
Biblijoje aprašytas ne vienas 
tinkamo vadovavimo pavyzdys. 
Ypatingais sugebėjimais vadovauti 
pasižymėjo ir Egipto žemių val-
dytojas, Egipto faraono dešinioji 
ranka, patriarcho Jokūbo sūnus 

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Nehemijas  –  puikus  
organizatorius  ir  

talentingas  vadovas
Juozapas. Daug dalykų apie vado-
vavimą galima išmokti besigilinant 
į Izraelio tautos vado Jozuės ar kara-
liaus Dovydo gyvenimą. Apaštalai 
Petras ir Jokūbas, įkvėpti Šventosios 
Dvasios, puikiai vadovavo Jeruzalės 

bažnyčiai. O apaštalas Paulius tu-
rėjo didžiulę Dievo dovaną skelbti 
Evangeliją, steigti naujas bažnyčias 
ir paskirti jų ganytojus. Šventajame 
Rašte didžiausiais Izraelio tautos 
vadais yra laikomi Mozė bei mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus. 

Norėčiau pakalbėti apie be galo 
patrauklią asmenybę – Persijos 
karaliaus Artakserkso vynininką 
Nehemiją. Nehemijas mylėjo Vieš-
patį Dievą, girdėjo Jo balsą ir, tapęs 
tautos vadovu, nuoširdžiai tarnavo 
tėvynainiams.
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Penkios  
tikėjimo  tiesos 

Reformacijos metu buvo nau-
jai suprastos ir suformuluotos gy-
vybiškai svarbios tikėjimo tiesos. 
Šiandien jas žinome kaip penkis 
Reformacijos šūkius: tik tikėjimu, 
tik iš malonės, tik Šventasis Raštas, 
tik Jėzus Kristus ir tik vienam Dievui 
šlovė. Atrodytų, kad galime tuo pa-
sitenkinti – šūkius žinome, jubiliejų 
švenčiame, ko daugiau reikia?

Jeigu nenorime vėl nugrimzti 
religinių prietarų migloje, turėtume 
tas tiesas ne tik žinoti, bet ir suvokti 
kaip būtinas dvasinio gyvenimo 
atramas.

Švenčiame Reformacijos 500 metų jubiliejų. 
Norisi geriau suprasti Reformacijos indėlį į 
visos krikščionybės raidą ir pamatyti, kuo 
Reformacija aktuali mums šiandien, kad ju-
biliejaus šventimas nebūtų tik trumpalaikis 
jausmų sužadinimas. 

Nukelta į 2 p.
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Pagrindinis klausimas, į kurį atsaky-
mo ieškojo Martynas Liuteris bei kiti re-
formatoriai – kokiu būdu žmogus tampa 
priimtinas Dievui? Arba, kitais žodžiais 
tariant, ką žmogus turi daryti, kad būtų 
teisingo Dievo priimtas? Tais laikais į šį 
klausimą bažnyčios skelbtus atsakymus 
būtų galima apibendrinti taip – žmogus 
turi vykdyti bažnyčios įsakymus ir nuo-
lankiai, kritiškai nesvarstydamas priimti 
jos teikiamus patarnavimus.

M. Liuteris bandė eiti šiuo keliu ir, di-
deliam savo nusivylimui, aptiko, kad kuo 
daugiau stengėsi, tuo labiau jam nesisekė. 
Jis tapo Augustijonų ordino vienuoliu ir 
atsidėjo pasninkams, ilgoms maldoms, 
piligrimystei bei dažnoms išpažintims. 
Jį slėgė neviltis, matant savo negebėjimą 
patikti Dievui. Tą savo gyvenimo tarpsnį 
pats Liuteris įvardino tokiais žodžiais: „Aš 
praradau sąlytį su Kristumi gelbėtoju bei 
guodėju ir padariau iš Jo savo varganos 
sielos kalėjimo prižiūrėtoją bei budelį.“ 

Iš tos padėties jį ištraukė suprasta 
Šventojo Rašto tiesa, kuri galiausiai jau 
vėlesnių Reformacijos žmonių buvo iš-
sakyta penkiais Reformacijos šūkiais. Ne 
žmogus savo pastangomis darosi tinkamas 
Dievui, bet Dievas vieną kartą visiems lai-
kams per atgailą ir tikėjimą Kristaus auka 
tikintį žmogų padaro teisų ir tinkamą sau. 
Žmogus gali patikti Dievui vieninteliu 
būdu – patikėdamas Jėzaus Kristaus atliktu 
darbu. Liuteris tai pamatė Šventajame Rašte 
ir suvokė, kad toks matymas yra Dievo 
jam suteiktas iš malonės (kaip dovana, o 
ne atlygis už nuopelnus). Jam nėra jokio 
pagrindo didžiuotis bei girtis savimi – visa 
šlovė priklauso Dievui. Tai buvo Dievo 
apreikšta Šventojo Rašto tiesa, kuri lygiai 
taip pat, kaip tuomet, kai ją skelbė apaštalas 
Paulius, turėjo keičiantį poveikį visiems, 
kurie ją išgirdo ir ja patikėjo.

Gali pasirodyti, kad mums šiandien 
lengviau negu Martynui Liuteriui bei ki-

tiems reformatoriams, ir iš dalies taip yra, 
nes mes galime remtis jų atliktu darbu. 
Tačiau tai nepanaikina poreikio kiekvienam 
iš mūsų atvira širdimi tikėjimu priimti 
Dievo teikiamą teisumo dovaną – pama-
tyti ir pripažinti, jog nėra kito būdo būti 
teisiam Dievo akivaizdoje, kaip tik tikint 
Jo dovanotu išteisinimu. Apaštalas Paulius 
Galatijos tikinčiuosius jiems skirtame laiške 
vadino neprotingais, nes jie patikėjo melo 
skelbėjais, įtikinusiais juos, jog, norint tapti 
Dievo pažadų paveldėtojais ir tikrais Jo 
tautos žmonėmis, vien tikėjimo Kristaus 
auka neužtenka. 

O neprotingi galatai! Kas jus, kuriems 
akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus 
tarsi pas jus nukryžiuotas, apkerėjo, kad 
nepaklustumėte tiesai? Noriu jus paklausti 
tiktai vieno dalyko: ar jūs gavote Dvasią 
įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo? 
(Gal 3, 1–2). 

Laiško pradžioje apaštalas užrašo labai 
griežtą perspėjimą, skirtą pirma galatams, 
bet vėliau ir visų laikų tikintiesiems: Ste-
biuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į 
Kristaus malonę, taip greitai persimetate 
prie kitokios evangelijos, kuri, tarp kitko, 
nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmo-
nės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją. 
Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus 

jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes 
jums paskelbėme, – tebūnie prakeiktas! Kaip 
anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar 
kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, 
negu esate priėmę, – tebūnie prakeiktas! 
(Gal 1, 6–9).

Taigi išteisinti ir priimtini Kūrėjui 
galime būti tik tikėjimu ir niekaip kitaip. 
Tačiau tam, kad galėtume vadinti save 
apaštališko tikėjimo paveldėtojais, tu-
rime taip aiškiai suprasti šią tiesą ir ja 
vadovautis.

Teisumo dovana duodama ne už nuo-
pelnus. Nėra nė vieno žmogaus, kuris 
galėtų nusipelnyti ir gauti ją kaip atlygį, 
o ne malonės dovaną. Mums labai sunku 
tai pripažinti, nes esame linkę tikėti ne 
Šventojo Rašto skelbiama tiesa, bet savo 
įsivaizdavimais, jog šventieji užsitarnavo 
Dievo palankumą. Tokia regimybė mus 
apgauna, ir mes nebesuprantame, kad 
nuopelnų kelias veda į pražūtį. Mums, kaip 
ir daugeliui praeityje gyvenusių žmonių, 
užsitarnautas išgelbėjimas atrodo pati-
kimesnis. Tik Dievo Dvasios apšviesti 
pamatome, kad vienintelis kelias yra Dievo 
malonė – neužsitarnauta – dovana. Apie 
ją mums Laiške romiečiams drąsiai liudija 
apaštalas Paulius: Bet dabar, nepriklau-
somai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo 
teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Prana-
šai, – Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų 
duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio 
skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo 
šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl 

Penkios  
tikėjimo  tiesos 

Atkelta iš 1 p.

Kauno „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios 
pastorius Gabrielius Lukošius

Ne žmogus savo 
pastangomis darosi 
tinkamas Dievui, bet 
Dievas vieną kartą 
visiems laikams per 
atgailą ir tikėjimą 
Kristaus auka tikintį 
žmogų padaro teisų 
ir tinkamą sau. 

„

“
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Jeigu nenorime vėl 
nugrimzti religinių 
prietarų migloje, 
turėtume Reformacijos 
iškeltas tiesas ne tik žinoti, 
bet ir suvokti kaip būtinas 
dvasinio gyvenimo 
atramas.

„

“

atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje (Rom 
3, 21–24). Taigi, išteisinti tikėjimu, turime 
ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų 
Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą 
malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės 
Dievo šlovės viltimi (Rom 5, 1–2). Tik 
malonė be jokių priedų.

Vienintelis Asmuo, į kurį galime 
bei turime kreiptis, ieškodami ramybės 
su Dievu, yra Jėzus Kristus. Mus turėtų 
nustebinti ir sukrėsti bendražmogiškas 
polinkis anapusybėje ieškoti papildomų 
užtarėjų, tarsi Viešpaties Jėzaus užtarimo 
neužtektų. Kad Jėzus yra vienintelis mūsų 
Atpirkėjas ir Užtarėjas, liudija dauge-
lis Šventojo Rašto autorių. Pacituosiu 
apaštalo Pauliaus Laišką romiečiams: 
Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra 
Dievo dešinėje, ir užtaria mus (Rom 8, 
34). Papildomų užtarėjų ieškojimas su-
prantamas tuo atveju, jeigu netikime 
Šventojo Rašto teisingumu ir nematome, 
jog būtent Šventasis Raštas yra paties 
Dievo duotas aukščiausias autoritetas 
tikėjimo klausimais. Žmogiškai mąstant, 
atrodo labai nuolanku ir dievobaiminga 
kreiptis užtarimo į įvairius pas Viešpatį 
išėjusius šventuosius bei mergelę Mariją, 
tačiau Rašto šviesoje tai yra Dievo per 
Kristų suteikto kelio paniekinimas. 

Net šiomis dienomis, švenčiant 500 
metų Reformacijos jubiliejų, nejauku 
rašyti tokius kategoriškus teiginius, nes 

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS 

ŠAKELĖS. KAS PASILIEKA MANYJE IR 

AŠ JAME, TAS DUODA DAUG VAISIŲ  
(Jn 15, 5).
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kaip gali būti, kad Šventasis Raštas yra 
didesnis autoritetas negu mūsų papročiai, 
tradicijos ir įsitikinimai. Paniekinę tiesą, 
jog Šventasis Raštas yra Dievo įkvėptas, 
bei sumenkindami jo autoritetą, mes ne-
bematome dvasinės tikrovės ir tampame 
labai lengvai suklaidinami įvairiausių 
prietarų. Todėl, norint nepasiklysti ir ne-
paniekinti Dievo duoto kelio, kiekvienam 
žmogui būtina matyti tikrovę – vien tik 
Raštas, kuris liudija, kad žmonėms duotas 

vienintelis Jėzaus vardas kreiptis į savo 
Kūrėją ir būti išgelbėtiems. Petras, ku-
pinas Šventosios Dvasios, jiems atsakė: 
„Tautos vadovai ir Izraelio vyresnieji! Jeigu 
dėl gero darbo ligotam žmogui šiandien 
mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, 
tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio 
tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus iš 

Nazareto, kurį jūs nukryžiavote ir kurį 
Dievas prikėlė iš numirusių! Jo dėka šis 
vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus 
yra ‘akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte 
ir kuris tapo kertiniu akmeniu’. Ir nėra 
niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota 
žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo 
turime būti išgelbėti“ (Apd 4, 8–12). 

Kai Šventajame Rašte pamatome mums 
Dievo nutiestą išgelbėjimo kelią, praside-
dantį atgaila bei nuostabia teisumo dovana 
iš paties mylinčio Dievo rankų, kartu su 
apaštalais ir reformatoriais sušunkame: 
„Vienam Dievui garbė!“ Tai nebėra keis-
tos ideologijos padiktuotas lozungas, bet 
susižavėjimo kupinas šūksnis, kylantis 
matant dvasinio pasaulio tikrovę. Kuo aiš-
kiau suvokiame, kaip yra iš tikrųjų, tuo 
garsiau tas šūkis skamba mūsų širdyse, o 
jau tuomet ir lūpose. 

Tegul penki Reformacijos šūkiai nie-
kada mums nevirsta muziejiniais praeities 
eksponatais.

Tam, kuris gali jus sustiprinti pagal 
mano Evangeliją ir Jėzaus Kristaus skelbimą, 
pagal apreiškimo paslaptį, nutylėtą nuo 
pasaulio pradžios, bet dabar atskleistą ir 
pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu 
paskelbtą visoms tautoms, kad jos paklustų 
tikėjimui, – vienam išmintingajam Dievui 
per Jėzų Kristų šlovė per amžius! Amen 
(Rom 16, 25–27).
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Ezros ir Nehemijo knygose aprašyti 
įvykiai apima šimto metų laikotarpį (nuo 
538 iki 433 pr. Kr.) ir užbaigia žydų tautos 
istoriją Senajame Testamente. Tiek Ezros, 
tiek ir Nehemijo knyga aprašo tris žydų su-
grįžimo į tėvynę bangas: 538–537 m. pr. Kr. 
dalis žydų iš Babilono nelaisvės sugrįžo su 
šventyklos atstatytojų vadovu Zerubabeliu, 
kiti 458 m. – su kunigu Ezra, tretieji parke-
liavo 445 m. su Persijos karaliaus valdininku 
Nehemiju. Iš nelaisvės grįžę žydai atstatė 
Jeruzalės šventyklą ir pašventino Dievo 
namus, džiaugsmingai aukodami gausias 
aukas (Ezr 6, 17–22). „Biblijos žinyne“ ra-
šoma, jog iš tremties grįžę „maždaug 50 
000 žydų – tik saujelė, palyginus su kadaise 
klestėjusia tauta“.  

Nėra žinoma, kas užrašė Ezros ir Nehe-
mijo knygas. Galima tik spėti, jog šių abiejų 
knygų rengėjas rėmėsi asmeniniais Ezros ir 
Nehemijo atsiminimais. Ezros ir Nehemijo 
istorijas jungia viena tema – jose pasakoja-
ma, kaip tinkamai tarnauti Viešpačiui. Ezros 
knygoje pateikiami principai, kuriais turi 
vadovautis Dievo valios vykdytojai, jeigu iš 
tiesų trokšta Jam patikti. Nehemijo knyga 
atskleidžia, kokios charakterio savybės bei 
kokie sugebėjimai būdingi Dievo tautai 
vadovaujančiam lyderiui.  

Nehemijas – Persijos karaliaus 
rūmų vyno pilstytojas
Žydų tautybės jaunuolis Nehemijas 

buvo Persijos karaliaus rūmų vyno pils-

Nehemijas  –  puikus  
organizatorius  ir  

talentingas  vadovas
tytojas. Tai buvo viena iš pačių atsakin-
giausių tarnybų dvare. Nehemijas pirmas 
paragaudavo vyno, kuris būdavo nešamas 
ant karaliaus stalo. Tokio atsargumo buvo 
laikomasi norint patikrinti, ar vynas ne-
užnuodytas. Nehemijui patikėta tarnyba 
karaliaus Artakserkso dvare liudijo tai, jog jis 
buvo laikomas gerbiamu žmogumi Persijos 
valstybėje. Jaunasis žydas artimai bendravo 
su Gyvuoju Dievu ir mylėjo savo tautą. 

Persų valstybės sostinėje Sūzuose suti-
kęs keletą iš Jeruzalės atvykusių tautiečių, 
Nehemijas sužino, jog žydai tėvynėje gyvena 
labai vargingai. Jaunuoliui pranešta, jog 
Jeruzalės sienos sugriautos ir vartai sude-
ginti (Neh 1, 3). Ši žinia Nehemiją stipriai 
sukrečia, todėl jis keletą mėnesių meldžiasi, 
pasninkauja. Viešpatie, meldžiu, tebūna 
Tavo ausis atidi mano maldai, išklausyk 
maldas savo tarnų, kurie bijosi Tavo vardo, 
siųsk savo tarnui sėkmę ir suteik jam ma-
lonę to žmogaus [karaliaus] akyse (Neh 1, 
11), – tokiais žodžiais Nehemijas kreipiasi 
į Viešpatį Dievą, prašydamas, jog Persijos 
karaliaus širdis būtų jam palanki. 

Paprastai vyno pilstytojas karaliaus 
akivaizdoje būdavo linksmas, bet šį kartą 
apimtas didžiulio sielvarto Nehemijas išdrįs-
ta valdovui pasirodyti liūdnas. Pamatęs ne-
migo naktų iškankintą tarno veidą, karalius 
Artakserksas teiraujasi, kokia jo pavaldinio 
liūdesio priežastis. Nehemijas atsako: Tegy-
vuoja karalius amžinai! Kaip man neliūdėti, 
kai miestas, kuriame yra mano tėvų kapai, 

apleistas ir jo vartai ugnies sunaikinti? (Neh 
2, 2). Supratęs vynininko širdies skausmą, 
karalius Artakserksas „paskyrė jį žydų val-
dovu (gubernatoriumi) Palestinoje, pasiuntė 
palydą ir suteikė reikalingus įgaliojimus“, –  
rašo metodistų kunigas Kostas Burbulys. 

Nehemijas vadovauja 
Jeruzalės sienų atstatymo 
darbams 
Nehemijo gyvenimo istorija – tai žmo-

gaus, kuriam Dievas patiki atlikti svarbią 
užduotį, istorija. Persų karaliaus dvariškį 
stipriai jaudina šventojo miesto likimas. 
Žydų jaunuolis suvokia, jog Viešpats trokšta 
panaudoti jį, kad įvykdytų savo tikslus. Kai 
Dievas įsodina į Nehemijo širdį savo Žodžio 
sėklą, vaikinas apsisprendžia vykti į Jeruzalę 
ir išpildyti Dievo valią.  

Išvykstančiam į gimtąsias žemes žydų 
tautybės jaunuoliui karalius Artakserksas 
užduoda du svarbius klausimus: Ko no-
rėtum? (Neh 2, 4). Kiek užtruksi kelionėje 
ir kada sugrįši? (Neh 2, 6). „Šie klausimai 
padėjo išsiaiškinti siekiamą dalyką“, – tei-
singai pastebi knygos „Biblinis požiūris 
į vadybą“ autorius M. Rašas. Nehemijas 
artimai bendravo su Dievu, tad labai tiksliai 
žinojo, kokių veiksmų imsis pačioje dar-
bo pradžioje ir kokie bus jo tolesni planai. 
Naujasis žydų žemių valdytojas paprašo 
karaliaus girininko Asafo duoti medžių 
rūmų vartams, miesto sienai ir namams, 
kuriuose pats apsigyvens (Neh 2, 8). Po to 
žydų jaunuolis, lydimas karių apsaugos, 
leidžiasi į 1760 kilometrų kelią. 

Atvykęs į Jeruzalę vienos nakties metu 
„Nehemijas su nedidele palyda pervažiavo 
miestą ir apžiūrėjo jo sienas“. Sužinojęs tik- 
rąją padėtį, naujasis valdytojas atskleidžia 
Jeruzalės valdininkams miesto sienų atsta-
tymo planą. Tauta matė, jog Dievo ranka 
buvo su Nehemiju. Valdininkai ir kilmingieji 
pritaria naujojo valdytojo sumanymui, sa-
kydami: Pakilkime ir statykime (Neh 2, 18). 

4          Pastoriaus  žodis
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Vadovaujami puikaus organizatoriaus 
Nehemijo, į statybų darbus įsitraukia tautos 
kilmingieji, kunigai, kvepalų gamintojai, 
auksakaliai, pirkliai, vaistininkai ir net mote-
rys. Persijos karaliaus paskirtasis valdytojas 
sugeba tautą tinkamai motyvuoti: Dangaus 
Dievas duos mums sėkmę, o mes, Jo tarnai, 
statysime (Neh 2, 20). Kai kurie statytojai 
stato net po du Jeruzalės sienos ruožus. 
Nehemijas „įžvalgiai paskyrė žmones dirbti 
arti jų namų, kuriuos šie, savaime supran-
tama, norėjo geriau apsaugoti“. Žydai dirba 
nuoširdžiai, vieningai, netausodami savęs. 

Statybos vadovas savo maldomis bei 
drąsinančiomis kalbomis įkvepia izraelitus 
pasiaukojančiam darbui, ir tautiečiai įsiti-
kina, jog Dievo malonė iš tiesų juos lydi. 
Jeruzalės gyventojai triūsia produktyviai, 
nes žino, kad viršininkas Nehemijas jais 
pasitiki ir leidžia patiems priimti sprendi-
mus. „Pasitikėjimas žmogumi suteikia jam 
pasitikėjimo savimi ir skatina jo produkty-
vumą“, – pažymi M. Rašas.  

Nehemijas įveikia priešus 
Veiklaus vadovo Nehemijo skatinami 

žydai uoliai darbuojasi. Tačiau iš izraelitų 
šaiposi ir bando juos įbauginti Sanbalatas, 
Tobija, arabas Gešemas ir kiti nedori žmo-
nės. Sanbalatas, Tobija, arabai, amonitai 
ir ašdodiečiai, išgirdę, kad Jeruzalės sienos 
atstatomos ir spragos užtaisomos, labai su-
pyko ir nutarė kartu kovoti prieš Jeruzalę 
bei trukdyti darbą (Neh 4, 7–8). Sužinojęs 
apie priešų kėslus išžudyti sienos statytojus, 
Nehemijas su bendražygiais pastato sargybą, 
kuri budi dieną ir naktį. Pusė statytojų dirbo 
darbą, o kita pusė ėjo sargybą, apsiginklavę 
ietimis, skydais, lankais ir šarvais; vyresnieji 
buvo sustoję už visų žydų. Tie, kurie statė 
sieną, taip pat ir naštų nešėjai buvo gink- 
luoti; viena ranka dirbo, o kitoje rankoje 
laikė ginklą. Kiekvienas darbininkas nešiojo 
prisijuosęs kardą (Neh 4, 16–18). Nei pats 
Nehemijas, nei jo broliai, nei jo tarnai ar 
sargybiniai, lydėję naująjį Judo valdytoją, 
nenusivilkdavo savo drabužių. Nusivilkdavo 
kiekvienas tik tada, kai reikėdavo apsiprausti 
(Neh 4, 23). Viešpats neleido izraelitams 
palūžti. Nors žydų tauta susidurdavo su 
įvairiais sunkumais, statybos darbai vyko 
nepertraukiamai.   

Kai Jeruzalės siena buvo atstatyta, spra-
gos užtaisytos ir trūko tik durų vartuose, 
priešininkai suvokė, jog „darbus sustabdys, 
tik atsikratę Nehemijo“. Jie bando statybos 
vadovą išvilioti iš Jeruzalės (Neh 6, 2). Kai 
šis užmanymas nepavyksta, priešai Nehe-

miją šantažuoja, skelbdami, jog jis norįs 
tapti Jeruzalės karaliumi (Neh 6, 5–7). Kai 
Nehemijas atsako, jog tai netiesa, priešai ima 
grasinti: Eikime į Dievo namus, į šventyklą, ir 
užrakinkime duris, nes nakčia jie ateis tavęs 
nužudyti (Neh 6, 10). Bet gąsdinimai Nehe-
mijo ir jo bendražygių nepaveikia. Priešinin-
kams nepavyksta sienų statytojų atitraukti 
nuo darbų, ir per 52 dienas pastatoma „2,4 
km ilgio siena“. Mūsų priešai ir apylinkėje 
gyveną pagonys, pamatę mūsų darbą, pasi-
juto labai pažeminti, nes suprato, kad šitas 
darbas buvo padarytas mūsų Dievo (Neh 6, 
16), – tokiais žodžiais, kupinas dėkingumo 
Viešpačiui, pasibaigusią statybą įvertina 
sumanusis Judo valdytojas. „Nehemijui 
per patį trumpiausią laiką pavyko įvykdyti 
užduotį; sienos atstatymas sustiprino tautos 
savimonę. Žydai vėl galėjo suvokti esantys 
Dievo išrinktoji tauta“, – rašoma Biblijos 
enciklopedijoje. 

Valstybinės-religinės 
reformos
Kai Jeruzalės miesto siena buvo atsta-

tyta, Nehemijas pastatė sargybą mieste, 
paskyrė vartininkus, giedotojus ir levitus. 
„Tinkamų žmonių parinkimas tam tikrai 
užduočiai yra raktas į sėkmingą užduoties 
įvykdymą“, – pastebi M. Rašas. Ieškoda-
mas patikimų žmonių Nehemijas paskiria 
savo brolį Hananį valdyti Jeruzalę kartu su 
tvirtovės valdytoju Hananija, nes jis buvo 
ištikimesnis vyras ir labiau Dievo bijantis, 
negu daugelis kitų (Neh 7, 2; LDB vertimas). 
Vėliau Nehemijas nusprendžia surašyti visas 
Izraelio gimines. Įkvėptas Dievo jis suskai-
čiuoja keturiasdešimt du tūkstančius tris 
šimtus šešiasdešimt žmonių (Neh 7, 66).

