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DIANA VAŠKELIENĖ

Rūpesčiai   
ir  malonė   

šiai  dienai

Kiekvieną dieną visi susiduriame su įvairiais 
sunkumais, sprendžiame iškilusias proble-
mas, išgyvename nerimą. Šiandieninis pa-
saulis pilnas rūpesčių, ir mes visi nerimauja-
me dėl daugybės dalykų – tiek vidinių (cha-
rakterio savybių, baimių, įvairių nuodėmių), 
tiek išorinių (nelaimių, nepritekliaus ar kitų 
problemų). Todėl ir mums aktualus mūsų 
Viešpaties Jėzaus raginimas: „Nesirūpinki-
te“. Kaip nesirūpinti? Kaip įmanoma kovoti 
su nerimu ir rūpesčiu?

Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė 
buvo be pavidalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes, ir Dievo 
Dvasia sklandė virš vandenų. Dievas tarė: „Teatsiranda 
šviesa!“ Ir atsirado šviesa (Pr 1, 1–3). 

 Kokia Dievo didybė ir galybė, kad Jis, ištaręs 
žodį, gebėjo sukurti pasaulį! Sukurti ne bet kokį, bet 
tvarkingą, grąžų ir šviesų pasaulį. Jis sukūrė pasaulį ir 
visa, kas jame yra. Taip pat ir mus, žmones, turinčius 
tokius sudėtingus genetinius kodus. Jis sukūrė mus ir 
įgalino daugintis, kurti kultūrą, suteikė gebėjimų valdyti 
šį, Jo sukurtą, pasaulį. Ar Dievas nėra nuostabus?!

Deja, žmogus labai dažnai pamiršta savo Kūrėją 
ir visa, kas jam buvo duota pačioje pradžioje. Mes, 
žmonės, pamirštame net tai, kad Tas, kuris mus sukūrė, 
mus mato ir stebi. 

GIEDRIUS AŽUKAS

Dievas  
mato 

viską

Viešpatie, Tu ištyrei mane ir pažįsti. Tu žinai, kada 
keliuosi ir kada atsisėdu, Tu supranti mano mintis.  Matai, 
kada vaikštau ir kada ilsiuosi; žinai visus mano kelius. 
Dar mano liežuvis nepratarė žodžio, Tu, Viešpatie, jau 
viską žinai. Apglėbęs laikai mane iš priekio ir iš užpaka-
lio, uždėjai ant manęs savo ranką. Toks pažinimas man 
yra labai nuostabus, ne man pasiekti Tavo aukštybes. 
Kur nuo Tavo dvasios aš pasislėpsiu, kur nuo Tavo veido 
pabėgsiu? Jei užkopčiau į dangų, Tu ten. Jei nusileisčiau 
į pragarą, Tu ten. Jei aušros sparnus pasiėmęs nusileis-
čiau, kur baigiasi jūros, ir ten Tavo ranka vestų mane 
ir laikytų Tavo dešinė. Jei sakyčiau: „Tamsa teapdengia 
mane“, naktis aplinkui mane šviesa pavirstų. Tamsa 
nepaslepia nuo Tavęs, Tau net naktį šviesu kaip dieną. 
Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose.  

Nukelta į 2 p.
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Kas yra rūpestis?
Pabandykime išsiaiškinti, kas yra rūpes-

tis. Terminų žodynas rūpestį apibrėžia kaip 
nerimą keliančią mintį ar reikalą. Posakis, 
kad „iš didelio rūpesčio susirgo“, atsklei-
džia rūpesčio rimtumą. Rūpestis dažnai 
įvardinamas kaip vargas ar sunkumas, nes 
„rūpesčių našta spaudžia, riečia“. 

Dar daugiau, nerimas yra širdies bū-
sena. Netikinčios, nuo Dievo atitolusios 
širdies būsena. Netikėjimas yra pavojingas. 
Šventajame Rašte jis apibūdinamas kaip 
piktybė: Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų 
širdyje neužsimegztų netikėjimo piktybė, ati-
tolinanti nuo gyvojo Dievo (Hbr 3, 12, LBD 
vertimas). Tai buvo įspėjimas tikintiems 
žydams. Netikėjimas užsimezga širdyje 
ir pridaro daug blogo. Ši piktybė atitolina 
žmogų nuo gyvojo Dievo. 

Visiškai atsidavęs 
Ieškodami atsakymo į klausimą, ką 

reiškia gyventi be rūpesčių ir nerimo, pra-
dėkime nuo Jėzaus žodžių, kurie iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti nesusiję su mūsų 
tema, tačiau yra išsakomi būtent kalbant 
apie rūpesčius. Niekas negali tarnauti 
dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, 
o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o 
kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir 
Mamonai (Mt 6, 24). Šioje Šventojo Rašto 
ištraukoje Viešpats nurodo du skirtingus 
žmogaus šeimininkus – Dievą ir Mamoną. 
Mamona, kaip ir Dievas, yra tai, kuo žmo-
gus pasitiki. Abu šeimininkai turi tarnų, 
o tikras tarnas gali tarnauti tik vienam iš 
jų. Šiandien mes galime dirbti keliuose 
darbuose ir viską suderinti, bet nurodyta 
Šventojo Rašto citata kalba apie visišką 
atsidavimą: gerai tarnauti gali tik vienam, o 
ne abiem. Todėl Jėzus pabrėžia, kad vienu 
metu neįmanoma tarnauti dviem šeimi-
ninkams. Mamona, arba turtas, nuosavybė, 
reikalauja visiško atsidavimo. Dievas, dan-
giškasis Tėvas, irgi laukia visiško pasiau-
kojimo bei pasitikėjimo. Tarpinės būsenos 
nėra. Pasitikėjimas Dievu yra susijęs su 
toliau Jėzaus plėtojama rūpesčių tema.

Keletas argumentų
Jėzus tęsia: Todėl <…> nesirūpinkite 

savo gyvybe, ką valgysite ar ką gersite, nei 
savo kūnu, kuo vilkėsite, ir pateikia tam 
priežastį: Argi gyvybė ne daugiau už maistą 
ir kūnas už drabužį? (Mt 6, 25). Kadangi 
Dievas davė gyvybę ir kūną, Jis pasirūpins 
ir tuo, ko reikia gyvybei bei kūnui išlaikyti. 
Dievas rūpinasi savo kūrinių poreikiais. 

Dėliodamas argumentus, kodėl žmogui 
nereikia rūpintis, Viešpats ragina pažvelgti 
į paukščius. Paukščiai nėra pasyvūs, jie nėra 
tinginiai. Paprastai jie skraido, kapsto žemę, 
ieško maisto kasdien. Jie pasitiki, kad rytoj 
irgi ras, ką valgyti. Tai turėtų žmogui kal-
bėti, jog Dievas pasirūpins juo rytoj, kaip 
Jis rūpinasi ir šiandien. Mes esame daugiau 
nei paukščiai – 26 eilutėje skaitome: Jūsų 
dangiškasis Tėvas juos maitina. Mūsų Tėvas, 
ne paukščių. Mes turime Tėvą danguje, kuris 
maitina ne tik paukščius. Tuomet Jėzus 
tiesiai klausia: Argi jūs ne daug vertesni už 
juos? Jei Tėvas rūpinasi paukščiais, tai argi 
Jis nepasirūpins jumis?

Kitoje Šventojo Rašto ištraukoje patiks-
linta: jei nesugebame padaryti net mažmožio 
(Lk 12, 26), tai yra pridėti sau ūgio, kam 
tuomet rūpinamės kitais dalykais? 

Kitas Jėzaus argumentas – Dievas ap-
rengia laukuose augančias lelijas. Laukų gėlė 
negabi pasirūpinti savimi. Ji trapi ir trumpai 
žydi, tačiau Dievui patiko ją papuošti. Tai 
mums turėtų kalbėti apie Tėvą – juo labiau 
Jam patinka puošti savo vaikus. 

Rūpesčių šaknis
Baigdamas kalbėti apie laukų žoles, 

Jėzus vėl užduoda klausimą apie Dievą: Argi 
Jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? 
(Mt 6, 30) Vartodamas kreipinį „mažatikiai“, 
Viešpats aiškiai įvardina rūpesčių bei neri-
mo šaknį. Mes rūpinamės ir nerimaujame, 
nes mums trūksta tikėjimo dangiškuoju 
Tėvu. Kai širdį užvaldo netikėjimas, viena 
iš pasekmių – rūpestis. Mažas tikėjimas ir 
yra mūsų nerimo priežastis.

Rūpestis  atskleidžia kažką gilesnio – ne-
pasitikėjimą Dievu iki galo. Nerimas visada 
yra ataka prieš mūsų tikėjimą. Nerimas 

rodo, jog galvojame, kad dangiškasis Tėvas 
nežino mūsų poreikių arba Jam tai nerūpi. 
Mes abejojame Juo, kaip mylinčiu Tėvu.

Rūpesčiai kalba apie mūsų atitolimą 
nuo Dievo ir artėjimą prie pasaulio, nes visų 
tų dalykų vaikosi pagonys (Mt 6, 32, LBD 
vertimas). Pasaulis negali mums pasiūlyti 
nieko amžino. Mūsų Tėvas danguje žino 
visus mūsų poreikius – tiek žemiškus, tiek 
dvasinius. Kad ir kaip būtų liūdna, rūpesčių 
varginamas tikintysis gyvena kaip netikintis, 
kuris nepasitiki Dievu ir Jo negerbia. 

