgirsti žmogų, būti kartu – tai labai svarbu. 
Ši patirtis reikalinga ir bendruomenei, ir 
apskritai visai mūsų visuomenei.

Norime baigti minėtus kursus ir patys 
burti savipagalbos grupes skyrybas patyru-
siems žmonėms. O Ina pildo savo svajonę –  
gilinasi į nėštumo, žindymo klausimus, 
dulos tarnystę. Ji nori patarnauti besilau-
kiančioms moterims ar ką tik vaikelio susi-
laukusioms mamytėms. Jai tai įdomu, turi 
bendraminčių, tad ir Utenoje organizuoja 
įvairius mokymus, susitikimus. 

Jau kurį laiką svajoju apie šeimos centrą, 
nes tokio Utenoje nėra. Anksčiau rengda-
vome renginius šeimoms – organizavome 
vaizdo kursus „Per juokus į geresnę san-
tuoką“ ir kt. Poreikis tikrai yra. 

Kokio amžiaus jūsų vaikai?

Vyriausias sūnus šįmet baigs KTU gim-
naziją Kaune, norėtų studijuoti Anglijoje. 
Kiti du mokosi gimnazijoje, jaunesnė dukra 
penktokė, o sūnus rudenį eis į pirmą klasę. 

Mes visi jau mobilūs ir savarankiški. Iššūkis –  
bendrauti, išgirsti vaikus, parodyti jiems 
meilę... Visi labai skirtingi. Vienam dar 
pasakos reikia, o kitas jau nori automobilio... 

Dariau, kaip tu žiūri į ateitį? Kokie 
jūsų šeimos, bendruomenės ateities pla-
nai?

Pernai įkūrėme VšĮ „Santarvės namai“. 
Norime, kad tai būtų šeimos centras: čia 
būtų teikiama pagalba besilaukiančioms ir 
vaikučių susilaukusioms moterims, dienos 
centras, pagalba šeimoms, išgyvenančioms 
krizes – norisi būti bendrakeleiviu tokiems 
žmonėms, padėti gydyti jų širdies žaizdas... 

Pats esu pasirinkimų kelyje. Šiuo metu 
viską iš naujo vertinu, keliu giluminius klau-
simus: kam aš esu pašauktas? Kiek svarbi 
ištikimybė Viešpačiui? Kiek aš pats pasi-
ruošęs aukotis? Viešpats parodė man savo 
meilę, kiek aš pasiruošęs aukotis dėl Jo?

Žmona tave palaiko, kartais išleidžia 
pabūti vienam su Viešpačiui?

Taip, mano žmona Ina tikrai yra didžioji 
mano palaikytoja. Ji mano nuodėmklausė ir 
palaikytoja. Stengiamės vienas kitą išklau-
syti, pastiprinti. Svarbu atliepti vienam kito 
dvasinius poreikius. 

  

Ina, esi baigusi medicinos studijas, su 
vyru auginate 5 vaikus. Vaikai jau paaugo, 
tad papasakok, ką šiuo metu veiki.

Man labai gaila, kad vaikai jau paaugo, 
nes vis mažiau laiko praleidžiu su jais. Mie-
liausias laikas mano gyvenime buvo tuomet, 
kai buvau vaikų priežiūros atostogose. Dau-
giau dėmesio skirdavau namams, buičiai, 
šeimai. Dabar visi nuolat bėgame: aš darbe, 
vaikai mokykloje, darželyje, treniruotėse, 
būreliuose... Kartais atrodo, kad iš mamos 
po truputį virstu „taksiste“ ir „sponsore“ 
(šypsosi). Dažniausi girdžiu prašymus: „Ar 
gali nuvežti į ... ? Ar gali duot pinigų?..“

Kita vertus, daugiau laiko dabar turiu 
kitokioms veikloms. Kiek daugiau nei prieš 
metus pradėjau telefonu ir elektroniniu paštu 
konsultuoti mamas žindymo klausimais kaip 
mama-savanorė. Turiu tikslą gauti tarptautinį 
žindymo ir laktacijos konsultanto sertifikatą 
(IBCLC), o tam reikia daug ruoštis, nes lau-
kia rimtas egzaminas, kuris dar ir nemažai 
kainuoja. Kitas mano siekinys – tapti dula, 
netrukus baigsiu dulų mokymus.

Dulos paslaugos Lietuvoje – naujovė. 
Gal galėtum papasakoti, kas yra dula? 

Inos ir Dariaus Venslovų šeima
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Kalbininkams žodis „dula“ nepriimtinas, nors man jis patin-
ka visų pirma dėl savo kilmės. Tai – graikiškas žodis, reiškiantis 
„moteris tarnaitė, vergė“. Žodžiu dulos mūsų Viešpats apibūdino 
save – kaip atėjusį patarnauti. Man žodis dula kalba apie tai, kad aš 
tarsi ištirpstu, pamirštu save ir esu šalia kitos moters, kad padėčiau, 
patarnaučiau jai. Lituanistai siūlo vartoti „gimdymo pagalbininkė“ 
arba „gimties sesuo“. Šis terminas irgi iškalbingas – tarsi jungiantis 
visų kartų moteris nuo Ievos laikų. Mes gimstame pačios, o vėliau 
gimdome pasauliui naują kartą. Ir šis ratas nesibaigia... Nuo seno 
moterys padėdavo viena kitai šio virsmo metu.

Taigi, kaip jau supratai, dulos padeda moterims pasiruošti gim-
dymui, padeda po gimdymo. Tai nėra medicininė pagalba. Matau 
čia daug sielovadinių elementų. Pirmųjų susitikimų metu gimties 
sesuo stengiasi išsiaiškinti, kaip moteris įsivaizduoja gimdymą, kas 
ją neramina ar baugina, gal pati arba savo giminėje turi ankstesnės 
neigiamos patirties. Tuomet stengiesi įkvėpti jai pasitikėjimo savimi 
ir Kūrėjo jai suteiktomis galiomis pagimdyti. Pasirengimo laikotarpiu 
dula suteikia žinių apie normalaus gimdymo eigą, pamoko būdų, kaip 
palengvinti skausmą, parodo, kaip gali padėti partneris (nebūtinai 
tai bus vyras, gal ją lydės mama, sesuo ar artima draugė); taip pat 
papasakoja apie pogimdyvinį periodą, moters kūno atsistatymą, 
žindymą, kūdikio priežiūrą. 

Jei šeima nori, dula lydi moterį į gimdymą ir būna kartu tiek, 
kiek reikia. Čia ji drąsina gimdyvę žodžiu ir žvilgsniu, liesdama ar 
masažuodama, jeigu reikia, paduoda vandens, nušluosto prakai-
tą – žodžiu, visaip saugo tą sakralią erdvę, kurioje vyksta Didysis 
Virsmas – gimimas. Kiekvieno kūdikio gimimas – tai Slėpinys ir 
šventė (šventumas, šventė, švęsti – turi tą pačią šaknį). Nė vienas 
žmogus, joks medicinos profesorius negali iš anksto pasakyti, kaip 
viskas vyks, koks žmogus gims į šį pasaulį. Už Gimties stebuklo 
stovi jėga, didesnė už žmogiškus supratimus – tai Kūrėjas. Todėl 
reikia tikėjimo, pasitikėjimo ir pasidavimo šiam procesui.

Netikėta  tarnystė Ką konkrečiai darai kaip dula?

Aš, kaip dula, žengiu tik pirmuosius žingsnius. Šiuo metu esu 
bebaigianti teorinius mokymus ir rengiuosi praktikai. Tai reiškia, 
kad esu pasirengusi savo žinias ir pagalbą teikti nemokamai. Tik 
dalyvavusi mažiausiai dviejuose gimdymuose tapsiu sertifikuota dula.

Darius minėjo, kad padėti besilaukiančioms moterims buvo 
tavo svajonė. Esi sukaupusi nemažą gyvenimo ir motinystės 
patirtį – kaip ji tau padeda auklėjant savo vaikus ir priimant į 
pasaulį kitus mažuosius? 