Aštuntame Nehemijo knygos skyriuje 
skaitome, jog praėjus kelioms dienoms po 
statybų pabaigos „Viešpats apsireiškia per 
Šventąją Dvasią ir per Žodį“. Susirenka 
daugybė vyrų, moterų, jaunuolių ir visų 
jų dėmesys buvo nukreiptas į įstatymą (Neh 
8, 3). Kunigas Ezra pašlovina Viešpatį ir 
skaito žmonėms Šventąjį Raštą. Levitai 
kantriai aiškina Dievo žodį. „Tai nebuvo 
tik apeigos, bet Dievo Dvasios apvaizda, 
tikras atbudimas. Žmonės suprato esą nusi-
kaltę; jie verkė“, – rašo K. Burbulys. Drauge 
studijuodami Dievo žodį žydai sužino apie 
Palapinės šventę ir pirmą kartą nuo Jozuės 
laikų pasistatė kiekvienas sau palapines ir 
gyveno jose (Neh 8, 17). Nehemijo knygoje 
randame parašyta, jog iš tremties grįžusieji 
pasninkauja, meldžiasi, atgailauja ir pripa-
žįsta, jog praeityje Izraeliui Dievo skirtos 

bausmės buvusios teisingos. Susipažinę 
su savo tautos istorija, išaukštinę Visagalį 
Dievą, Jeruzalės žydai nusprendžia atnau-
jinti Sandorą – susitarimą su Dievu. „Tau-
tos vardu pasirašo valdytojas Nehemijas, 
kunigai, levitai ir didikai.“ Pasižadėjimas 
buvo patvirtintas 84 vyresniųjų parašais. 
Pasižadėjimo rašte „buvo prižadėta: nesu-
simaišyti su pagonimis vedybomis, švęsti 
šabą ir kitas šventes, aprūpinti šventyklą ir 
kunigus bei levitus, duoti dešimtinę ir kitas 
Įstatyme numatytas aukas, atleisti vergus ir 
skolas kas septyneri metai ir grąžinti nuo-
savybę kas 49 metai“, – pažymi K. Burbulys 
Biblijos komentaruose.

Nehemijas valdė Izraelį dvylika metų. 
Po to jis trumpam nuvyksta pas karalių 
Artakserksą atsiskaityti už nuveiktus darbus. 
Sugrįžęs iš Persijos Nehemijas nuliūsta, 
radęs žydus, darančius tuos pačius nusi-
kaltimus, kaip ir anksčiau: „giminiavimąsi 
vedybomis su pagonimis, neaprūpintus 
kunigus ir levitus, šabo nesilaikymą“. Jam 
tenka imtis griežtų priemonių, kad žydų 
tauta vėl pradėtų laikytis Įstatymo. 

Tuo laikotarpiu, kai Izraelio tauta grįžo 
iš tremties, kunigas Ezra ir tautos vadas 
Nehemijas nuveikė daug svarbių darbų. 
Du išmintingi, Dievui pasišventę vyrai 
išmokė žydų tautą laikytis Įstatymo. Ez-
ros ir Nehemijo tarnystė reikšminga, nes 
jiems pavyko uždrausti mišrias santuokas. 
Nehemijas „paskyrė į tarnybą kunigus bei 
levitus, įsakė tautiečiams duoti dešimtines 
ir atstatė šabo šventimą. Jis visa tai vykdė 
griežtai, bet labai taktiškai“, – tokį Izraelio 
tautos vado Nehemijo įvertinimą Šventojo 
Rašto komentaruose pateikia metodistų 
kunigas K. Burbulys. 

Nuoširdi Nehemijo tarnystė Dievo 
vaikus įkvepia nepasiduoti baimėms, būti 
ryžtingiems, ieškoti Dievo valios ir paklusti 
Viešpačiui. Bažnyčių pastorius, krikščioniš-
kų organizacijų vadovus puikus Nehemijo 
vadovavimo pavyzdys padrąsina atkakliai 
darbuotis „dėl aiškiai apibrėžto tikslo“, pa-
skatina tarnystei Dievo namuose parinkti 
tinkamus žmones ir jais pasitikėti. 

Šventojo Rašto tyrinėtojas Derekas Ki-
dneris pateikia tokį kunigo Ezros ir Judo 
krašto valdytojo Nehemijo laikų įvertini-
mą: „Ezros ir Nehemijo knygose matome, 
kaip Izraelis, nors pakirstas prie pat šaknų, 
atsigauna, semdamasis naujų jėgų iš ilgai 
nepaisyto Mozės įstatymo. Pradėjus rūpintis 
tikėjimo grynumu, gimsta naujas judaizmas, 
kurio gerąsias savybes ir perlenkimus su-
tiksime Naujajame Testamente.“ 

Pastoriaus žodis          5
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Ar Jėzus girdi mane, jeigu meldžiuosi 
Jam savais žodžiais? Kur galėčiau išsipirkti 
savo nuodėmes? Koks svarbiausias šėtono 
darbas žemėje? – tokie ir panašūs klausimai 
kilo daugeliui birželio 16 d. vakarą susi-
rinkusių į Vilniaus evangelikų reformatų 
bažnyčią, kurioje vyko į Vilniaus Kultūros 
nakties 2017 programą įtrauktas renginys –  
„Naktinė Žodžio misterija“ (režisierius A. 
Špilevojus).

Pasak renginio organizatorių, „Naktinė 
Žodžio misterija“ –  tai stilizuotos senovinės 
evangelikų reformatų pamaldos, atkurtos 
panaudojant šiuolaikines technologijas 
ir šiandienines meno formas: jungtinio 
„Tikėjimo žodžio“ ir evangelikų reformatų 
choro bei Kamilės ir Dariaus Karkauskų 
atliekamas giesmes, grupės MaNNaz elek-
troninę muziką, Vilniaus dailės akademijos 
Vilniaus fakulteto dekano Česlovo Lukens-
ko menines instaliacijas... 

Vargu ar įmanoma žodžiais perteikti 
šio renginio atmosferą, kurioje tarsi per-
sipynė paslaptis ir apreiškimas, silpnumas 
ir galybė, žmogaus nuodėmingumas ir 
Dievo šventumas... Į stebuklingą šlovini-
mo giesmių ir liturgijos elementų audinį 
įsipynė Reformacijos tiesos: tik Šventasis 
Raštas, tik tikėjimas, tik malonė, tik Kristus, 
vienam Dievui šlovė...

Valdovas žemės šios piktumu iškeros, 
Bet mūs nepražudys! Jo pyktį sulai-
kys, 
Galingas Dievo Žodis! 
(giesmės „Tvirčiausia apsaugos pilis“ 
fragmentas, muzika ir žodžiai M. 
Liuterio)
Tik Kristuje mano viltis, mano jėga, 
šviesa – tai Jis. 
Tai pamatas, tvirta uola, kurios neį-
veiks jokia audra... 
(giesmės „Tik Kristuje“ fragmentas, 
muz. ir žodž. K. Getty, S. Townend)
Tebūna Jo šventas vardas pagarbintas 
už Jo šventą malonę ir gailestingumą 
mums nusidėjėliams ir už šią dvasišką 
dovaną, kad visiems atgailaujantiems 
ir trokštantiems išlaisvinimo atleidžia 

Žodžio  sėklos  
Kultūros  naktyje

nuodėmes per tikėjimą Jėzumi Kristu-
mi (Evangelikų reformatų pamaldų 
liturginiai žodžiai)...
Su Šventojo Rašto skaitiniu iš Evange-

lijos pagal Luką 8 skyriaus 4–15 eil., kuris 
renginio metu skambėjo senovine žemaičių 
tarme, Č. Lukensko meninėse instaliacijose 
„įkūnytais“ gyvais kviečių želmenimis, 
žaliuojančiais tarp bažnyčios suolų, derėjo 
ir Evangelikų reformatų generalinio supe-
rintendento, kunigo Tomo Šerno pamoks-
las. Šiandien daugeliui atrodo, kad velnio 
darbai žemėje – tai terorizmas ar kiti baisūs 
nusikaltimai. Neapsigaukime – piktasis 
kasdien ir nenuilsdamas stengiasi išrauti 
kiekvieną į žmogaus širdį kritusią Dievo 
žodžio, Evangelijos žinios sėklą, kad tik ji 
nesudygtų ir neduotų vaisių... 

Ačiū Viešpačiui, kad į gerą širdies dirvą 
kritusios Žodžio sėklos nešė ir neša vai-
sius, keičiančius atskirų žmonių, tautų ir 
viso pasaulio likimą... Tai prasidėjo prieš 
beveik du tūkstančius metų su Sekminių 
ugnimi nužengus Šventajai Dvasiai, kuri 
pagimdė krikščionių bažnyčią... Tai tęsėsi 
prieš 500 metų įsiliepsnojus Reformaci-
jos ugniai, padėjusiai naujai pažvelgti į 

DALIA JANUŠAITIENĖ

tautiškumą, švietimą, mokslą ir, žinoma, 
tikėjimą... Tai vyko ir per kiek daugiau 
nei 25-erius Lietuvos nepriklausomybės 
metus mūsų šalyje atgimstant bažnyčioms 
ir dievoieškai... Vienas iš tokių evangelikų 
bendradarbiavimo vaisių yra ir ši Naktinė 
Žodžio misterija... 

Jūsų dėmesiui siūlome ir kelių mis-
terijos dalyvių įspūdžius.

Renginys paliko labai gilų įspūdį. Jam 
pasibaigus dar ilgai mąsčiau, galvoje skambė-
jo giesmės... Man visi elementai tarpusavyje 
gražiai ir prasmingai derėjo – įspūdinga ir 
tuo pačiu subtili instaliacija, režisūriniai 
sprendimai, chorinės ir elektroninės muzikos 
sąskambiai, vaidybiniai intarpai. Džiugu, 
kad per pirmąjį pasirodymą bažnyčia buvo 
sausakimša, daugiausia buvo vyresnio am-
žiaus žmonių, šeimos su vaikais. Kai kurie, 
atėję kiek vėliau, į bažnyčią jau nebetilpo, 
tad atėjo į antrą pasirodymą, kurio metu 
bažnyčia buvo apypilnė. Dauguma žmonių 
dalyvavo nuo renginio pradžios iki pabaigos 
ir buvo akivaizdžiai susidomėję. Antrame 
renginyje labai įspūdingai atrodė apšvietimas. 

Labai džiugu, kad Kultūros naktyje gali 
atvirai skambėti Dievo žodis, Evangelijos 
žinia. Tai vienas pamatinių Reformacijos 
laimėjimų – Šv. Rašto gimtąja kalba grąži-
nimas tikintiesiems. Visiems nuoširdus dėkui 
už indėlį ir dovaną švenčiant Reformacijos 
metus. 

Edita S., „Reformacijai 500“ darbo 
grupės narė

Renginyje skambėjo jungtinio „Tikėjimo žodžio“ ir evangelikų reformatų choro bei Kamilės 
ir Dariaus Karkauskų atliekamos giesmės, grupės MaNNaz elektroninė muzika
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Į renginį nuvykau vedama smalsumo. 
Renginio „Naktinė žodžio misterija“ metu 
Evangelijos skelbimui tarnavo Dievą garbi-
nančios giesmės, pamokslaujamas Jo žodis, 
praturtintas vaizdinėmis priemonėmis ir 
vaidybiniais elementais. Kunigas Tomas 
Šernas pamokslavo apie sėjėją, kuris išėjo 
sėti dirvon sėklą. Žodis, sėkla, misterija... 
Žodžio-sėklos paslaptis paliečia kiekvieną iš 
mūsų. Šį procesą įtaigiai iliustravo Česlovo 
Lukensko kurta instaliacija – vešinčių rugių 
želmenys, vedantys nuo įėjimo į bažnyčią 
altoriaus link. 

Džiugu matyti evangelines bendruo-
menes, drauge įsiliejant į miesto kultūrinį 
gyvenimą, tampant gyva jo dalimi. Esu už 
tai dėkinga Dievui.

Geda Žyvatkauskaitė, dizainerė

  

Mano įspūdžiai patys šilčiausi, tiesa, 
labiau patiko antrasis pasirodymas. Tikiuosi, 
kad Viešpats panaudos tuos mūsų „du ska-
tikus“ savo šlovei ir garbei. Soli Deo Gloria.

Jurgita Miloševičienė 

  

Atsiliepiau į kvietimą giedoti jungtinia-
me chore. Nors buvo nelengva, ištvermingai 
laikėmės iki galo. Labai didelį įspūdį paliko 
giesmės, meninės instaliacijos – bažnyčioje 
augantys kviečiai, kylantys dūmai. Viliuosi, 
kad galbūt kai kuriuos žmones, kurie iki šiol 
nedaug žinojo apie Dievą, renginys paskatino 
apie Jį susimąstyti.

Karolina Janušaitytė

Naujienos         7

Gegužės 24–27 dienomis Olandijo-
je vyko kasmetė konferencija „Presence“ 
(Artumas), kurią organizavo Tarptautinė 
išgydymų tarnystės asociacija (IAHM, Inter-
national Association of Healing Ministries).

Tarptautinė išgydymų tarnystės aso-
ciacija siekia matyti didesnę Dievo jėgą, 
pasireiškiančią tikinčiuosiuose ir per juos. 
Ši organizacija jungia daugybę tikinčiųjų, 
kurie trokšta regėti Dievo karalystę, pa-
sireiškiančią kaip danguje, taip ir žemė-
je, matyti Dievo upę, nešančią išgydymą 
tautoms (2 Krn 7, 14). Dievo artumas –  
tai ta vieta, kur mes iš tiesų galime būti vie-
nos minties ir dvasios dėl Evangelijos – taip 
Geroji žinia gali būti išgirsta, gyvenimai – 
keistis, o išgydymas pasiekti žmones. 

Izaijas pranašavo, kad galime sklan-
dyti kaip ereliai (Iz 40, 31). Konferencijos 
metu skambėjo žinia apie tai, jog Dievas 
nenori, kad jo žmonės būtų pavargę ir sil-
pni. Juo labiau Jis nenori, kad gyventume 
apsunkę nuo žemiškų rūpesčių. Jis mus 
sukūrė sklandyti aukštai, nešti tautoms 
gydančią jėgą.

Konferencijoje taip pat buvo liudijama, 
jog šiuo metu Europoje susitelkė daugybė 
tikinčiųjų, trokštančių, kad šis žemynas 
būtų paliestas Dievo ir patirtų Jo jėgą. Skir-
tinguose Europos miestuose nuolat vyksta 
garbinimo naktys, kuriose dalyvauja vis 
daugiau maldininkų, – tiesiog stulbinantis 
troškulys matyti Dievą veikiantį.  

JURGA KAROSAITĖ

Keičiantis  Dievo  buvimas  

Neapsakomas jaudulys buvo kartu su 
trimis tūkstančiais konferencijos dalyvių 
šlovinti Dievą ir matyti, kaip kiti paskiria 
savo gyvenimą Jėzui – grįžta namo pas Tėvą. 
Neapsakomas džiaugsmas klausyti tų, kurie 
visą save atidavė Dievo karalystės tarnystei. 

Mane žavi netikėtas Dievo gerumas, 
kurį Jis išlieja ant ištroškusių ir nuolankių 
širdžių, pripildydamas jas gyvu liudijimu ir 
ženklindamas naują gyvenimo etapą. Gyva 
Dievo patirtis atskiria šviesą nuo tamsos, 
pakelia į apreiškimo aukštumas, suteikia 
drąsos ir tikėjimo tolesnėje kelionėje su Juo. 

Dėkoju Dievui už galimybę išgirsti 
ir dėkodama noriu  apkabinti tuos, kurie 
užkrečia Dievo troškuliu. Konferencijoje 
kalbėjo misionierė iš Mozambiko Heidi 
Baker, „Bethel“ bažnyčios pastorius Billas 
Johnsonas, teologas, organizacijos „Global 
Awekening“ (Visuotinis prabudimas) įkūrėjas 
Randy Clarkas, evangelistas, „Awakening 
Europe“ (Bundanti Europa) misijos įkūrėjas 
Benas Fitzgeraldas ir kiti. Konferencijoje min-
timis taip pat dalijosi katalikų kunigas, apie 
išgyventą stiprų Dievo apreiškimą pasakojęs 
vienas iš Olandijos evangelikų bažnyčios va-
dovų dėkojo Dievui, kad išdrįso peržengti kai 
kurias savo tradicijų ribas, trokšdamas, kad 
Dievas keistų bažnyčios gyvenimą. Liuteronų 
kunigė džiaugėsi, kad liuteronų bažnyčioje 
tikintieji vis labiau trokšta patirti Evangelijos 
jėgą, juk Raštas sako: kas mane [Jėzų] tiki, iš 
jo vidaus plūs gyvojo vandens upės (Jn 7, 38).

Įspūdžiai  iš  konferencijos  Olandijoje
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Būrys tikinčiųjų giedojo džiaugsmingas šlovinimo giesmes, nešė 
skaidrias pastelinių spalvų šilko vėliavas ir fakelus – skirtingų 
Šventosios Dvasios charizmų ir ugnies liežuvių simbolius

Tikintieji iš maždaug dešimties Šiaulių bažnyčių susirinko 
Talkšos ežero krantinėje švęsti Sekminių

pat svarstėme: „O gal Šventosios Dvasios laukimas Sekminių 
išvakarėse susirinkus visiems tikintiesiems kartu gali tapti nauja 
miesto tradicija?“  

Susitikimo metu jautėme, kaip Šventoji Dvasia pripildė visus 
susirinkusius. Tris valandas trukusi bendrystė baigėsi malda Tėve 
mūsų bei renginio organizacinės komandos suformavimu. Dvasiai 
atėjus, tarsi išnyko konfesiniai skirtumai – visi jautėmės tiesiog 
broliais ir seserimis, Dievo šeimos vaikais. Šį pojūtį norėjosi perkelti 
į šventę, kad ir tikintieji išgyventų dvasios vienybę.

Savaitę prieš Sekmines ekumeninė organizacinė ko-
manda du kartus susitiko bažnyčios Tiesos žodis raštinė-
je. Vienybės ir maldos dvasioje sudėliojome šventės prog- 
ramą, atsižvelgdami į tai, kuo kiekviena dalyvaujanti bažnyčia 
yra apdovanota. Tačiau pagrindine vienijančia jėga tapo meilė, 
Šventosios Dvasios laukimas, bendro Dievo patyrimo troškimas. 
Įdomus faktas, kad išrinktų renginio vedėjų, kun. Vido ir past. An-
želikos, organizacinės komandos dalyviai prašyte prašė pasiduoti 
Šventosios Dvasios inspiracijai ir spontaniškumui šventės metu. 
Pasiruošimo dienomis ne kartą prisiminėme Šventosios Dvasios 
prabudimą, vykusį Lietuvoje XX a. pabaigoje.

Sekminių išvakarėse, birželio 3 d., tikintieji iš maždaug de-
šimties Šiaulių bažnyčių susirinko švęsti Dvasios nužengimo 
šventės Talkšos ežero krantinėje. Gerą pusvalandį prieš ren-
ginį Šiaulių bažnyčios Tiesos žodis jaunimo šlovinimo grupė 
4U (Tau) jau kaitino dvasinę laukimo atmosferą. Krantinėje 
žmonės būriavosi aplink giedančius. Bažnyčių tikintieji, jų dva-
sininkai rinkosi švęsti Sekminių. O iš Šv. Jurgio bažnyčios atėjo 
būrys tikinčiųjų, kurie giedojo džiaugsmingas šlovinimo gies-
mes, nešė skaidrias pastelinių spalvų šilko vėliavas ir fakelus –  
skirtingų Šventosios Dvasios charizmų ir ugnies liežuvių simbo-
lius… Atmosfera pulsavo laukimu, kas vyks... Visi laukėme Sekmi-
nių stebuklo… Juk pirmą kartą organizavome tokį renginį kartu.

Mes, renginio vedėjai Vidas ir Anželika, paprastai, betarpiškai, 
tarpusavyje kalbėdamiesi pristatėme renginio sumanymą, idėją ir 
viziją: Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje 
vietoje (Apd 2, 1), jie laukė Šventosios Dvasios, kaip Jėzus jiems buvo 
prisakęs. Taip pat pristatėme dvasinio šventimo dalis: šlovinimą, 
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„Ši krantinė yra naujai sutvarkyta rekreacinė miesto zona – 
labai pamėgta šiauliečių poilsio vieta. Čia stovi didžioji Šiaulių 
lapė, kuri traukte traukia miesto šeimas, vaikus, jaunimą… 

Nemažai bažnyčių pastorių ir kunigų atsiliepė į kvietimą ir 
pritarė minčiai, kad tik Šventoji Dvasia – gyvasis Dievas dovanoja 
bažnyčioms vienybės pojūtį. Šventoji Dvasia nuolat keičia savo 
Bažnyčią – Kristaus Kūną kiekviename amžiuje bei atnaujina 
žemės veidą, laimina miesto gyvenimą, kai krikščionys sutaria ir 
myli vieni kitus. 

Šių minčių ir vidinės liepsnos vedami gegužės 25 d. Šiaulių 
vyskupijos pastoraciniame centre susitiko bažnyčių ganytojai ir 
miesto meras Artūras Visockas bei miesto tarybos narys Gedi-
minas Beržinis. Pokalbyje ir maldoje dalyvavo Šiaulių vysku-
pas Eugenijus Bartulis, stačiatikių dvasininkas Olegas Štelma-
nas, katalikų bažnyčios kunigai Vidas Sejata, Arūnas Jankaus-
kis, Saulius Paliūnas, bažnyčios Tiesos žodis pastorė Anželika 
Krikštaponienė ir jos vyras Aidas Krikštaponis, Laisvųjų krikš-
čionių bažnyčios pastorius Valdas Vaitkevičius, Šiaulių Veik- 
liųjų žmonių bendrijos vadovas Valdemaras Griškevičius ir baž-
nyčios Eklezija atstovas Svajūnas Cibulskij. Atmosfera pasižymėjo 
betarpiškumu, broliškumu ir draugiškumu. Džiaugėmės atvira ben-
dryste, nuoširdžiai nagrinėjome pašaukimo, tikėjimo ir Šventosios 
Dvasios vaidmens klausimus, dalijomės dvasinėmis praktikomis. 
Neoficialioje atmosferoje aptarėme šventės koncepciją, sulaukėme 
mero palaikymo mieste švęsti krikščioniškąjį dvasingumą. Taip 

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ 

Sekminių  miestas
„Šiauliai – Sekminių miestas!“ – su tokia mintimi 
prieš dvi savaites br. kun. Vidas Sejata aplankė be-
veik visas Šiaulių miesto (katalikų ir evangelikų) 
bažnyčias ir bendruomenes, pakviesdamas šiais 
metais švęsti Sekmines kartu – po atviru dangumi, 
Talkšos ežero pakrantėje.
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Š. m. birželio 3 d. Druskininkuose vyko 
ekumeninis evangelizacinis renginys, ku-
rio metu tarnavo misionierius iš Anglijos 
Alanas Jonesas. Prie Evangelijos skelbimo 
prisidėjo ir kitos miesto bendruomenės. 
Džiugu, kad tai buvo pirmasis ekumeninis 
renginys Druskininkuose, kurį drauge rengė 
evangelinės ir katalikų bažnyčios.

Renginyje dalyvavo apie pusantro šimto 
žmonių – jie išgirdo Evangelijos žinią, buvo 
sujaudinti Dievo artumo, meilės, paliesti Jo 
išgydymo malonės.

Idėja pasikviesti misionierių kilo prieš 
kelerius metus, kai pradėjau savanoriauti 

RIMA BOCISIENĖ 

Evangelijos  žinia  
Druskininkuose

Jonavos krikščionių evangelikų baž-
nyčios pastorius Giedrius Ažukas buvo 
pakviestas pamokslauti Mažųjų brolių kapu-
cinų organizuotame festivalyje „Dievas yra 
meilė“. Šis festivalis vyko Jurbarko rajone, 
Paulių gyvenvietėje įsikūrusio Kapucinų 
vienuolyno ir reabilitacinio centro „Gai-
lestingumo namai“ teritorijoje. 

Jaunimo dvasingumui ugdyti skirtoje 
konferencijoje pastorius pamokslavo apie 
Šventosios Dvasios nužengimą į žemę bei 
krikščioniškoje tradicijoje minimą ir šven-
čiamą pirmosios bažnyčios gimimą Jeruza-
lėje Sekminių dieną. Vaizdingi pavyzdžiai 
apie viesulus, prasiautusius Lietuvoje, gražiai 
iliustravo mintį apie griaunančių pasaulio 
jėgų žmogaus gyvenime paliekamą žalą. 
Tačiau Šventosios Dvasios atėjimas kitoks –  
Ji ateina su ūžesiu, tarsi smarkaus vėjo pūtimas 
(Apd 2, 1–4), ir atneša gyvenimą teikiančią 
jėgą. Jėgą, kuri liudija Jėzų Kristų (Jn 15, 26), 
suteikia tiesos supratimą, ramybę, džiaugsmą, 
paguodą ir sveikatą. Apaštalų knygos iliustra-
cijos, pristatančios Šventosios Dvasios veikimą 

Sekminių  
belaukiant

per Jėzų Kristų ir apaštalus, parodo mums, 
kokia buvo pirmoji bažnyčia. Šventosios Dva-
sios atėjimas – tai pranašų paskelbtas Dievo 
Tėvo pažadas (Apd 1, 4). Dvasia pakeičia mūsų 
akmeninę širdį ir padaro ją jautrią Dievo žo-
džiui, Jo valiai, vykdančią ir gyvenančią pagal 
Dievo įstatus ir nurodymus (Ez 36, 26–27). 
Po pamokslo klausytojai liudijo, jog išgirstas 
žodis jaudino jų širdis. Vėliau grupelėse vyko 
diskusijos pagal iš anksto pastoriaus sudarytus 
klausimus pamokslo tema.  