Kai tu nustoji rūpintis ir dėl visko ne-
rimauti, rūpintis pradeda Dievas. Jis tikrai 
pasirūpins. Kuo realesnė mums Jo karalystė, 
tuo mažiau nerimo patirsime. Kuo Jėzus 
realesnis Karalius tavo gyvenime, tuo ma-
žiau rūpesčių. Viešpats žino, kaip sumažinti 
nerimą tavo gyvenime – tereikia Dievo 
karalystę padaryti prioritetu (Mt 6, 33). 

Jėzus pateikia dar vieną argumentą, 
kodėl turime nustoti rūpintis, – Jis ragina 
suvokti, jog kiekviena diena kupina vargo: 
Nesirūpinkite rytdiena, nes <…> kiekvienai 
dienai užtenka savo vargo (34 eil.). Štai kodėl 
nereikia nerimauti dėl rytojaus šiandien. 
Leisk Dievui būti Dievu šiandien ir rytoj. 

Kaip kovoti su rūpesčiu?
Ką tuomet daryti žmogui, kai jį kankina 

rūpestis ir nerimas, – šis negali užmigti arba 
miega per daug, kad nepabustų realybei? 
Mes susiduriame su tuo kasdien. Kokia 
išeitis? 

Rūpesčiai  ir   
malonė  šiai  dienai

Atkelta iš 1 p.

Diana Vaškelienė yra Kauno bažnyčios 
„Tikėjimo žodis“ pastorė-asistentė
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Būtina paminėti, jog rūpesčiai yra stip- 
resni už mus. Jiems nugalėti nepakaks mūsų 
pastangų. Savo jėgomis nesame gabūs vyk-
dyti Jėzaus įsakymo nesirūpinti. Dievas tai 
žino, todėl Jo žodyje randame raginimą: 
Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis 
rūpinasi (1 Pt 5, 7). Čia nepasakyta, kad mes 
niekada neturėsime rūpesčių. Atvirkščiai, 
rūpesčių ir nerimo bus, visi juos patirsime. 
Tačiau čia nurodyta, ką su rūpesčiais daryti: 
Paveskite Jam visus savo rūpesčius (LBD 
vertimas). Paveskime Dievui visus savo 
rūpesčius, visus bauginančius klausimus 
„kas, jeigu...?“ Tai įmanoma, kai skiriame 
laiko Dievo žodžio apmąstymui bei prašome 
Šventosios Dvasios pagalbos. Tikėjimui 
augant, nerimas nyksta. 

Apaštalas Paulius ragina niekuo nesi-
rūpinti, bet maldoje išsakyti savo troškimus 
Dievui (Fil 4, 6–7). Tuomet Dievo ramybė 
saugos mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. 
Ramybė, kuri pranoksta žmogaus supratimą, 
ateina iš Dievo. Mums kasdien reikalinga 
tokia ramybė.

Šventajame Rašte randame paguodą, jog 
Dievo malonė ir gailestingumas atsinaujina 
kas rytą (Rd 3, 22–23). Man patiko vieno 
pamokslininko padrąsinimas: Kiekviena 
diena turi savo vargų bei rūpesčių, ir kie-
kvieną rytą atsinaujina malonė nugyventi 
būtent tą dieną ir įveikti visus tos dienos 
vargus. Taigi mes visuomet susidursime 
su problemomis ir rūpesčiais, bet Dievas 
duoda malonės juos įveikti. 

Pasitikėk, kad Dievas yra su tavimi 
šiandien, Jis bus su tavimi ir rytoj. Ryto-
jaus malonės pakaks rytojaus problemoms 
spręsti. Gyvenk malone šiai dienai. 

Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę 
keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra 
Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino (Ps 
139, 1–14).

Dievo žodis per Dovydo psalmes mums 
kalba, jog nėra tokios vietos, kur Dievas ne-
matytų ir neveiktų. Jis skaito mūsų mintis, 
mato ir žino, kur, kada ir pas ką mes kas dieną 
einame, girdi mūsų žodžius. Jis – Visagalis 
Kūrėjas, Jo žodis sako, jog Jis žino viską.

Argi Aš esu Dievas tiktai arti, o toli ne-
besu Dievas? Argi gali kas taip pasislėpti, kad 
Aš jo nematyčiau? – sako Viešpats. – Argi 
Aš nepripildau dangaus ir žemės? (Jer 23, 
23–24). Kaip dažnai žmonės nė nesusimąsto, 
kad Dievas juos visur mato. Arba tiesiog tai 
pamiršta. Pateiksiu pavyzdį, kuris ir man 
pačiam priminė šią tiesą.

  Prieš keletą metų, norėdamas apsi-
rūpinti malkomis žiemai, buvau išsipirkęs 
miško kirtavietę. Šalia tos kirtavietės, kuri 
buvo net apie 6 km važiuojant į miško gilu-
mą, buvo pridėta daug rąstų, kuriuos mišką 
kirtusi įmonė buvo paruošusi išvežti. Kartą 
važiuojant pro tą krūvą rąstų aplankė mintis: 
„Štai paruoštos malkos. Tik krauk ir vežk. 
Ir nereikės vargti, valant kirtavietės plotą.“ 
Žmogiška prigimtis linkusi į nuodėmę, ypač 
kai tai tau naudinga. Miškas, niekas nemato – 
dedi ir veži… Bet staiga labai aiškiai suvokiau, 
kad aš esu stebimas, – stebimas nematomo, 
didingo Asmens... Žinoma, aš neketinau vogti 

svetimų rąstų, bet noriu pasakyti, jog mus 
visgi aplanko nuodėmingos mintys. Taigi 
pravažiavęs tuos rąstus, išvaliau kirtavietę, 
susidėjau tai, ką pats pasiruošiau, ir išvažia-
vau namo. Kitą dieną vėl ten važiavau, tik šį 
kartą apie rąstus jau negalvojau. Pjaudamas 
kirtavietėje šakas, pamačiau atvažiuojantį 
„Gamtos apsaugos“ automobilį. Jam sustojus, 
išlipo inspektorius. Palikęs darbą, nuėjau 
iki savojo automobilio, pasiėmiau išduotą 
leidimą kirtavietei tvarkyti ir priėjau prie 
gamtos apsaugos inspektoriaus. Pasisveikinęs 
bei patikrinęs dokumentus, jis pasidžiaugė ir 
pagyrė, kad vakar aš, pirmą kartą atvažiavęs 
prie kirtavietės, nebandžiau savintis man 
nepriklausančių rąstų (ką žmonės dažnai 
daro). Pasirodo, jie mane matė, stebėdami, ką 
aš darysiu – vogsiu ar ne? Kai įsikalbėjome, 
inspektorius pasakė, kad retas supranta, jog 
yra stebimas. Nepamirškime, kad visų pirma 
visus stebi Dievas, įsakęs nevogti. 

Taigi mano supratimas pirmą dieną buvo 
labai aiškus sąžinės balsas: Dievas viską mato. 
Jis mus visus stebi – visur ir visada. Ir jeigu tu 
elgiesi taip, kaip ragina Dievo žodis, nereikės 
bijoti ir vėliau kentėti dėl savo neteisingų 
poelgių. Pasirodo, mane matė ne tik Dievo, 
bet ir gamtos apsaugos inspektoriaus akys.

Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi visą 
žmoniją. Iš savo gyvenamos vietos Jis žiūri 
į visus žemės gyventojus. Jis kiekvieno širdį 
sutvėrė ir stebi visus jų darbus (Ps 33, 13–15). 
Nėra žemėje vietos, kur mes nuo Dievo pa-
sislėptume. Nepasislėpsime nuo Jo nei miš-
ke, nei namuose, nei kur kitur, nes Jis mus 
sukūrė ir matė, stebėjo mus dar negimusius 
(Ps 139, 16). Jis mato viską, žino net mūsų 
mintis... Žino, ką pasakysime, dar mums nė 
žodžio neištarus... Tad apmąstykime savo 
žodžius ir poelgius, juk Dievas viską mato.

Dievas  mato 
viską

Atkelta iš 1 p.

Mieli  „Ganytojo“ skaitytojai  ir  prenumeratoriai,
norime pranešti, kad nuo 2018 metų laikraštis „Ganytojas“ 

išeis 4 kartus per metus ir bus platinamas nemokamai. Todėl 
nutraukiama laikraščio prenumerata – jį galėsite įsigyti savo 
bendruomenėse.

Bendrijos Medijų kolegijos žvilgsnis, mąstant, kaip gyvai 
perteikti Evangeliją šiandieniniame pasaulyje, vis labiau krypsta į 
internetinę erdvę. Norisi rasti efektyvesnių būdų skleisti tikėjimo 
žinią, pvz., per feisbuką ar jutubą, kurie labiau pasiekia šiandie-
nos žmones, ypač jaunimą, daugiau dėmesio skirti internetinei 
svetainei evangelija.lt bei filmuotai medžiagai. Vis dėlto nenuverti-
name ir spausdinto žodžio, kuris turi išliekamąją vertę – tiek kaip 

bendruomenės gyvenimo metraštininkas, tiek ir kaip tikinčiojo 
asmeninis ganytojas. 