Man atrodo, kad šios svajonės link einu jau gerus 20 
metų. Rodos, kodėl negalėjau greičiau, – tuomet, kai dar bu-
vau jaunesnė ir turėjau daugiau jėgų? Ar ne per vėlu dabar im-
tis šios veiklos, kai baigiu jau penktą dešimtį? Suprantu, kad 
šiai tarnystei liko ne tiek jau daug laiko... Bet tikriausiai kiek- 
vienam dalykui reikia subręsti. Kai auginau mažus vaikus, jiems 
reikėjo visų mano jėgų ir meilės. 

Kalbi apie patirtį, bet man atrodo, kad aš nieko neturiu. Būti 
mama vis dar mokausi. Augant vaikams, auga ir iššūkiai. Vis dar 
mokausi priimti žmogų – didelį ar mažą – tokį, koks jis yra, su-
teikti jam erdvės, kurioje jis galėtų būti savimi, augti ir bręsti savo 
ritmu. Tai nelengva. Pagaunu save, kad kartais bandau visą savo 
gyvenimišką patirtį perduoti kitam per valandą (šypsosi). Tačiau 
tai neįmanoma, ir greičiau papiktins, nei duos naudos. 

Man vis labiau rūpi jaunos mamos. Dabar nebesu vienoje 
plokštumoje su jomis. Nežinau, kaip tai paaiškinti. Jaučiuosi tarsi 
ruoščiausi tapti mamų mama. Norisi apgaubti, apglėbti jaunąsias, 
stebėti, kaip jos klysta, kaip bręsta, ir palaikyti bei drąsinti jas...

Motinos dienos proga norėčiau padėkoti kiekvienai mamai, 
ir visų pirma savo mamai, už pasiaukojimą, už meilę, kurią davė 
ir duoda savo vaikams, už stiprybę ir viltį, kurią išsaugojo, už 
ašaras ir nemigo naktis. Už maldas ir tikėjimą. Už pagrindą po 
mūsų kojomis...

Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės jūsų šeimai bei Viešpaties 
suteiktų svajonių išsipildymo.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS 

ŠAKELĖS. KAS PASILIEKA MANYJE IR 

AŠ JAME, TAS DUODA DAUG VAISIŲ  
(Jn 15, 5).

Kviečiame prenumeruotis  

„Ganytoją“ 2017 metams!

1 mėn. – 1, 45 Eur

3 mėn. – 4, 35 Eur

6 mėn. – 8, 70 Eur

Lietuvos pašto  
skyriuose  
arba internetu  
www.prenumeruok.lt
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Buvau trisdešimt devynerių, kai mano 
duktė pradėjo lankyti darželį. Eliza labai 
džiaugėsi savo draugais, ir tai paskatino 
mane padėti prižiūrėti vaikus išvykos į mo-
liūgų lauką metu. Kol vaikai lakstė aplink, 
skubėdami sudėti žaislus ir nuo pakabų 
pasiimti paltus, šnekučiavomės su keliais 
tėvais. 

Tuomet išgirdau klausimą.
– Kaip šaunu, kad galite padėti, – pasakė 

jauna mama. – Eliza jūsų anūkė?
Smūgis kūju nebūtų skaudesnis. 
– Ne, ji mano duktė, – atsakiau šypso-

damasi, bet jaučiau kiekvieną žilą plauką ant 
savo galvos giliau įleidžiant šaknis.

Moteris susigūžė. Aš pasimuisčiau. 
Buvo baisiai nejauku. Mūsų kultūroje aš 
pralaimėjau tokią svarbią kovą prieš senatvę.

Mano sprendimas
Daugybę metų prieš sidabrui suspindint 

tarp mano kaštoninių garbanų, sąmoningai 
apsisprendžiau – plaukų nedažysiu. Tuo 
metu tarnavau bažnyčioje kaip jaunimo 
vadovė ir paaugliams nuolat kartojau: „Jūs 
esate  brangūs ir tobulai sukurti. Tik Jam 
žinomais beribiais būdais Dievas parinko 
jums figūrą, strazdanas, akių spalvą ir, žino-
ma, plaukų spalvą.“ Galvodama apie savo 
žilus plaukus supratau, kad būtų veidmai-
niška girti dieviškąjį sumanymą kiekvienam 
paaugliui, tuo pačiu metu bandant paneigti 
Jo sumanymus man. 

Prabėgo dar keleri metai. Nežinau, kada 
žilų plaukų ant mano galvos atsirado dau-
giau nei rudų, bet puikiai prisimenu, kada 
žinia apie Dievo kūrybingus sumanymus 
tapo labai asmeniška. Tai suvokiau tą dieną, 
kai gimė mano duktė, – norėjau, kad ji išties 
suvoktų savo grožį ir tobulumą Dievo akyse. 

Apsipirkinėdama didelių dydžių sky-
riuose drabužių parduotuvėse ar bandydama 
sutramdyti neklusnias garbanas, jaučiau, 
jog nepaprastai svarbu, kad mano duktė 
gerai jaustųsi savo pačios kūne. Norėjau, 

SHARON R. HOOVER

Kur  dingo  visos  
žilaplaukės  damos?

Priimti senatvę jaunystę garbinančioje kultūroje

kad ji priimtų kiekvieno sutikto žmogaus 
unikalumą, o ne bandytų kopijuoti vieną 
tobulą idealą. Supratau, kaip svarbu, kad 
aš rodyčiau pavyzdį ir įkūnyčiau šią tiesą – 
mano kūnas, įskaitant ir žilstančius plaukus, 
yra nuostabiai ir baimę keliančiai sukurtas. 

Kodėl nusprendžiau  
nedažyti plaukų
Dabar esu penkiasdešimt ketverių. 

Nežinau, ar man ant galvos dar liko rudų 
plaukų. Tačiau būdama su savo amžiaus ar 
vyresnėmis moterimis, pastebiu sumišimą 
keliančią tendenciją: daugumos mano ben-
draamžių galvas puošia geltonos, rudos arba 
raudonos „karūnos“. Paprastai kokiame 
nors susibūrime būna tik dar viena ar dvi 
moterys sidabriniais plaukais. Kur dingo 
visos žilaplaukės damos? 

Plaukų spalva – dažna moterų pokal-
bių tema. Kai kurios moterys ilgesingai ir 
nuoširdžiai giria mano žilstančias garbanas, 
bet tuoj pat paaiškina, kad joms ši spalva 
„netinka“. Jos dejuoja dėl laiko ir išlaidų, 
kurių reikalauja plaukų dažymas, tačiau ir 
toliau dažo savo plaukus. 

Moterys slepia savo žilus plaukus dėl 
daugybės skirtingų priežasčių ir aš galiu 
suprasti jų rūpesčius. 

Tas nemalonus perėjimas...  
„Norėčiau nedažyti plaukų, bet jie žyla 

labai netolygiai. Turiu niekšišką baltą sruo-
gą vidury galvos (prie smilkinių ar galvos 
šone).“

Aš suprantu! Mano galva sidabru pasi-
puošė taip pat labai netolygiai. Visų pirma 
pabalo šonuose esančios sruogos, o galvos 
vidurys nušviesėjo vėliausiai. 

Perėjimas, be jokios abejonės, gali 
būti nemalonus. Prisimenate paauglystę? 
Metamorfozė iš vaiko į jaunuolį taip pat 
nebuvo visiškai sklandus procesas. Mes 
iškentėme hormonų kaitą, kūno vystymąsi 
ir mėnesinių pradžią. Deramai susipažinti 
su „naująja savimi“ buvo varginantis darbas. 
Senatvė – dar vienas gyvenimo etapas, kai 
viskas keičiasi. Žilstantys plaukai tėra viena 
perėjimo į menopauzę dalis. Kinta hormonų 
veikla, medžiagų apykaita, keičiasi ir figūra. 
Mes ir vėl turime susipažinti su savimi iš 
naujo – ir priimti save iš naujo. 