  Festivalis „Dievas yra meilė“ organi-
zuojamas ne pirmus metus. Į jį suvažiuoja 
jaunimas iš įvairių Lietuvos vietų – Kauno, 
Klaipėdos, Jurbarko, Raseinių. Buvo svečių 
ir iš Lenkijos. Šio festivalio metu vyksta 
įvairūs edukaciniai projektai, tapybos, ke-
ramikos dirbtuvės, Dievo žodžio konferen-
cijos, diskusijos, susitikimai su žinomais 
sportininkais, aktoriais, kurie Dievo žodžio 
pakeisti gyvena naują gyvenimą ir apie jį 
liudija kitiems. Vyksta krikščioniškų mu-
zikos grupių koncertai.

  Tai išties puiki krikščioniška fiesta, 
vykstanti tarsi tolimame Galilėjos kaime 
(Jurbarko raj., Paulių km.), bet pristatanti 
gelbstintį Kristų, įvairiais Jį šlovinančiais 
ir garbinančiais projektais, nukreiptais į 
įvairių konfesijų jaunimo širdis, kad jos 
būtų pakeistos Šventosios Dvasios jėga.

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios 
informacija

onkologiniams ligoniams. Matydama jų 
skausmą, baimę ir neviltį, meldžiau Dievo 
pagalbos. Tikėjau, kad Dievui nėra negalimų 
dalykų, kad Jo ranka nesutrumpėjo gelbėti, 
o Šventosios Dvasios dovanos nepaliovė vei-
kusios... Vieno pokalbio metu išgirdau, kad 
į Lietuvą atvažiuoja misionierius iš Anglijos 
Alanas Jonesas, turintis išgydymo dovaną. 
Labai apsidžiaugiau ir paprašiau, kad jis 
atvyktų ir į Druskininkus. Taip išsipildė 
troškimas padėti sergantiems žmonėms.

Dėkoju Viešpačiui ir visiems prisidėju-
siems prie šios Sekminių išvakarėse vykusios 
Evangelijos šventės.
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Žodžio liturgiją ir liudijimus. Raginome 
visus nuoširdžiai, paprastai dalyvauti šven-
tėje, laukti Šventosios Dvasios pripildymo, 
šlovinti ir garbinti Dievą visa širdimi, judėti 
laisvu judesiu, šokti rateliuose… Žmonės 
geranoriškai prisijungė ir, skambant šlovi-
nimo bei garbinimo giesmėms, krantinė 
prisipildė džiugesio, vaikų klegesio, lengvo 
judesio. Susirinkusiųjų būryje matėme skir-
tingų tautų, amžiaus ir konfesijų žmones, 
tačiau įvairumas ir netikėtumo laukimas 
akivaizdžiai bylojo Dvasios vienybę.

Pradžioje giesmes atliko Arnoldas Ja-
lianiauskas (LKB), Dominikonų jaunimo 
ansamblis, Tiesos žodžio bažnyčios jaunimo 
grupė. Vėliau susirinkusiuosius džiaugsmin-
gai pasveikino bažnyčių vadovai, ragindami 
būti atviriems pripildančiai Dvasiai, atskleis-
dami Sekminių sąsajas su Kristaus mirtimi 
ir prisikėlimu, kvietė nešiotis Sekminių 
stebuklą – Šventąją Dvasią širdyse, laiminti 
miestą, kuriame gyvename, ir būti Dvasios 
galia Kristaus pranašais bei liudytojais savo 
kartos žmonėms. Kiekvienas dvasininkas po 
pasisakymo atnešė skirtingos spalvos vėlia-
vą, kaip savitą bažnyčios dvasinės dovanos 
simbolį. Tuomet prasidėjo Žodžio liturgija, 
kurią vedė Šiaulių vyskupas. Skaitovai iš 
skirtingų bažnyčių skaitė septynis skaitinius 
iš Šventojo Rašto apie Šventąją Dvasią, šlo-
vintojai giedojo giesmes, o ganytojai sukūrė 
tylos erdvę Dvasiai apšviesti Raštą ir vedė 
maldas. Tikintieji klausė ir apmąstė eilutes, 
meldėsi. Skaitinius apvainikavo malda Tėve 
mūsų visiems krantinėje susikibus rankomis, 
po kurios skambėjo giesmės Esam Dvasioje 
viena ir Žiūrėk, kaip gera, malonu. Šventė 
pasiekė kulminaciją, kai visi susikibę ran-
komis krantinėje šokome vienybės voreles 
ir sukome brolystės bei seserystės ratelius.

Šventėje gausiai dalyvavo tikintieji iš 
įvairių bendruomenių: stačiatikių, Lais-
vųjų krikščionių bažnyčios, Tiesos žodžio 
bažnyčios, Eklezijos bažnyčios, Šiaulių ka-
talikų vyskupijos bažnyčios, Kryžių kalno 
pranciškonų vienuolių bendruomenės, 
karmelitų, Veikliųjų žmonių bendrijos ir 
kt. Dalyvių įvairovė buvo tarsi užuomina į 
Šventąjį Raštą, kai per pirmąsias Sekmines 
Jeruzalės mieste susirinko itin margaspalvė 
minia – įvairių tautų žmonės, kurie, Šven-
tajai Dvasiai nužengus ant mokinių, išgirdo 
šlovinant Viešpatį kiekvienas savo kalba.

Šventė Šiauliuose paliko neišdildomą 
įspūdį, sukurdama kiekvieno dalyvio širdyje 
Sekminių stebuklą!
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Brangus drauge,
Atsimeni, kaip kartą krikščioniško jau-

nimo sąskrydyje vaikščiojome ratais aplink 
stovyklavietę ir šnekučiavomės? Tąkart ma-
nęs paklausei, kas yra pasitikėjimas Dievu. 
Kaip jis atrodo praktiškai? Tą šiltą rugpjūčio 
popietę atsakymo neturėjau. Tačiau, praėjus 
pusmečiui, vieną dieną prisiminiau mūsų 

Pa(si)

pasivaikščiojimą ir supratau – šiandien 
atsakymą turiu.

Turėjo praeiti laiko. Viena vertus, ne-
daug – penki mėnesiai, tačiau ir nemažai, 
palyginus su trumpu mano gyvenimu šio-
je žemėje. Pirmieji trys iš jų pralėkė kaip 
traukinys Vilnius–Klaipėda, nestojantis 
Raseiniuose, nors jie ir pakeliui. Dalis ma-
nęs laukė tuose Raseiniuose, o gyvenimo 

traukinys praūžė pro šalį, nepastebėdamas, 
kad kažkas stovėjo pakelėje. Tas traukinys 
buvo visiškai naujas etapas mano gyvenime. 
Naujas miestas, nauja bažnyčia, bičiuliai, 
studijos... Atsimenu, kaip Tu šiek tiek abejo-
jai dėl mano studijų. Jaudinaisi, ar filosofija 
neatitolins nuo Dievo, o aš nuo pat pirmos 
dienos universitete jas įsimylėjau. Eidavau 
į paskaitas su šypsena, karštai užsidegusi 
kalbėdavausi su kurso draugais, naktimis 
skaitydavau tekstus ir pasakodavau visiems, 
kaip gerai jaučiuosi, kad esu savo vietoje. Aš 
vis dar manau, kad esu savo vietoje, tačiau, 
tik praėjus tam laikui, galiu pasakyti, kad 
ta Evelinos dalis, stovinti Raseiniuose ir 
laukianti traukinio, kuris pralėks jau prieš 
nosį ir nesustos, buvo ta dalis, kuri tikėjimu 
gyveno Dieve. Per tuos tris mėnesius aš 
nepastačiau stotelės, kurioje galėtų sustoti 
mano gyvenimo traukinys ir į jį galėtų įlipti 
ta, kuri nešėsi visiškai besąlygišką tikėjimą.

Traukiniu važiavo Evelina, kuri žinojo... 
Žinojo atsakymus apie Dievą, apie gyvenimą 
su Juo, tačiau nuošalyje paliko tikėjimą. Tuo 
metu aš to nesupratau. Tik dabar, atsigrę-
žusi atgal, galiu apie tai Tau papasakoti. Aš 
gyvenau krikščioniškoje aplinkoje, tarnavau 
bažnyčioje, lankiau pamaldas, grupeles, 
gyniau tikėjimą prieš kurso draugus, ta-
čiau visa tai tebuvo forma, kurios laikytis 
išmokau per devyniolika gyvenimo metų. 
Aš žinojau, kad Dievas gali atsakyti į mano 
maldas, žinojau istorijas iš Biblijos, žinojau 
giesmių žodžius. Ir tuo žinojimu gyvenau. 

Tačiau mano gyvenime buvo labai daug 
teorijos. Studijavau mokslą, kuris susijęs vien 
tik su teorijomis. Ir net nepastebėjau, kaip į 
mano mintis pradėjo belstis tokios mintys: 
„Gal krikščionybė tėra žmogaus sukonstruo-
ta? Gal aš tikiu tik todėl, kad to išmokau dar 
vaikystėje, dėl to, kad taip yra paprasčiau? 
Gal mes išsigalvojome tikėjimą?“ 

Tos mintys ateidavo ir praeidavo. Aš 
žinojau, kad esu tikinti. Tik pradėjau abejoti, 
ar tikrai tikiu.Ir, žinoma, to gindavausi. Pati 
sau kalbėdavau, kad taip būti negali, – aš 
tikiu Dievą, ir viskas. Bet kažkur mintyse 
graužė abejonės kirminas. Ir jį ištraukti 
galėjo tik pats Dievas. 

Tuo metu, kai pradėjau svarstyti krikš-
čionybės idėją, Dievas priminė man save, 
besireiškiantį šiame gyvenime. Atsidurdavau 
tose vietose, kur žmonės dėstydavo, kad 
krikščionybė yra tiesa. Eidavau į paskaitas, 
mintyse mąstydama: „Juk ir taip žinau“, o iš-
eidavau supratusi, kad Dievas man primena 
apie savo realų veikimą. Ir Jis veikdavo. Kartą 

TIKĖJIMAS
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maldoje man priminė, kad kai ką palikau 
vaikystėje. Pradžioje nesupratau – ką galėjau 
palikti? Svarsčiau – gal savo pomėgį rašyti, 
nes jau kurį laiką nieko nerašiau... Tačiau iš 
tiesų palikau ten...  savo tikėjimą. Jėzus sakė: 
„Būkite kaip mažutėliai ir įeisite į Dangaus 
karalystę.“ O aš tuos kelis mėnesius jau 
dėjausi suaugusi. Mąstanti, protingai svars-
tanti, apgalvojanti visus galimus variantus, 
o Dievas man sakė: „Grįžk į vaikystę, kažką 
ten palikai.“ Palikau ten svarbiausią savo 
gyvenimo dalį – tikėjimą. 

Viešpats toliau priminė stebuklus mano 
gyvenime. Priminė vizijas, kurias esu gavusi 
maldoje, apie tai, kad turiu kitų kalbų do-
vaną. Ir tai rodydamas tarsi klausė: „Ar tai 
netikra? Ar tu žinai, kad Aš darau stebuklus? 
Ar tu tiki, jog Aš galiu padaryti bet ką?“ Ir 
taip po truputį Viešpats mane susigrąžino. 
Kai dėl žemiškų priežasčių pradėjau abejoti 
Jo buvimu, Jis rodė man savo antgamtišką 
veikimą. Ir leido patikėti, kad veikia tiek 
manyje, tiek per mane. Suabejojus viskuo, 
aš galėjau iš naujo pasirinkti Jį. Tad pirmas 
žingsnis į pasitikėjimą man buvo tikėjimas 
(kaip ir sakei, mano drauge, pirmą kartą 
pamokslaudamas Raseiniuose) – permąs-
tymas ir pasitikėjimas dar kartą.

Tada Jis mane išmokė pasitikėti. Ka-
dangi tai, kas atitraukė mane nuo Dievo, 
buvo laikas, kurį praleisdavau ne su Juo, 
Viešpats man dovanojo nuostabų trijų 
savaičių maratoną, kuriame kiekvieną 
dieną kalbėdavausi su draugėmis apie Jį, 
skaitydavau Jo Žodį, susitikdavau su Juo 
maldoje, šlovindavau ir šiek tiek mokyda-
vausi. Mano kasdienybėje daugėjo laiko, 
praleisto su Juo, o Dievas pasirūpino visais 
kitais rūpesčiais. Kuo daugiau laiko skir-
davau Jam, tuo didesnė mano gyvenimo 
dalimi Jis galėjo rūpintis.

Tas trijų savaičių maratonas buvo sesijos 
laikotarpis, kai nereikėjo lankyti paskaitų, 
o kas kelias dienas teko laikyti egzaminus. 
Tau ne naujiena, kad visada buvau stro-
pi mokinė, tačiau... ši sesija buvo pirmas 
toks laikotarpis mano gyvenime, kai aš 
taip nesirūpinau mokslais. Dievas buvo 
suteikęs išminties visą pusmetį nuosekliai 
studijuoti, tad ši sesija buvo skirta Dievo 
šlovei, o ne mano žmogiškoms pastangoms 
ir jauduliui. Ramybėje bendraudavau su 
bendrakursiais, melsdavausi, šlovindavau 

ir, kiek likdavo laiko pasiruošti egzaminui, 
tiek ir skirdavau, o Dievas manimi pasirū-
pindavo. Jis įdėdavo nuojautą, kurias temas 
pasižiūrėti, kalbėdavo per Rašto ištraukas, 
kad Jis mane palaikys. Turiu programėlę 
telefone, kuri kasdien nurodo po Biblijos 
eilutę, tad kai tik pradėdavau jaudintis, tos 
eilutės skambėdavo kaip padrąsinimas. Ryte 
ar vakare prieš maldą perskaitydavau: Pavesk 
Viešpačiui savo naštą, ir Jis palaikys tave, Jis 
niekada neleis teisiajam svyruoti (Ps 55, 22). 
Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi, 
tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite (Mk 11, 
24). Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, 
randa, ir beldžiančiam atidaroma (Mt 7, 8). 

Tad Dievui galėjau pasakyti, kad ši sesija 
bus Jo šlovei, o ne mano pasididžiavimui. 
Taip ir įvyko.  

Egzaminų metu gaudavau bilietus, ku-
riems kaip tik būdavau pasiruošusi, eidavau 
į egzaminus rami, o kai jau atrodė, kad per-
nelyg naudojuosi Jo malone, Viešpats toliau 
mane stiprino ir guodė: Viešpaties malonė 
nepranyko, Jo gailestingumas dar nepasibai-
gė. Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo 
ištikimybė (Rd 3, 22–23). Ir ta malonė tikrai 
atsinaujindavo. Prieš savo specialybės –  
filosofijos – egzaminą buvau pradėjusi rimtai 
jaudintis, nes šiam egzaminui skyriau ma-
žiausiai laiko ir nebuvau gerai išmokusi kai 
kurių bilietų. Penktą valandą ryto, versdama 
konspektą tikrai pradėjau abejoti, ar įmano-
ma ištraukti bilietą iš tų, kuriuos mokiausi, 
tačiau vėl paėmiau telefoną, o jame mirgėjo 
citata iš Evangelijos pagal Luką: <...> nes 
Dievui nėra negalimų dalykų (Lk 1, 37). 
Ir Jam iš tiesų nėra negalimų dalykų. Jam 
lengva padaryti, kad aš gaučiau bilietus, 
kuriuos moku. Tiesa, taip ir nutiko, – Jam 
lengva veikti mūsų gyvenime, Jam lengva 
daryti stebuklus tiek mums, tiek per mus. 
Tereikia leisti Viešpačiui tai daryti. 

Taigi dabar galiu Tau pasakyti, kad 
pasitikiu Dievu tada, kai mano gyvenime 
mažėja manęs (mano baimių, mano planų 
ir įsivaizdavimų) ir daugėja Viešpaties. Kuo 
daugiau savo laiko ir minčių atiduodu Jam, 
tuo didesne mano gyvenimo dalimi Jis pats 
ir pasirūpina. Man telieka džiaugtis Jo valia 
ir šlovinti Jo vardą.

Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai 
pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, 
ir bus jums duota (Jn 15, 7).

Te Dievas laimina Tavo kelius.
EV

Vilnius

Jauniems          11

Kai dėl žemiškų 
priežasčių pradėjau 
abejoti Jo buvimu, 
Jis rodė man savo 
antgamtišką veikimą 
ir leido patikėti, kad 
veikia tiek manyje, tiek 
per mane.

„

“
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Nepaprastas troškimas meilės 
Apaštalas Paulius Laiške efeziečiams 

piešia kitokį santuokos paveikslą. Paulius 
aiškina, kad vietoje savanaudiškos sąjungos, 
santuoka savo prigimtimi yra pasiaukojan-
ti, nesavanaudiška sąjunga (Ef 5, 22–27). 
Centrinė santuokos ašis yra mirtis sau, o 
ne asmeninė nauda. Gaila, apie tai girdime 
retai, tad galbūt dėl to ir sunku pritaikyti tai 
praktikoje. Dažnai mes matome santuoką, 
vaizduojamą kaip žaidimą ar kaip tai, ko 
mūsų kūnas trokšta iš prigimties, ir apie 
santuoką mąstome kaip apie sąjungą, kurioje 
išsipildo mūsų lūkesčiai, patenkinamos mūsų 
aistros ir pridengiamos mūsų silpnybės.

Daugelis iš mūsų trokštame (ar troško-
me) išgyventi romantiškus jausmus ir emo-
cinį artumą. Tačiau jeigu nebūsime atsargūs, 
leisime savo savanaudiškiems troškimams, 
o ne Dievui ir Jo Žodžiui, įsišaknyti mūsų 
santuokoje ir jai vadovauti. Dažnai žmonės 
linkę manyti, kad santuoka būna laiminga 
tik tada, jei sutinkame tobulą vyrą ar žmoną 
sau – žmogų, kuris atitinka mūsų specifinius 
poreikius, įvykdo mūsų troškimus, – kai 
atrandame trūkstamą dėlionės detalę, kitą 
savo puselę, kuri padeda mums asmeniškai 
atrasti pilnatvę ir pasitenkinimą, kokio dar 
nebuvome patyrę. 

Patarlių knygoje skaitome: Dėl savo 
užgaidų žmogus atsiskiria nuo kitų ir prieš-

JONATHAN C. EDWARDS

Kas  svarbiausias  
santuokoje?

tarauja tam, kas teisinga. Kvailiui nerūpi 
išmintis, o tik parodyti, kas yra jo širdyje 
(Pat 18, 1–2). Tad neišmintinga izoliuotis 
nuo išorinio pasaulio, nuo išmintingų kitų 
patarimų ir nė neapsvarsčius atmesti kitų 
nuomonę. Kad ir ko trokštų mūsų nuodė-
minga prigimtis, turime melsti Dievo, kad 
apsaugotų mus nuo tokių savanaudiškų 
meilės paieškų kelio. 

Apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius 
gyventi dievotai, džiaugtis Kristuje, rūpintis 
kitais, neieškoti naudos sau: Taigi, jeigu 
esama Kristuje kokio padrąsinimo, meilės pa-
guodos, jei esama kokio Dvasios bendravimo, 
nuoširdumo ir gailestingumo, tai padarykite 
mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos 
minties, turėdami vienokią meilę, būdami 
vieningi ir to paties nusistatymo. Nedarykite 
nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet 
nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už 
save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, 
bet kitų (Fil 2, 1–4). 

Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir 
numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailes-
tingumu, gerumu, nuolankumu, romumu 
ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantūs 
ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš 
kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, 
taip ir jūs atleiskite. O virš viso šito ap-
sivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis 
(Kol 3, 12–14). 

Nes tokia Dievo valia – jūsų šventėji-
mas; kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo 
ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį 
indą šventume ir pagarboje, o ne aistringa-
me geiduly, kaip pagonys, kurie nepažįsta 
Dievo; kad nė vienas neperžengtų ribų ir 
šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes 
Dievas už visa tai keršija, kaip jau esame 
įspėję ir patvirtinę. Dievas nepašaukė mūsų 
nedorybei, bet šventumui (1 Tes 4, 3–7). 

Jeigu taip mes turime gyventi kitų 
žmonių atžvilgiu, tai koks tuomet turė-
tų būti mūsų santykis į esamą (būsimą) 
sutuoktinį? 

Mes esame pašaukti pirmiau rūpintis 
savo sutuoktinio, o ne savo poreikiais ir no-
rais. Ir tai prasideda nuo pačių smulkiausių 
dalykų, tokių kaip tinkamos temperatūros 
nustatymas nakčiai, iki daug kantrybės 
reikalaujančių ar labai intymių dalykų. Kuo 
labiau kovosime su savo kūniškos prigimties 
įgeidžiais, marinsime nuodėmę (Kol 3, 5), 
tuo patirsime didesnį džiaugsmą santuokoje, 
kaip Kristus ir yra numatęs.    

Pasiaukojimo džiaugsmas
Tikras santuokos grožis, prasmė, pa-

sitenkinimas atsiveria tik tuomet, kai at-
spindime Tą Vienintelį, kuris gali tobulai 
ir amžinai atsakyti į mūsų poreikius. Tik 
Jame atrandame didžiausią pasitenkinimą. 
Jėzus piešia patį nuostabiausią gyvenimo, 

kurį esame pašaukti gyventi santuokoje, 
paveikslą, atverdamas tikruosius palaimi-
nimus, kai, užuot siekę, kad būtų patarnauta 
mums, trokštame patarnauti kitam: Bet 
tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori 
būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas nori 
tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir 
Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, 
bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip 
išpirkos už daugelį (Mk 10, 43–45). 

Savo gyvenimu ir mirtimi Jėzus paro-
do, jog santuokos esmė – pasiaukojimas. 
Žvelgdami į tokį pavyzdį suprantame, jog 
turime gyventi dėl savo sutuoktinio, bet ne 
kovoti, stengiantis apsaugoti „savąjį aš“: Nes, 

Sakoma, kad visi nori patekti į dangų, bet nė vienas nenori mirti. Mano 
manymu, su panašiu fenomenu susiduriame ir šiandien, kai kalbame 
apie santuoką.
Santuoka yra nuostabi dovana ir nepakartojamas palaiminimas. Dau-
gelis iš mūsų trokštame išgyventi šį džiaugsmą, ir toks troškimas yra 
teisingas. Tačiau nors šiuo troškimu gyvena daugelis, tik keletas iš tie-
sų yra pasiruošę, atėjus laikui, kurti santuoką, priimti visus jos privalu-
mus ir trūkumus. Mes svajojame, viliamės ir norime gauti tą „išorinį“ 
santuokos palaiminimą, bet priešinamės viskam, kas kėsinasi į mūsų 
asmenines svajones ar laisves. 
Širdies gilumoje mes visgi linkę manyti, kad santuoka labiau susijusi 
su pasitenkinimu, kurį gausime, o ne su aukojimusi dėl kito.

 Santuoka savo prigimtimi 
yra pasiaukojan ti, 
nesavanaudiška sąjunga.

„
“
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kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; 
o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją 
atras (Mt 16, 25).

Kristaus auka padeda atverti šlovingas 
santuokinio gyvenimo duris. Ar skambintu-
mėte į draudimo kompaniją, lankstytumėte 
išskalbtus drabužius, bėgtumėte į parduotu-
vę nupirkti alyvuogių aliejaus, raskite būdų 
patarnauti – ir įsisukus į rutiną, kasdienius 
darbus, ir spontaniškai, kūrybiškai pažvel-
giant į situacijas, skubėdami ir laukdami.

Didingumo atspindys 
Mūsų santuokos turėtų atspindėti nuos-

tabius Jėzaus ir Jo nuotakos santykius (Ef 5, 
31–32). Kitais žodžiais tariant, mūsų elgesys 
santuokoje turi atspindėti tai, kaip Kristus 
elgiasi su mumis: Būkite tokio nusistatymo 
kaip Kristus Jėzus, kuris, esybe būdamas 
Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės 
su Dievu, bet apiplėšė save ir esybe tapo tar-
nu ir panašus į žmones. Ir išore tapęs kaip 
žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus 
iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 5–8; 
Jn 15, 13).

Kai aukojamės dėl savo sutuoktinio, 
mūsų santuoka pasauliui dvelkteli švel-
niu Evangelijos aromatu, sušildo ir mūsų 
širdis. Santuokos esmė nėra tai, kad mūsų 
sutuoktinis turėtų tenkinti kiekvieną mūsų 
poreikį. Ne, Kristus yra atsakymas į mūsų 
reikmes. Žinojimas, kad Jis žino, ko mums 
reikia, ir visiškai mumis pasirūpina, leidžia 
mums patarnauti kitiems. Šią nuostabią tiesą 
Džonas Paiperis paaiškina savo knygoje 
„Akimirksnį trunkanti santuoka“ (This 
Momentary Marriage), kurioje jis rašo: 
„Santuoka Dievo yra sumanyta tam, kad 
pasaulis pamatytų Evangelijos grožį. To-

dėl mes ir tuokiamės. Todėl visi susituokę 
žmonės yra sutuoktiniai.“

Nuolatinis rūpinimasis ir siekis paten-
kinti savo poreikius neatneša ilgai trunkan-
čio džiaugsmo ir neleidžia mums išgyventi 
tikros santuokinės laimės. Bet jeigu mes au-
kojamės dėl sutuoktinio, leidžiame išryškėti 
tikram santuokos spindesiui. Mes norime, 
kad santuoka daugiau kalbėtų ne apie mus, 
bet apie Kristų. Didžiausia auka tapo cen-
trine ašimi, kuri ir patiems didžiausiems 
nusidėjėliams suteikė šlovingą išgelbėjimą. 
Toks pasiaukojimas gali pripildyti santuoką 
tikro džiaugsmo, giliausio malonumo ir  
prasmės, įprasminti santuoką.