Laikraštį „Ganytojas“ matome kaip palaiminimą bendrijos 
tikintiesiems, ypač senjorams, – tad jis bus platinamas miestų ir 
miestelių bažnyčiose nemokamai. Kiekvienas, norintis paremti 
šį darbą, galės prisidėti geravališka auka. Leidybos darbas bus 
finansuojamas iš bendrijos lėšų.

Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame melstis, kad Viešpats 
siųstų bendradarbių bei suteiktų išminties, kaip efektyviai skleisti 
Dievo žodį nūdienos pasaulyje.

„Ganytojo“ redakcija
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Nė vienas žmogus nėra apsaugotas nuo 
įvairiausių gyvenimo sukrėtimų. Tai gali būti 
skyrybos, artimo šeimos nario mirtis, įkali-
nimas, darbo netekimas, išėjimas į pensiją, 
sunki liga, finansinės padėties pasikeitimas, 
vaikų iš namų išėjimas, išdavystė ir kt. Visi 
šie gyvenimo pasikeitimai gali sukelti būse-
ną, vadinamą psichologine krize. 

Psichologė Aistė Pranckevičienė  nu-
rodo, kad „krizė – sveiko žmogaus reak-
cija į sunkią ir jam emociškai reikšmingą 
gyvenimo situaciją, kuri reikalauja naujų 
adaptacijos būdų ir įveikimų, nes turimų 
nepakanka. Krizei būdingi stiprūs emociniai 
išgyvenimai (bejėgiškumas, beviltiškumas, 
baimė, įtampa, suprastėjusi nuotaika) ir psi-
chologinio diskomforto būsena“. Tarptautinių 
žodžių žodyne pateikiama tokia žodžio krizė 
reikšmė – „sprendimas, nuosprendis, baig-
tis“. Kinų kalboje žodį krizė žymi hieroglifas, 
sudarytas iš dviejų ženklų, kurie, išvertus 
reikštų „beviltiškumas“ ir „galimybė“. Pagal 
kinų filosofiją, žmogui yra duota galimybė 
įveikti krizę. Šio proceso metu žmogus turi 
galimybę įgyti daug naujos gyvenimiškos 
patirties, išminties, įveikimo jėgos ir dva-
sinės brandos. Jei žmogus nesugeba krizės 
įveikti, jis palūžta, lieka su didžiuliu dvasiniu 
skausmu ir našta.

Juditha Lewis Herman, Harvardo univer-
siteto psichiatrijos profesorė, viena žymiausių 
pasaulyje traumų tyrinėtojų, savo knygoje 
„Trauma ir išgijimas“ rašo: „Pačios baisiausios 
traumos – ne gamtinės katastrofos ir ne tech-
ninės avarijos. Jų tyčia niekas nesukėlė, jose 
nėra piktos intencijos, žmonės priima jas kaip 
nelaimingus atsitikimus. Pačios baisiausios 
mums yra kitų žmonių sukeltos kančios. 
Smurtas, kankinimai, įkalinimai daug sun-
kiau pakeliami ir palieka daug skaudesnius 
pėdsakus, nes čia susiduriame su kitų žmonių 
pikta valia ir brutalia jėga, kurią jie naudoja 
prieš mus. Pačios baisiausios traumos – tai 
kančios, kurias patiria fiziškai ir seksualiai 
kankinami vaikai ir moterys, karo, tremčių 
ir koncentracijos stovyklų, politinių perse-
kiojimų aukos, pagrobėjų įkaitai, į pornogra-

VILIJA SENULYTĖ

Tylėti  negalima.  
Reikia  kalbėti

fijos ir prostitucijos ar religinių sektų tinklus 
pakliuvę žmonės.“ 

Psichologinę krizę išgyvenantis žmogus 
jaučiasi pasimetęs, nežino, ką daryti, kur 
ieškoti pagalbos, jaučiasi negalintis įveikti iš-
kilusių sunkumų. Tokioje būsenoje atsidūrę, 
aplinkinių pagalbos nesulaukę žmonės gali 
pradėti vartoti narkotikus, alkoholį, jiems 
gali kilti minčių apie savižudybę. 

Dėstytoja Ina Kamaitytė pateikė daug 
išsamios informacijos apie savižudybes Lie-
tuvoje, savižudybių prevenciją: kaip atpažinti 
savižudybės riziką, ką daryti ir kur kreiptis 
pagalbos, nurodė adresus, ieškantiems pa-
galbos bei sielovadinį darbą dirbantiems 
žmonėms (www.krizesiveikimas.lt; www.
nebijokkalbeti.lt; www.klausau.lt; www.ar-
timiems.lt; www.gedintiems.lt)

Spalio 21 d. paskaita buvo skirta daž-
niausiai pasitaikančiai santykių krizei – 
skyryboms. Buvo nagrinėjamas skyrybų 
poveikis sutuoktiniams, vaikams. Būtų 
nuostabu, jei visos santuokos būtų tvirtos, 
šeimos – laimingos. Šeima – tai didelė ver-
tybė, ir ją išsaugoti verta ir svarbu. Lietuva 
skyrybų skaičiumi 4 kartus lenkia kitas ES 
šalis, net 9 kartus – estus. 2015 metų Statis-
tikos departamento duomenimis, vidutinis 
skyrybų procentas Lietuvoje buvo 42,6 %. 
Skyrybų situacijos prilyginamos netekčiai, 
mirčiai, todėl susitaikyti su jų pasekmėmis 
ne taip paprasta, tai trunka ne vienus metus. 
Manoma, kad skyrybų padaugėjo dėl suma-
žėjusio noro aukotis dėl kito. Dabar santuo-
kos dažnai grindžiamos pasitenkinimu ir 
meile, bet ne įsipareigojimu ir būtinybe. 

Norint padėti žmonėms įveikti šią krizę, 
steigiamos savipagalbos grupės, kuriose, 

  Rugsėjo 16 d. ir spalio 21 d. Evangeliniame Biblijos 
Institute vyko atviros paskaitos „Krizių psichologi-
ja“, kurias dėstė LCC universiteto dėstytoja Ina Ka-
maitytė. 

palaikant grupei vadovaujančiai psicho-
logei, dalijamasi išgyvenimais, skausmu, 
atrandama jėgų išgyventi šį sunkų periodą, 
atsitiesti, atgauti pasitikėjimą savimi. 

Dėstytoja trumpai pristatė vieną iš to-
kių grupių „Bendrakeleiviai“. Tai grupė, 
dirbanti pagal kunigo Antano Saulaičio 
SJ, psichologės dr. Rasos Bieliauskaitės ir 
buvusios ilgametės centro vadovės Elvyros 
Kučinskaitės parengtą išėjimo iš skyrybų 
krizės programą, kuri skirta skyrybas pa-
tyrusiems įvairaus amžiaus moterims ir 
vyrams, tebejaučiantiems psichologinius, 
emocinius ir socialinius skyrybų padarinius.  

Skyrybos įvyksta tuomet, kai sutuoktiniai 
nesugeba kurti lygiaverčių, darnių santykių 
poroje. Neišmokę bendrauti šeimoje kaip ly-
giaverčiai partneriai, įsižeidžiame, įžeidžiame 
kitą, jį atstumiame. Prasideda psichologinis, 
emocinis ir fizinis smurtas. Paskaitos lektorė 
Ina Kamaitytė pademonstravo ir paveikslėlių, 
atskleidžiančių, kaip tai atsiliepia vaikams.

Antroje paskaitos dalyje buvo klauso-
masi EBI studentų atsiskaitymo darbų iš 
Jobo bei Ekleziasto knygų.

Trečioje paskaitos dalyje buvo kalbama 
apie smurtą artimoje aplinkoje. Smurtas –  
tai, kas vykdoma prieš žmogaus valią. Pa-
syvus smurtas – kai ignoruojami žmogaus 
jausmai, emocijos; agresyvus – kai vykdo-
ma emocinė, fizinė, seksualinė prievarta, 
socialinė izoliacija. Smurtaujama tiek prieš 
moteris, tiek prieš vaikus, tiek prieš vyrus. 
Smurtas artimoje aplinkoje vis dar yra sle-
piamas, laikomas „šeimos gėda“, ypač jei 
smurtaujama „gerą reputaciją“ turinčiose 
šeimose. Aukos bijo skųstis dar ir todėl, kad 
dažnai yra priklausomos nuo smurtautojų. 

Vis dėlto svarbiausia yra netylė-
ti. Apie smurtą galima pranešti tele-
fonu 8 800 66366 – pagalba moterims 
linija, konsultacijos laiškais pagalba@
moter iai . lt ;  www.moterųlinija . lt ;  
Vilniaus moterų krizių centras. Apie smurtą 
prieš vaikus – vaikams@lrs.lt; www.vaiku-
linija.lt, tel. 116 111.
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Spalio 5 d. Reformacijos 500 metų jubiliejaus proga Anykščių 
L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka ir Anykščių krikščionių evange-
likų bažnyčia bibliotekoje surengė Reformacijos šventę. Pranešimą 
„Reformacija ir šiandiena“ skaitė humanitarinių mokslų daktaras 
prof. Deimantas Karvelis. Istorikas atskleidė, kad Reformacija ne 
tik sugrąžino tikintiesiems Šventąjį Raštą, bet ir pakeitė visą to 
meto pasaulį, ypač Europą. 