Mano darbas
„Aš vis dar einu į darbą. Vyrams pražilti 

nėra nieko baisaus – jie atrodo autoritetin-
gi. Tačiau mes, moterys, tiesiog atrodome 
senos.“

Paviršutiniška nuomonė apie asmens 
kompetenciją, susidaryta remiantis iš-
vaizda, yra tik viena iš daugelio šių dienų 
problemų, su kuriomis moterys susiduria 
darbo rinkoje. Tačiau toliau perduodamos 
neigiamą žinią apie senatvę, mes nega-
lėsime pakeisti šio įsigalėjusio požiūrio 
nei į save, nei į kitas moteris. Senatvė 
nėra liga. Sulaukus brandos, atsiranda ir 
nuostabių galimybių tiek darbo vietoje, 
tiek kitur (pavyzdžiui, mentorystė), apie 
kurias būdama jauna profesionalė galėjau 
tik pasvajoti. Kai išsivaduojame iš siekio 
atrodyti dvidešimčia metų jaunesnės, nei 
iš tiesų esame, lengviau priimti amžiaus 
atnešamus privalumus. 

Mano šeima 
„Darau tai dėl savo vaikų (vyro). Jie (jis) 

nori, kad atrodyčiau jaunesnė. Nenoriu, kad 
kas nors laikytų mane mano vaikų močiute.“

Ir man taip buvo. Taip, tas pokalbis 
vaikų darželyje vis dar yra tarp dešim-
ties baisiausių mano gyvenimo košmarų. 
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Tačiau aš nemiriau vietoje, o ir saulė kitą 
dieną patekėjo. Mano šeima myli mane ne 
dėl išvaizdos. Mano kūnui keičiantis vaikų 
prieraišumas nesumažėja. Pripažinsiu, kad 
ilgiuosi laikų, kai buvau brunetė, įamžinta 
senose šeimos nuotraukose. Visgi aš esu 
mama ir tikrai nekeisčiau tos dešimtmečio 
patirties į galimybę susigrąžinti jaunas 
dienas. 

Požiūris į save
„Geriau jaučiuosi, kai mano plaukai 

nėra žili.“
Kad ir kaip to norėtume, metai nestovi 

vietoje. Senti nėra lengva, o ir noras patikti 
sau niekur nedingsta. Bet tikėjimas nu-
kreipia mūsų žvilgsnius į daug svarbesnį 
dalyką nei mūsų išorė. Tikrąją savo vertę 
atrasime suvokę, kaip stipriai mus myli Die-
vas. Pasiaukojanti Jėzaus kelionė į Žemę 
parodo mūsų vertę daug stipriau nei bet 
kokia reklaminė kampanija, teigianti: „Jūs 
to verta!“ Dievas mus brangina, ir ne dėl 
mūsų išorinių savybių, bet dėl to, kad Jis 
mus sukūrė ir už mus mirė. 

Ką apie senatvę kalba 
Šventasis Raštas?
Ko apie senatvę moko Biblija? Visų 

pirma perskaitykime šias eilutes:
Ir jei vaikščiosi mano keliais, laikydamasis 

mano nuostatų ir įsakymų, kaip tavo tėvas 
Dovydas, Aš prailginsiu tavo dienas (1 Kar 3, 
14). Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyven-
tum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda  
(Iš 20, 12). Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje 
savo tėvų, nes tai teisinga. „Gerbk savo tėvą 
ir motiną“, – tai pirmasis įsakymas su paža-
du: „Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum 
žemėje“ (Ef 6, 1–3). Su senoliais išmintis, ir 
ilgaamžiai turi supratimą (Job 12, 12).

Kaip mentorystės idėja paveikia jūsų 
požiūrį į pensiją? Apsvarstykite šių eilučių 
pamokymus: 

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip 
Libano kedras. Viešpaties namuose paso-
dinti, jie žydės Dievo kiemuose, neš vaisių 
senatvėje, bus sultingi ir žali, kad skelbtų 
Viešpaties teisumą (Ps 92, 12–15). Viešpa-
ties baimė – išminties pradžia, o Šventojo 

pažinimas – supratimas. Per mane padaugės 
tavo dienų, bus pridėta gyvenimo metų (Pat 
9, 10–11). Kalbėk, kas sutinka su sveiku 
mokymu: kad pagyvenę vyrai būtų blaivūs, 
rimti, santūrūs, sveiki tikėjimu, meile, kant- 
rybe. Taip pat, kad pagyvenusios moterys 
elgtųsi garbingai, nebūtų apkalbinėtojos, 
besaikės vyno gėrėjos, mokytų gero, skatintų 
jaunąsias mylėti savo vyrus ir vaikus, būti 
santūrias, tyras, rūpestingas šeimininkes, 
geras, klusnias savo vyrams, – kad nebūtų 
šmeižiamas Dievo žodis (Tit 2, 2–5). Į našlių 
sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai ne mažiau 
kaip šešiasdešimt metų, kuri buvo žmona 
vieno vyro, jeigu ji pasižymėjo gerais darbais, 
jei išauklėjo vaikus, jei buvo svetinga, jei 
plaudavo šventiesiems kojas, jei pagelbėdavo 
vargstantiems, jei stengdavosi dirbti visokį 
gerą darbą (1 Tim 5, 9–10).

Kaip jūsų požiūris į amžių veikia jūsų 
santykius su Dievu? Sunku pasitikėti Dievu, 
kai senatvė trukdo mums kokiu nors būdu 
darbuotis dėl Jo karalystės. Kaip mūsų vaid-
muo bėgant metams galėtų keistis?

Senatvė yra dovana
Deja, gyvename senatvę nuvertinančio-

je aplinkoje ir dažnai leidžiame kultūriniams 
lūkesčiams pakeisti biblines tiesas. Jei kas 
nors, spėdamas mūsų amžių, keliais me-
tais mus pajaunina, laikome tai didžiausiu 
komplimentu. 

Tai, kad tapdami vyresni jaučiamės 
nesmagiai, liudija ir tai, kiek laiko ir pinigų 
išleidžiame, kad atrodytume jauni. Atrodo, 
kad veidrodis mus teisia už kiekvieną žilą 
plauką ir raukšlelę. Nesvarbu, dažome plau-
kus ar ne, mūsų vonios lentynose atsiranda 
ir pagal naujausias technologijas pagamintas 
paakių kremas nuo raukšlių. Mūsų pasi-
priešinimas senatvei verčia suktis botokso 
injekcijų, plastinių akių vokų ir krūtinės 
didinimo operacijų pramonę. Pasak Rinkos 
skaidrumo tyrimų bendrovės, senėjimą stab-
dantiems produktams dabar mes išleidžiame 
beveik 120 milijardų dolerių. Šios išlaidos 
viršija daugelio planetos valstybių BVP! Mes 
puolame išlaidauti, vos išgirdę pažadą apie 
išnyksiančius senatvės požymius. Jaunystės 
fontanas trykšta aukštai ir kviečia garsiai. 

Tačiau Biblija piešia visai kitokį senatvės 
paveikslą. Daugybę kartų Šventajame Rašte 
ilgas gyvenimas vadinamas palaiminimu. 
Tai pažadas, kurį Dievas duoda karaliams 
ir jų vaikams: Ir jei vaikščiosi mano keliais, 
laikydamasis mano nuostatų ir įsakymų, kaip 
tavo tėvas Dovydas, Aš prailginsiu tavo dienas 
(1 Kar 3, 14); Gerbk savo tėvą ir motiną, kad 
ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas 
tau duoda (Iš 20, 12). 

Ilga kelionė šioje žemėje užgrūdina 
ir leidžia mums tapti išbandytais Dievo 
liudytojais. Keliaudami mums skirtu keliu 
mes įgyjame patirties bei išminties ir esame 
atsakingi, kad šios patirtys pasitarnautų Ka-
ralystės augimui. Sulaukti garbingo amžiaus 
yra dovana ir privilegija. Žili plaukai – šlovės 
vainikas, jei įgytas teisumo kelyje (Pat 16, 31). 
Visgi mūsų „sidabro karūnos“ dažnai yra 
lobis, kurį labai sumaniai slepiame. 