Kristus mirė už mus, kad mes patirtume 
tikrą džiaugsmą: Jis vietoj sau priderančio 
džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo 
kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje (Hbr 
12, 2). Tegul tavo pasiaukojimas sutuoktinio 
labui, dabarties aukojimas dėl ateities, savų 
teisių suvaržymas vardan kito, atneša tau 
džiaugsmą ir pašlovina Kristų.

Iš www.desiringgod.org  
vertė Jurgita Ratautienė

Tikras santuokos grožis, 
prasmė, pasitenkinimas 
atsiveria tik tuomet, kai 
atspindime Tą Vienintelį, 
kuris gali tobulai ir amžinai 
atsakyti į mūsų poreikius. 

„

“
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Knygų  serijos  „Namelis  
prerijose“  autorės  biografija

Amerikiečių rašytoja Lora Ingals Vailder (Laura Ingalls Wilder) – vaikų 
mėgstamos knygų serijos „Namelis prerijose“ autorė. Šioje knygų seri-
joje ji aprašė savo vaikystę Vakarų pakrantėje XIX a. pabaigoje.

Užaugusi Amerikos prerijose
Lora Ingalls Vailder gimė 1867 m. 

vasario 7 d. Pepine, Viskonsino valstijo-
je, JAV, ir buvo antroji iš keturių vaikų. 
Savo tėvą Čarlzą Filipą Ingalsą (Charles 
Philip Ingalls) ji apibūdino kaip linksmą, 
kartais nerūpestingą. Jos motina Karolina 
Leik Kviner (Carolina Lake Quiner) buvo 
išsilavinusi, švelni ir, anot dukros, išdidi. 
Rašytoja turėjo dar tris seseris Merę, Kerę 
ir Greisę, kurios aprašytos ir knygose. 
Lora turėjo ir jaunesnį brolį, vardu Čarlis 
(pravarde Fredis), kuris mirė sulaukęs vos 
devynių mėnesių.

Kai Lora buvo maža, jos šeima vis 
kraustėsi iš vienos Amerikos vietos į 
kitą. 1874 m. Ingalsų šeima išvyko iš 
Vinskonsino į Volnut Grove, Minesotoje. 
Po dvejų metų šeima persikraustė į Burr 
Oak, Ajovos valst., kur Čarlzas Ingalsas 
tapo viešbučio bendrasavininkiu. Tačiau 
1877 m. jie grįžo į Volnut Grove. 1879 m.  
Ingalsų šeima vėl persikraustė į nauja-
kurių sodybą Dakotoje.

Šeima pagaliau įsikūrė Pietų Dakotoje, 
De Smet miestelyje, kuris tapo Čarlzo ir 
Karolinos namais iki gyvenimo pabaigos. 
Antroji žiema naujuosiuose namuose buvo 
pati sunkiausia. Dėl siautusių pūgų trauki-
niai negalėjo pristatyti būtiniausių prekių, 
tad penkis žiemos mėnesius miestelis buvo 
atskirtas nuo pasaulio. Vėliau Lora aprašė 
savo ankstyvosios paauglystės išgyvenimus 
šaltos žiemos metu, kai trūko maisto, malkų 
ir kitų būtinų daiktų.

Lora lankė mokyklą, kada tai tik buvo 
įmanoma. Tačiau dėl dažno šeimos kraus-
tymosi ji daugiau mokėsi savarankiškai. 
1882 m., būdama penkiolikos, ji gavo 
išsilavinimo diplomą ir trejus metus mokė 
mažoje mokykloje, esančioje už tuzino 
mylių nuo namų, tad būstu ji dalijosi su 
kita šeima.

Ištekėjusi už ūkininko
Maždaug tuo metu Ingalsai susipažino 

su Almanzu Manly Vailderiu (Almanzo 
Manly Wilder), kuris su broliu Rojaliu 
įsikūrė netoliese. Almanzas dažnai savait-
galiais rogėmis parveždavo jaunąją moky-
toją pas tėvus. 1885 m. rugpjūčio 25 d., po 
dvejų metų draugystės, pora susituokė. Lora 
Vailder metė mokytojavimą ir padėjo vyrui 
ūkininkauti. Apie tai ji rašė savo knygoje 
„Pirmieji ketveri metai“.

1886 m. gruodžio 5 d. porai gimė duk- 
relė Rouzė, vienintelis išgyvenęs poros 
kūdikis. Nors visi naujakuriai susidūrė su 
sunkumais ir nežinia dėl ūkio, Almanzo 
ir Loros šeima patyrė tikrai daug tragedijų 
ir nesėkmių. 1889 m. rugpjūtį jiems gimė 
berniukas, deja, jis neišgyveno. Ji niekada 
nepaminėjo šio fakto knygose. Vėliau rašy-
tojos vyras susirgo difterija, liga, kuri sukelia 
kvėpavimo problemas, ir dėl kurios vyras liko 
iš dalies paralyžiuotas. Galiausiai iki pamatų 
sudegė ir jų namas, kurį vyras pastatė pats.

1894 m. liepos 17 d. Vailderių šeima 
pradėjo kelionę į Mansfildą, Misūrio vals-
tijoje, kur ir gyveno likusį gyvenimą. Ten 
jie įkūrė ūkį, kurį pavadino Rocky Ridge 
(Uolėtasis kalvagūbris, – vert. past.). Visos 
kelionės metu rašytoja rašė dienoraštį, o  
atvykusi į Misūrį šiuos užrašus ji išsiuntė 
į De Smet miestelio, kuriame anksčiau 
gyveno, Naujienas – šiame laikraštyje jos 
užrašai ir buvo publikuoti pirmą kartą.

Išleido pirmąjį  
autobiografinį darbą
1920-ųjų metų viduryje Lora jau dau-

giau laiko skyrė rašymui nei ūkininkavi-
mui. Maždaug tuo metu  į Misūrį grįžo 
jų dukra Rouzė. Ji pastatė tėvams naujus 
namus Rocky Ridge, o pati persikraustė 
į senuosius. Ji drąsino motiną aprašyti 
savo vaikystę.

1920-ųjų pabaigoje Lora Vailder baigė 
rašyti pirmąją savo autobiografiją. Kūrinyje, 
pavadinimu „Pradininkė“ (Pioneer Girl), ji 
aprašė savo vaikystę nuo trejų iki aštuonio-
likos metų. Kai dukra suredagavo knygą, 
Lora Vailder pasiūlė ją keliems leidėjams. 
Tačiau leidėjai nebuvo suinteresuoti leisti 
kūrinį, kuriame buvo daug chronologine 
tvarka aprašytų įvykių ir mažai atskleistų 
charakterių.

„Namelis prerijose“
Lora Vailder nenusiminė, bet nuspren-

dė pakeisti rašymo stilių. Ji ėmė pasakoti ne 
pirmuoju asmeniu („aš“), bet trečiuoju –  
Loros vardu, ir vienos mergaitės istorija 
virto naujose žemėse besikuriančios šeimos 
istorija. Vailder nusprendė savo kūrinį 
pritaikyti vaikams. Nors kartais ji pakeis-
davo įvykius, sukurdavo naujų, o kai ką 
ištrindavo (pavyzdžiui, savo brolio mirties 
ji niekada knygose neminėjo), pabaiga 
visada būdavo laiminga. Ji rašė apie tikrus 
žmones ir įvykius, kurie iš tikrųjų nutiko.

1932 m., būdama 65-erių, Lora Ingals 
Vailder išleido pirmąją serijos (visą seriją 
sudarė aštuonios knygos) „Namelis pre-
rijose“ knygą „Namelis girioje“, kurioje 
pasakojama apie ankstyvąją vaikystę. Knyga 
sulaukė didelio skaitytojų dėmesio. 1933 m. 
ji išleido knygą „Mažasis ūkininkas“, pa-
sakojančią apie jos vyro vaikystę Niujorko 
valstijoje. Po dvejų metų knygų lentynose 
pasirodė „Namelis prerijose“. Kitos penkios 
knygos pasakojo apie draugystę su Vailderiu 
ir santuoką. 1953 m. pasirodė naujas serijos 
„Namelis prerijose“ knygų leidimas, kurį 

Rašytoja Lora Ingals Vailder
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Anksti rytą vėl visi sėdėjo vežime. Jis nebuvo iškrautas, todėl 
viskas buvo paruošta.

Iš stovyklos nieko neliko, tik tetos Dosijos pašiūrė. Po numintą 
žolę ir pliką žemę, kur barakų stovėta, su matavimo prietaisiais 
viakštinėjo matininkai ir kalė stulpus naujam miestui, kuris bus 
čia pastatytas. 

– Atvažiuosime, vos tik Hajus sutvarkys savo verslo reikalus, –  
pažadėjo teta Dosija.

– Pasimatysim prie Sidabro ežero! – šūktelėjo Lena Lorai, o 
tėtis paragino arklius, ir ratai pradėjo suktis.

 Saulė ryškiai spigino į nepridengtą vežimą, tačiau pūtė vėsus 
vėjas, todėl važiuoti buvo malonu. Šen bei ten laukuose plušo 
žmonės, kartkartėmis pravažiuodavo kinkinys arba furgonas. 

Netrukus kelias pasuko žemyn kalvota vietove, o tėtis pasakė:
– Priekyje – Didžioji Sijų upė.
Lora pradėjo pasakoti Merei:
– Kelias žemu pylimu leidžiasi upės link, tačiau medžių 

nematyti. Tik neaprėpiamas dangus ir žolė, ir nedidukas seklus 
upeliūkštis. Kartais jis virsta sraunia upe, tačiau dabar nusekęs 
ir ne didesnis už Slyvų upelį. Sruvena nuo duburio iki duburio 
pro sausų akmenėlių ruožus ir suskilinėjusio sudžiūvusio purvo 
lomas. Dabar arkliai sustojo atsigerti. 

– Atsigerkite iki soties, – pasakė tėvelis arkliams. – Ištisas 
trisdešimt mylių daugiau vandens nebus.

Už seklios upės buvo itin kalvota, ir kelias atrodė kaip trum-
pas kablys.

– Kelias brukasi pro žolę ir netrukus nutrūksta. Čia jo pa-
baiga, – pasakojo Lora.

– Negali būti, – paprieštaravo Merė. – Kelias tęsiasi iki Si-
dabro ežero.

– Žinau, – patikino Lora.
– Na, tada nemanau, kad galima šitaip kalbėti, – švelniai 

papriekaištavo Merė. – Turime pasistengti visada sakyti būtent 
tai, ką manome.

– Aš ir sakau tai, ką manau, – paprieštaravo Lora. Tačiau 
paaiškinti nesugebėjo. Yra labai daug būdų pamatyti dalykus ir 
ne mažiau būdų juos apibūdinti.

Už Didžiosios Sijų upės nebebuvo laukų, namų, nesimatė 
nė vieno žmogaus. Iš tikrųjų ėjo ne kelias, o tik miglotas vežimų 
pėdsakas, nebuvo ir geležinkelio pylimo. Tai šen, tai ten Lora 
pastebėdavo nedidelę medinę gairę, kone pasislėpusią žolėse. 
Tėtis paaiškino, jog tai matininkų gairės geležinkelio pylimui, 
kuris dar nėra pradėtas.

Lora pasakė Merei:
– Ši prerija atrodo kaip didžiulė pieva, nusidriekusi visomis 

kryptimis iki paties pasaulio pakraščio.

Nesibaigiančios gėlėmis pasipuošusių žolynų bangos po 
giedrutėliu dangumi keistai svaigino. Mergaitė negalėjo apsakyti, 
kaip jaučiasi. Visi žmonės ir vežimas su kinkiniu, netgi tėvelis 
atrodė menki. Visą rytą tėtis ramiai vadeliojo vos įžiūrimu veži-
mų pėdsaku, ir niekas nesikeitė. Kuo toliau į vakarus jie važiavo, 
tuo menkesni atrodė ir tuo mažiau buvo panašu, kad kur nors 
nuvažiuos. Vėjo blaškoma žolė liejosi tokiais pačiais begaliniais 
raibuliais, arklių kanopos ir ratai per žolę skleidė tą patį garsą. Iš 
lentos padarytas suolas krkaipėsi visiškai taip pat. Lorai dingojosi, 
kad šitaip galima važiuoti amžinai ir vis tiek pasiliksi toje pačioje 
nekintančioje vietoje, ir net nežinosi, kad ten buvai.

Judėjo tik saulė. Iš pažiūros nepastebimai ji visą laiką keliavo 
dangumi. Kai šviesulys atsidūrė virš galvų, jie sustojo pašerti arklių 
ir suvalgyti kelionės užkandžių and švarios žolės.

puošė Garto Viljamso (Garth Williams) 
(1912–1996) iliustracijos.

Paskutiniąją serijos „Namelis prerijose“ 
dalį Lora Vailder parašė sulaukusi septy-
niasdešimt šešerių. Tuo metu jie su vyru 
jau buvo pardavę didžiąją dalį savo žemių ir 
beveik visus gyvulius, bet gyveno ten pat –  
kelių akrų žemės sklype, kuriame 1949 m. 
jos vyras ir mirė, eidamas devyniasdešimt 
trečius metus. 

Vakarai  prasideda  

Pati Lora Vailder mirė 1957 m. vasario 
10 d. savo namuose Rocky Ridge ūkyje, 
būdama devyniasdešimties metų. Po jos 
mirties dukra Rouzė ėmėsi redaguoti ma-
mos dienoraštį, kurį ji drauge su vyru rašė 
jų kelionės į Misūrį metu (šis dienoraštis 
buvo publikuotas laikraštyje) ir 1962 m. 
išleido jį kaip knygą. Po dvylikos metų TV 
ekranuose pasirodė Loros Vailder istorijo-
mis paremtas serialas, kuris buvo rodomas 

net devynis sezonus. Pasakodama įdomias 
gyvenimo laukinėse Amerikos žemėse 
istorijas, aprašydama unikalų laiką, vietas 
ir patirtus nuotykius, sunkumus, su kuriais 
teko susidurti, ir paprastus malonumus, 
Lora Vailder pasiekė jaunų skaitytojų iš 
viso pasaulio širdis.

Iš http://www.notablebiographies.com
vertė Raimonda Jašinauskienė

Nukelta į 16 p.

 Ištrauka iš knygos Namelis prie Sidabro ežero krantų 
(tai trečioji serijos „Namelis prerijose“  knyga)
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Visą rytą dardėjus gera pailsėti ant 
žemės. Lora prisiminė visus tuos daugybę 
kartų, kai visi valgė po atviru dangumi 
keliaudami iš Viskonsino į indėnų terito-
riją, o paskui atgal į Minesotą. Dabar jie 
buvo Dakotos teritorijoje ir keliavo toliau į 
vakarus. Tačiau šis kartas skyrėsi nuo visų 
kitų kartų, ir ne tik dėl to, kad virš vežimo 
nebuvo gaubto su įtaisytais patalais, tačiau 
ši prerija buvo kitokia.

– Tėveli, – kreipėsi ji, – kai rasi sklypą, 
ar jis bus panašus į tą, kurį turėjome indėnų 
teritorijoje?

Prieš atsakydamas tėvelis pagalvojo.
– Ne, – atsakė pagaliau. – Šitas kraštas 

kitoks. Negaliu tiksliai apibūdinti kuo, 
tačiau ši prerija kitokia. Atrodo kitokia. 

– Taip ir turėtų būti, – protingai pa-
stebėjo mama. – Esame į vakarus nuo Mi-
nesotos ir į šiaurę nuo indėnų teritorijos, 
todėl savaime suprantama, kad gėlės ir 
žolės ne tokios pat.

Tačiau tėvelis su Lora ne tai turėjo 
omenyje. Iš tikrųjų gėlės ir žolės beveik 
nesiskyrė. Tačiau čia buvo justi kažkas, ko 
nebuvo niekur kitur. Tai buvo neaprėpiama 
ramuma, kuri leido ir žmogui nurimti. 
O kai nurimdavai, pajusdavai, kaip toji 
didžioji tykuma priartėja.

Visi nežymūs garsai, siūruojančios 
žolės, žiamojančių bei šnopuojančių prie 
pašarų dėžės vežimo gale arklių ir netgi 
valgymo garsai bei pokalbiai negalėjo su-
trikdyti tos begalinės prerijos tylos.

Tėtis pasakojo apie naują darbą. Jis bus 
bendrovės krautuvininkas ir tabelininkas 
Sidabro ežero stovykloje. Tvarkysis par-
duotuvėje ir savo knygose tiksliai žymės 
kiekvieno dirbančio vyro išlaidas, todėl 
tiksliai žinos, kiek pinigų kiekvienam vyrui 
priklauso už darbą atėmus išlaidas už maiti-
nimą ir parduotuvės prekes. Kai mokėjimo 
dieną kasininkas atveš pinigų, tėtis sumokės 
kiekvienam tiek, kiek priklauso. Tai viskas, 
ką jam reikės daryti, ir už tai kiekvieną 
mėnesį jam mokės penkiasdešimt dolerių.

– O visų geriausia, Karolina, tai, kad 
mes būsime vieni pirmųjų! – džiaugėsi 
tėtis. – Galėsime išsirinkti žemę sklypui. 
Dievaži, pagaliau mums nusišypsojo sė-

kmė! Geriausios galimybės naujoje šalyje 
ir, be to, dar penkiasdešimt dolerių per 
mėnesį už visą vasarą!

– Tiesiog nuostabu, Čarlzai, – tarė 
mama.

Tačiau visos jų kalbos neturėjo jokios 
įtakos didžiajai prerijos tylai.

Visą popietę mylia po mylios jie va-
žiavo nematydami nei namo, nei ženklo 
žmogaus, nematydami nieko daugiau, tik 
žolę ir dangų. Pėdsaką, kuriuo jie sekė, 
žymėjo tik nulenkta ir sulaužyta žolė.

Lora matė senus indėnų kelius ir bizo-
nų takus, giliai išmintus žemėje, o dabar 
užaugusius žole. Ji regėjo keistas didžiules 
įdubas tiesiais kraštais ir plokščiais dugnais, 
kur būta bizonų valkų, o dabar augo žolė. 
Mergaitė nebuvo mačiusi bizono, o tėtis 
pasakė, kad vargu ar kada ir pamatys. Dar 
visai neseniai šiame krašte gannėsi gausios 
jų bandos. Tai buvo indėnų galvijai, tačiau 
baltieji vyrai juos visus išskerdė. Dabar iš 
visų pusių prerija driekėsi tuščia iki tolimo, 
aiškaus horizonto. Vėjas nepaliovė linga-

vęs aukštas prerijos žoles, jau nurudusias 
saulėje. Visą popietę, gindamas arklius 
pirmyn, tėtis linksmai švilpavo ir dainavo. 
Dažniausiai jis traukė tokią dainą:

Ei, keliauk į šitą kraštą,
Nesijaudink visiškai,
Dėdės Semo turtai laukia,
Duos po ūkį mums jisai!
Prie choro prisijungė netgi mažoji 

Greisė, nors visai nesistengė pataikyti į 
taktą:

Ei, keliauk, keliauk,
Atkeliauk greičiau.
Ei, keliauk, keliauk,
Atkeliauk greičiau.
Nesijaudink visiškai,
Dėdės Semo turtai laukia,
Duos po ūkį mums jisai!
Saulė leidosi vakaruose, kai prerijoje už 

vežimo pasirodė raitelis. Jis jojo iš paskos 
ne itin greitai, tačiau mylia po mylios vis 
artėjo, o saulė leidosi vis žemiau. 

– Kiek dar liko iki Sidabro ežero, Čar-
lzai? – pasiteiravo mama.

– Apie dešimt mylių, – atsakė tėtis.
– Ar čia netoliese niekas negyvena?
– Ne, – atsakė tėtis.

Vakarai  prasideda  

Knygų seriją „Namelis prerijose“ puošia Garto Viljamso iliustracijos
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Mama daugiau nieko nepasakė. Ir nie-
kas kitas. Jis vis dirsčiojo į raitelį ir kie-
kvieną kartą, kai atsigręždavo, jis būdavo 
vis arčiau. Vyras aiškiai sekė iš paskos ir 
neketino lenkti, kol saulė nenusileis. Sau-
lė dabar buvo taip žemai, kad kiekviena 
duobelė tarp žemų prerijos kalvų atrodė 
kupina šešėlių. Kiekvieną kartą dirstelėjęs 
atgal tėtis vadelėmis lengvai sušerdavo 
arkliams juos ragindamas. Tačiau joks kin-
kinys nepatemps pakrauto vežimo greičiau, 
nei gali joti raitelis.

Vyras dabar buvo taip arti, kad Lora 
aiškiai matė du pistoletus odiniuose dėkluo-
se ant šlaunų. Jo skrybėlė buvo užsmaukta 
žemai ant akių, o raudona skarelė laisvai 
surišta ant kaklo.

Tėtis išsivežė savo šautuvą į Vakarus, 
tačiau dabar vežime jo nebuvo. Lorai buvo 
smalsu, kur šautuvas, tačiau tėčio klausti 
ji nedrįso.

Dirstelėjusi atgal mergaitė pamatė dar 
vieną raitelį, artėjantį ant balto žirgo. Šis 
vilkėjo raudonus marškinius. Vyras ant 
balto arklio buvo toli ir dar visai mažytis, 
tačiau artėjo greitai, šuoliais. Jis pasivijo 
pirmąjį raitelį, ir dabar vyrai jojo dviese.

Mama tyliai sušnibždėjo:
– Dabar jie dviese, Čarlzai.
– Kas yra? Lora, kas čia vyksta? – išsi-

gandusi paklausė Merė.
Tėtis dirstelėjo atgal ir atsigręžė pa-

tenkintas.
– Dabar viskas gerai, – pasakė. – Tai 

Didysis Džeris.
– Kas tas Didysis Džeris? – nerimo 

mama.
– Jis maišyto kraujo, prancūzų ir indė-

nų, – lengvabūdiškai pasakė tėtis. – Lošėjas, 
kai kas sako, kad arkliavagis, bet velniškai 
šaunus vyrukas. Didysis Džeris neleis nie-
kam mūsų skriausti. 

Mama sužiuro į jį apstulbusi. Ji tik 
prasižiojo ir vėl susičiaupė, taip nieko ir 
nepasakiusi.

Raiteliai priartėjo prie vežimo. Tėtis 
kilstelėjo ranką ir pasilabino:

– Sveiks, Džeri.
– Sveiks, Ingalsai, – atsiliepė Džeris. 

Antrasis vyras nudelbė juos piktai ir nu-
šuoliavo į priekį, tačiau Didysis Džeris 
jojo greta vežimo. Jis atrodė kaip indėnas. 
Buvo aukštas ir didžiulis, tačiau tikrai 
ne storas, jo liesas veidas buvo rudas, o 

marškiniai – liepsnos raudonumo. Tiesūs 
juodi plaukai jojant siūravo prie plokščių, 
aukštų skruostikaulių, nes vyras nedėvė-
jo skrybėlės. Jo baltas kaip sniegas žirgas 
nebuvo pabalnotas, be kamanų. Gyvulys 
buvo laisvas, galėjo keliauti kur nori, o jis 
norėjo keliauti su Didžiuoju Džeriu visur, 
kur tik užsimano keliauti Didysis Džeris. 
Arklys ir žmogus judėjo kartu, tarsi būtų 
vienas gyvis.

Greta vežimo jie šuoliavo visi trumpai, 
o paskui nutolo kuo lygiausiai, kuo dailiau-
siai žemyn nedidele įlomėle, paskui aukštyn 
ir tolyn, tiesiai į žėrinčią apskritą saulę 
pačiame žemės pakraštyje. Liepsningai 
raudoni marškiniai ir baltas žirgas išblėso 
žėrinčioje auksinėje šviesoje.

Lora atsiduso.
– Oi, Mere! Baltas kaip sniegas žir-

gas ir aukštas rudaodis žmogus juodut 
juodutėliais plaukais ir ryškiai raudonais 
marškiniais! Aplinkui tik nurudusi prerija –  
ir nujojo jie tiesiai į besileidžiančią saulę. 
Dabar jie seks paskui saulę aplink pasaulį...

Merė akimirką pagalvo-
jo. Paskui pasakė:

– Lora, juk supranti, 
kad negalima joti į saulę. Jis 
tiesiog joja žeme kaip ir visi 
kiti. Tačiau Lora nesijautė 
sumelavusi. Ir tai, ką ji sakė, buvo tiesa. 
Kažkaip ta akimirka, kai nuostabiai gražus 
laisvas žirgas ir pašėlęs žmogus jojo į saulę, 
truks amžinai.

Mama vis dar būgštavo, kad antrasis 
vyras gali laukti pasaloje ir juos apipėšti, 
tačiau tėtis ją nuramino.

– Nesijaudink! Didysis Džeris nujojo į 
priekį jo ieškoti ir pasergės, kol mes nusi-
gausime iki stovyklos. Džeris pasirūpins, 
kad niekas mūsų neužpultų.

Mama atsigręžė, kad įsitikintų, jog jos 
mergaitėms nieko nenutiko, o ant kelių 
jaukiai apkabinusi laikė Greisę. Ji nieko ne-
pasakė, nes jokie žodžiai nieko nepakeistų. 
Tačiau Lora žinojo, kad mamytė nenorėjo 
palikti Riešutų Giraitės, jai nepatiko būti 
čia. Jai nepatiko keliauti šiuo vienišu kraš-
tu artėjant nakčiai ir prerijoje jodinėjant 
tokiems žmonėms.