Lektorius daug dėmesio skyrė Reformacijos pradininkui 
Martynui Liuteriui. 1517 m. spalio 31 d. vokietis M. Liuteris ant 
Vitenbergo bažnyčios durų iškabino „95 tezes“, kuriose išsakė savo 
nuomonę apie tikrą krikščionio atgailą ir piktinosi indulgencijų 
pardavinėjimu. M. Liuteris visą gyvenimą ieškojo vidinės ramybės, 
troško susitaikyti su Dievu, ir vieną dieną Šventojo Rašto žodžiai: 
„Teisusis gyvens tikėjimu“ – katalikų vienuoliui nušvito visai naujai. 
Pranešėjas įdomiai pasakojo M. Liuterio gyvenimo istoriją, rodė 
vaizdus iš Vitenbergo miestelio, kuriame prieš 500 metų prasidė-
jo Reformacija. „Stipri tvirtovė yra mano Dievas“ – tokį užrašą, 
iškaltą ant Vitenbergo bažnyčios bokšto, gali pamatyti kiekvienas 
šioje vietovėje apsilankęs.

Kalbėdamas apie XVI a. Reformaciją Lenkijoje ir Lietuvoje, 
prof. D. Karvelis pažymėjo, jog Reformacijos judėjimas Lenkijos 
karalystėje buvo kur kas silpnesnis negu Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. Istorikas įdomiai pasakojo apie žymiuosius 
Lietuvos reformatus: Abraomą Kulvietį, Martyną Mažvydą, 
Mikalojų Radvilą Juodąjį, Joną Bretkūną, paminėdamas svar-
biausius jų darbus bei pabrėždamas jų didžiulį indėlį į Lietuvos 
kultūrą. Abraomą Kulvietį prof. D. Karvelis pavadino pirmuoju 
Lietuvos protestantu, pirmąja Lietuvos sąžine. Auditorijai buvo 

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Reformacijos  šventė  
Anykščiuose

Nors jubiliejiniai Reformacijos 500 
sukakties metai artėja į pabaigą, šio są-
jūdžio atgaivintos esminės krikščionybės 
tiesos buvo ir išlieka aktualios XXI a. 
žmogui.

Naujame per LRT televiziją rodomame 
vaizdo klipe penki Reformacijos principai 
(dar vadinami solomis) – Vien tik Kristuje; 
Vien tik Šventasis Raštas; Vien tik tikėjimu; 

aktualios lektoriaus mintys apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės Reformacijos veikėją arijoną Simoną Budną, kuris dar 
XVI a. svajojo apie tai, kad už vieno stalo galėtų susėsti skirtingų 
pažiūrų žmonės. 

Po paskaitos pranešėjas sulaukė ir klausimų. Vienus renginio 
dalyvius domino, kokios buvo Reformacijos pralaimėjimo Lietu-
voje priežastys, kiti domėjosi, kaip protestantai žiūri į popiežių ir 
ko kiekvienas šių laikų žmogus galėtų pasimokyti iš Reformacijos 
judėjimo.

Šventę papuošė šokius „Džiaugsminga malda“, „Dievo Avi-
nėlis“ atlikusi šokių studijos „Džiaugsmas“ liturginio šokio grupė 
(vadovė Aida Maksvytytė). Giesmes „23 psalmė“ ir „Tu niekad 
manęs nepaliksi“ giedojo Sonata ir Algirdas Kučinskai (Vilnius). 
O Reformacijos jubiliejui skirtą vakarą baigė giesmė-šokis pagal 
maldos „Tėve mūsų“ žodžius. 

Šventėje dalyvavo Anykščių miesto inteligentija, krikščionys 
iš visų trijų Anykščių evangelinių bažnyčių, tikintieji iš Kupiškio 
bei Rokiškio. Renginio metu Viešpats gausiai liejo savo Dvasią. 
Dalyvavusieji Reformacijos šventėje išvyko namo pagilinę savo 
istorijos žinias bei pripildyti Dievo ramybės.

Atnaujintas  per  LRT  transliuojamas  vaizdo   
klipas  Reformacijai  –  500  

Vien tik iš malonės; Vienam Dievui garbė – 
skamba iš skirtingų profesijų atstovų lūpų:

Jėzus Kristus nėra tik idėja, bet realus 
asmuo.

Biblija – tai Dievo laiškas kiekvienam 
žmogui.

Tikėjimas nėra apeigos – tai kasdienis 
pasitikėjimas Dievu.

Mums reikia draugo atleidimo ir Dievo 

atleidimo. Tikro atleidimo negali nusipirkti.
Visi mes linkę ką nors garbinti, bet tik 

Dievas vertas garbės.
Penki Reformacijos principai yra navi-

gacija, nes krikščionybė yra kelias.
Švęskime Reformacijos metus – atras-

kime ir branginkime tai, kuo ji praturtino 
visą krikščionių Bažnyčią, Vakarų civilizaciją 
ir mūsų tautą. 

Šventę papuošė šokių studijos „Džiaugsmas“ liturginio šokio 
grupė (vadovė Aida Maksvytytė)
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Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko renginys 
„Pagrindinės XVI a. Reformacijos idėjos ir jų paplitimas Lietuvo-
je“, skirtas 500 metų Reformacijos jubiliejui. Susirinkusieji išklausė 
svarius pranešimus, diskutavo, buvo sugiedota Reformacijos himnu 
vadinama Martyno Liuterio giesmė „Tvirčiausia apsaugos pilis“.

Renginį organizavo Panevėžio evangelinė bažnyčia. Pasto-
rius Ramūnas Jukna pasidžiaugė, kad šis projektas, kurį remia 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, surengtas sėkmingai 
bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės viešąja biblioteka.

Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, dr. Deimantas 
Karvelis kalbėjo apie Reformaciją Lietuvoje, jos paplitimą skirtin-
guose regionuose bei to priežastis, apie Reformacijos pradininkus 
bei žymiausius idėjų skleidėjus.

„Ką daryti, kai būdamas kelyje galiausiai supranti, kad ne ten 
pasukai? Grįžti atgal ir ieškai teisingo kelio. Kaip viduramžių baž-
nyčia rado taką į teisingąjį kelią? Grįždama prie esminių doktrinų, 
kurios yra vadinamos 5 Reformacijos solomis“, – teigė lektorius iš 
JAV Chrisas Lewisas, apžvelgęs pagrindines XVI a. Vakarų pasaulį 
pakeitusias Reformacijos idėjas.

Savo pranešime jis pristatė penkias svarbiausias doktrinas: 
„Sola Scriptura – „vien tik Šventasis Raštas“: vien tik Biblija yra 
aukščiausias krikščionio autoritetas, ne asmuo ar tradicija. Sola 
fide – „vien tik tikėjimas“: esame išgelbėti tik per tikėjimą Kristu-
mi. Sola gratia – „vien tik malonė“: esame išgelbėti vien iš Dievo 

„Pagrindinės  XVI  a.   
Reformacijos  

idėjos“ Panevėžyje

malonės – tai ne mūsų indėlis. Reformatoriai XVI amžiuje stengėsi 
perteikti tai, ką Augustinas bandė atverti V amžiuje: nebūsime 
išgelbėti dar daugiau stengdamiesi. Tai Dievas ištiesė ranką ir 
išgelbėjo mus. Solus Christus – „vien tik Kristus“: tik Jėzus Kristus 
yra mūsų Gelbėtojas, Dievas ir Karalius. Jis – vienintelis kelias į 
išgelbėjimą. Soli Deo gloria – „vien tik Dievui garbė“: mes gyvename 
tik Dievo garbei; visa, ką Dievas daro, yra mūsų labui ir Jo garbei.“

Pasak Ch. Lewiso, šios pagrindinės doktrinos ir atvedė prie 
didžiausio bažnyčios istorijoje prabudimo. „Kai šiuolaikinė bažnyčia 
grįš prie šių esminių doktrinų, vėl regėsime naują reformaciją“, – 
teigė pranešėjas.

Istorikas prof. dr. Deimantas Karvelis pažvelgė į Reformacijos 
ištakas, jos pradininko Martyno Liuterio asmenybę ir veiklą, tris 
Reformacijos bangas Lietuvoje ir žymiausius skleidėjus. Pranešėjas 
išsamiai aptarė, kaip plito Reformacijos idėjos Lietuvoje, kokią įtaką 
jos padarė kultūros, švietimo, politikos ir kitose srityse. 

Renginio pabaigoje prof. dr. D. Karvelis Gabrielės Petkevičaitės-Bi-
tės viešajai bibliotekai padovanojo savo knygą „Iš Radvilų giminės 
istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais“.

Lektorius iš JAV Chrisas Lewisas (viduryje) apžvelgė pagrindines 
XVI a. Vakarų pasaulį pakeitusias Reformacijos idėjas
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Konferencijos metu buvo perskaityti 
trys pranešimai ir vyko ekumeninė diskusija.