Žiūrėdama į savo rankas, pradedu maty-
ti savo močiutės rankas. Plona oda, iššoku-
sios venos, gilios raukšlės. Kiekvieną kartą 
siekiu rankų kremo. Aš susitaikiau su savo 
žilais plaukais, bet raukšlės mane neramina. 
Mano kūno keitimasis užtikrintai tęsiasi. 
Kai nesmagumas dėl senatvės mane ima 
slėgti, atsiverčiu 139 psalmę: ar būdama savo 
motinos įsčiose, ar sulaukusi penkiasdešimt 
ketverių, aš vis dar esu nuostabiai ir baimę 
keliančiai sukurta pagal Dievo paveikslą. 

Žinau, kad ne visi pritars mano spren-
dimui nedažyti plaukų, tačiau kviečiu visus 
priimti biblinį kvietimą gerbti senatvę, o ne 
nuvertinti ją. Užuot vaikęsi nepagaunamą 
amžinos jaunystės pažadą, trokškime ir 
siekime brandos. Kai kitą kartą su kuo nors 
kalbėdami paliesime amžiaus temą, pagyri-
mą „Oho! Atrodai daug jaunesnė. Niekada 
nebūčiau atspėjusi, kiek tau metų!“ pakeiski-
me į „Oho! Lažinuosi, kad per savo kelionę 
išmokai tikrai daug. Mielai paklausyčiau 
tavo istorijos ir pasakojimų, kokias pamokas 
išmokai. Tad gal eime išgerti kavos?“

Iš http://www.todayschristianwoman.com 
vertė Marija Valatkaitė

Kur  dingo  visos  
žilaplaukės  damos?
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2012 metais su šeima atvykau į Angliją. 
Turėjau dietisto kvalifikaciją (dietistas – 
medicininės srities darbuotojas, dirbantis 
ligoninėse, sanatorijose, lopšeliuose-darže-
liuose ir pan. Jis kontroliuoja maisto pro-
duktų kokybę, sudaro tų įstaigų maitinimo 
kasdieninius planinius bei individualius 
valgiaraščius, tikrina dietinių patieka-
lų ruošimą, jų kokybę, maisto ruošimo 
skyriaus higieninę būklę; moko maisto 
ruošimo skyriaus darbuotojus higienos 
reikalavimų), pradėjau ieškotis darbo. At-
rodė, kad nebus sudėtinga. Organizacijos 
ir kompanijos siūlė darbą, bet mūsų pokal-
bis nuolat pasibaigdavo klausimu, ar esu 
registruota Sveikatos priežiūros profesijų 
registre Anglijoje. Tuo metu nežinojau, kad 
tam, jog galėtum dirbti dietistu Anglijoje, 
turi būti čia registruota, – Lietuvoje paka-
ko turėti diplomą. Kai pradėjau ieškotis 
informacijos apie organizaciją, kurioje 
turiu būti registruota, supratau, kad stoviu 
prieš milžinišką kalną. Paaiškėjo, jog tam, 
kad galėčiau pradėti registracijos procesą, 
turiu Anglijoje pragyventi mažiausiai trejus 
metus. Todėl svajonę dirbti dietiste turėjau 
atidėti į šalį... bent jau laikinai. 

Pradėjau dirbti seneliukų slauge. Man 
patiko ir vis dar patinka šis darbas. Tačiau 
2015 metais vėl prisiminiau savo svajo-
nę dirbti dietiste. Iš Sveikatos priežiūros 
profesijų registro puslapio atsispausdinau 
registracijos formą ir pradėjau ją pildyti. 
Turėjau užpildyti kalnus popierių, siųsti ir 
sulaukti atsakymų iš Lietuvos. Tai užtruko 
keletą mėnesių. Tačiau pagaliau 2015 metų 
spalį, sumokėjusi 495 svarų registracijos 
mokestį, pateikiau dokumentus. Teliko 
melstis ir laukti. Po 8 mėnesių, 2016 metų 
birželį, gavau iš jų laišką su prašymu pateikti 
dar išsamesnės informacijos. Draugų ir 
artimųjų padedama, surezgiau gerą 8 lapų 
atsakymą, kuris priminė man referatą apie 
mano, kaip klinikinės dietistės, patirtį Vil-
niaus Santariškių klinikose ir pakartotinai 
išsiunčiau. Vėl laukimas ir maldos. 

Buvau tokia užtikrinta, kad pagaliau 
tuoj tuoj mane patvirtins, ir aš galėsiu 
ieškotis dietistės darbo. Tačiau po poros 

MARTYNA BELOVIENĖ

Gimtadienio  dovana

mėnesių gavau laišką, kuriame vėl buvo 
prašoma: „Pateikite daugiau informacijos.“ 
Pagalvojau: „Kokios dar informacijos jiems 
gali reikėti, juk aš jau viską jiems parašiau?“ 
Tyliai mintyse išgirdau šnabždesį: „Esi 
nepakankamai gera.“ Rankos nusviro... 
Sau pasakiau, kad daugiau nebegaliu, ne-
benoriu eiti toliau, nebematau prasmės. 
Tas laukimas mane išvargino. Mano šei-
ma ir draugai meldėsi už mane ir drąsino 
nesustoti. Kažkaip sugebėjau susiimti ir 
parašiau dar vieną „referatą“. Išsiunčiau. 
Tačiau giliai širdyje jau nebetikėjau, kad 
galėsiu vėl dirbti dietiste. 

Po kurio laiko, nenorėdama švaistyti 
laiko veltui, pateikiau prašymą kompanijai, 
kurioje dirbau slauge, tapti vyresniąja slau-
ge. Tačiau atsakymas buvo neigiamas. „Esi 
nepakankamai gera“, – jau garsiau girdėjau 
tą balsą kažkur mintyse. Pykau ir sakiau: 
„Kaip galiu jiems būti nepakankamai gera, 
kai skyriau jiems trejus nuolankaus darbo 
metus!?“ Pradėjau ieškotis darbo kitur. 

Jaučiausi tarsi būčiau užstrigusi savo darbo 
vietoje. Labai norėjau proveržio, norėjau eiti 
pirmyn. Taip suradau vieną darbo skelbimą: 
„Reikalinga dietisto asistentė.“ O, pagal-
vojau, tai tikrai man. Labai apsidžiaugiau. 
Atrodė, kad tai tikrai Dievo valia man, – 
juk kas gali būti geriau, ir dar šalia namų! 
Nuėjau į pokalbį, bet, deja, po savaitės 
vėl gavau neigiamą atsakymą: „Radome 
tinkamesnį kandidatą.“  

„Nepakankamai gera!“ – šįkart balsas 
galvoje jau klykė. Jaučiausi sugniuždyta 
ir parklupdyta. Verkiau, nustojau tikėti 
ir melstis, jaučiausi taip, lyg Dievas tyčio-
tųsi iš manęs. Niekas nesisekė, jaučiausi 
niekam tikusi... Tyla iš Dievo pusės tarsi 
spengė ausyse. Paguodos neradau net Dievo 
žodyje – tuo metu tai tebuvo paprasti žo-
džiai baltuose popieriaus lapuose. Turbūt 
pirmąkart per 25 tikėjimo metus jaučiausi 
visiškai akla, nekenčiau tos tylos iš Dievo. 
Tik šaukiau: „Dieve, kur Tu? Ar Tu esi?“

Šių metų vasario 4 d. švenčiau gimta-
dienį. Buvo šeštadienis, tad vakare nuspren-
dėme su šeima vykti į kino teatrą. Pakeliui 
patikrinau savo elektroninio pašto dėžutę 
ir pastebėjau laišką iš Sveikatos priežiūros 
profesijų registro organizacijos. Nustebau – 
juk šeštadienis. Kas gali tokią dieną dirbti? 
Pagalvojau: „Na, jau tikrai neskaitysiu to 
laiško. Šiandien mano gimtadienis, o atsa-
kymą aš jau žinau: „Nepakankamai gera.“ 

Po filmo visgi atsidariau tą laišką ir per-
skaičiusi pradėjau raudoti. Raudojau kaip 
vaikas, negalėjau nustoti kūkčiojusi visą 
pusvalandį, kol važiavome namo. Dievas 
buvo man paruošęs gimtadienio dovaną!  
Sveikatos priežiūros profesijų registro 
organizacija pripažino mano kvalifikaci-
ją, įtraukė mane į registrą ir leido legaliai 
dirbti dietiste Anglijoje. 2017 metų kovo 
14 dieną mane oficialiai įtraukė į Sveikatos 
priežiūros profesijų registrą. 