Iš blėstančio dangaus pasigirdo nak-
tiniai paukščių šūksniai. Vis daugiau tam-
sių juostų raižė blyškiai melsvą erdvę virš 
galvų – tiesios laukinių ančių linijos ir ilgi 
laukinių žąsų pleištai. Vedliai šaukdavo gale 
skrendantiems, o paukščiai paeiliui atsaki-
nėjo. Visas dangus skardėjo nuo gagenimo 
ir kvaksėjimo....

Jei norite sužinoti istorijos tęsinį, skaitykite 
knygą.
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Taigi ištvermė svarbi galutiniam išgelbė-
jimui, ir ji yra užtikrinta visiems, esantiems 
Kristuje. Darbais, kuriuos darome eidami 
Meilės keliu, mes negalime pelnyti Dievo 
palankumo. Tie darbai jau yra Jo palankumo 
vaisius. Kristus užtarnavo mums Dievo 
palankumą, – mes priimame tai tikėjimu, 
o šis tikėjimas išsilieja ir pasireiškia meile. 

Tai yra raktas, kaip gyventi ir pasitikti 
senatvę šlovinant Viešpatį. Jei norime pašlo-
vinti Dievą  paskutiniaisiais savo gyvenimo 
metais, turime žavėtis Juo, atrasti pasimė-
gimą Jame. Jis turi būti mūsų Lobis. Mūsų 
gyvenimas turi veržtis iš visus lūkesčius 
patenkinančio Kristaus. Gyvenimas, besi-
veržiantis iš Kristuje gyvenančios sielos, yra 
kupinas meilės ir tarnystės. Štai kas atskleis 
pasauliui Kristaus šlovę. Kai mūsų širdys 
randa ramybę Kristuje, mes liaujamės nau-
dotis kitais žmonėmis, siekdami patenkinti 
savo poreikius, ir pradedame patys tarnauti, 
kad būtų patenkinti kitų žmonių poreikiai. 
Tai taip priešinga kietai žmogaus širdžiai, 
tad nenuostabu, kad kyla noras arba sekti 
šiuo gražiu pavyzdžiu, arba pasmerkti nu-
kryžiuojant. Tai – du kraštutinumai. 

Polikarpo ištvermė
Prisiminkime Smirnos (Mažojoje Azi-

joje) vyskupą Polikarpą, gyvenusį maždaug 
70–155 metais po Kr. Polikarpas žymus dėl 
savo kankinystės, nupasakotos Polikarpo 
kankinystėje, rastoje Henrio Betensono 
Krikščionių bažnyčios dokumentuose (Oks-
fordas, 1967, 9–12 p.). Tarp krikščionių 
ir Cezario garbintojų buvo kilusi įtampa. 
Krikščionys buvo vadinami ateistais, nes jie 
neturėjo jokių stabų ar šventovių ir atsisakė 
garbinti bet kokius romėnų dievus. Kartą 
minia ėmė šaukti: „Gana ateistų! Suraskime, 
kur yra Polikarpas.“ 

Polikarpas nebėgo – jis liko namelyje 
už miesto ir meldėsi. Jis pamatė viziją apie 
degančią pagalvę ir savo draugui pasakė: 
„Mane gyvą sudegins.“ Valdžia, kankinimais 
iš vieno tarno išgavusi jo buvimo vietą, 
surado jį. Polikarpas nusileido iš viršutinio 
kambario ir kalbėjosi su savo kaltintojais. 
„Visi susirinkusieji žavėjosi jo amžiumi, 

JOHN PIPER

Gyventi  Dievo  šlovei  (2  dalis)
Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (460)

tvirtumu ir negalėjo suprasti, kodėl dėl 
tokio seno žmogaus suėmimo kilo toks 
triukšmas.“ Jis paprašė leidimo pasimelsti 
prieš išvedamas. Jam buvo leista pasimelsti. 
Ir Polikarpas „buvo taip pripildytas Dievo 
malonės, kad dvi valandas negalėjo ramiai 
išbūti“. 

Vyriausiasis teisėjas mieste įsisodino 
jį į savo vežimą ir bandė įtikinti išsižadėti 
Kristaus: „Kas blogo atsitiks, jei pasakysi: 
„Viešpats Cezaris“, paaukosi smilkalų... ir 
taip išsigelbėsi?“ Polikarpas atsakė: „Ne-
siruošiu daryti to, ką man patari.“ Supykę 
valdininkai nuvedė jį į stadioną, kuriame 
buvo susirinkusi triukšminga minia. 

„Kaip aš galiu piktžodžiauti 
prieš savo Karalių, kuris mane 
išgelbėjo?“ 
Prokonsulas dar bandė Polikarpą įkal-

bėti: „Gerbk savo amžių... Prisiek Cezario 
vardu... Atgailauk... ir ištark: „Šalin ateistus 
[t. y. krikščionis]!“ Polikarpas pasisuko į „ne-
suvaldomą pagonių minią stadione, pamojo 
į juos ranka, žiūrėdamas į dangų atsiduso ir 
tarė: „Šalin ateistus.“ Prokonsulas vėl prabilo: 
„Prisiekiu, kad tave paleisiu; prakeik Kristų.“ 
Į tai Polikarpas atsakė žodžiais, vėliau tapu-
siais žymia citata: „Aštuoniasdešimt šešerius 
metus aš Jam tarnavau, ir Jis man nepadarė 
nieko blogo; tad kaip aš galiu piktžodžiauti 
prieš savo Karalių, kuris mane išgelbėjo?“

Prokonsulas vėl bandė įsakinėti: „Pri-
siek Cezario vardu.“ Polikarpas atsakė: 

„Jei ir toliau bergždžiai įsivaizduosi, kad 
aš prisieksiu Cezario vardu, ir apsimesi, kad 
nežinai, kas aš, pasakysiu tau paprastai – aš 
esu krikščionis.“ Prokonsulas atsakė: „Aš 
turiu laukinių žvėrių, – jei neatgailausi, 
įmesiu tave jiems suėsti.“ Į tai Polikarpas 
atsakė: „Pasiųsk jų atvesti. Nes mes negali-
me atgailauti už tai, kas gera, ir pereiti prie 
blogesnių dalykų; bet pereiti nuo žiaurumo 
prie teisumo yra kilnu.“

Prokonsulas tarė: „Jei tu nebijai laukinių 
žvėrių, jei neatgailausi, liepsiu tave sudegin-
ti.“ Polikarpas atsakė: „Tu grasini ugnimi, 
kuri dega valandą, bet netrukus užgęsta, nes 
nežinai apie ateisiančią Teismo ugnį, nei 
apie amžinosios bausmės ugnį bedieviams. 
Kodėl delsi? Daryk, ką ruošiesi daryti.“

Prokonsulas pasiuntė žinią, kad miniai 
tris kartus garsiai paskelbtų: „Polikarpas 
prisipažino esąs krikščionis.“ Minia, iš-
girdusi, kad nėra žvėrių, galinčių atlikti šią 
baisią užduotį, ėmė šaukti, kad Polikarpas 
būtų sudegintas. Buvo sunešta malkų, o 
kai jau ruošėsi kalti jo rankas prie medžio, 
Polikarpas tarė: „Leiskite man stovėti taip, 
kaip stoviu. Tas, kuris suteikia man jėgų 
ištverti ugnį, suteiks jėgų ir išstovėti ant 
laužo nejudant, net ir neprikaltam vinimis.“ 
Ugnis jo nesudegino, bet budelis smeigė į 
jį durklu. „O visa minia stebėjosi skirtumu 
tarp netikinčiųjų ir išrinktųjų.“ 

Kai mes taip susižavėję Kristumi ir 
atradę pasitenkinimą Juo, kad esame pa-
siruošę noriai už Jį numirti, esame įga-
linami mylėti prarastuosius kaip niekad 
anksčiau, ir parodome pasauliui Kristų 
kaip didžiulį Lobį. 

Iššūkis kūdikių bumo kartai 
Aš esu vienas vyriausių kūdikių bumo 

kartos atstovų (gimiau 1946 m. sausio 11 d.).  
Yra dar maždaug 78 milijonai šios kartos 
žmonių. Jei pasidomėsite tyrimais, suži-
nosite, kad mes esame egocentriška karta. 

Mums patinka: dirbti iš namų, gerti 
papildus, stabdančius senėjimą, kontro-
liuoti klimatą

Nepatinka: raukšlės, trečiojo tūkstant- 
mečio kartos miegojimo įpročiai, socialinė 
apsauga, nesaugumas

Pomėgiai: mažo intensyvumo sporto 
šakos, perdėtas rūpinimasis savo vaikais, 
puotavimas

Dažniausios lankymosi vietos: ūkinin-
kų ar bagažinių turgūs

 Kai mūsų širdys randa 
ramybę Kristuje, mes 
liaujamės naudotis kitais 
žmonėmis, siekdami 
patenkinti savo poreikius, 
ir pradedame patys 
tarnauti, kad būtų 
patenkinti kitų žmonių 
poreikiai.

„

“
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Ką amerikiečiui, kūdikių bumo kar-
tos atstovui, reikštų senti Dievo šlovei? Tai 
reikštų iš esmės atsisakyti mūsų netikinčių 
bendraamžių mąstysenos. Ypač tos ameri-
kiečiams būdingos svajonės apie pensiją. 
Ralfas Vinteris įkūrė Jungtinių Valstijų 
Pasaulio misijų centrą, o dabar, įžengęs 
į devintą dešimtį, keliauja, kalba ir rašo, 
kad Kristaus tikslas pasaulio misijose būtų 
įgyvendintas. Kai jam buvo apie 60 metų, 
jis parašė straipsnį, pavadinimu „Pensijos 
spąstai“, kuriame rašė: 

„Dauguma vyrų miršta ne nuo senatvės, 
bet nuo pensijos. Kažkur skaičiau, kad pusė 
vyrų Niujorko valstijoje miršta per pirmus 
dvejus pensijos metus. Saugok savo gyvybę, 
ir ją prarasi. Pensija, kaip ir kiti narkotikai ar 
psichologinės priklausomybės, yra pavojinga 
liga, o ne palaiminimas…

Kur Biblijoje rašoma apie pensiją? Ar 
Mozė išėjo į pensiją? O Paulius? Petras? 
Jonas? Ar karininkai karo metu išeina į 
pensiją?“

Milijonai krikščionių, vyrų ir moterų, 
baigia savo karjerą darbe, įžengę į penktą 
ar šeštą dešimtį, ir dauguma jų dar turi 
gerus dvidešimt metų, kol nusilps jų fizi-
niai ir protiniai sugebėjimai. Ką reikštų 
nugyventi tuos paskutiniuosius dvidešimt 
metų Dievo šlovei? Kaip juos nugyventi, 
kad parodytume pasauliui, jog Kristus yra 
didžiausias mūsų Lobis?

Čarlzo Simeono ištvermė 
Kai 60-aisiais mano gyvenimo metais 

aptiko prostatos vėžį ir jį išoperavo, prisi-
miniau Čarlzo Simeono patirtį ir meldžiau, 
kad tokių rezultatų sulaukčiau ir aš. 

Čarlzas Simeonas prieš du šimtus metų 
buvo vienos Kembridžo bažnyčios pasto-
rius. Jis išmoko labai skaudžią pamoką apie 
Dievo požiūrį į jo „pensiją“. 1807-aisiais, 
po 25 tarnystės bažnyčioje metų, kai jam 
buvo 47-eri, sušlubavo Čarlzo sveikata. Jis 
labai nusilpo ir turėjo ilgam atsitraukti nuo 
savo darbo. Handley Moule‘as pasakoja 
įdomią istoriją, kaip Dievas veikė Simeono 
gyvenime. 

„Čarlzo sveikata buvo silpna trylika 
metų, bet kai jam suėjo šešiasdešimt, visos 
ligos staiga išnyko – be jokios aiškios me-
dicininės priežasties. <…> 1819-aisiais jis 
keliavo į Škotiją, kai, kirtus sieną, didelei savo 
nuostabai, suprato, kad „jo jėgos atsinaujino – 
beveik taip pat apčiuopiamai, kaip ir moters, 
palietusios mūsų Viešpaties drabužį“.

Jis sako, kad dar prieš pakrinkant svei-
katai buvo pasižadėjęs iki šešiasdešimties 
gyventi aktyvų gyvenimą, o tuomet – jau 
švęs šabo vakarą [išėjimą į pensiją!]. O dabar 
jam atrodo, kad Viešpats jam sako: „Atėjo 
laikas, kurį buvai sau pažadėjęs kaip poilsio 
metą, bet vietoj poilsio tu nusprendei pa-
aukoti savo jėgas man – iki paskutinės savo 
gyvenimo valandos. Tad Aš padvigubinau, 
patrigubinau tavo jėgas, kad galėtum įvyk-
dyti savo troškimą dar didesniu mastu.“ 

Kiek krikščionių nukreipia žvilgsnius 
į savo gyvenimo „šabo vakarą“, svajodami 
apie poilsį, pramogas, keliones ir t. t., – taip 
pasaulis bando imituoti rojų, kurio egzis-
tavimu jie abejoja. Mūsų bendraamžiai 
mąsto, kad už ilgus darbo metus turėtu-
me apdovanoti save dar šiame gyvenime. 
Amžinas poilsis ir pomirtinis džiaugsmas 
jiems tėra nereikšminga aplinkybė. Jei ne-
tiki laukiančiu rojumi ir nesižavi  Kristaus 
šlove dabar, sieksi tokios senatvės, kokios 
siekia pasaulis. Tačiau krikščionys neturėtų 
to siekti! Dvidešimt metų laisvalaikio (!), 

gyvenant paskutiniųjų dienų įkarštyje, kai 
milijonams žmonių gresia nesibaigianti 
kančia ir beviltiškai reikia Kristaus. Koks 
tragiškas būdas nueiti paskutinę mylią, prieš 
patenkant visiškai priešinga kryptimi nuė-
jusio Karaliaus akivaizdon!

Dž. Osvaldo Sanderso 
ištvermė 
Kai išgirdau 89-erių Dž. Osvaldą Sander-

są Teologijos mokyklos koplyčioje pasakojantį, 
jog nuo tada, kai jam suėjo 70 metų, kiekvie-
nais metais jis parašo po knygą Kristui, viskas 
manyje šaukė: „O, Dieve, neleisk man iššvais-
tyti savo paskutiniųjų metų! Neleisk man, 
mąstant apie pensiją, patikėti amerikietiška  
svajone – neleisk mąstyti apie ištisus mėnesius 
laisvo laiko, kai rūpės tik hobis ir žaidimai, 
kai stumsiu laiką garaže ir perstatinėdamas 
baldus, žaisiu golfą, žvejosiu ir sėdėsiu prie 
televizoriaus. Viešpatie, prašau, pasigailėk 
manęs. Apsaugok nuo šio prakeikimo.“

Te apie Dievo didybę sužino ir 
ateities kartos
Šito meldžiu ir jums. O baigti savo 

straipsnį noriu mėgindamas įkvėpti. 71 
psalmėje rašoma: Dieve, nepalik manęs, 
kai būsiu senas ir pražilęs, kol ateinančioms 
kartoms apie Tavo jėgą ir galią aš paskelbsiu 
(Ps 71, 18). O kad Dievas suteiktų mums 
užsidegimo paskutiniaisiais mūsų gyvenimo 
metais, kad panaudotume visas savo jėgas, 
norėdami parodyti, koks iš tiesų didis Jis 
yra, – kad ir senatvėje šlovintume Dievą.

Mes esame tiek saugūs, kiek Kristus yra 
teisus ir Dievas yra teisingas.

Izaijo pranašystėje skaitome: Aš jus 
nešioju ir globoju nuo užgimimo. Aš esu, 
kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai dariau 
ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu jus (Iz 
46, 3–4). Krikščioni, nebijok – tu  ištversi. 
Tu pasieksi namus. Anksčiau, nei manai. 
Nebijok rizikuoti dėl To, kuris tave mylėjo ir 
mirė už tave būdamas 33-ejų. Neiššvaistyk 
savo gyvenimo dėl amerikietiškos senatvės 
svajonės. Tu esi tiek saugus, kiek Kristus yra 
teisus ir Dievas yra teisingas. Nepasitenkink 
niekuo prastesniu už džiaugsmingą sielvartą, 
kai meilės aukomis pagarbini Kristų. Tuo-
met, paskutiniąją dieną, tu išgirsi žodžius: 
„Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Eikš į 
savo Šeimininko džiaugsmą!“

Iš www.desiringgod.org 
vertė Marija Valatkaitė

Mes esame tiek saugūs, 
kiek Kristus yra teisus ir 
Dievas yra teisingas.

„
“



Nr. 7  (461)  2017 m.  liepos  8  d.20          Dvasingumas

Mums visiems reikia tiesos, kuri padėtų išsilaikyti gyvenime –  
atėjus išbandymui, kai viskas griūva, ar kai dėl ištisus mėnesius 
nesiliaujančių kasdienių gyvenimo poreikių užvaldo nusivylimas. 
Kiekvienam iš mūsų reikia ko nors, kas sustiprintų mus ir padėtų 
išgyventi tą sunkų periodą. Vienas sunkiausių laikotarpių mano 
gyvenime buvo tada, kai mano trimetė dukrelė beveik dvejus 
metus kentėjo nuo sekinančios ligos.

Paprastai gyvybingas mūsų vaikas dėl šios ligos ištisus mė-
nesius negalėjo nei valgyti, nei kalbėti. Mes ieškojome paties 
geriausio gydymo šalyje, be atvangos tyrėme jos būklę ir iš visos 
širdies meldėmės. Galiausiai, netrukus po jos ketvirtojo gimta-
dienio, jos būklė pradėjo gerėti, o sulaukus penkerių simptomų 
beveik nebeliko.

Pačiomis sunkiausiomis mūsų šeimai akimirkomis šie penki 
pažadai nuolatos primindavo man, kad Dievas padės mums išgy-
venti šiuos išbandymus. Ir nors po šio išmėginimo prabėgo keleri 
metai, šie Šventojo Rašto žodžiai tebėra tarsi inkaras mano sielai. 
Nesvarbu, kokios problemos tave dabar slegia, jei lauki pagalbos iš 
Dievo, šie pažadai stiprins tavo viltį ir padės įveikti visus sunkumus.

Dievas eina su tavimi kartu
Būk drąsus ir stiprus; nebijok ir neišsigąsk jų, nes Viešpats, tavo 

Dievas, yra su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs (Įst 31, 6).
Kad ir kas vyktų gyvenime, paguodą mums teikia žinojimas, 

kad Dievas nepalieka mūsų, nors kartais gyvenimas tampa su-
dėtingas, neaiškus ar tenka kentėti skausmą. Jis ištikimas ir bus 
su mumis, nes pažadėjo: Štai Aš esu su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos (Mt 28, 20). Jis yra ištikimas, bet tai nereiškia, kad 
gyventi bus paprasta, kad mes nepatirsime išbandymų. Ne, bet Jis 
yra ištikimas, ir tai reiškia, kad Jis nepaliks mūsų net išbandymų 
metu. Mes galime įsikabinti į šį pažadą, kai jaučiamės nesuprasti, 
išduoti ar palikti. Viešpats niekados nepaliks savo vaikų.

Dievas įvykdys savo valią 
Viešpats man įvykdys savo užmojį (Ps 138, 8 – LBD vert.).
Kai mūsų dukra sirgo, buvo sunku matyti, jog Dievas veikia 

mūsų gyvenime, norėdamas įvykdyti savo tikslus. Tik praėjus 
keleriems metams suvokiau, kad Jis panaudojo šį išmėginimą tam, 
kad mūsų vaikas taptų giliu užuojautos šaltiniu. Jis panaudojo tai, 
kad išmokytų mus, tėvus, pasitikėti Juo dėl savo brangaus vaiko. 
Jis darbavosi mumyse, kad kai ji pasveiks, mūsų širdyse kiltų gi-
lus dėkingumas už sveikatą – tai anksčiau mes laikėme savaime 
suprantamu dalyku.

STACEY PARDOE

Dievas  tesi  
savo  pažadus

Penkios tiesos, padėsiančios pakelti bet kokius iš-
mėginimus

Dievas teikia išmintį
Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems 

dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta (Jok 1, 5).
Prašydami Dievo išminties galime būti tikri, kad Jis leis mums 

suprasti viską, ką mums reikia žinoti. Didžiulius sunkumus leng-
viau pakelti, kai problemas stengiamės spręsti po vieną. Dievas 
pažadėjo, kad jei mes prašysime, Jis parodys tai, ką mums reikia 
žinoti – galbūt ne viską, ką mes norime žinoti, tačiau viską, ką 
mums reikia žinoti, kad pašlovintume Jį.

Nesvarbu, ar kalbėtume apie sąžiningą tėvą, kuris, norėdamas 
išlaikyti šeimą, baiminasi padaryti neteisingą sprendimą kopiant 
karjeros laiptais, ar apie mamą, svarstančią apie įvairias dietas ar vais-
tus savo vaikams, – mes galime pasitikėti, kad Dievas pakreips mūsų 
žingsnius: Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. 
Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus (Pat 3, 5–6).

Dievas pasitiks tave
Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų (Jok 4, 8).
Didelė paguoda žinoti, jog kai aš ieškau Dievo veido, Jis paža-

dėjo mane pasitikti. Dievas ne tik yra su manimi bendrąja prasme, 
bet Jis artinasi prie manęs asmeniškai. Galbūt aš nepatiriu juntamo 
Jo aplankymo, tačiau galiu pasitikėti, kad Jis girdi mano maldas 
ir nori su manimi susitikti. Atėjus sunkiems laikams gyvenime, 
kyla pagunda pulti į neviltį ar paskęsti kartėlyje. Kai įsileidžiame 
į širdį kartėlį, esame gundomi nusigręžti nuo Dievo. Tačiau Jis 
trokšta patraukti mus arčiau savęs ir pažadėjo artintis prie mūsų.

Dievas daro tai, ko nematome
Štai Aš darau nauja – jau pasirodo, ar nepastebite? Aš padarysiu 

kelią tyruose, upės tekės dykumose (Iz 43, 19).
Dievas kviečia savo žmones pasitikėti tuo, ko dar nematome. 

Nors prieš akis būtų dykuma, Jis ruošiasi pasiųsti išgelbėjimo upę. 
Mes galime įsikabinti į tą patį pažadą. Kai negalime matyti, ką 
Dievas daro, galime pasitikėti, jog bet kuriuo atveju Jis visa pavers 
į gera tiems, kurie Jį myli (Rom 8, 28).

Jei šiandien esi nusivylęs ir gyvenimas atrodo per daug sudėtingas, 
nepasiduok. Tikėk – Dievas visuomet veikia. Gilinkis į Jo Žodį, įsikabink 
į Jo pažadus ir gyvenk jais tikėdamas. Jo Žodis niekuomet negrįžta 
tuščias, tad gali būti tikras, kad Jis išpildys kiekvieną savo pažadą.

Iš www.desiringgod.org
vertė Lina Tamonytė
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Vladai, gal gali plačiau papasakoti 
apie krikščionišką misiją Agapė? Kokie 
šios organizacijos tikslai, siekiai, misija?

Agapė, bendradarbiaudama kartu su 
vietinėmis bažnyčiomis, siekia, kad kiekvie-
nas žmogus turėtų galimybę išgirsti Jėzaus 
Kristaus Evangelijos žinią.

Agapės misija yra daugiau nei studentų 
judėjimas. Kol kas Lietuvoje mes turime 
tris misijos kryptis: moterų tarnystę, inter-
netinę tarnystę IeškauDievo.lt ir studentų 
tarnystę, nuo kurios viskas Lietuvoje ir 
prasidėjo. 

Aš atstovauju studentų judėjimui. Di-
džiausias mūsų troškimas, kad Lietuvos 
studentai būtų pakeisti Dievo meilės, kad 
kiekviename Lietuvos universitete vyktų 
dvasinis judėjimas, kad būtų tikinčių žmo-
nių, kurie myli Dievą, buriasi draugėn ir 
skelbia Evangeliją savo draugams. Norime 
matyti pasikeitusius gyvenimus. 

Neseniai sužinojau įdomų faktą – 
apie 80 proc. pasaulio gyventojų gyvena 
miestuose, ir kuo toliau, tuo labiau tas 
skaičius didėja. Miestai tampa centrais, 
kur verda gyvenimas. Ir jeigu mes no-
rime pasiekti visą pasaulį su Evangelija, 
tai pirminis tikslas yra pasiekti miestą. 
Kiekvienas didesnis miestas turi univer-
sitetą ar net kelis. Universitetas traukia 
jaunus žmones – jie atvažiuoja į miestą 
po mokyklos studijuoti, įgyti išsilavinimą. 
Tad jei Evangeliją paskelbsime jauniems 
žmonėms universitete, tai pasieksime ir 
miestus, ir kaimus, nes studentai grįžta 
į gimtuosius namus. Universitetas yra 
strategiškai svarbi vieta Evangelijai skelbti. 
Mes norime matyti, kaip tas Evangelijos 
darbas vyksta, plečiasi universitetuose, tad 
nuolatos meldžiamės ir mąstome, kaip dar 
veiksmingiau perteikti Gerąją Naujieną 
studentams. 

Apie  Agapės  tarnystę  
studentams

Krikščioniška misija Agapė Lietuvoje gyvuoja daugiau kaip 25 metus. 
Ši misija buvo įkurta 1951 m. JAV, Kalifornijoje. Dabar Agapės veikla 
išsiplėtė po visą pasaulį – ji veikia daugiau nei 190 šalių ir beveik kiek- 
vienoje Europos šalyje. Tad apie krikščioniškos misijos Agapė veiklą 
Lietuvoje kalbiname studentų tarnystės vadovą Vladą Charkovą.