Pirmąjį pranešimą „Trys Reformacijos 
bangos ir jų įtaka Lietuvos Didžiajai Kuni-
gaikštystei“ skaitė prof. dr. Deimantas Kar-
velis. Profesorius kalbėjo, kad Reformacija, 
kurios pradžia Europoje laikomi 1517 m., 
o pabaiga – 1648 m., įsitvirtino maždaug 
pusėje Europos šalių. Lietuvoje Reformacija 
plito keturiais kanalais: pirmasis – tai Lietu-
vos elito, bajorų vaikų studijos protestantiš-
kuose Europos universitetuose; antrasis –  
tuometinės Lietuvos pašonėje įsikūrusios 
dvi protestantiškos valstybės: Prūsijos kuni-
gaikštystė ir liuteroniška Livonija; trečiasis –  
protestantiška literatūra, knygos, kurias di-
dikai, dvasininkai atsiveždavo į savo biblio- 
tekas; ir ketvirtasis – liuteroniškos vokiečių 
pirklių bendruomenės Magdeburgo teises 
turinčiuose LDK miestuose.

Trys LDK Reformacijos bangos, kurios 
iš dalies sutapo laike: liuteroniškoji, kalvi-
nistinė ir radikalioji.

Pirmoji Reformacijos banga Lietuvoje –  
liuteroniškoji Reformacija – gyvavo labai 
trumpai, tačiau išugdė nemažai išskirtinių 
asmenybių ir paliko gausių vaisių. Vienas 
žymiausių jos atstovų – Abraomas iš Kul-
vos, pirmosios kolegijos, arba vidurinės 
mokyklos, Lietuvoje kūrėjas. Pradėjęs 
skleisti protestantišką žinią, Kulvietis tuoj 
pat susidūrė su pasipriešinimu – jam buvo 
uždrausta pamokslauti, mokykla po vienų 

DALIA JANUŠAITIENĖ

Reformacija  vakar,  
šiandien,  rytoj

metų buvo uždaryta, o pats Kulvietis tapo, 
ko gero, pirmuoju Lietuvos religiniu pabė-
gėliu – emigrantu. Prūsijoje, globojamas 
kunigaikščio Albrechto, Kulvietis išspaus-
dino garsųjį tekstą – atvirą laišką karalienei 
Bonai Sforcai, kurį galima laikyti pirmuoju 
protestantišku tikėjimo išpažinimu. Be to, 
Kulvietis dalyvavo steigiant vokišką bei 
protestantišką Karaliaučiaus universitetą 
ir buvo pirmasis jo rektorius.

Dar vienas pirmosios Reformacijos 
bangos atstovas, kūręs Karaliaučiaus uni-
versitetą drauge su Kulviečiu, – bajoras iš 
Eišiškių Stanislovas Rapolionis, pirmasis 
lietuvis, apsigynęs teologijos daktaro laipsnį 
Vitenberge pas Melanchtoną ir Liuterį, kurį 
lietuvio darbas nuoširdžiai sužavėjo.

Vėliau liuteroniškosios Reformacijos 
bangos vaisiai brendo tik Mažojoje Lietu-
voje. Tai ir pirmasis lietuviškas Katekizmas, 
ir pirmasis Biblijos vertimas į lietuvių kalbą, 
kurį 1590 m. atliko Karaliaučiaus katedros 
pamokslininkas Jonas Bretkūnas. (Paly-
ginimui, katalikų bažnyčia Šventąjį Raštą 
į lietuvių kalbą pradėjo versti tik XIX a.).

Antroji banga – kalvinistinė Reforma-
cija, susijusi su žymiausiais to meto LDK 
didikais Radvilomis. Milžiniškose savo val-
dose Radvilos steigė parapijas, Kėdainiuose, 
Papilyje ir kitur statė bažnyčių pastatus, 
rūpinosi vaikų mokymu. Radvilos Juodojo 
Brastos spaustuvėje 1563 m. išleistas Biblijos 
vertimas į lenkų kalbą – Brastos arba Ra-

dvilų Biblija, o 1653 m. Kėdainiuose išėjo 
Knyga Nobažnystės krikščioniškos.

Trečioji – labai kontroversiška, bet ir 
nepelnytai nuvertinta Reformacijos ban-
ga, – arijonai, antitrinitoriai, dar vadinami 
Lenkijos broliais ir pan. Nors arijonai buvo 
visų nekenčiami dėl to, kad pradėjo neigti 
Trejybės dogmą, tačiau jau tuo metu išsakė 
nemažai pažangių idėjų. Žymiausi arijonų 
atstovai – Simonas Budnas, Petras Gone-
zietis, Martynas Čechavičius tapo biblinio 
kriticizmo pradininkais, ragino prie vieno 
stalo susėsti skirtingų įsitikinimų žmones, 
pirmieji Europoje iškėlė tuo metu neįsivaiz-
duojamą bažnyčios atskyrimo nuo valstybės 
idėją ir alternatyviosios karinės tarnybos 
idėją. Lietuvos arijonų tekstus skaitė ir juos 
cituodavo JAV įkūrėjai, o Izaokas Niutonas 
jais tiesiog žavėjosi.

Antrąjį pranešimą „Reformacijos pra-
džia ir jos įtaka Europoje“ skaitė Evangelikų 
liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas 
Sabutis. Vyskupas paminėjo dvi svarbias 
priežastis, padėjusias įsižiebti Reformacijai 
XVI a. Šventojoje Romos imperijoje, kurią 
sudarė ~360 vokiškų kunigaikštysčių. Pirmoji 
priežastis – pernelyg dideli tuometinės Bažny-
čios turtai ir įtaka, kuria buvo nepatenkinti ir 
kunigaikščiai, ir liaudis. Antroji priežastis – to 
meto visuomenę persmelkusi mirties baimė, 
kurios neišvengė ir Liuteris. Ji paskatino jaunąjį 
Liuterį tapti vienuoliu ir pasirinkti griežčiausią 
vienuolyną – taip jis tikėjosi išsižadėti savęs 
ir pelnyti amžinąjį gyvenimą.

Tuo metu Bažnyčioje buvo mokoma ir 
tikima, kad dvasininkų luomui nepriklau-
santys krikščionys greičiausiai pateks į skais-
tyklą, kuri, pagal to meto supratimą, nuo 
pragaro skyrėsi tik tuo, kad iš jos įmanoma 
ištrūkti, be kita ko, įsigijus indulgencijų –  
pirmiausia už skaistykloje kenčiančius arti-
muosius, o vėliau ir už save. Šis mokymas ir 
paskatino Liuterį paskelbti 95 tezes.

Svarbiausi Liuterio teologijos aspektai 
yra tai, kad žmogus išteisinamas tikėjimu, 
o ne darbais; neginčijamas autoritetas yra 
tik Šventasis Raštas. Reformacija padėjo 
apibrėžti, kas yra Bažnyčia ir sakramentai, 
pasikeitė požiūris į Šventąjį Raštą, gimtąją 
kalbą ir požiūris į patį žmogų. Pamaldos 
iš būdo pelnyti Dievo palankumą tapo 
Gottesdienst – Dievo tarnyste, o ne tar-
nyste Dievui. Buvo suvokta, kad žmogaus 
galimybės pasitarnauti Dievui yra labai 
ribotos ir pasireiškia per tarnystę artimui. 
Iš šio suvokimo kilo mokymas apie tarnystę 

Švęsdamos Reformacijos 500 metų sukaktį, evangeliškos Šiaulių krašto 
bažnyčios (Šiaulių bažnyčia Tiesos žodis, Evangelikų liuteronų bažnyčia, 
taip pat Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Jungtinė metodistų bažnyčia, 
Evangelijos krikščionių bažnyčia), Šiaulių vyskupijos jaunimo centras ir 
VšĮ „Gyvenimo sparnai“ spalio 14 d. pakvietė į viešą konferenciją „Refor-
macija ir šiandiena“. Šiam Šiaulių miesto savivaldybės remiamam ren-
giniui duris atvėrė Šiaulių valstybinė kolegija. Konferenciją vedė evan-
gelikų liuteronų bažnyčios kunigas Romas Pukys ir Šiaulių bažnyčios 
Tiesos žodis pastorė Anželika Krikštaponienė, susirinkusiuosius Šiaulių 
miesto savivaldybės vardu pasveikino ir organizatoriams padėkojo 
miesto tarybos narys Gediminas Beržinis-Beržinskas.

Nukelta į 8 p.
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dirbant savo žemišką darbą, pareigas šei-
moje ir visuomenėje – kad ir kur būtum, 
ką darytum, visur liudiji Kristų. Visa tai 
pakeitė ir Bažnyčios, ir visuomenės veidą.

Trečiąjį pranešimą tema „Modernieji 
evangelikai – Reformacijos plėtros vaisius“ 
skaitė Škotijos baptistų kolegijos prorektorė, 
dr. Lina Toth (buv. Andronovienė). Pradžioje 
lektorė atkreipė dėmesį į tai, kad lietuvių 
kalboje nėra specialaus termino naujiesiems 
evangelikams apibrėžti, nes lietuviškame 
kontekste sąvoka „evangelikai“ paprastai žymi 
tradicines Reformacijos lopšyje gimusias de-
nominacijas – evangelikus liuteronus, evan-
gelikus reformatus ir evangelikus baptistus. 
Savo pranešime moderniuosius evangelikus 
lektorė įvardijo terminu „evangelikalai“. 