Galbūt kai kas, perskaitę šį mano liu-
dijimą, pagalvos, kad man trūko kantrybės 
arba kad ši pergalė tėra atsitiktinumas. 
Tačiau aš tikiu, kad mano gyvenime at-
sitiktinumų nėra. Tikiu, kad tik mano 
Dangiškasis Tėvelis galėjo taip gražiai ir 
stulbinančiai mane nustebinti gimtadienio 
proga, duodamas tai, kas man geriausia! 
Nors teko laukti penkerius metus, šiandien 
galiu pasakyti – laukti tikrai buvo verta!

Liudijimas        27

Konstantinas ir Martyna Belovai



Nr. 5  (459)  2017 m.  gegužės  13  d.28         Reformacijai  500

Martyno Liuterio teologija ir dva-
sinis mokymas yra neatsiejamas nuo jo 
asmeninės krikščioniškojo gyvenimo pa-
tirties. Ar galite plačiau papasakoti apie 
tai, kas tradiciškai vadinama „Bokšto 
išgyvenimu“?

Tikriausiai daugelio teologų vienokios 
ar kitokios išvados arba pagrindiniai mo-
kymo akcentai yra susiję su asmenine pa-
tirtimi. Šiuo atveju tikrai Martyno Liuterio 
„Bokšto išgyvenimą“ galime laikyti vienu 
svarbiausių momentų jo krikščioniškoje 
patirtyje, nulėmusių ir visą tolesnę jo veiklą 
bei teologiją.

Apie šią vienuolio, kunigo, teologijos 
daktaro Martyno Liuterio patirtį jis pats 
liudija 1545 m. rašytame tekste. Nors jis 
pats įvardija įvykio datą kaip 1519-uosius, 
daugelis teologijos istorikų yra linkę šį 
įvykį ankstinti 5–6 metais. Pasak paties 
Liuterio, vienuolyno bokšte jis studijavo 
Laišką romiečiams. Viena konkreti vieta 
apaštalo Pauliaus laiške buvo lemtinga: 
Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo 
į tikėjimą, kaip parašyta: Teisusis gyvens 
tikėjimu (Rom 3, 17).

Liuteriui, kaip ir daugeliui jo amži-
ninkų, kaip ir daugeliui kelis šimtmečius 
iki jo gyvenusių uolių krikščionių, „Dievo 
teisumas“ nieko gero nereiškė, greičiau 
priešingai. Tai reiškė teisųjį Dievą, kuris 
tokio paties teisumo reikalauja iš žmonių, 
bet kurio netgi toks uolus vienuolis, kaip 
pats Liuteris, neturėjo. Vadinasi, Dievo tei-
sumas reiškė tik Dievo rūstybę už netobu-
lumą ir neišvengiamą bausmę. Kaip mylėti 
tokį Dievą, kuris stebi žmogaus žodžius, 
darbus bei mintis ir yra pasiryžęs bausti 
už kiekvieną net menkiausią neteisumą. 
Verta priminti, kad Liuterio, kaip to meto 
krikščionio ir vienuolio, dvasinis gyvenimas 

M.  Liuterio  dvasinės  įžvalgos:  „Bokšto  
išgyvenimas“  ir  naujas  Dievo  įvaizdis

ir troškimas patikti Dievui buvo ypatingas. 
Maldos, pasninkai, kai kada net keletą kartų 
per dieną atliekamos išpažintys ir dėl to kilęs 
jo brolių vienuolių nepasitenkinimas liudija 
jo intencijų santykyje su Dievu rimtumą.

Po daugelio dienų ir naktų vykusių 
apmąstymų, maldų bei kančios jis atrado 
ir minėtos eilutės pabaigą: Teisusis gyvens 
tikėjimu. Tai buvo įvykis, kai visas Šventasis 
Raštas nušvito visiškai kita šviesa, ir tai, kas 
jam atrodė tiesiausias kelias į pragarą, pasi-
rodė vartai į dangų. Tai yra, ką drąsiai galime 
vadinti Evangelija, Gerąja Naujiena, kad 
Dievo teisumas žmogui yra dovanojamas 
per tikėjimą Kristumi. Jo garbė, Jo išmin-
tis, Jo darbai per Dievo veikimą mumyse, 
tampa mūsų.

Šiuolaikiniam žmogui tikriausiai nėra 
lengva suprasti jaunojo Martyno sielvartą. 
Kaip jūs šiandien paaiškintumėte žmogui, 
kas yra išganymas ar nuteisinimas? Kodėl 
tai svarbu? O gal tai svarbu tik konkrečios 
epochos žmonėms?

Manyčiau, tai svarbu visų epochų žmo-
nėms, juolab visų epochų krikščionims. 
Tiek man, tiek jums nėra svarbesnės temos, 
nei išteisinimas ar išganymas. Ir jei mums 

atrodo, kad turime svarbesnių reikalų, tai 
tėra pasaulio, mūsų kūno ir piktojo apgaulė. 
Gal tos apgaulės nesame linkę matyti dėl 
žymiai pailgėjusios gyvenimo trukmės, 
nepalyginamai pagerėjusio pragyvenimo 
lygio, iliuzijų, kad šį tą pakeitus rojų galima 
sukurti šioje žemėje.

Man regis, viena iš didesnių bėdų ir 
pagundų, su kuriomis susiduriame, yra 
mūsų vengimas į Dievą, Jo Žodį žiūrėti 
rimtai bei su visa derama pagarba ir net 
drebėjimu priimti Jo Įstatymą, o su džiaugs-
mu – Viešpaties meilę, išganymo žinią ir 
nuodėmių atleidimą. Neretai mūsų dievas 
tėra mūsų vaizduotės susikurtas, bet ne 
Dievas, kuris apsireiškia mums per savąjį 
Žodį ir kurį išpažįstame Apaštališkuoju 
ar Nikėniškuoju tikėjimo išpažinimu. Bet 
atėjus laikui kiekvienam mūsų reikės stoti 
gyvojo Dievo akivaizdon. Ką iš šio gyve-
nimo pas Jį atsinešime? Kuo savo mirties 
akivaizdoje galėsime pasikliauti? Manau, tai 
svarbu kiekvienam ir šiandien. Ir visiškai 
nesvarbu, daug ar mažai apie tai kalbama 
visuomenėje, visiškai nesvarbios bus nuo-
monės apie pasaulį, Dievą ir gyvenimą.

Panašiai kaip jau XIII amžiaus pran-
ciškonų teologas Bonaventūra, Liuteris 
pabrėžė, kad Nukryžiuotasis yra visos 
teologijos šaltinis. Atkartodamas apaštalą 
Paulių, teigė, jog Jis – vienintelis Moky-
tojas: „tik Jėzus, ir tas pats Nukryžiuo-
tas“. Praktiniame laikmečio Bažnyčios 
gyvenime ši tiesa buvo gerokai pritemu-
si. Įvairūs dvasingumai menkai tebuvo 
susiję su Dievo žodžiu, Bažnyčios Tėvų 
mokymu. Kodėl ši perspektyva buvo ir 
yra tokia svarbi?

Keliais sakiniais apsakyti visą kryžiaus 
gelmę, galybę ir prasmę sudėtinga. Visiškai, 
tikiuosi, mums tai bus atskleista jau ne šia-
me laike. Keliais žodžiais ir labai netobulai 
galima gal apie tai svarstyti tokiu būdu.