Tai tu, Vladai, vadovauji studentų 
misijai? 

Neseniai tapau jos vadovu. Visa darome 
kaip komanda – priimame sprendimus, 
kuriame strategijas ir visad veikiame drau-
ge, padedame vienas kitam. Tad vadovo 
funkcijos yra palaikyti viziją, misiją, koor-
dinuoti veiklą, rūpintis komandos nariais, 
jų augimu, kad nė vienas nebūtų paliktas, 
neprižiūrėtas. Vadovas yra kaip tarnas, kaip 
sakė ir Jėzus: Kas nori būti pirmas, tebūna 
visų tarnas.

Kiek žmonių yra jūsų komandoje? 

Šiuo metu su studentais dirba 4 žmonės: 
aš, mano žmona Irena, Judita ir amerikietė 
Tiana. Rugpjūtį prie mūsų komandos dar 
prisijungs Jonas. Šie žmonės yra etatiniai 
darbuotojai. Bet turime ir savanorių. Visa-
da trokštame, kad prisijungtų vis daugiau 
savanorių. 

Mūsų strategija – padėti tikintiems 
studentams pasiekti jų universitetus, įga-
linant juos dalintis Evangelija su ben-
draamžiais. Labai džiugina, kai tikintys 
žmonės būna padrąsinti gyventi aktyvų 
evangelisto gyvenimą. Ne tik netikintys 
įtiki, bet ir tikintys tampa aktyvūs dalin-
damiesi savo tikėjimu.

Dažnai jauni žmonės, ypač užaugę 
tikinčiose šeimose, trokšta dalintis savo 
tikėjimu, bet bijo, nežino, kaip tai daryti. 
Kartais reikia tiesiog parodyti jiems pa-
vyzdį, tad pasikviečiu juos drauge eiti į 
bendrabutį...

Kaip tik norėjau paklaust, kaip tai 
atrodo praktiškai... 

Dažnai tiesiog užkalbiname žmones, 
kurie sėdi ir ko nors laukia. Kalbiname 
žmones kavinėse, einame į bendrabučius. 
Mes nesibrauname, bet prisistatome, kad 

esame iš studentų krikščionių judėjimo 
Agapė. Dažnai turime ir įvairių priemonių, 
padedančių žmogų užkalbinti...

Kabinate reklaminius skelbimus uni-
versitete, kviečiate į pokalbius ar daugiau 
bendraujate asmeniškai?

Kartais rengiame renginius, kurie skirti 
pasiekti didelę auditoriją, pritraukti kuo 
daugiau žmonių, bet praktikuojame ir asme-
ninius liudijimus, asmeninius pokalbius akis 
į akį. Paprastai mes kas savaitę kalbamės su 
atsitiktinai sutiktais studentais asmeniškai, 
bet per semestrą vyksta ir 2–3 renginiai. 

Į renginius kviečiate lektorius?

Taip, kartais kviečiame kalbėtojus, bet 
naudojame ir DVD seminarus bei moky-
mus. DVD ir kiti vaizdo seminarai visada 
yra puiki medžiaga – jais naudotis nesunku 
apmokyti bet kokį studentą. 

Paskutinis mūsų renginys buvo DVD 
seminaras apie meilę, seksą ir pasimatymus. 
Tai pastoriaus Andy Stanley seminaras, ku-
riame jis kalba bažnyčiai, bet tai naudinga ir 
netikintiems. Pasiremdamas Biblija, jis kalba  
teisingus ir praktiškus dalykus – apie santy-
kius, santuoką, draugystę. Net ir netikintis, 
klausydamas pastoriaus, sutinka: „Taip, tai 
tiesa.“ Ten pateikiama statistika, faktai, tik 
kitoje šviesoje. Įgarsinome tą seminarą ir 
vienu metu rodėme šio seminaro vaizdo 
įrašus 7 šalies universitetuose. Jį vedė patys 
mūsų studentai. Vyko vaizdo peržiūros, o 
po jų – diskusijos. 

Ar daug studentų susirinkdavo?

Kiekviename universitete skirtingai: kai 
kur susidomėjo 2–3, o kitur susirinko net 90 
studentų. Mes norime, kad ateitų daugiau, 
bet svarbu ne tik kiekybė, bet ir kokybė. 
Visuose universitetuose šį seminarą vedę 
tikintys studentai buvo padrąsinti. Tai labai 
svarbu: žmogus nori skelbti Evangeliją, nori 
atnešti Dievo žodį, bet nežino, kaip tai pada-
ryti. Ir štai jis gauną priemonę – šiuo atveju 
tai buvo DVD seminaras. Tikintysis pamato, 
kad žmonės nori kalbėtis apie svarbiausius 
gyvenimo dalykus. Jiems rūpi Dievas, san-
tykiai, jie nori pokyčių savo gyvenime. Ir 
tai natūraliai padrąsina studentą savanorį: 
„Vau, tai reikalinga! Aš galiu kalbėti. Aš 
turiu kalbėti.“ 

Mane labai džiugina, kad visi mūsų 
studentai, baigę universitetą, lieka aktyvūs 
liudytojai savo darbovietėse, šeimose. Tai, 
ką jie įgyja, ko išmoksta – meilė ir laisvė 
bendrauti, – persmelkia jų gyvenimą.

Nukelta į 22 p.
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Dažnai sakau: „Lenk medį, kol jaunas“, kol esi studentas, turi 
ir laiko bei energijos, dar neturi šeimos ir  didelių įsipareigoji-
mų, tad svarbu, kur tu investuosi savo laiką – į laikinus dalykus 
ir veiklas, ar į dvasinius, kai Dievas per tave gali pakeisti kitų 
žmonių gyvenimą?

Minėjai, kad jaunimas dabar daug laiko leidžia naršydamas 
internete ar telefone. Jūs turite ir savo internetinę svetainę, kur 
jaunimas gali apsilankyti, pasižiūrėti, prisijungti? Papasakok 
apie internetinę erdvę.

Žinoma, mus galima rasti facebooke, bet turime ir keletą 
evangelizacinių svetainių. Viena iš jų – mystory.me, kurioje tikintys 
žmonės gali patalpinti savo liudijimą. Joje užsiregistravus, gali 
peržiūrėti net apmokymą, kaip parašyti savo liudijimą. Galima 
parašyti liudijimą keliomis kalbomis, galima įkelti vaizdo medžiagą. 
Toje svetainėje galima užsakyti ir atsispausdinti vizitinę kortelę 
su nuoroda į savo liudijimą. Ten apsilankę tavo draugai, kolegos 
ras daug kitų žmonių liudijimų ir galės, pavyzdžiui, perskaitę tavo 
liudijimą net parašyti tau per tą svetainę. 

Dar turime sukūrę kelias programėles išmaniesiems telefo-
nams: God tools – tai programėlė anglų kalba, bet dvi dalys – 4 
dvasiniai dėsniai ir Gyvenimas, pilnas Šventosios Dvasios yra 
išverstos į lietuvių kalbą. 4 dvasiniai dėsniai – tai galimybė su 
netikinčiu draugu pasidalinti Evangelija: čia yra Rašto citatų, 
klausimų, iliustracijų, kurios padeda interaktyviai ir paprastai 
pasidalinti Evangelijos žinia su netikinčiu žmogumi. Taip pat toje 
programėlėje yra lankstinukas Pilnas Šventosios Dvasios – tai jau 
tikintiems skirta medžiaga. Jei susitinki su savo tikinčiu draugu, 
kuris galbūt išgyvena silpnumo akimirkas, dvejoja Dievo meile, 
norėtų daryti daugiau dėl Dievo, bet jam atrodo, kad neturi tam 
jėgų, tai ši trumpa Biblijos studija paaiškins, kaip prisipildyti 
Šventosios Dvasios ir su džiaugsmu vykdyti Dievo valią. Tai 
skirta padrąsinti savo tikinčius draugus. 

Internete turime svetainę kiekvienamstudentui.lt, kurioje 
yra daugybė straipsnių studentams rūpimais klausimais apie 
Dievą, tikėjimą, santykius. Turinys neblogas, bet mums reikėtų 
žmogaus, savanorio, kuris galėtų prisidėti prie šio puslapio 
modernizavimo. Tai kiek sustojęs projektas, nors ta svetainė 
tikrai puiki. 

Neseniai paleista ir programėlė Voke. Tai angliška programėlė, 
kurioje yra trumpametražių filmukų, – tu gali nusiųsti savo draugui 
nuorodą į facebooką ar į el. paštą, kurią paspaudęs žmogus paten-
ka į tą puslapį ir peržiūri filmuką. Tuo metu tu gauni pranešimą 
savo telefone (deja, kol kas tik Apple), kad tavo draugas, kuriam 
nusiuntei nuorodą, tą filmuką žiūri. Tuomet gali toje svetainėje 
pradėti su juo bendrauti. Tai irgi gana įdomi programėlė, skirta 
dvasiniam pokalbiui su draugais užmegzti. 

Apie  Agapės  
tarnystę  

studentams

Vadinasi, turi nuolat būti prie kompiuterio ar telefono ir 
stebėti, kas vyksta... 

Tai priklauso nuo asmens. Aš stengiuosi riboti telefono nau-
dojimą. Bet šiaip daug jaunuolių „gyvena“ telefone. Jei pastebė-
tume žmones gatvėje ar važiuojančius viešuoju transportu, turbūt 
daugiau nei kas antras žiūri į telefoną. Tad akivaizdu, kad reikia 
„ten patekti“ su Evangelija. Mūsų organizacija ir ieško būdų, kaip 
sukurti priemones, kurias galėtų naudoti kiekvienas tikintysis 
tarptautiniu mastu. 

Kas jus finansuoja, kas palaiko? 

Agapę Lietuvoje finansuoja tikintys žmonės iš įvairių Lietuvos 
bažnyčių, kurie pritaria šiai misijai, mato jos svarbą. Mes, darbuo-
tojai, esame atsakingi už tai, kad suburtume savo rėmėjų-tarnystės 
partnerių komandą. Ir tai daro kiekvienas Agapės darbuotojas 
visame pasaulyje. Aukojami finansai skiriami darbuotojų algai, 
tarnystės išlaidoms ir visiems tarnystės reikalams – svetainių 
išlaikymui, evangelizacinių priemonių kūrimui ir palaikymui. 
Visame pasaulyje Agapėje dirba daugiau nei 20 000 misionierių – 

tai ne tik misijos lauke aktyvūs, bet ir tarnystę administruojantys 
žmonės. Jei šalyje yra didelė komanda, reikalingas buhalteris, 
administratorius... Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas ir už 
visą organizaciją, tad mes kviečiame žmones aukoti ir taip prisi-
dėti prie šios organizacijos išlaikymo. Nėra vieno žmogaus, kuris 
rinktų finansus visai savo šalies komandai. Kiekvienas buria savo 
tarnystės partnerių komandą ir iš to surinkto krepšelio dalį atideda 
šalies biudžetui. Taip mes galime kurti įvairias evangelizacines 

Vladas Charkovas su žmona Irena
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Didžiausias mūsų troškimas, kad 
Lietuvos studentai būtų pakeisti Dievo 
meilės, kad kiekviename Lietuvos 
universitete vyktų dvasinis judėjimas, 
kad būtų tikinčių žmonių, kurie myli 
Dievą, buriasi draugėn ir skelbia 
Evangeliją savo draugams.

„
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priemones. Manome, kad tai yra viena iš mūsų organizacijos stip- 
rybių – aprūpinti bažnyčią reikiamais evangelizaciniais įrankiais 
ar priemonėmis, kad padėtume tikintiesiems užmegzti ir vystyti 
prasmingus dvasinius pokalbius.

Pavyzdžiui, neseniai išleidome „Požiūrio korteles“ lietuvių 
kalba, kurias ypač tinka naudoti, kalbant su jaunimu. Šiose kortelėse 
išvardyti ir grafiškai pavaizduoti dažniausiai pasitaikantys požiūriai 
apie Dievo prigimtį, gyvenimo tikslą ir prasmę, žmogaus prigimtį, 
Jėzų bei apie tai, iš kur mes žinome, kas yra tiesa. Tavo pašnekovas 
gali iš kiekvienos klausimų srities išsirinkti po vieną kortelę, su 
požiūriu, kuriam jis labiausiai pritaria, ir tada galima diskutuoti, 
nes tie požiūriai yra aprašyti, yra pateikta papildomų klausimų...

Dar siūlome naudotis „The Four“ atributika – tai apyrankės, 
marškinėliai, megztiniai ir t. t. „The Four“ – tai 4 simboliai: širdelė, 
dalybos ženklas, kryžius ir klaustukas. Pamatę šias apyrankes, jų 
draugai susidomi – kas tai? To paklaustas jaunuolis gali pasidalyti 

Evangelija ir savo liudijimu. Širdelė simbolizuoja, kad Dievas 
yra meilė, kad Jis mus sukūrė bendrystei, kad mes Jį pažintume, 
Jam tarnautume. Dalybos ženklas reiškia, kad mes atsiskyrėme 
nuo Dievo, Jam nepaklusome ir nenorėjome vykdyti Jo valios, 
norėjome gyventi taip, kaip mums patinka, mes patys norėjome 
priimti sprendimus... Tai ir yra nuodėmė, kuri mus atskyrė nuo 
Dievo, nuo Jo meilės, išminties, gerumo... Bet Dievas taip norėjo 
būti su mumis, kad paaukojo savo Sūnų – kryžiaus ženklas leidžia 
mums kalbėti apie Jėzų. Jis atėjo, kad numirtų už mūsų nuodėmes 
ir parvestų mus pas Tėvą, kad savo mirtimi sutaikytų mus su Tėvu. 
O klaustukas reiškia: ką pasirinksi tu? Ar tai išgirdęs ir toliau gy-
vensi taip, lyg ši žinia tau nieko nereikštų? O gal visgi pasirinksi 
priimti Jo meilę, Jo atleidimą ir pradėsi gyventi su Juo ir Jam? Tai 
puiki pagalba užmegzti dvasinį pokalbį. 

Šių ir kitų priemonių galima įsigyti – tereikia su mumis susisiekti.

Ar pasitaikė situacijų, kad žmogus ieškojo Dievo ir, priėjus 
kam nors iš jūsų, papasakojus apie Dievą, tas pokalbis pakeitė 
jo gyvenimą?

Tikrai yra nemažai istorijų, kaip Agapės organizacijai priklausan-
čių studentų užkalbinti nepažįstami žmonės vėliau įtikėdavo. Nepa-

menu tokio atvejo, kad įtikėtų pirmo pokalbio metu. Tačiau dažnai 
jau po pirmo pokalbio užsimezga draugystė, o vėliau žmogus ir įtiki.

Galiu paliudyti, kaip buvo viename universitete. Rugsėjo pra-
džioje mes darėme apklausą – studentų klausėme, kas yra Jėzus. 
Per savaitę pakalbinome apie 800 žmonių – su vienais šnektelėjome 
trumpai, su kitais kiek ilgiau... Priėjo vienas studentas, kuris paliko 
mums savo kontaktus – jam buvo įdomu, kas yra Agapė, įdomūs 
mūsų renginiai... Tame universitete pradėjome Alfa kursą, į kurį 

pakvietėme ir jį. Keturis pirmus susitikimus jis neatėjo, bet aš vi-
suomet sms žinute pranešdavau jam, kur vyksta Alfa kursas. Ir, 
atrodo, į penktą šio kurso susitikimą jis atėjo. Per dvi ar tris savaites 
jo gyvenimas visiškai pasikeitė – jis pakvietė į savo gyvenimą Jėzų, 
ir galima matyti, kaip sparčiai jis keičiasi, auga... Svarbiausia, kad jis 
irgi tapo liudytoju, kad neužsidarė bažnyčioje, neužsidarė patogioje 
krikščioniškoje terpėje, bet gyvena misionieriaus ir evangelisto gy-
venimą savo universitete, savo šeimoje. Jis buvo tradicinis liuteronas, 
bet kai sutiko Jėzų, kai ėmė skaityti Jo Žodį, melstis, realiai patirti 
Dievą savo gyvenime, viskas pasikeitė. Praėjusią savaitę gavau to 
jaunuolio žinutę, kurioje jis rašo, kad jaučia paraginimą vasarą likti 
Lietuvoje, o ne važiuoti kur į užsienį uždarbiauti. Jis apsisprendė 
vykti vasarą į liuteronų rengiamas stovyklas ir ten skelbti Evangeliją... 
Nuostabu matyti, kaip Dievas ugdo žmogų, kaip jį uždega... Man 
tai yra didžiulis padrąsinimas.

 Į Agapės veiklą buvo įsitraukusi ir viena mergina, kuri vasarą 
išvažiavo padirbėti į užsienį. Nors ten ji gyveno su netikinčia 

Nukelta į 24 p.

Neseniai išleidome „Požiūrio korteles“ lietuvių kalba, kurias 
ypač tinka naudoti, kalbant su jaunimu



Nr. 7  (461)  2017 m.  liepos  8  d.

Atkelta iš 23 p.

24          Pažintis

drauge, ji kiekvieną dieną jos akivaizdo-
je melsdavosi, skaitydavo Bibliją, taip pat 
melsdavosi ir už tos netikinčios draugės 
problemas. Kiti draugai tai netikinčiai jos 
draugei padovanojo Bibliją. Ji pradėjo ją 
skaityti ir tą vasarą įtikėjo. Smagu girdėti, 
kad mūsų studentai ir vasarą gyvena ak-
tyvų krikščionišką gyvenimą, liudija savo 
draugams. 

Kodėl Tu pats pasirinkai šį kelią? 

Kai prieš 8 metus įtikėjau, žinojau, kad 
mano gyvenimo pašaukimas yra tarnauti 
Dievui. Raštas sako, kad vieni yra pašaukti 
būti mokytojais, kiti ganytojais, evangelis-
tais ar pan... Aš jau tada save mačiau kaip 
atsidėjusį Evangelijos darbui, Bažnyčios 
darbui. Suvokiau, kad tai mano pašauki-
mas, tik nežinojau, kaip tai atrodys. Vėliau 
susipažinau su VšĮ Agapė – į mūsų bažnyčią 
atėjo kelios merginos iš šios organizacijos 
ir papasakojo, kaip jos skelbia Evangeliją 
ir liudija universitetuose, mokė mus tai 
daryti, kalbėjo apie Šventąją Dvasią, mokė, 
kaip būti pilnam Šventosios Dvasios, kaip 
gyventi Jos galioje... Tada aš susipažinau su 
savo žmona. Po metų mes pradėjome ben-
drauti daugiau, o žmona, būdama studentė, 
savanoriavo Agapėje, vėliau įsidarbino čia 
kaip etatinė tarnautoja-misionierė. Pamažu 

Apie  Agapės  tarnystę  
studentams

ir aš įsitraukiau į Agapės veiklą, pradėjau 
savanoriauti, o galiausiai pajutau Dievo 
kvietimą prisijungti. Pamačiau „atvertas 
duris“ ir išgirdau Dievą man sakant: „Dabar 
yra laikas – prisijunk. Aš noriu, kad ir tu čia 
dirbtum.“ Buvo daug visokių išmėginimų 
ir išbandymų, daugybę kartų norėjau viską 
mesti... Dažnai ateidavo mintys, kad nesu 
tinkamas, kad nesu vertas... Gal geriau kokį 
verslą pradėti ar užsiimti kokia kita veikla... 
Dveji pastarieji metai buvo didelių dvejonių 
metai, bet praėjusį rudenį Dievas labai aiš-
kiai man pasakė, kad turiu čia likti ir rimtai 
investuoti į savo santykius su Dievu – tai 
turėtų būti svarbiausias mano gyvenimo 
prioritetas. Jis kalba man apie paklusnumą, 
ištikimybę, paklusnumą Jo Žodžiui, apie 
radikalų gyvenimą, o tarnystė natūraliai 
plaukia iš meilės Dievui ir santykio su Juo.

Tad kaip tapti Agapės savanoriu?

Kaip minėjau, yra trys tarnystės šakos: 
moterų tarnystė – moterys tarnauja mo-
terims, tad jei yra moterų, kurios norėtų 
tarnauti kitoms moterims, padėti joms 
atsiskleisti Dieve, jos gali susisiekti su šios 
šakos vadove Diana Peteraitienė. Jei žmo-
gus nori tarnauti internetu, yra svetainė 
ieškauDievo.lt – čia gali tarnauti bet kokio 
amžiaus žmonės, besinaudojantys inter-

netu. Už šią tarnystę atsakingas Robertas 
Peteraitis. Na, ir yra trečia sritis – tarnystė 
studentams. Visas šias sritis žmonės gali 
paremti melsdamiesi ir aukodami. Kiekviena 
iš šių tarnysčių elektroniniu paštu siunčia 
naujienlaiškius, kuriuose aprašoma, kas 
vyksta, tad žmonės gali skaityti ir melstis 
bei atrašyti, padrąsinti. 

Taip pat labai reikalinga finansinė pa-
rama: galima remti misiją apskritai arba 
konkretų kokios tarnystės darbuotoją. Jei 
Dievas ragina paremti finansiškai, geriausia 
būtų susisiekti ir pasikalbėti, kaip jūs norite 
paremti: kas mėnesį, kartą per metus ar norite 
paaukoti vienkartinę auką; norite paremti tar-
nystę bendrai ar kurį nors konkretų žmogų... 

Labai svarbu apie šią studentų tarnystę 
informuoti jaunimą – gal bažnyčiose yra 
studentų, gal laikraštį skaitys tėvai, kurių 
vaikai greitai bus studentais... Svarbu, kad 
jie žinotų, jog yra tokia studentų organi-
zacija, kad galima susirasti tikinčius stu-
dentus, priklausyti tikinčių studentų ben-
druomenei, kurios vizija ir tikslas – skelbti 
Evangeliją netikintiems žmonėms. Šiuo 
metu tokių tikinčių žmonių yra Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, taip pat meldžiamės, kad 
Agapės judėjimas prasidėtų ir Klaipėdoje. 
Lietuvoje šiuo metu yra apie 16 didesnių 

universitetų ir kolegijų (neskaitant LCC), 
o Agapės tarnystė veikia 8 iš jų. Trokš-
tame, kad Agapės judėjimas augtų tuose 
universitetuose, kuriuose jau veikiame, ir, 
žinoma, norime pasiekti likusius universi-
tetus, kur dar nėra dvasinio judėjimo. Kai 
pasieksime visus universitetus, sieksime ir 
kolegijų. Mums reikia savanorių, mums 
reikia atvirų, Dievą ir žmones mylinčių 
širdžių. Melskitės už mūsų studentus ir 
visą Lietuvos jaunimą. 

Mus galima rasti Facebooke: Agapė Vil-
nius. Nuo rugsėjo kviečiame apsilankyti ir 
šiuo metu atnaujinamame mūsų puslapyje 
agape.lt. 

Ačiū už pokalbį. Linkime Dievo ma-
lonės šiame darbe.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė 

Džiugina, kad visi 
mūsų studentai, baigę 
universitetą, lieka 
aktyvūs liudytojai savo 
darbovietėse, šeimose.

„

“
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Kai buvau vos 17-os, nusprendžiau: „Dievo nėra. Jei Dievas 
būtų, nebūtų gyvenime tiek skausmo ir kančios...“ Tokią išvadą 
padariau ne todėl, kad pačiai teko išgyventi daug skausmo ir 
kančios, bet reaguodama į kitų patiriamą skausmą. Tačiau visgi 
savo viduje turėjau keistą įsitikinimą, kad vieną dieną aš tikėsiu į 
Dievą. Ta diena netrukus ir atėjo. 

Būdama aštuoniolikos įstojau į išsvajotą Vilniaus universitetą –  
studijuoti Vilniaus universitete buvo viena didžiausių mano paauglystės 
svajonių. Užaugau blaškydamasi tarp Kauno ir Vilniaus, bet visuomet 
troškau gyventi Vilniuje. Pirmosios sesijos metu, jau įpusėjus egza-
minams (apie sausio 11-ąją) dėl padėties šalyje universitetas laikinai 
sustabdė sesiją. 1991 m. sausio 13-osios naktį kartu su studijų drauge 
budėjau prie Seimo. Būtent po tos nakties grįžusi namo aš pasakiau, 
kad Dievas yra, ir tik dėl Jo pagalbos Lietuva išliko nepriklausoma. 
Nežinau, kodėl taip nusprendžiau, tačiau būtent tą naktį pradėjau 
tikėti Dievo egzistavimu. Čia ir prasidėjo mano sąmoningesnė kelionė 
Kristaus pažinimo link, kuri truko beveik trejus metus. 

Aš tikėjau Dievu, bet sakiau, kad netikiu į jokią struktūrizuotą 
religiją, t. y. netikiu bažnyčia, dvasininkais. Kartais užsukdavau 
į vieną iš Vilniaus senamiesčio bažnyčių, kai ji būdavo tuščia. 
Svarstydavau mano girdėtą teiginį, kad Kristus atleidžia mano 
nuodėmes, bet negalėjau suprasti, ką tai reiškia, nes aš pati negaliu 
sau atleisti net už menkas klaidas. Nusivylimas, atmosfera univer-
sitete, draugų neištikimybė taip pat skatino mane ieškoti Dievo. 
Pradėjau lankyti mišias, skaityti Šventąjį Raštą. Skaičiau, bet nieko 
nesupratau. Vieną dieną po paskaitų atėjusi pusseserė paklausė, ar 
aš norėčiau nueiti į susitikimą su amerikiečiais. Turėjau pasirinkti: 
eiti į pasimatymą ar į susitikimą su amerikiečiais. Nusprendžiau, 
kad į pasimatymą galėsiu nueiti ir kitą kartą, o susitikimas su 
amerikiečiais skambėjo kaip unikali proga, kurios neturėčiau 
praleisti, tad pasirinkau antrąjį variantą. Mano nuostabai, tame 
susitikime dalyvavo pusė mano kurso draugų, 200 lietuvių stu-
dentų ir apie 30 amerikiečių studentų, atvykusių į Lietuvą padėti 
studentų tarnystės „Agapė“ komandai. 