Evangelikalai – dinamiškiausia ir spar-
čiausiai auganti visuotinės Bažnyčios dalis, 
tiesa, daugiausia Afrikoje, Pietų Amerikoje, 
Azijoje. Jiems priskiriamos tokios denomi-
nacijos, kaip Brazilijos sekmininkai, Afri-
kos baptistai, nazarėnai, žemoji anglikonų 
bažnyčia, menonitai, etninės bažnyčios 
(Rumunijos baptistai Austrijoje), namų 
bažnyčios ir pan. bei tokios ryškios, bet labai 
skirtingos asmenybės kaip Joyce Mayer, Billy 
Grahamas (JAV), Johnas Stottas (Anglija), 
Sunday Adelaja (Nigerija), David Yonggi 
Cho (Korėja) – šie vardai atspindi evange-
likalizmo įvairovę ir globalumą.

Svarbiausi evangelikalų tapatybės 
aspektai: 1) asmeninis atsivertimas, arba 
gimimas iš naujo; 2) aktyvizmas tiek evan-
gelizacijos, tiek socialinių tarnysčių prasme; 
3) Biblijos autoriteto pripažinimas ir 4) 
kryžiaus aukos akcentavimas.

Asmeninio atsivertimo akcentavimas 
reiškia, kad neįmanoma tikėjimo paveldėti 
ar krikščioniu gimti – juo būtina tapti per 
atgailą ir tikėjimą. Aktyvizmas natūraliai kyla 
iš atsivertimo – patys tai išgyvenę, evangeli-
kalai trokšta dalintis Evangelijos žinia, be kita 
ko, vykdydami ir socialinę tarnystę. Tokio 
aktyvizmo tikimasi iš visų tikinčiųjų, ne tik 
iš dvasininkų. Noras paklusti Biblijai ateina iš 
įsitikinimo, kad būtent Šventajame Rašte slypi 
visa dvasinė tiesa. Bibliją gali skaityti ir suprasti 
visi. Toks požiūris yra tiesioginis Reformacijos 

vaisius. Kryžiaus auka evangelikalams – visų 
doktrinų pradžia ir kulminacija. Ant kryžiaus 
Kristus mirė vietoje nuodėmingos žmonijos, 
kuri sukilo prieš Dievą ir nusipelnė mirties, 
atverdamas kelią pas Dievą.

Evangelikalizmo pradžia laikomas 
XVIII a., nors kai kurie evangelikalai sieja 
save su husitais, anabaptistais, pietistais ar 
net pirmąja bažnyčia. Mažojoje Lietuvoje –  
tai pietistinis surinkimininkų judėjimas, 
kuriam XIX a. priklausė beveik 40 proc. 
lietuvininkų. Šis prabudimas neperžengė 
Mažosios Lietuvos sienų, nors būta ne vieno 
bandymo eiti su misija į Didžiąją Lietuvą. 

XX a. evangelikalizmui atnešė fun-
damentalistų-modernistų, t. y. tikėjimo ir 
mokslo kontroversiją (tokio ginčo pavyz-
dys – ginčas dėl evoliucijos teorijos). Kitas 
svarbus XX a. indėlis į evangelikalizmą –  
sekmininkų judėjimas ir charizminis atsinau-
jinimas. Sekmininkų judėjimas prasidėjo 
1906 m. Los Andžele, išskirtinis jo bruožas –  
kalbėjimas kitomis kalbomis. XX a. septin-
tajame dešimtmetyje per pasaulį nusirito 
charizminio atsinaujinimo judėjimas, kuris 
palietė skirtingas denominacijas (katalikų, 
liuteronų, baptistų) ir pagimdė daug naujų 
bendruomenių. Šiandien sekmininkai ir 
charizmininkai yra gausiausia krikščio-
nybės atšaka.

Lietuvoje evangelikalų nedaug. Tarp 
jų paminėtini baptistai, kurių pirmoji ben-
druomenė įkurta Klaipėdoje 1841 m., jos 
nariai daugiausia buvo vokiečiai. Didžiojoje 
Lietuvoje pirmosios baptistų bendruomenės 
buvo latviškai kalbančios, ir tik po 1918 m. 
ėmė rastis pirmosios nedidelės lietuviškos 
bažnytėlės.

Sekmininkų pavadinimas sufleruoja tai, 
kad ši denominacija akcentuoja Sekminių 
dieną suteiktą Šventosios Dvasios krikštą. 
Pirmoji bendruomenė Biržuose įsikūrė 
dar 1912 m. Iki nepriklausomybės atkūri-
mo Lietuvos sekmininkai daugiausia buvo 
rusiškai kalbantys. 

Nemažai charizminio atsinaujinimo 
lopšyje gimusių bendruomenių vienija 
Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“. Ši 
bendrija – vienas iš radikaliausių teologijos 

pokyčių pavyzdžių, kai beveik per trisdešimt 
gyvavimo metų nuo klestėjimo teologijos 
buvo pereita prie evangeliškos teologijos. Lie-
tuvoje veikia ir nepriklausomos charizminės 
bendruomenės, tokios kaip „Naujoji karta“.

Adventistų judėjimas prasidėjo XIX a.  
Šiaurės Amerikoje. Septintosios dienos 
adventistai švenčia šabą, pasižymi skiriamu 
dėmesiu sveikai gyvensenai ir savita escha-
tologija. XIX a. pradėjusios kurtis Lietuvos 
adventistų bendruomenės labai nukentėjo 
sovietmečiu, bet atsigavo atkūrus nepri-
klausomybę ir šiuo metu aktyviai dalyvauja 
ekumeninėje veikloje, Biblijos draugijoje.

Metodistai Lietuvoje ypač aktyviai vei-
kė tarpukariu. Sovietiniu laikotarpiu jų 
veikla buvo visiškai nutrūkusi, šiuo metu 
bendruomenės negausios. Veikia ir pavie-
nės evangelikalų bažnyčios, pavyzdžiui, 
gana gausi Miesto bažnyčia Klaipėdoje arba 
Krikščionių evangelikų apaštalų dvasioje 
bendruomenė – antitrinitoriai.

Evangelikalų įvairovė nepaprastai di-
delė, mokymas laba įvairus. Kas suteiks 
teisę evangelinėms bažnyčioms vadintis 
šiuo garbingu vardu? Evangelijos žodis, 
tapęs kūnu...

Po pranešimų vyko diskusija tema 
„Evangelikai ir katalikai kartu – ko gali-
me pasimokyti vieni iš kitų“, prie kurios 
prisijungė katalikų bažnyčios kunigas dr. 
Saulius Matulis. Diskusijoje dalyvavo prof. 

Reformacija  vakar,  
šiandien,  rytoj

Atkelta iš 7 p.

Pranešimą „Trys Reformacijos 
bangos ir jų įtaka Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštystei“ skaitė prof. dr. 
Deimantas Karvelis
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dr. Deimantas Karvelis ir vysk. Mindaugas 
Sabutis, moderavo dr. Lina Toth.

Atsakydamas į moderatorės klausi-
mą, koks katalikų santykis su Reforma-
cija, kunigas dr. Saulius Matulis pabrėžė, 
kad Reformacija davė postūmį teologijai, 
padėjo lietuvių kalbai, kuri iki tol buvo 
našlaitės vietoje, paskatino pertvarkyti 
švietimo sistemą.

Vyskupas Mindaugas Sabutis teigė, kad 
liuteronų bažnyčia suvokia save kaip Vakarų 
bažnyčios dalį ir nesidžiaugia įvykusiu skili-
mu. Galutinis vienijimosi tikslas – regimoji 
sakramentinė vienybė. 

Prof. dr. Deimantas Karvelis sakė, kad 
susiskaldžiusiame krikščioniškame pasau-
lyje galimi trys ekumenizmo lygiai: 1) rasti 
tokią erdvę, kurioje nebebūtų kuriamas prie-
šo įvaizdis; 2) bendrauti; 3) bendradarbiauti. 
Geriausias sąlygas ekumenizmui sudaro 
pliuralistinė valstybė, kurioje religijoms ne 
tik leidžiama gyvuoti, bet ir pripažįstama 
jų lygybė. O pats didžiausias blogis – krikš-
čioniškų bendruomenių ekumenizmas su 
pasauliu, kuris veda į pražūtį.

Atsakydamas į klausimą, kokie galimi 
konkretūs bendradarbiavimo būdai mies-
telyje, kaimelyje, kuriame veikia skirtingos 
bendruomenės, vysk. M. Sabutis paminėjo 
Lietuvos Biblijos draugiją, jau išplatinusią 
270 000 Biblijų. Be to, visada galima melstis 
vieniems už kitus ir rodyti vieni kitiems 
meilę. Kun. dr. S. Matulis paminėjo ben-
dradarbiavimą vykdant kalėjimų kapelionų 
tarnystę, o prof. dr. D. Karvelis – galimybes 
bažnyčioms drauge stiprinti tikybos moky-
mą mokyklose, rengti naujas programas.

Atsakydami į klausytojo klausimą, ar 
krikščionijos įvairovė – liga, ar praturtini-
mas, dr. Lina Toth ir dr. Deimantas Karvelis 
pabrėžė, kad tai – krikščioniškojo pasaulio 
realybė nuo pirmosios bažnyčios laikų. 
Liga ji tampa tuomet, kai vieni kitus imame 
laikyti priešais.