Dievas į mus prabilo savo Įsikūnijusiu 
Žodžiu, Sūnumi. Nukryžiuotas Dievo Sūnus 
yra Dievo kalba. Kaip atsaką į visus mūsų 
klausimus, nuogąstavimus, baimes, nuodė-
mes Dievas rodo į kryžių. Tai tarytum Dievo 

Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis interviu 
Bernardinai.lt trumpai pristato Martyno Liuterio įžvalgas apie Jėzaus 
Kristaus mirties reikšmę, kuri, deja, buvo gerokai pritemusi jo gyvena-
muoju laikotarpiu. Didžiojo reformatoriaus dvasinė patirtis ir vėliau 
išplėtotas mokymas istorijos eigoje tapo vienu iš reikšmingų postū-
mių atsigręžti į Dievo Žodį ir jame perteikiamą Dievo paveikslą.

Kaip atsaką į visus 
mūsų klausimus, 
nuogąstavimus, baimes, 
nuodėmes Dievas rodo į 
kryžių. Tai tarytum Dievo 
tariamas „Štai!“, kaip 
atsakymas į visus mūsų 
klausimus. 

„

“
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tariamas „Štai!“, kaip atsakymas į visus mūsų 
klausimus. Apie Jį Edeno istorijoje buvo 
pasakyta gyvatei, Abraomas su aukojimui 
paruoštu Izaoku veda į Jį, Dovydo psalmės 
kalba apie Jį ir nuostabiausia per pranašą 
Izaiją tautai ir pasauliui duota žinia: Tačiau 
jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė 
mūsų skausmus. O mes laikėme jį raupsuotu, 
Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo 
sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito 
kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito 
mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti 
jo žaizdomis.Visi mes pakrikome lyg avys, 
kiekvienas eidamas savo keliu, o VIEŠPATS 
užkrovė jam mūsų visų kaltę (Iz 53, 4–6).

Mes Dievo niekaip kitaip negalime nei 
suprasti, nei priimti, kaip tiktai per Jėzų 
Nukryžiuotąjį. Ir jokios kitos vilties mes 
neturime, kaip tiktai Kristaus kryžiuje. Tik 
dėl Kristaus kryžiaus aukos esame sutaikyti 
su Dievu ir galime Jį vadinti Tėvu. Tik dėl 
Jėzaus Kristaus nuolankumo, paklusnumo, 
įvykdyto darbo mes esame Dievui priimtini 
su savo netobulu gyvenimu ir darbais.

Kryžius yra ir krikščionio kelias. Mes 
esame krikštijami Kristaus mirtyje ir pri-
sikėlime. Mes esame pašaukti mirti šiam 
pasauliui ir gyventi Kristui. Galų gale mūsų 
kančia, kad ir kokia ji būtų, mums visuomet 
primena apie Dievo artumą kančioje, apie 
Jo paties buvimą skausme ir begalinę tikrą 
paguodą kenčiantiems. Tą ypač patiriame, 
kai mums labai skauda dėl savęs, dėl savo 
artimųjų, dėl Bažnyčios ar visuomenės. 

Taip pat, kai mūsų kūnas pažeidžiamas ir 
mirtis labiau primena apie save. Žinome, 
kad Viešpats save atiduoda ir kenčia drauge 
su mumis.

Save atiduodantis kasdien tarnauja 
savo tautai – Bažnyčiai, maitindamas ją 
savo kūnu ir krauju. Nuplaudamas kaltes 
ir dovanodamas išteisinimą.

Kryžius mums primena ir tai, jog pats 
kryžius nėra pabaiga, bet jis veda į tuščią 
kapą, į prisikėlimą.

O kad žinia apie Kristaus kryžių kone 
reguliariai nustumiama į šalį, liudija mūsų, 
visos krikščionijos, silpnumą, nuolankumo 
stoką ir pasaulio įtaką, kur viskas matuojama 
sėkme, rezultatais, pasiekimais. Žemiškai 
mąstant, kryžius yra visiško pralaimėjimo, 
nesėkmės ir gėdos ženklas. Tokiu būdu ir 
mes norime savo jėgomis padaryti ką nors 
įspūdingo, netgi dvasingo, kas ir gražiai at-
rodytų ir mus išlaikytų iliuzijoje, kad kažką 
gero galime pasiekti patys.

Bet Dievas mums parodo gailestingu-
mą, kai mūsų kaip asmenų, o ir Bažnyčios, 
puikybę paverčia niekais. Taip mes moko-
mės branginti Kristų ir tai, ką Jis dėl mūsų 
padarė, atiduodamas gyvybę ir netgi dėl to 
pavadindamas mus draugais.

Su M. Liuterio vardu siejamas loty-
niškas posakis „Sub contraria specie“, tai 
yra – „priešingu pavidalu“. Dievas apsi-
reiškia visiškai kitaip ir visiškai kitoks, nei 
žmogus yra linkęs tikėtis. Ar galite plačiau 
paaiškinti šią reformatoriaus mintį? Kur 
jos šaknys?

„Sub contrario“ nusako Dievo veikimą, 
kuris yra visiškai priešingas mūsų žmogiš-
kiems lūkesčiams ir įsivaizdavimui. Jėzus, 
lauktasis Karalius, įjoja į Jeruzalę ant asi-
laičio, karūnuojamas erškėčių vainiku, Jo 

sostas – kryžius. Ir ką Jis kviečia pas save? 
Dievo žmogus turėtų surinkti teisiuosius. Jis 
kviečia nusidėjėlius. Pasauliui patinka jėga –  
Jis kviečia silpnuosius, ligonius, prislėgtus. 
Pažvelkime į mokinius – apaštalus. Be vėliau 
pašaukto Pauliaus, visi – paprasti žmonės, 
gal tik Matas iš labiau prakutusių. Dievas 
Kristuje aplanko, pagydo, pašventina tai, 
kas pasaulio dažnai nurašyta arba neverta 
dėmesio. Toks Dievo veikimas yra neapsa-
koma paguoda kiekvienam žmogui, nes taip 
Jis parodo, kad Jo meilė galioja kiekvienam.

Ką ši – gelbstinčios Dievo meilės – 
žinia šiandien reiškia mums, kiekvienam 
Kristų tikinčiam žmogui? Kiek Liuterio 
įžvalgos aktualios lig šiol? Apie kokius 
religingumo spąstus įspėja?

Jūsų klausimas „apie religingumo spąs-
tus“ ir būtų pats trumpiausias atsakymas į 
ankstesnius klausimus. Ir tai aktualu visų be 
išimties konfesijų krikščionims. Akimirką, 
kai mes įsivaizduojame, kad dėl kokio nors 
mūsų darbo, veiklos, aukojimo, vienokio 
ar kitokio Dievo garbinimo, Dievas mus 
pamilsta labiau, esame ties riba, kai rizikuo-
jame pasikliauti ne tuo, ką Dievas – Tėvas, 
Sūnus ir Šventoji Dvasia – dėl mūsų padarė 
ir daro, bet savimi. Tuomet nejučiomis auga 
manasis „aš“ (aš meldžiuosi, aš pasninkau-
ju, aš garbinu Jėzų, aš būnu bažnyčioje), o 
mažėja Kristaus svarba mūsų gyvenime, 
tarytum Dievas turėtų mums būti dėkin-
gas, kad Jam kažką darome. Todėl verta 
prisiminti, kad Dievas mus myli ne todėl, 
kad kažką gero padarome, bet kaip tik – Jis 
mūsų baisiai menkus ir netobulus darbus 
bei gyvenimą myli dėl to, kad myli savo 
Sūnų ir visus, kurie artinasi prie Jo tikėdami 
Kristumi.

Kalbino Saulena Žiugždaitė 
Bernardinai.lt

Dievas Kristuje aplanko, 
pagydo, pašventina 
tai, kas pasaulio dažnai 
nurašyta arba neverta 
dėmesio. Toks Dievo 
veikimas yra neapsakoma 
paguoda kiekvienam 
žmogui, nes taip Jis 
parodo, kad Jo meilė 
galioja kiekvienam.

„

“

Tik dėl Kristaus kryžiaus 
aukos esame sutaikyti su 
Dievu ir galime Jį vadinti 
Tėvu. Tik dėl Jėzaus 
Kristaus nuolankumo, 
paklusnumo, įvykdyto 
darbo mes esame Dievui 
priimtini su savo netobulu 
gyvenimu ir darbais.