Tą man lemtingą 1993-ųjų lapkričio 25-osios vakarą aš 
pirmą kartą pakviečiau Kristų – kad Jis būtų Tas, kuris valdo 
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Tikiu, kad Jis nori ir gali atsakyti į gilius 
mano vidinius poreikius, tačiau dabar aš 
sąmoningai pasirenku ir noriu sekti Juo ne 
dėl mano poreikių, bet todėl, kad Jėzus yra 
Dievas, todėl, kad Jėzus yra gyvenimo tiesa.

„

“

RENATA RAMANAUSKAITĖ

Dievas  tobulai  
mane  pažįsta

mano gyvenimą, kuris viešpatauja manyje. Ar supratau šios 
maldos prasmę? Tikrai ne! Ateinantį mėnesį nuolatos mel-
džiausi, iš naujo kviesdama Kristų į savo gyvenimą, kol kiti 
tikintieji padėjo man suprasti, kad kai Kristų pakvieti, Jis užeina 
ir tavęs daugiau nepalieka. Tą vakarą atėjo gili vidinė ramybė 
ir džiaugsmas, kurio ieškojau ir kurio man taip trūko. Sunku 
buvo patikėti, kad ramybė ir džaugsmas išliks, tačiau ramybė 
ir džaugsmas ne tik išliko, bet po kiekvieno ketvirtadieninio 
tikinčiųjų studentų susitikimo ir augo. Aš atradau jėgų ne tik 
atleisti kitiems, bet ir bendrauti su jais, pamiršusi visas nuos-
kaudas, tarsi jas būtų kas ištrynęs. 

Dabar žvelgdama atgal aš suprantu, kaip tobulai Dievas mane 
pažįsta. Jis žinojo, kad esu užsispyrusi ir man reikia laiko daug ką 
išgyventi ir patirti pačiai, ir Jis leido tam įvykti. Tačiau būdamas 
geras Dievas, Jis apsaugojo mane ir neleido man per toli nueiti, 
kad nesugriaučiau savo gyvenimo. 

Tą 1993-ųjų lapkričio 25-osios vakarą pakviečiau Kristų 
tapti mano Viešpačiu ir Gelbėtoju todėl, kad man Jo reikėjo, 
dėl to, kad nesąmoningai norėjau ir tikėjausi, kad Jis atsakys į 
mano poreikius. 

Be abejo, aš ir toliau tikiu, kad Jis nori ir gali atsakyti į gilius 
mano vidinius poreikius, tačiau dabar aš sąmoningai pasirenku 
ir noriu sekti Juo ne dėl mano poreikių, bet todėl, kad Jėzus yra 
Dievas, todėl, kad Jėzus yra gyvenimo tiesa. Dabar jau galiu susi-
tapatinti su Petru ir sakyti: Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi 
amžinojo gyvenimo žodžius (Jn 6, 68).

Renata Ramanauskaitė yra Visuomeninės organizacijos 
„Agapė“ Lietuvoje pirmininkė ir Vakarų Europos studentų 
tarnystės lyderių komandos narė
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Iš pradžių tų tezių paskelbimas ir svars-
tymai rodėsi esą tik nuo seno nesutariančių 
dviejų vienuolijų – augustijonų ir domini-
konų – ginčų, kaip vertinti atlaidų pardavi-
nėjimą, nereikšmingas atvejis. Paskui ginčai 
išaugo į diskusiją kardinaliais krikščionių 
religijos postulatais. O baigėsi jos kruvinais 
karais ir protestantiškųjų bažnyčių atskilimu 
nuo katalikų bažnyčios. Taigi Reformacija 
daugelio žmonių akimis buvo tik konfesinis 
reiškinys. Toks požiūris tebėra paplitęs ir 
mūsų laikais, XXI a. pradžioje. Todėl esama 
realaus pavojaus, kad, kai bus minima 500 m. 
 sukaktis nuo Reformacijos pradžios, žmo-
nės tų konfesijų, kurios yra priešiškos ar 
abejingos Reformacijos kryptims, neatkreips 
dėmesio į šią sukaktį. Tad iš anksto galima 
pasakyti, kad prielaida, jog Reformacija 
esanti tik konfesinio pobūdžio, kliudė ir 
kliudys tokiems žmonėms ją įvertinti objek-
tyviau, teisingiau.

Kas be ko, Reformacija, kad ir mūsų 
tituluojama kaip pasaulinio masto reiš-
kinys, toli gražu neturėjo poveikio visam 
pasauliui. Pirmaisiais jos šimtmečiais ji 
tiesiogiai nepasiekė Azijos tautų. Vargu ar 
kokių atgarsių sukėlė Rusijoje, Graikijoje, 
Ispanijoje, Portugalijoje. Ko gero, jos būta 
ne tokios veiksmingos Italijoje, Prancūzijoje 
ar Austrijoje, Vengrijoje.

Tačiau šalia religinio poveikio Refor-
macija ypač ryškių pažangių impulsų davė 
tokioms tautoms kaip šveicarai, vokiečiai, 
olandai, skandinavai, estai, latviai. Tikriau-
siai ir anglų dvasinio pasaulio raidą yra 
smarkiai paveikusios Reformacijos idėjos. 

Reformacija  –  ne  tik  
konfesinis  reiškinys

PROF. ARNOLDAS PIROČKINAS

To poveikio esama tokio svaraus, kad jo 
ignoruoti negalėtų nė Reformacijos kon-
fesiniai priešininkai.

Tautinių kalbų reikšmės 
iškėlimas ir jų vartojimo 
plėtojimas
Esmine Reformacijos indėlio į europi-

nės kultūros lobyną dalimi reikėtų laikyti 
tautinių kalbų reikšmės iškėlimą ir praktinį 
jų vartojimo gyvenime išplėtojimą. Tuo 
atžvilgiu Reformacijai gali būti dėkinga ir 
lietuvių tauta.

Dalis Europos kalbų, kad ir stelbiamų 
įsigalėjusios lotynų kalbos, dar iki Reforma-
cijos turėjo rašomąją atmainą. Antai vokie-
čių kalba, kurios raštų tradicija prasidėjo jau 
VIII amžiuje, buvo sukurta grožinės litera-
tūros kūrinių, vartota raštvedyboje. Tačiau 
prestižinė vis dėlto buvo lotynų kalba. Refor-
macija čia padarė perversmą. Kad ir ne visiš-
kai išstūmė lotynų kalbą, bet į pirmą vietą ji 
iškėlė vokiečių kalbą. Šiame perversme di-
džiausią vaidmenį atliko Reformacijos pra-
dininko Martyno Liuterio darbai: 1534 m.  
išėjusi jo versta Biblija, taip pat gausybė jo 
publikuotų laiškų, pamokslų, kalbų, ypač 
sugestyvios jo sukurtos giesmės, taip pat 
pasakėčios. Šitie reformatoriaus raštai pa-
dėjo pagrindą vokiečių bendrinei kalbai. Jis 
sąmoningai yra nurodęs vokiečių bendrinės 
kalbos šaltinį – pagrindą, kuris padarė ją 
patrauklią ir veiksmingą. Tas šaltinis – tai 
liaudies kalba. Norintis vokiškai kalbėti, 
sakė jis, turįs žiūrėti, kaip kalbanti „namie 
motina, vaikai gatvėje, paprastas vyras tur-

guje“. M. Liuterio nurodymas kurti bendrinę 
kalbą liaudies kalbos pagrindu paskui tapo 
kelrode žvaigžde daugeliui vėlesnių amžių 
bendrinių kalbų kūrėjų.

Dar ryškesnis vaisingas Reformacijos 
poveikis kalboms, kurios iki tol net neturėjo 
rašto, nors jau šimtą ar daugiau metų buvo 
pakrikštytos. Šių tautų kategorijai priklausė 
ir lietuvių tauta. Kaip žinoma, 1251–1263 m.  
Mindaugo valdomi lietuviai oficialiai buvo 
priėmę krikščionybę – katalikybę. Per tą 
trumpą laiką vargu ar spėta bent pačius 
elementariuosius naujojo tikėjimo dalykus 
išversti į lietuvių kalbą ir pritaikyti šiems 
tekstams kokį raidyną. Teoriškai tokia prie-
laida galima, bet jokių konkrečių duomenų 
neturime.

Po Mindaugo žūties, praėjus keliems 
dešimtmečiams, lietuvių tauta dėl vokiečių 
ordinų agresijos atsidūrė keliose skirtingose 
valstybėse. Didžioji jos dalis, pajėgusi atrem-
ti ordinų kėslus užkariauti visą šalį, suge-
bėjo sukurti didelę daugiatautę valstybę –  
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (toliau 
LDK). Mažesnioji dalis, gyvenusi už Šešupės 
ir Nemuno žemupyje, plote, kuris XVI a. 
imtas vadinti Mažąja Lietuva, liko Kryžiuo-
čių ordino valdžioje. Į šiaurę nuo Telšių ir 
Šiaulių vienas kitas lietuvių gyvenamas kai-
melis atsidūrė Livonijos ordino valdomame 
plote. LDK lietuviai dar šimtą su viršum 
metų laikėsi senosios savo tikybos. Ordinų 
engiami lietuviai, suprantama, privalėjo 
būti krikščionys. Tačiau jiems krikščionybė 
rašytinės jų kalbos atmainos nesukūrė. Gal ji 
būtų pritaikiusi raštą lietuvių kalbai, jei būtų 
Gediminui pavykę, pasikvietus iš Čekijos 
dvasininkų, įvesti krikščionybę lietuviams, 
gyvenantiems LDK.

Vis dėlto katalikybės priėmimas dėl įvai-
rių aplinkybių buvo toks įsakmus, jog 1387 m.  
tada Lietuvą valdęs Jogaila, pasitelkęs len-
kų dvasininkus, ją įvedė Aukštaitijoje, o 
1413 m., taigi praėjus trejiems metams po 
Žalgirio mūšio, jau abu pusbroliai – Jogaila 
ir Vytautas – oficialiai pakrikštijo ir žemai-
čius. 1417 m. pradėjo savo veiklą Žemaičių 
vyskupystė, kurios pirmuoju vyskupu tapo 
gerai lietuviškai mokantis vokietis Motiejus. 
Tačiau nuo abiejų Lietuvos dalių krikšto 
turėjo praeiti nemažai metų, kol Didžiojoje 
Lietuvoje katalikų dvasininkai pasistengė iš-
leisti pirmąją lietuvišką savo religijos knygą. 
Tai buvo apie 1585 m. Vilniuje išspausdintas 
vokiečių jėzuito P. Kanizijaus „Katekizmo“ 
vertimas – pirmoji lietuviška knyga LDK. 

Pagal paplitusią ir labai istoriografijoje įsigalėjusią nuomonę, vieno 
didžiausių krikščionybės raidoje sąjūdžių – Reformacijos pradžia lai-
koma 1517 m. spalio 31 diena, kai augustinų vienuolis, Šventojo Rašto 
profesorius Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė 
95 tezes, kuriose buvo keliamos ypač skaudžios to meto katalikų baž-
nyčiai ir Vakarų Europos visuomenei religinio gyvenimo problemos. 
Jų centre būta atlaidų (indulgencijų) pardavinėjimo klausimo. Tos te-
zės ir buvo menka kibirkštis, iš kurios įsiliepsnojo didžiulis gaisras, vei-
kiai pakeitęs Europoje intelektualinę struktūrą.
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Taigi nuo aukštaičių krikšto praėjo beveik 
šimtas metų, kol prisirengė krikštytojai 
išleisti pirmąją knygą lietuvių kalba.

Tas vangumas dar labiau išryškėja, kai 
pažiūri į lietuviškos knygos radimąsi Kry-
žiuočių ordino šalyje. Kol valdė šis ordinas –  
militaristinė Katalikų bažnyčios organizacija –  
taip pat niekam nerūpėjo lietuvių kalba. 
Tačiau 1525 m. paskutinis Kryžiuočių or-
dino magistras Albrechtas Brandenburgie-
tis, turėdamas daugumos riterių ir krašto 
gyventojų pritarimą, skatinamas paties M. 
Liuterio, atsisakė katalikybės ir, tapęs ryžtingu 
kylančios Reformacijos šalininku, likvidavo 
Kryžiuočių ordiną ir paskelbė jo valdytas 
sritis pasaulietine Prūsijos kunigaikštyste, o 
pats pasiskelbė jos valdovu – kunigaikščiu 

(hercogu). Tais pačiais metais Krokuvoje 
jis prisiekė Lenkijos karaliui Žygimantui 
Senajam (lenk. Zygmunt I Stary) vasališką 
ištikimybę. Tačiau naujosios Prūsijos kuni-
gaikštystės priklausomybė buvo nominali: 
vidaus gyvenimas vyko vadovaujantis liute-
ronybės principais.

Tarp tų naujųjų principų buvo vienas, 
kuris betarpiškai nulėmė tautinių kalbų 
vertinimą Bažnyčios ir valstybės adminis-
tracijoje. Skirtingai nuo iki tol buvusios 
praktikos beveik visur vartoti lotynų kalbą 
ir ignoruoti tautines kalbas, dabar Prūsijos 
kunigaikštystėje imta intensyviai, kiek tai 
buvo įmanoma po ilgamečio ignoravimo, 
diegti tautines kalbas. Pirmiausia jos pra-
dėtos vartoti religinėje sferoje. Istorikė Ingė 
Lukšaitė savo veikale „Reformacija“ (1999) 

taip apibūdina šį posūkį: „Tikėjimo mokymas, 
grindžiamas Evangelijos pažinimu, apeigų 
pagrindas – Šventojo Rašto skaitymas, jo 
aiškinimas žodžiu ir giesmėmis – reikalavo, 
kad tikintysis suvoktų, kas sakoma, dalyvautų 
mintimis ir jausmais toje interpretacijoje. 
Todėl į apeigas buvo įvedama gimtoji šne-
kamoji kalba, gimtąja kalba buvo aiškinamas 
Šventasis Raštas“ (p. 125).

Šitokia gimtosios, t. y. tautinės, kalbos 
iškėlimo nuostata, buvo būdinga bene vi-
soms viduriniais amžiais kilusioms, bet ka-
talikų bažnyčios pasmerktoms „erezijoms“. 
Ryškiausiu kovotoju dėl gimtosios kalbos 
vartojimo liturgijoje, moksle ir adminis-
tracijoje iki Reformacijos tapo čekas Janas 
Husas, kuris 1415 m. Konstance buvo sude-

gintas kaip eretikas. Jo idėjas plėtojo XVI a.  
Reformacijos veikėjai. 

Visus tikinčiųjų kalbos vartojimo 
bažnyčioje šalininkus skatino ne kokios 
asmeninės ambicijos: jie rėmėsi apaštalo 
Pauliaus 1 laiško korintiečiams 14 skyriuje 
„Charizmų laipsniai“ išdėstytais nurody-
mais ir samprotavimais. Viso dėstymo esmę 
išreiškia 18 ir 19 eilutės: Dėkui Dievui, aš 
kalbu kalbomis daugiau už jus visus <…> 
vis dėlto bendruomenės susirinkime verčiau 
ištarsiu penkis žodžius savo protu, kad 
pamokyčiau ir kitus, negu tūkstančius žodžių 
kalbomis (1 Kor 14, 18–19). Lietuviškasis 
vertimas kiek miglotas. Rusiškame ver-
time citata baigiama žodžiais „neželi tjmu 
slov na neponjatom jezyke“. Vokiečiai visą 
frazę yra išvertę pavartodami poetizmą „die 

Zunge“ („liežuvis“ = kalba) ir menkinamąjį 
veiksmažodį „stammeln“ (burbėti): „als 
zehntausend Worte in Zungen stammeln“, 
t. y. negu dešimt tūkstančių žodžių (nesu-
prantamomis) kalbomis burbėti. Lietuviškas 
vertimas daugiau pažodiškas, bet juk tais 
laikais vadovautasi tikriausiai lotynišku 
tekstu, kuris teologams ir apskritai mokslo 
žmonėms buvo aiškus.

Naujųjų Reformacijos tikėjimų vadovai 
ir skleidėjai stropiai laikėsi apaštalo Pauliaus 
nurodymo. Tai nebuvo visur lengva: trūko 
dvasininkų, galinčių kalbėti ir rašyti prūsų 
ir lietuvių kalbomis. Ypač didelių sunkumų 
kilo dėl prūsų kalbos: nebūta geriau mo-
kančių šią kalbą raštingų žmonių. Vis dėlto 
vargais negalais Prūsų kunigaikštystėje spėta 
išleisti tris M. Liuterio Mažojo katekizmo 
vertimo leidinius: 1545 m. du, o 1561 m. 
kiek didesnį ir geresnės kalbos Abelio Vilio 
(Will, Wild) verstą taip pat M. Liuterio Ka-
tekizmą, literatūroje dažniausiai vadinamą 
„Enchiridionu“. Jam padėjo prūsas Paulius 
Mėgotas, nes pats vertėjas, nebūdamas prū-
sas, ne visai gerai mokėjęs kalbą. Vėliau iš 
pačių prūsų neatsirado šio darbo tęsėjų, o 
kitakalbiams jis taip pat nebuvo patrauklus. 
Tad viskas tuo ir pasibaigė…

Lietuviškomis knygomis 
Mažoji Lietuva (Prūsija) lenkė 
Didžiąją Lietuvą (LDK)
Ko gero, toks pat likimas būtų laukęs ir 

Prūsijoje gyvenančių lietuvių. Jų čia 1825 
m. būta apie 120 000 (žr. Mažosios Lietuvos 
enciklopedija, t. II, 2003, p. 595), taigi ne 
mažiau kaip prūsų. Reformacijos pradžioje 
susikūrusios Prūsijos kunigaikštystės lietu-
viai, kaip ir prūsai, neturėjo išsimokslinusių 
gentainių. Tačiau čia lietuvių likimas po 
poros dešimtmečių pakito: lietuvybė stip- 
rėjo tokiu mastu, kad Mažoji Lietuva XVI a.  
5–9 dešimtmečiais tapo lietuviško rašto 
centru visai Lietuvai. Tik paskutiniame šio 
amžiaus dešimtmetyje D. Lietuvoje atsirado 
tolygios vertės leidinių (M. Daukšos darbai), 
bet pagal kiekybę Mažoji Lietuva smarkiai 
lenkė Didžiąją Lietuvą, kur lietuvių XVI a. 
3-iajame dešimtmetyje gyvenę 700 000 (žr. 
Lietuva: enciklopedija. D. I, 2008, p.153, 3 
lent.) ir faktiškai jų valdyta visa LDK.

Šitą skirtumą visų pirma lėmė LDK 
lietuvių antplūdis į Prūsijos kunigaikštystę. 
Amžiaus pradžioje iš užsienio grįžę 
išsimokslinę lietuviai iš karto bandė par-
sigabentas Reformacijos idėjas skleisti Lietu-
voje. Prisiminkime Abraomo Kulviečio 
bandymą 1540 m. įkurti Vilniuje mokyklą.  

Giliaspaudės spaudos cechas, 1642 m.

Nukelta į 28 p.
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Pasak Ingės Lukšaitės, taip „jis sąmoningai 
laužė katalikų bažnyčios monopolį steigti 
mokyklas, nes bažnyčia buvo konservaty-
vumo garantas ir bandė išlaikyti švietimo 
sistemoje nepakitusią padėtį […]. Naujo 
tipo mokyklos įkūrimas buvo viena pirmųjų 
ryškių naujovių, atėjusių į Lietuvą per 
Reformaciją […]“ (Ingė Lukšaitė, cit. veik., 
p.137–138).

Reformacijos idėjų propagavimas Lie-
tuvos gyvenime netrukus sulaukė Vilniaus 
vyskupo Povilo Alšėniškio žygio uždrausti 
Abraomo Kulviečio mokyklos veiklą. 1542 m.  
buvo išgautas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo de-
kretas, kuriuo remdamiesi vyskupai galėjo 
Kulvietį ir kitus Reformacijos šalininkus 
patraukti į dvasinį teismą. Jo sprendimas 
būtų buvęs negailestingas: kalėjimas arba 
tremtis, turto konfiskavimas. Kulvietis dar 
bandė ieškoti karalienės Bonos užtarimo, 
bet, jo nelaimėjus, beliko palikti Lietuvą. 
Jis išvyko į Prūsijos kunigaikštystę. Nega-
lėdami darbuotis Didžiojoje Lietuvoje, čia 
netrukus atsidūrė lietuvių literatūrą ugdę 
Stanislovas Rapolionis (1485–1545), Jurgis 
Zablockis (1510–1563), Martynas Mažvydas 
(apie 1510–1563). Mokyti lietuviai Prūsijos 
kunigaikštystėje mielai įsikurdavo ir po 
karaliaus Žygimanto Senojo mirties 1548 
m., kai ėmęs valdyti šalį sūnus Žygimantas 
Augustas pakančiau žiūrėjo į „eretikų“ veiklą 
Lietuvoje. Vis dėlto Prūsijos kunigaikštis 
Albrechtas jiems sudarydavo kur kas ge-
resnes gyvenimo ir darbo sąlygas.

Prūsijos kunigaikštystės dvasininkai 
buvo įvairios kilmės – ne vien atvykėliai iš 
Didžiosios Lietuvos. Apie šalies, priėmu-
sios M. Liuterio tikėjimą, dvasininkų kilmę 
plačiai rašoma minėtoje Ingės Lukšaitės 
knygoje (p. 365–373). Atrodo jau pačioje 
XVII a. pradžioje lietuviškos bažnyčios 
Prūsijos kunigaikštystėje buvo aprūpintos 
dvasininkais. Tačiau, kaip teigia Ingė Lukšai-
tė, „ir per šį laikotarpį Didžioji Lietuva liko 
reikšmingu lietuvius kunigus teikiančiu 
„donoru“. Seniau atvykusių kunigų vaikai 
ir vaikaičiai, naujai atvykę kunigai ir jau 
išaugusi vietinių baltų kilmės dvasininkų 

karta sudarė pastovų lietuvių inteligentų 
būrį, kuris savo darbui ir kūrybai rinkosi 
lietuvių kalbą. Apie šį lietuvių inteligentų 
branduolį būrėsi ir vokiečių kilmės šviesuo-
liai, išmokę lietuviškai“ (p. 373).

Ši istorikės apibendrinta lietuvių kalbos 
būklė Prūsijoje skatina gretinti ją su lietuvių 
kalbos padėtimi LDK.

Pirma, vokiečių valdomame krašte 
lietuvių kalba ne tik nebuvo engiama ar 
apskritai rodomas jai abejingumas, kaip tai 
darė LDK bažnytiniai ir pasaulietiniai vado-
vai, bet stengiamasi ją įtvirtinti bažnyčioje. 
Šitas skirtumas kaip tik ėjo iš Reformacijos 
idėjų vertinimo. Ten, kur jomis vadovautasi, 
lietuvių kalba laikyta lygiaverte kitoms kal-
boms; ten, kur į Reformaciją žiūrėta įtariai 
ar net priešiškai, lietuvių kalba tretiruota.

Antra, Reformacijos principai nelei-
do kitataučiams dvasininkams aptarnauti 
tikinčiuosius ne jų kalba, todėl visi vokiečių 
kilmės kunigai ir net vyskupai vokiečiai iki 

XX a. geriau ar blogiau mokėjo čia lietuvių 
kalbą. Net tose parapijose, kur lietuvių 
būdavo likę vos kelios dešimtys, lietuviškos 
pamaldos būdavo laikomos bent kelis kar-
tus metuose per didžiąsias šventes. Antai 
XIX–XX a. sandūroje Pilkalnio apskrities 
Malviškio parapijoje, 15 km į šiaurę nuo 
Gumbinės, kur 1897 m. būta vos 50 lietuvių 
(1,4 proc. visų parapijiečių), lietuviškos 
pamaldos per metus vykdavo tik 4 kartus, 
bet vis dėlto vykdavo! Pakalnės apskri-
ties Kaukėnų parapijoje (buvo už 24 km į 
šiaurės vakarus nuo Tilžės), kurioje lietuviais 
1848 m. save laikė 3 762 žmonės, o 1921 m. 
jų būta tik 700, iki 1930 metų pamaldos 
lietuvių kalba laikytos kas sekmadienį ir per 
didžiąsias šventes. Jos visiškai uždraustos 
(matyt, nacių valdžios potvarkiu) apie 1934 
metus (ten pat, p. 40–41).

Visiškai priešingas vaizdas Didžiojoje 
Lietuvoje, kur labai retas lenkas kunigas 
išmokdavo lietuviškai, todėl ir bažnyčiose 
šalia oficialiosios liturginės lotynų kalbos 
vyravo lenkų kalba. Apie lenkų kalbos įsiga-
lėjimą šalyje XVI a. straipsnyje „Lenkinimas 
ir lenkėjimas“ kelis ryškius faktus yra pateikę 
istorikai Konstantinas Avižonis ir Zenonas 
Ivinskis. Pavyzdžiui, Vilniaus vyskupijos I 
sinode 1526 m. buvę nutarta, kad per krikštą 
vartojamas formules reikią tarti ne lietuviš-
kai, nes kunigai dažniausiai nemoką lietuvių 

Reformacija  –  ne  tik  
konfesinis  reiškinys

Atkelta iš 27 p.