Norisi padėkoti ir Konferencijos or-
ganizatoriams, ir pranešėjams už gausias, 
įdomiai ir suprantamai perteiktas istorines 
žinias. O ypač džiugina tai, kad ši konferen-
cija tapo akivaizdžiu įrodymu, jog tradiciniai 
evangelikai, evangelikalai ir net Romos 
katalikai gali ne tik rasti bendrą kalbą, 
bet ir papildyti bei praturtinti vieni kitus. 
Institucinė, mokymo ar tradicijų įvairovė 
nebūtinai yra kliūtis neregimajai vienybei, 
kylančiai iš troškimo pažinti Viešpatį Jėzų 
Kristų. Tesitęsia ši bendrystė ir Reformacijos 
metams pasibaigus.

„Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip my-
limi vaikai, ir gyvenkite mylėdami, kaip ir 
Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save 
kaip atnašą ir kvapią auką Dievui (Ef 5, 
1–2). Iš meilės Tiesai, meilės Kristui bei 
meilės Dievo žodžiui prieš 500 metų gimė 
Reformacija. Iš meilės Jonavai surengėme 
šį renginį, iš meilės Kūrėjui gimė ir vaka-
ro metu skambėjusios eilės bei giesmės. 
Tad gyvenkime mylėdami vienas kitą, at-
verkime mylinčias širdis ir klausykime“, –  
įžanginį žodį renginio pradžioje tarė Jonavos 
krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius 
Giedrius Ažukas.

Minint Reformacijos 500 metų sukaktį, 
spalio 12-osios vakarą Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčia pakvietė į Evangeliš-
kos poezijos ir giesmių vakarą, kuris vyko 
Jonavos suaugusiųjų švietimo centre. Tai 
buvo nuostabus, širdį jaudinantis ir ją kei-
čiantis vakaras: sielą lietė puikių atlikėjų 
profesionaliai atliekamos giesmės, o Elenos 
Kaminskienės eilės kvietė pakelti akis į že-
mės ir dangaus Kūrėją, nes, kaip pati eilių 
autorė ir rašo:

Dievo rankose – būtys ir nebūtys, 
Džiaugsmo fiestos ir ... skausmo 
bedugnės, 
Čia visi atradimai ir netektys... 

JOLANTA MIŠČIUKIENĖ 

Evangeliškos  poezijos  ir  
giesmių  vakaras  Jonavoje

Ir ramybė, ir nerimo ugnys...
Tik iš Jo ateina gyvenimo džiaugsmas, 
pilnatvė, ramybė, paguoda...
Žemiškojoje kelionėje žmogus patiria 

daug skausmo, netekčių, nevilties. Jį slegia 
kasdieniai rūpesčiai, vienatvė. Kiekvienas 
nori būti stiprus, pasitikintis savimi, nori būti 
mylimas ir suprastas, bet, deja, gyvenimas 
meta įvairius iššūkius. Vieni atranda vidinių 
jėgų ir eina pirmyn, kiti palūžta ir plaukia 
pasroviui. Kas gali pakelti žmogų, kas gali 
priglausti jį, kas gali pasakyti, kad tu, žmogau, 
esi reikalingas?Net nepajutome, kaip prabėgo 
laikas, nes visi nurimę klausėmės prasmingų 
eilių ir giesmių skambėjimo. Girdėjome ir Re-
formacijos himnu tapusią Martyno Liuterio 
giesmę „Tvirčiausia apsaugos pilis“, klausėmės 
kompozitoriaus Gintauto Abariaus kūrybos. 
Jonavos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) 
kolektyvas „Vakarė“ poetei Elenai Kaminskie-
nei padovanojo staigmeną – vakaro pabaigoje 
padainavo porą sakralinių melodijų pagal 
autorės žodžius.

Visų šiame puikiame vakare dalyvavu-
sių jonaviečių vardu nuoširdžiai dėkojame 
atlikėjams: Ritai Brazaitienei, Vitalijui Be-
coniui, Raimundui Daugėlai, Agnei Kava-
liauskienei bei Elenai Kaminskienei – jūs 
buvote nuostabūs.

Atvira  EBI  paskaita
„Reformacija 
Lietuvoje“ 
(„Lokali protestantiškų konfesijų istorija 
Lietuvoje“). 
Prof. dr. Deimantas Karvelis 
(I dalis)

Vilnius, Bitėnų  g. 2c

Lapkričio 18 d. 
9.15 – 17.15 val.
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Evangelijos skelbimas internetu Lietu-
voje ir svetur įgyja pagreitį. Judėjimas Jesus.
net, 2005 m. gimęs Prancūzijoje, išplito 
daugiau nei 30 šalių ir plečiasi toliau. 2014 
metais kelių evangelinių bažnyčių tikin-
tiesiems susitikus ir nusprendus vieningai 
dirbti kartu, šis judėjimas, padedant tikin-
tiesiems iš Lenkijos, pasiekė ir Lietuvą –  
buvo sukurta ieškau Dievo.lt svetainė, pra-
dėta sielovadinė tarnystė, bendraujant su 
žmonėmis internetu. Dėl anonimiškumo 
žmonės internete jaučiasi saugūs, o tai pa-
deda jiems atsiverti, nuoširdžiai kalbėtis ir 
užduoti rūpimus klausimus be baimės būti 
išjuoktiems ar pažemintiems. 

Rugsėjo 29 d. – spalio 1 d. kartu su 
dar trimis bendražygiais sielovadininkais 
iš Lietuvos dalyvavau 9-oje tarptautinė-
je internetinės sielovados Ieškau Dievo 
konferencijoje Lenkijoje – „Jėzuje, per 
Jėzų ir dėl Jėzaus“. Į kalvų apsuptą Ustrom 
miestelį, netoli Čekijos sienos, susirinko 
sielovadininkai ar norintys jais tapti iš 
Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Olandijos, 
Suomijos, Rumunijos, Japonijos, Kolum-
bijos, Pietų Afrikos. Seminarai, diskusijos, 
dalijimasis patirtimi, bendravimas, kartu 

IRENA VAINIENĖ

Įspūdžiai  iš  konferencijų   
apie  Evangelijos   

skelbimą  internetu 

gamtoje atliktos užduotys ir valgymas kar-
tu kūrė nematomus tarpusavio ryšius ir 
įkvėpė toliau tarnauti Dievui ir atsakymų 
į klausimus ieškantiems žmonėms. Deja, 
konferencijoje dalyvavusiems kolumbie-
čiams ir afrikiečiams tai kol kas tik graži 
svajonė... Pabaigoje visi užrašėme savo 
pasiryžimus, kuriuos įkvėpė dalyvavimas 
konferencijoje, – konferencijos rengėjai 
pažadėjo atsiųsti juos visiems po pusės 
metų kaip priminimą.

Spalio 21 dieną panaši konferencija 
įvyko ir Kaune. Visus susirinkusius pa-
sveikino internetinės tarnystės svetainė-
je IeškauDievo.lt iniciatorius ir vadovas 
Robertas Peteraitis, pažymėdamas, kad 
lankytojų svetainėje skaičius per šių metų 
8 mėnesius išaugo ir pasiekė 7 500 (pernai 
buvo 5 500). Manoma, kad per 3 metus 
įtikėjo apie 8000 žmonių: vieni įtikėjo per 
asmeninių pokalbių svetainę, kiti – per 
kursą Kodėl Jėzus? Pastaruosius metus 
žmonės turėjo galimybę augti ir Dievo 
pažinimu. Beje, įdomus faktas, kad Odeta 
iš Šiaulių, praėjusiais metais baigusi kursą 
Kodėl Jėzus? ir liudijusi apie tai praėjusių 
metų konferencijoje, šįmet dalyvavo jau 

kaip kurso vedančioji. Panašių liudijimų, 
kai žmonės, baigę šį kursą, įsilieja į baž-
nyčią, o vėliau tampa sielovadininkais, 
girdėjome ir Lenkijoje. Juk tai nuostabu! 

Pastaraisiais metais išsiplėtė interne-
tinių svetainių skaičius. Naujais kanalais 
tarnavimui tapo socialiniai tinklai Facebook, 
Instagram, skaipu vyksta kursas moterims 
„Dovanota viltis“, kur tarnauja ir jau trečiai 
grupei moterų padeda sesuo iš mūsų baž-
nyčios Džiuginta. Ji sukvietė kurso moteris 
iš įvairių miestų, ir jos šioje konferencijoje 
dalyvavo svečių teisėmis. Pokalbių skaipu 
dar laukia net 25 moterys. Panašią svetai-
nę norima sukurti ir vyrams, bet... „pjūtis 
didelė, o darbininkų maža“.

Beje, tarnaujant šioje tarnystėje, ben-
draujant su žmonėmis internetu, visiškai 
neminimos denominacijos – visas dėme-
sys skiriamas Jėzui (Lenkijoje panašiose 
svetainėse tarnauja ir tinkamai apmokyti 
katalikai). Tačiau konferencijoje Kaune 
buvo malonu matyti daug mūsų bendri-
jos tikinčiųjų, ypač gausų būrį iš Alytaus 
regiono. Šlovinimą vedė Kauno krikš-
čionių bažnyčios šlovintojai, Evangelijos 
žinios išskirtinumu dalijosi mūsų bendrijos 
Panevėžio bažnyčios pastorius Ramūnas 
Jukna, įžvalgomis dėl  savižudybių preven-
cijos – Alytaus bažnyčios tarnautoja Rasa 
Šulskienė, o apie priklausomybių spąstus 
kalbėjo Kauno bažnyčios tarnautojas Haris 
Urvinis. 