„

“
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Be ilgesio nebuvo sukurta 
nė viena simfonija, nebuvo 
įkopta nė į vieną kalną, 
nebuvo sukovota nė viena 
kova ar išlaikyta meilė. 
Būtent ilgesys stumia mus 
ieškoti gyvenimo, kurio 
mes trokštame.

„

“

Neišsprendę savo egzistencijos mįslės, 
mes manome, kad kažkas su mumis negerai. 
Ne su gyvenimu, bet su mumis pačiais. Kiti 
kažkaip juk tvarkosi. O kas su manimi blogai? 
Mes jaučiamės kalti, nes chroniškai esame 
nepatenkinti. Kodėl aš negaliu išmokti jaustis 
laimingesnis darbe, santuokoje, bažnyčioje, 
tarp draugų? Bet ir tada, kai mes „tvarko-
mės su gyvenimu“, mūsų akys paslapčia 
dairosi to trokštamo gyvenimo. Kai atrodo, 
kad kažkam pasisekė, mes galvojame: Na ir 
kaipgi jam pavyko? Galbūt jei mes perskai-
tytume tą pačią knygą, praleistume su juo 
dieną, nueitume su juo į jo bažnyčią, mūsų 
reikalai taip pat susitvarkytų? Mes niekaip 
negalime nustoti ieškoję. Geraldas May'us 
mums primena:

Kai ilgesys yra per stiprus, kad jį pakel-
tume, mes palaidojame jį po pašėlusiomis 
mintimis ir veiklomis, arba tiesiog bėgame 
nuo jo, atsisakydami sąmoningo gyvenimo. 
Ištisus metus, netgi dešimtmečius, galime 
bėgti nuo savo ilgesio, tačiau jo neįmanoma 
pašalinti. Jis nesiliauja mus lietęs trumpais 
blykstelėjimais ir užuominom mūsų sapnuo-
se, viltyse, neapsaugotuose momentuose.

(„Pažadinta širdis“)
Jis sako, kad netgi mums miegant mūsų 

ilgesys nemiega. „Tai ir yra, kas mes esa-
me.“ Mes esame ilgesys. Tai ir yra žmogaus 
sielos esmė, mūsų egzistencijos paslaptis. 
Neįmanoma nuveikti gyvenime nieko di-
dingo be jo. Be ilgesio nebuvo sukurta nė 
viena simfonija, nebuvo įkopta nė į vieną 
kalną, nebuvo sukovota nė viena kova ar 
išlaikyta meilė. Būtent ilgesys stumia mus 
ieškoti gyvenimo, kurio mes trokštame. 
Jei tik klausysime jo, mūsų ilgesys išgelbės 
mus nuo sielos savižudybės, savo širdies 
paaukojimo ant nuostatos „tebūnie kaip yra“ 
altoriaus. To, kaip yra nuo seno, nepakanka. 
Niekada nepakaks.

Paslaptis, padedanti spręsti mūsų gy-
venimo mįslę, paprasta: mes esame jūrų 
liūtai, praradę jūrą. Paprastai gyvenimas 
nėra toks, kokio tikrai norime. Jis nėra toks, 
kokio mums reikia. Jis nėra toks, kokiam 
mes buvome sukurti. Jei tik įsiklausytume, 
ką sako mūsų širdis, ką G. K. Chestertonas 
vadina „dievišku nepasitenkinimu“, mes 

JOHN ELDREDGE

Ilgesys
Ištrauka iš knygos

sužinotume savo egzistencijos paslaptį. Kaip 
jis rašė savo kūrinyje „Ortodoksija“, „Mes 
atvykome ne į tą žvaigždę... Dėl to mūsų 
gyvenimai kartu ir tokie puikūs, ir tokie 
keisti. Laimei, mes čia nepritinkame. Mes 
atvykome iš kitur. Pakeliui pasiklydome.“ 

Mūsų gyvenimo prasmė atsiskleidžia 
per potyrius, kurie iš pirmo žvilgsnio ne-
dera tarpusavyje. Vieni iš jų galėtų niekada 
nesibaigti, kitų nenorėtume patirti. Tie mo-
mentai, kuriuos norėtume patirti vėl ir vėl, 
šnibžda mums, kam buvome sukurti. Mes 
buvome sukurti gyventi grožio, nuostabos, 
intymumo, nuotykio gyvenimą kiekvieną 
dieną. Nathanielis Hawthorne'as teigia: „ 
Mūsų kūrėjas niekada nebūtų sukūręs tokių 
nuostabių dienų ir nebūtų leidęs mėgautis 
jomis iš visos širdies, jei mums nebūtų skir-
tas nemirtingumas.“

Tokios dienos reiškia kur kas daugiau 
nei akimirkos, skirtos fotoalbumui, kur din-
gus vaizdui, dingsta atsiminimas. Tam esame 
sugalvoję teiginį, kuriuo guodžiamės, patyrę 
neatitaisomą žalą: „visi geri dalykai kažkada 
baigiasi.“ Aš nekenčiu šitos frazės. Tai melas. 
Netgi mūsų bėdos ir širdgėlos pasakoja apie 
mūsų likimą. Tragedijos, kurios sukrečia 
mus iki pačios šerdies, priverčia mus rėkti, 
kad taip neturėjo atsitikti, atidengia tiesą. 
Taip neturėtų būti. Paskalis rašė:

Žmogus yra toks didingas, kad jo didin-
gumas atsiveria net ir tada, kai jis jaučiasi 
apgailėtinas. Medis niekada nejaučia savo 
vargingumo. Tiesa yra tokia, norint  žinoti, 
jog esi varganas, reiškia būti varganam. Bet 
tuo pačiu metu, kai žinai, jog esi varganas, 
esi didingas. Nepaprasta, jog žmogaus var-
gingumas tik įrodo jo didingumą. Tai oraus 
personažo, monarcho, netekusio sosto, var-
gingumas... Ką galėtų reikšti šis nesibaigiantis 
norėjimas ir negebėjimas pasiekti, jei ne tai, 
kad kažkada laimė priklausė žmogui, o dabar 
belikę menki jos pėdsakai ir tuštuma, kurią 

žmogus stengiasi užpildyti, kuo tik gali. 
(„Mintys“)
Ar gali karalius tremtyje apsimesti esąs 

laimingas, ar jam neduota ieškoti savo šalies? 
Jo vargai yra jo sąjungininkai, jie jį stumia 
judėti pirmyn. Kitaip sakant, leidžia jam 
augti. Tik neišsižadėkite gyvenimo paslap-
ties, karališkų troškimų. Kai apleidžiame 
savo ilgesį, mes pasitraukiame iš svarbiausios 
savo gyvenimo kelionės. Šalikelėje palie-
kame savo širdis ir traukiame kryptimi 
„ten, kur visi“, bandydami prisitaikyti, būti 
produktyvūs, turėti tai, ką visi. Kad ir ką 
įgytume – pinigus, poziciją ar kitų žmonių 
pripažinimą, arba tiesiog nebejaustume ne-
pasitenkinimo, – tai nieko neverta. Kokia gi 
žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, 
o pakenktų savo gyvybei? (Mt 16, 26). 

Beieškant
Mes turime grįžti į kelią, kad ir kur 

būtume, kad ir ką darytume. Mums būtina 
vėl išeiti ant kelio ir sekti žemėlapį, kuris 
mums duotas. Ilgesys su visais šnabždesiais 
bei riksmais ir yra mums duotas žemėlapis, 
kad atrastume gyvenimą, vertą gyventi. 
Galbūt manai, kad seki savo žemėlapį, nors 
iš tiesų esi nemąstantis vergas. Tai ne tas 
pats. Privalome įsiklausyti, atidžiai įsižiūrėti 
į jį, leisti, kad jis vestų mus pro šunkelius ir 
akligatvius. K. S. Luisas pataria: 

Kaip gerai tai pažįstu, savo ilgesį pa-
tenkinu netikrais objektais ir esu vedamas 
tamsiais keliais. Tačiau aš taip pat mačiau, 
kaip Ilgesys pats sugebėdavo viską pataisyti. 
Vienintelė fatališka klaida galėjo būti mintis, 
kad troškimai išsipildė, kai iš tiesų nieko 
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neradai arba radai patį ilgesį, arba pasiten-
kinai kitokiu ilgesiu. Ilgesio dialektika, jei 
ištikimai jį seksime, patrauks nuo klaidų ir 
neteisingo kelio ir privers išgyventi potyriu 
pagrįstą įrodymą. 