Mažoji Lietuva. Prūsijos karalystės žemėlapio fragmentas, 1811 m.
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kalbos. Žemaičių (Medininkų) vyskupiją 
1579 m. vizitavęs Tarkvinijus Pakulus (t. y.  
Pakulas, Paculus) savo protokoluose yra 
pažymėjęs, jog ir keliolika metų išgyvenę 
Lietuvoje katalikai kunigai lenkai neišmok-
davę kalbos tiek, kad būtų galėję lietuviškai 
sakyti pamokslus. Vilniaus vyskupiją 1595 
m. vizitavęs jėzuitas Mangauskas pripaži-
no: „Iš tikrųjų labai retai tepasitaikydavo 
klebonų, kurie moka lietuviškai“ (Lietuvių 
enciklopedija, t. 14, Bostonas, 1958, p. 437).

Vis dėlto Žemaičių vyskupijos būta 
mažiau paveiktos lenkybės. Todėl iš jos 
dvasininkų ir kilo lietuviškų knygų leidimo 
iniciatyva Didžiojoje Lietuvoje. Tos inicia-
tyvos žymiausi atstovai buvo nuo 1576 m. 
Žemaičių vyskupu tapęs Merkelis Giedraitis 
(apie 1536–1609) ir jo didžiausias talkinin-
kas kanauninkas Mikalojus Daukša (g. tarp 
1527–1538, m.1613). Jų pastangas parūpinti 
lietuviams katalikams lietuviškų tikybinių 
knygų, suprantama, skatino kontrrefor-
macijos poreikiai. Tačiau kaip reikia leisti 

lietuviškas knygas, jiems pavyzdys buvo 
Reformacijos atstovų lietuviška literatūra 
Prūsijos kunigaikštystėje ir LDK išspaus-
dintos reformatų knygos baltarusių kalba. 
Jų pastangomis pačioje amžiaus pabaigoje 
parengtos ir išleistos dvi M. Daukšos knygos: 
„Katekizmas, arba Mokslas kiekvienam 
krikščioniui privalus“ (1595) ir „Postila 
katolicka“ (1599).

„Postila katolicka“ – veikalas, kurį ga-
lėtume vertinti kaip lietuvybės manifestą ir 
tam tikrą Reformacijos idėjų atgarsį. Knygos 
garsiojoje lenkiškai rašytoje „Prakalboje į ma-
lonų skaitytoją“ yra vieta, kurioje būtinumą 
vartoti gimtąją kalbą bažnyčioje ir apskri-
tai tikėjimo praktikoje M.Daukša grindžia 
apaštalo Pauliaus (Povilo) autoritetu: „Kaip 
tamsus žmogus supras gerus ir išganingus 
dalykus, jei tas, kuris turi tai daryti, jo kalbos 
nemoka arba nekenčia? Kaip klausys ir tikės, 
sako šventas Povilas, jei neturi vertiko? Ką 
reikia daryti, jei nesupranta mokytojo?“ (cit. 

iš : M. Daukšos Postilės prakalbos. V., 1990, 
p. 35). Argi čia nejaučiama savais žodžiais 
pakartota apaštalo Pauliaus mintis iš jo Laiško 
korintiečiams? O juk tuo pačiu nurodymu 
vadovavosi visi Reformacijos veikėjai!

Šioje prakalboje karštas M. Daukšos 
skatinimas branginti savo gimtąją kalbą 
siejosi su to meto baltarusių ir lenkų Re-
formacijos veikėjų raginimais rūpintis savo 
kalbos vartojimu bažnyčiose ir visuomenėje. 
Pavyzdžiui, baltarusis Vasilijus Tiapinskis 
(apie 1540–1604 m.) yra žinomas kaip savo 
verstų į gimtąją kalbą Evangelijų (1560–
1570) prakalbos autorius, ne mažiau karštai 
kaip M. Daukša raginęs tautiečius puoselėti 
ir visur vartoti gimtąją kalbą. Lenkas Simo-
nas Budnas (1530–1593), radikaliosios Re-
formacijos LDK veikėjas, iš principo gynė 
visų kalbų teisę būti vartojamoms. Apskritai 
visoje Lenkijoje XVI a. daug svarstyta ir 
kovota dėl gimtosios kalbos (žr. Z. Kle-
mensiewicz. Historia języka polskiego, 
Warszawa, 1976, p. 261–284). Kas galėtų 
sakyti, kad M. Daukšos nepasiekė impulsai, 
atėję betarpiškai iš Reformacijos sluoksnių 
ar jos sukeltų katalikiškuose kraštuose ginčų 
dėl gimtosios kalbos vaidmens?

Didžiojoje Lietuvoje katalikų pradėtas 
judėjimas dėl lietuvių kalbos davė šiokį tokį 
rezultatą. Vis dėlto, jei lygintume lietuviškų 
knygų leidybą Prūsijos kunigaikštystėje ir 
LDK, kiekybės mastai gana skirtingi. Prūsi-
joje XVI amžiuje 1547–1600 m. buvo išleisti 
22 spaudiniai, o Lietuvoje – 8 (žr. Lietuvos 
TSR bibliografija. Knygos lietuvių kalba. T. 
1. 1547–1861. Vilnius, 1989, p. XII).

Daukšos parengtos knygos veikiai sukėlė 
tam tikrą sujudimą. Apie jį sprendžiame iš to, 
kad Lietuvos jėzuitų provincijos vizitatorius 
J. Argentas (Argentus Johannes) 1614 m. 
gegužės 5 d. memoriale vyresniesiems vizita-
toriams įrašė tokį nurodymą: „Murmėjimas, 
pavyduliavimas, priešiškumas, nacionalinis 
jausmas turi būti šalinami; nuo tų jausmų turi 
būti laisvi vyresnieji ir veiksmingai rūpintis, 
kad tų jausmų neskatintų ir kituose…“ (cit. 
iš: J. Lebedys. Lietuvių kalba XVII–XVIII a. 
viešajame gyvenime, Vilnius, 1976, p. 215). Šis 
nurodymas vėliau nulėmė skirtingą reagavimą 
į žymesnius lietuviškus leidinius Mažojoje 
ir Didžiojoje Lietuvoje. Tas skirtumas ypač 
darosi ryškus, kai skaitai lietuviškų knygų 
pradžioje spausdinamas dedikacijas. Mažojoje 
Lietuvoje jose dažnai išreiškiamas džiaugs-
mas ar net pasididžiavimas, kad štai turime 
dar vieną lietuvišką knygą. Tas dedikacijas 
rašydavo ne tik pats autorius, bet taip pat 
kiti žymūs to meto Prūsijos kunigaikštystės 

veikėjai, ne tik lietuviai, bet ir vokiečių inte-
lektualai. Ryškiausias to entuziazmo pavyz-
dys yra Danieliaus Kleino darbai. Jo 1653 
m. gramatikoje „Grammatica Litvanica“, be 
paties autoriaus dedikacijos Brandenburgo 
kurfiurstui Fridrichui Vilhelmui, yra lotyniš-
kai rašytos eiliuotos vokiečių poeto Simono 
Dacho ir Tilžės provincijos mokyklos rekto-
riaus Kasparo Devicijaus dedikacijos, skirtos 

D. Kleinui. To paties D. Kleino parengtame 
giesmyne „Naujos giesmjų knygos“ (1666 
m.) net penkios dedikacijos hebrajų, lotynų ir 
vokiečių kalbomis, pagerbiančios sudarytoją. 
Jų autoriai: Verdainės kunigas Vilhelmas 
Martinijus, Aulavėnų klebonas Jakobas Pušas, 
Karaliaučiaus universiteto profesorius drama-
turgas Jakobas Mikelis Reichas, Karaliaučiaus 
lietuvių kunigas Fridrichas Vitichijus ir ano-
nimas. Tuo tarpu Didžiojoje Lietuvoje tokio 
įpročio, rodos, nebūta. Konstantino Sirvydo 
darbai tikriausiai to meto visuomenės buvo 
suvokiami kaip išimtinai reikšmingi, bet jie 
buvo sutikti tylomis. Tik 1629 m. išėjusioje 
„Punktų sakymų“ pirmojoje dalyje yra pa-
ties K. Sirvydo dedikacija Vilniaus vyskupui 
Eustachijui Valavičiui – tai pagarbos išreiš-
kimas savo viršininkui, labai nusipelniusiam 
Lietuvos veikėjui.

Arnoldas Piročkinas – kalbininkas, 
vertėjas, profesorius, habilituotas mokslų 
daktaras, Vilniaus universiteto dėstytojas.

www. reformacijai500.lt

M. Daukšos „Postila katolicka“ viršelis, 
1599 m.

Esmine Reformacijos 
indėlio į europinės 
kultūros lobyną dalimi 
reikėtų laikyti tautinių 
kalbų reikšmės iškėlimą 
ir praktinį jų vartojimo 
gyvenime išplėtojimą. 

„

“
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Konstantinopoliui ir Romai varžantis, 
kas atvers Europą į krikščioniškąjį tikėjimą, 
Lietuva buvo paskutinė šiai įtakai nepasi-
davusi valstybė. Į šiaurę nuo Lenkijos palei 
Baltijos jūrą įsispraudusi nedidelė šalis, siek-
dama išlaikyti savarankiškumą, XII amžiuje 
svyravo tarp šių jėgų, pažadėdama atsiversti 
tai į Rytų, tai į Vakarų krikščionybę. 

Galiausiai spaudimas tapo per sunkus. 
1386 m. Lietuvos valdovas Jogaila atsivertė 
į katalikybę, kad galėtų vesti trylikametę 
Lenkijos karalaitę ir sujungti Lietuvos ir 
Lenkijos valstybes. Nors jaunoji karalie-
nė mirė sulaukusi vos 26 metų, jos įtaka 
tęsiasi iki šiol – net praėjus 600 metų, trys 
ketvirtadaliai lietuvių (77 procentai) vadina 
save Romos katalikais (2011 m. visuotinio 
gyventojų surašymo duomenimis). Kita 
beveik tokia pat sena – t. y. vos po 170 metų, 
1557-aisiais įkurta Evangelikų reformatų 
bažnyčia niekada nepasiekė tokio populia-
rumo. Netgi prieš XX amžiaus nacistinės 
Vokietijos ir sovietų invazijas, šalyje, kurioje 
tada gyveno apie 2 milijonai gyventojų, šiai 
bažnyčiai priklausė maždaug 10 000–20 000  
žmonių. 

Prasidėjęs po Antrojo pasaulinio karo ir 
per 50 sovietinės okupacijos metų vykdytas 
aršus visų religijų persekiojimas paskatino 
daugiau nei pusę reformatų bažnyčios tikin-
čiųjų pereiti į santykinai saugesnę aplinką, 
kurią užtikrino katalikų tikinčiųjų skait- 
lingumas. 

„Mūsų bažnyčia sena, bet silpna,“ – pa-
sakojo reformatų misionierius iš Vokietijos 
Holgeris Lahayne, kuris taip pat yra Lietuvos 
Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas ir 
Lietuvos krikščionių studentų bendrijos 
(LKSB) tarybos pirmininkas. Šiandien, gal 
tik „6000 lietuvių save laikytų reformatais“. 
Be to, pasak H. Lahayne‘ės, tik apie 2000 
šios denominacijos tikinčiųjų priklauso 
kuriai nors iš maždaug dešimties bažnyčios 
parapijų, o reguliarus bažnyčios lankytojų 
skaičius dar mažesnis. 

Visgi per pastaruosius dešimt metų 
Reformatų bažnyčia ėmė naujai pabrėžti 

SARH EEKHOFF ZYLSTRA

Naujasis  miesto  katekizmas  
vienija  Lietuvos  bažnyčias

tikėjimo išpažinimų svarbą, įskaitant „At-
pirkėjo“ presbiterijonų bažnyčios pastoriaus 
Timo Kellerio parengtą Naująjį miesto ka-
tekizmą. Džiaugdamasis Naujuoju miesto 
katekizmu, vienas iš Reformatų bažnyčios 
vadovų pasidalijo juo su draugais ir stu-
dentais iš charizminės „Tikėjimo žodžio“ 
bendrijos, kuri šiuo metu traukiasi nuo 
su „klestėjimo evangelija“ susijusių savo 
ištakų. Atsakydami į tai, „Tikėjimo žodžio“ 
atstovai pasiūlė kartu išversti šį katekizmą į 
lietuvių kalbą ir galiausiai pasirašyti doku-
mentus, patvirtinančius sutarimą tikėjimo 
klausimais. 

Pakeistas kursas
Lahayne vadina tai „konservatyviu 

atgimimu“: „Svarios reformatoriškosios 
teologijos įtaka auga“, – džiaugėsi misi-
onierius. 2012 m. Lietuvoje pirmą kartą 
buvo išleistas Antrasis šveicariškasis išpa-
žinimas, 2014 m. – pakartotinai išleistas 
Heidelbergo katekizmas. Naujasis miesto 
katekizmas lietuvių kalba dienos šviesą 
išvydo 2015 m.

Siekdama atgaivinti jau beveik užmirštą 
įprotį – studijuoti gilesnius tikėjimo prin-
cipus, 2012 m. Atpirkėjo bažnyčia kartu su 
Evangelijos koalicija (anglų k. – the Gospel 
Coalition) internete paskelbė iš 52 klausimų 

sudarytą katekizmą. Šiuo metu katekizmas 
išleistas ir popierine forma. 

Naujojo miesto katekizmo klausimai 
ir atsakymai buvo sudaryti remiantis Hei-
delbergo, Vestminsterio ir Kalvino Ženevos 
katekizmais ir pritaikyti taip, kad juos būtų 
galima aptarinėti šeimose ir bažnyčiose, taip 
pat kad juos mintinai galėtų mokytis tiek 
vaikai, tiek suaugusieji. 

„Peržvelgęs jį, buvau maloniai nuste-
bintas – Katekizmo turinys senovinis, tačiau 
požiūris ir kalba nauji, – dalijosi įspūdžiais 
H. Lahayne. – Taigi tuoj pat kilo mintis, kad 
šis katekizmas galėtų sudominti netradici-
nes, jaunesnes Lietuvos bažnyčias.“

Apie tai H. Lahayne papasakojo savo 
teologijos studentams, daugelis kurių pri-
klauso charizminiam „Tikėjimo žodžio“ 
judėjimui.

Nuo „klestėjimo evangelijos“ 
iki reformuotosios teologijos
Lietuvos sostinėje Vilniuje 1988 m. 

rudenį gimusią „Tikėjimo žodžio“ bažnyčią 
pradžioje veikė Kennetho Hagino ir Švedijos 
„Gyvenimo žodžio“ bažnyčios pamokslau-
jama „išgydymų ir klestėjimo evangelija“. 
Kiti populiarūs „Tikėjimo žodžio“ moky-
tojai buvo Kennethas Copelandas, Joelis 
Osteenas, Benny‘is Hinnas ir Joyce Meyer. 

XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžio-
je žlungant Sovietų Sąjungai, „Tikėjimo 
žodžio“ narių skaičius nepaprastai išaugo. 
Tačiau po pirmųjų kelerių metų augimas 
sulėtėjo, o denominacija pradėjo trauktis 
nuo klestėjimo teologijos. Šiuo metu „Tikė-
jimo žodžio“ bendrijai Lietuvoje priklauso 
apie 30 bažnyčių, ir ji yra viena didžiausių 
protestantiškų denominacijų Lietuvoje, 
nusileidžianti tik evangelikams liuteronams, 
Lietuvoje turintiems 54 parapijas. 

Pasak H. Lahayne‘ės „[Tikėjimo žodis] 
tampa labiau konfesine evangeline bažny-
čia, kuri ieško gilesnių šaknų, o kai kurie 
jos dvasininkai linksta į kalvinizmą. Be to, 
keičiama bendrijos valdymo struktūra – 
nuo vienasmenio vadovavimo pereinama į 
reformatorišką / presbiterijonišką valdymo 
sistemą“.

H. Lahayne taip pat pasakojo, jog tuo 
pat metu, kai „Tikėjimo žodžio“ bendruome-
nė judėjo tolyn nuo „klestėjimo evangelijos“, 
evangelinė reformatų denominacija bandė 
atsigauti nuo sovietų ateizmo ir sekuliarizmo 
paliktų žaizdų.

30          Apie mus rašo

 „Bažnyčiai visada 
reikėjo krikščio niško 
mokymo ir gyvo tikėjimo 
liudijimo, kuris būtų gerai 
apmąstytas ir kruopščiai 
paremtas Šventuoju Raštu. 
Naujasis mies to katekizmas 
ir yra tokio gyvo tikėjimo 
išraiška.“

Darius Širvys

„

“
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„Mūsų tradiciniai partneriai evange-
likai liuteronai gana dažnai pabrėžia savo 
ištikimybę Lietuvoje vyraujančiai Romos 
katalikų bažnyčiai, taigi Reformatų bažnyčia 
ieško naujų partnerių, ypač tarp jaunesnių 
bažnyčių“, – kalbėjo jis. Bendradarbiavimui 
pradėti tiesiog reikėjo paskatos.

Bendradarbiavimo 
„katalizatorius“
Taigi H. Lahayne Naująjį miesto ka-

tekizmą parodė savo draugui Dariui Šir-
viui, kuris yra 300 narių turinčios Vilniaus 
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius 
ir Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus 
centro dekanas. 

Pasak D. Širvio, „šiame katekizme pa-
teikiama svarbiausių evangelinių doktrinų 
santrauka, kuri atitinka krikščionių ben-
drijos „Tikėjimo žodis“ skelbiamas tiesas. 
Skaitydami originalius dokumentus galime 
geriau suprasti evangelinio tikėjimo ištakas 
ir reformuotojo tikėjimo tradicijas, kurias 
mūsų [„Tikėjimo žodžio“] bendrijos pasto-
riai ir aš labai vertiname.“ 

Besidžiaugdamos atsivėrusiomis ga-
limybėmis mokyti ir skelbti Evangeliją, 
Evangelikų reformatų ir „Tikėjimo žodžio“ 
denominacijos nusprendė darbuotis kartu 
ir išversti Katekizmą į lietuvių kalbą. 

„Tikėjimo žodžio“ leidykla buvo atsa-
kinga už vertimą, o aš tekstą redagavau“, –  
kalbėjo H. Lahayne. Jis taip pat pridėjo 

nuorodų į senesnius išpažinimus, kuriais 
rėmėsi Naujojo miesto katekizmo sudary-
tojai Timas Kelleris ir Samas Shammas, kad 
„tradiciniams krikščionims būtų lengviau 
matyti mūsų paveldo tęstinumą ir gilintis 
į šiuos tikėjimo dokumentus“.

Lietuviškojo Naujojo miesto katekizmo 
rengėjai prisidėti pakvietė ir nedenomi-
nacinę evangelinę Miesto bažnyčią, kuri 
veikia Klaipėdoje ir neseniai įkūrė padalinį 
Vilniuje. Per 20 gyvavimo metų Miesto 
bažnyčia stabiliai auga ir dabar ji turi apie 
300 lankytojų Klaipėdoje ir apie 50–70 lan-
kytojų Vilniuje. 

„T. Kelleris yra vienas mano mėgsta-
miausių pamokslininkų, taigi stebėjau tai, 
ką veikė Atpirkėjo bažnyčia, – sakė Miesto 
bažnyčios pastorius Saulius Karosas. – Ti-
kėjausi, jog Naujasis miesto katekizmas bus 
nuostabi, lengvai suprantama mokymo 
priemonė tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. 
Mes ieškome savo teologinės tapatybės, tad 
mums reikėjo tokio dokumento kaip kate-
kizmas, kuris ypač padėtų naujai tikintiems 
sudėti gerus pagrindus.“

„Tikėjimo žodžio“ bendrija atspausdino 
katekizmus kietais viršeliais ir dalija juos 
kiekvienai bažnyčios šeimai. H. Lahayne 
taip pat siūlo katekizmą katalikams ir ne-
tikintiesiems; be to, tiek jis, tiek D. Širvys 
naudoja jį teologijos paskaitoms. Tokį kate-
kizmą gauna kiekvienas LKSB priklausantis 
studentas. S. Karosas katekizmo skaitinį 
įtraukė į sekmadienio pamaldas ir ragina 
bažnyčios narius skaityti jį visai šeimai su-
sėdus prie pietų stalo. 

Besidarbuodamos ties Naujuoju miesto 
katekizmu abi denominacijos pamatė, kiek 
daug jos turi bendro. Taigi praėjusią vasarą 
evangelikai reformatai ir bendrija „Tikėjimo 
žodis“ oficialiai įteisino savo bendrystę, si-
noduose pritarę tikėjimo pagrindų sutarimo 
dokumentui ir taip patvirtindami bendrus 
teologinius įsitikinimus. Tuo pat metu šios 
denominacijos kartu išleido dar vieną re-
formatorišką dokumentą – Vestminsterio 
tikėjimo išpažinimą. 

Tvirtas pagrindas
Tiek „Tikėjimo žodžio“ bendrijai, tiek 

Miesto bažnyčiai Naujasis miesto katekizmas 
teikia labai reikalingą pagrindą. 

Pasak D. Širvio, „verta atkreipti dėmesį 
į tai, jog Lietuvos Evangelikų reformatų 
bažnyčia turi ilgą tikėjimo išpažinimų ir 
katekizmų istoriją, tačiau „Tikėjimo žodžio“ 
bendrija tik neseniai atrado šią evangelinio 

tikėjimo pusę. Jau pats žodis katekizmas 
mūsų bažnyčiose anksčiau buvo tapatina-
mas su religiniu sąstingiu. Tačiau, bažny-
čiai bręstant, pradėjome vis labiau ir labiau 
domėtis ankstyvosios Bažnyčios Tėvų ir 
Reformacijos palikimu“.

„Tikėjimo žodžio“ bendrija pradėjo 
gilintis į krikščionybės istoriją ir vertin-
ti teologijos studijas, – tvirtino pastorius  
D. Širvys. – Bažnyčiai visada reikėjo krikš-
čioniško mokymo ir gyvo tikėjimo liudijimo, 
kuris būtų gerai apmąstytas ir kruopščiai 
paremtas Šventuoju Raštu. Naujasis mies-
to katekizmas ir yra tokio gyvo tikėjimo 
išraiška.“ 

Su šiuo pasisakymu sutiko ir pastorius 
S. Karosas: „Naudodama šį katekizmą, mūsų 
bažnyčia apsibrėžė savo teologinę poziciją –  
tai svarbu kalbant apie savo įsitikinimus 
platesnei visuomenei, kurioje esame stumia-
mi į užribį ir kartkartėmis stigmatizuojami 
kaip kultas.“ 

Lygiai taip pat yra svarbi bažnyčių at-
rasta teologinė vienybė. 

„Bendras vertimo ir leidimo darbas 
buvo svarbus visai visuomenei, nes tai (tik- 
riausiai po kelių šimtmečių) yra pirmasis 
teologinis dokumentas, trijų skirtingų baž-
nyčių priimtas šalyje, kurioje vyrauja ka-
talikiškas tikėjimas, – sakė H. Lahayne. –  
Lietuvoje evangelikų vienybė menkai 
išvystyta, pavyzdžiui, neturime jokio 
evangelikų aljanso (kuris, pavyzdžiui, 
Jungtinėje Karalystėje yra didžiausia evan-
gelikus vienijanti organizacija). Taigi šie 
bendri tokio lygio veiksmai turi didžiulį 
simbolinį poveikį.“

Abi denominacijos pakvietė Miesto 
bažnyčios atstovus dalyvauti jų sinoduose, 
ir taip susiformavo „naujas pasitikėjimo 
lygmuo“, – dalijosi Karosas. Dabar šios trys 
bažnyčios planuoja 500-ųjų Reformacijos 
metų sukakties minėjimo renginius. Vie-
nas toks renginys jau vyko Tarptautinės 
Vilniaus knygų mugės metu. Šio renginio 
metu H. Lahayne taip pat galėjo pristatyti 
Naująjį miesto katekizmą, nes vienas iš 
viešų Knygų mugės renginių buvo 1547 m.  
išleistos pirmosios lietuviškos knygos (liu-
teroniško katekizmo ir elementoriaus) 
paminėjimas.

Šis straipsnis 2017 m. kovo 30 d. buvo 
publikuotas Gospel coalition svetainėje. Jį (an-
glų k.) galite rasti čia: www.thegospelcoalition.

org/article/ how-a-new-catechism-is-uniting-
churches-in-europes-last-pagan-nation 

 vertė Lina Kerbelytė
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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.
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VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio 
sekmadienį 11 val.

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

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

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

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

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

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

trečiadie niais 18 val. 
DRUS KI NIN KUO SE – 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.

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė. 

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

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

32          Paskutinis puslapis

ŠVENTĖS PROGRAMA
 18 d., penktadienį, 19 val. jaunimo pamaldos
 19 d., šeštadienį: 

10 – 11.35 val. atidarymas, Kauno regiono šlovinimas, 
malda, tarnauja Daryl McCarthy
12.15 – 13.35 val. Šiaulių regiono šlovinimas, malda,   
tarnauja Teri McCarthy

15.30 – 17 val. Vilniaus regiono šlovinimas, malda, 
tarnauja Gabrielius Lukošius
17.40 – 21 val. tarnauja Ramūnas Jukna, šventinis 
koncertas ir šlovinimo vakaras, asmeninė pastorių 
malda už tikinčiuosius
21.30 – 23 val. After-party jaunimui

 20 d., sekmadienį, 11 val. tarnauja Daryl McCarthy,
Viešpaties vakarienė, uždarymas