(„Piligrimo sugrįžimas“)
Vienintelė fatališka klaida –  apsime-

tinėti, kad jau suradome gyvenimą, kurio 

trokštame, vandens balą palaikyti jūra, pa-
sitenkinti tuo, kas yra „po senovei“. Fry'us 
tai vadina „miegančio kalinio“ gyvenimu. 
Galbūt prisimenate filmą „Pabėgimas iš 
Šoušenko“, kur pasakojama istorija apie 
kalėjimą šiaurės rytuose 1940 m. Filmas 
pasakoja apie dviejų įkalintų vyrų širdžių 
kelionę, klystkelius ir pagundas. Redas, va-
deiva ir labiausiai patyręs iš kalinių, aiškina, 

kas nutinka, jei per ilgai gyvenama tarp 
kalėjimo sienų: „Iš pradžių tu nekenti šių 
sienų. Jos varo tave iš proto. Po kurio laiko 
pripranti prie jų, daugiau jų nebepastebi. O 
vėliau ateina diena, kai supranti, kad tau jų 
reikia.“ Tai pati tragiškiausia diena iš visų, 
kai vergystę pradedi vertinti labiau negu 
laisvę, mirtį labiau nei gyvenimą. Privalome 
neužsibūti šiame miege. Atėjo laikas pra-
busti, nusikratyti apsnūdimą. Kaip rašoma 
Šventajame Rašte: Pabusk, kuris miegi, kelkis 
iš numirusių (Ef 5, 14). Štai kaip meldėsi 
MacDonaldas: 

Kai negalėsiu daugiau išjudinti savo 
sielos 

ir mano gyvenimas bus vien išblėsę pe-
lenai, 

Kai telankys mane vien prisiminimas 
tų laikų, 

Kada širdis galėjo gyventi ir mylėti, ilgėtis 
ir trokšti, – 

Prašau, sugrįžk, kaip kadaise buvai, 
Būk man šaukliu, ta meile, kuri išspren-

džia viską, 
Pažadink viltį, baimę ir nežabotą ilgesį 

many. 
(„Senos sielos dienoraštis“)

lgesys su visais 
šnabždesiais bei riksmais 
ir yra mums duotas 
žemėlapis, kad atrastume 
gyvenimą, vertą gyventi. 

„

“

Svarbiausia mūsų gyvenimo misija – 
neužmiršti pasiimt širdies gyvenimo kelio-
nėn. Kartu tai yra pats sunkiausias dalykas. 
Nuo to priklauso, ką mes darysime su savo 
ilgesiu. Apsidairykite aplinkui ir pamatysite, 
kiek daug žmonių nebekeliauja. Jie prarado 
širdį. Jie apsistojo pasidavimo, nuolaidžia-
vimo stovyklavietėse arba pateko į nevilties 
kalėjimo spąstus. Aš tai puikiai suprantu, nes 
kartkartėmis ten grįžtu pats. Gyvenime yra 
pilna priežasčių ir progų apleisti savo ilgesį. 
Viena svarbiausių priežasčių yra ta, kad jis 
sukuria mums sunkias dilemas. Trokšti 
kažko ir neturėti – ar tai nėra viso mūsų 
skausmo ir širdgėlos šaltinis? 

Kartą, labai seniai, jūrų liūtas suprato, 
kad jis pasiklydo. Tomis dienomis jis sustab-
dydavo kiekvieną keliauninką ir prašydavo 
padėti jam surasti kelią atgal prie jūros. Tačiau 
niekas nežinojo, kur tas kelias yra. Jis nenustojo 
ieškojęs, bet taip ir nerado. Po daugybės metų 
nesėkmių jūrų liūtas pasitraukė po vienišu 
medžiu, kur buvo maža vandens bala. Medis 
jam teikė prieglobstį nuo deginančių saulės 
spindulių, kurie ten buvo itin kaitrūs. Nors ta 
bala buvo pilna purvo, vis vien teikė drėgmę. 
Čia jis ir apsistojo, ir stengėsi čia gyventi, kaip 
tik išmanė geriausiai. 

Stop – nebūkite dirglūs
Jeigu jūs esate panašus į mane ir daug 

metų pateisindavote savanaudišką susier-
zinimą, teks sunkiai padirbėti, kad pakeis-
tumėte šį įprotį teisumu. Visas Raštas yra 
Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, 
taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus 
taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram 
darbui (2 Tim 3, 16–17). Kai susierzinimo 
mygtukas nuspaudžiamas, mums reikia 
pagalvoti, apie ką nors paprasto. Gal ir jums 
padės šie keli patarimai.

Stabtelėkite, gailėkitės ir klauskite. Mes 
turime tuoj pat liautis garsiai šaukti, turime 
gailėtis už savo nuodėmę ir savęs paklaus-
ti: „Ko aš taip troškau, kas neišsipildė ar 
nepavyko?“

Tikėkite pažadu. Perskaitykite Dievo 
pažadus, užrašytus 2 Kor 9, 8; Fil 4, 11–13. 
19, ir patikėkite, kad jūs galite įveikti pa-
gundą susierzinti.

Pakluskite. Atminkite, kad jūsų 
emocijos yra matas, o ne gairės. Ne-
leiskite susierzinimui jūsų valdyti: Todėl 
neleiskite nuodėmei viešpatauti jūsų 
mirtingame kūne, kad nepasiduotumėte 
jo geiduliams (Rom 6, 12). Jei tikėjimu 
paklusite šioms mintims: Ji (meilė) ne-
sielgia nepadoriai, neieško savo naudos, 
nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai 
(1 Kor 13, 5), emocijos, nors ir neno-
riai, taip pat paklus. Meilė paklūsta: Jei 
mylite mane, laikykitės mano įsakymų 
(Jn 14, 15).

Nusimeskite  
susierzinimo  naštą

Atkelta iš 21 p.

Planuokite. Taip, apgalvokite savo el-
gesį, savo reakcijas – tai gali būti dvasinė 
disciplina, meilės veiksmas ir ginklas prieš 
nuodėmę, vengiant susierzinimo. Pamąsty-
kite: „Kada dažniausiai aš susierzinu?“ No-
rėdami susidaryti aiškesnį vaizdą, užduokite 
šį klausimą tiems, kurie jus pažįsta geriausiai 
(ir galbūt dažnai būna jūsų susierzinimo 
priežastimi). Sulaukę atsakymų, ieškokite 
sprendimo, ieškokite būdų, ugdykite įpro-
čius, kaip susierzinimą sumažinti. Venkite 
pagundymo, bėkite nuo nuodėmės, pasi-
naudodami malone planuoti, keisti savo 
reakciją ir elgesį.

Neišsigąskite, jei iš pradžių bus sunku. 
Norint pakeisti įsisenėjusius įpročius, rei-
kia laiko ir pastangų, bet tai įmanoma per 
Kristų, kuris mus stiprina (Fil 4, 13). Nesi-
liaukite to siekę. Jūsų nuolatinės pastangos 
nusimesti šį apsunkinimą, kuris trukdo eiti 
tikėjimo keliu, galiausiai bus apdovanotos –  
jūs patirsite daugiau  meilės, džiaugsmo 
ir ramybės.

Iš http://www.desiringgod.org 
vertė Raimonda Jašinauskienė
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

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

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

tre čia die niais 18.30 val.
UTE NO JE – Parapijos namai Aušros g. 78 (2 a.), sekmadieniais 

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

trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUO SE – Liudiškių g. 27-2 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.

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

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. 
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