Beje, Lietuvoje sielovadininkų internete 
tarnystėje šiuo metu darbuojasi 45 žmonės –  
tai labai nustebino mūsų brolius lenkus. 
Lyginant šalis pagal gyventojų skaičių, jie 
pripažino, kad Lietuvoje tarnauja tikrai 
daug, nes Lenkijoje tokių tarnautojų jie 
teturi apie 100. Konferencijos Kaune metu 
vyko ir apmokymai norintiems tapti sie-
lovadininkais – jų taip pat buvo nemažas 
būrys, o kai kurie atvyko net iš Šilutės. 
Deja, šioje tarnystėje ypač trūksta brolių...

Abiejose konferencijose – Lenkijoje 
ir Kaune – kaip prioritetai ateičiai buvo 
akcentuota mokinystė, siekis, kad ieškantys 
Dievo žmonės dalyvautų bendruomenių 
rengiamuose kursuose, Biblijos studijose, 
taip pat kad mes, sielovadininkai, giliau 
suvoktume žmonių poreikius ir ieškotu-
me atsakymų, kaip Jėzus gali jiems padėti. 
Esu dėkinga Dievui už suteiktas galimybes 
mokytis tarnauti žmonėms.

Sielovadininkų konferencijos Kaune dalyviai
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Nukelta į 12 p.

Įvairių tyrimų duomenimis, bažny-
čios lankomumas ir jos reputacija yra kritę 
žemiausiai per visą dabartinę istoriją, o 
drastiškiausiai tai pasireiškia tarp 22–35 
metų jaunuolių. Tik 2 iš 10 amerikiečių, 
jaunesnių nei 30 metų, mano, kad lankyti 
bažnyčią yra svarbu ir verta. 59 proc. baž-
nyčioje užaugusių jaunuolių atkrito; 35 
proc. Tūkstantmečio kartos jaunuolių yra 
nusistatę prieš bažnyčią, nes mano, kad ji 
daro daugiau žalos nei naudos. Iš visų am-
žiaus grupių mažiausiai tikėtina (kol kas), 
kad į bažnyčią ateis būtent Tūkstantmečio 
kartos jaunuoliai. 

Nors jaunuolių skaičius staigiai suma-
žėjo, dauguma bažnyčių, regis, neketina 
nieko keisti. Žinoma, šen bei ten pasitaiko 
pavienių iškylų ar jaunimo vakarų, kai jie 
susirinkę žaidžia boulingą, tačiau atrodo, 
kad kol kas niekas dėl šios sukrečiančios 
statistikos per daug nesijaudina. Kurgi 
darbo grupės, ieškančios prarastosios kar-
tos? Kur savistabos refleksijos, suvokus, 
kad trečdalis kartos yra nusistatęs prieš 
bažnyčią?

Tiesa tokia – niekas manęs neklausė, 
kodėl Tūkstantmečio kartos jaunuoliai ne-
mėgsta bažnyčios. Laimei, esu mokytojas 
ir gebu atsakyti į klausimus dar prieš juos 
užduodant. Tai tikrai dovana.

SAM EATON 

Kodėl  Tūkstantmečio  
kartos  jaunuoliams  

bažnyčia  nebeįdomi?

Taigi, rizikuodamas būti atskirtas nuo 
bažnyčios, metaforiškai prikalu savo 12 tezių 
prie vakarietiškos, jaunuolių neturinčios 
bažnyčios medinių durų. 

1.  Niekas  mūsų  nesiklauso
XXI a. jaunuoliai labiau už viską verti-

na, kai išklausoma jų nuomonė, kai jie yra 
priimami. Kai bažnyčia veržiasi į priekį, 
neprašydama mūsų pagalbos, mes gauna-
me kuo aiškiausią žinią: mūsų nuomonė 
niekam nerūpi. Kodėl tuomet turėtume 
aklai paklusti institucijai, kurios negalime 
nei keisti, nei formuoti? 

Siūlomi sprendimai:
Sukurti nuolatines erdves (kurti foru-

mus, daryti apklausas, rengti susirinkimus), 
siekiant išsiaiškinti jaunuolių bažnyčioje 
ir už jos ribų poreikius. Kviesti jaunuolius 
prisidėti prie vadovų komandos ar pataria-
mųjų grupių, kuriose savo tarnyste jie gali 
kai ką pakeisti. Jaunimo tarnavimą patikėti 
pastoriui, kuris turi noro ir įgūdžių užmegzti 
ryšį su Tūkstantmečio kartos jaunuoliais.

2.  Mums  jau  bloga  nuo  
kalbų  apie  vertybes  ir  
bažnyčios  misiją
Mieloji Mozės tauta, jau gana! Žinoma, 

mums, kaip organizacijai, svarbu judėti 

ta pačia kryptimi, tačiau krikščionims tai 
turėtų būti lengviau nei bet kam kitam, juk 
mes jau turime Vedlį! Jėzus neįtikėtinai 
aiškiai išdėstė mūsų tikslą žemėje: „Mylėk 
Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa 
savo siela, visu savo protu ir visomis savo 
jėgomis“, – tai pirmasis įsakymas. Antrasis 
panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save 
patį.“ Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už 
šiuodu (Mk 12, 30–31).

Mylėk Dievą ir mylėk kitus, ir užduotis 
bus įvykdyta. Kodėl kiekviena bažnyčia 
nori atskirai suformuluoti savo misiją? Argi 
mes visi nesame vienas Dievui tarnaujantis 
Kristaus Kūnas? Visgi, kas būtų, jei visos 
bažnyčios susijungtų ir bendrai suformu-
luotų vieną glaustą misiją?

Siūlomas sprendimas: 
Nustokite švaistyti laiką religiniams 

tauškalams ir grįžkite prie Evangelijos es-
mės. Jei bažnyčios žmonėms turite aiškinti 
savo misiją ir vertybes, jos yra per daug 
religingai ir sudėtingai suformuluotos. Mūsų 
nežavi pasakojimai, kiek daug valandų jūs 
praleidote už uždarų durų, ant popieriaus 
lapo grumdamiesi su krikščioniškais žo-
džiais. Mus žavi veiksmai ir tarnystė. 

3.  Liūdna,  kad  pagalba  
vargšams  nėra  prioritetas
Man drasko širdį dėl to, kad mūsų baž-

nyčia tapo tokia susikoncentravusi į save. 
Paskaičiuokime, kiek valandų vidutinis 
bažnyčios lankytojas praleidžia su bažny-
čia susijusioje veikloje: Biblijos studijos, 
susitikimai, grupelės, renginiai, knygų 
klubai, susitikimų planavimai, kalbėjimai 
apie bendruomenės statymą, naujų misijų 
formuluočių aptarimai...

Dabar paskaičiuokime, kiek valandų 
praleidžiama tarnaujant nepasiturintiems. 
Ooo, net nejauku... Jei šie skaičiai labai ski-
riasi, iš naujo pasigilinkite į Bibliją (arba vėl 
peržiūrėkite universalią bažnyčios misijos 
formuluotę, apie kurią rašiau anksčiau). 
„Jei mūsų gyvenimas neatspindi radikalios 
užuojautos vargšams, yra pagrindo svarstyti, 
ar mumyse apskritai gyvena Kristus“, –  
sako Deividas Platas.

Galimi sprendimai:
Nustokite organizuoti dar daugiau 

Biblijos studijų ir krikščioniškų veiklų. 
Bendruomeniškumas geriausiai pražysta 
tarnaujant, siekiant bendro tikslo. Suburkite 
panašiais dalykais besidominčius žmones, 
sukurkite jiems erdvę susitikti ir pasidalinti 

Aš iš visos širdies trokštu mylėti Bažnyčią. Trokštu būti pametęs dėl jos 
galvą kaip nepalaužiamasis Nedas Flandersas. Norėčiau po visą pasaulį 
išsiuntinėti danguje rašančius lėktuvus, kurie pasakotų apie po bažny-
čios varpine besikeičiančius gyvenimus. Noriu prie automobilio prisi-
tvirtinti policijos garsiakalbį ir važiuodamas gatve skelbti praeiviams, 
kokia stebuklinga tikinčiųjų bendruomenė jų laukia čia pat, už kampo. 
Nepaprastai noriu tai jausti bažnyčios atžvilgiu, bet... nejaučiu. Nė tru-
pučio. Tiesą sakant, aš, kaip ir didžioji dalis mano kartos jaunuolių, jau-
čiuosi visiškai priešingai. Dažnai jaučiuosi panašiai kaip Marija iš „Muzi-
kos garsų“ – ji žvelgė pro vienuolyno langą ir svajojo... apie laisvę.
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idėjomis. O tuomet atsitraukite ir stebėkite, 
ką Dievas iš to sukurs.

Kartą per mėnesį organizuokite tar-
nystės grupeles, į kurias ateiti ir ką nors 
pakeisti gali bet kas (tai puiki proga sutikti 
ir naujų žmonių). 

4.  Mums  pabodo,  kad  visada  
kaltinate  kultūrą
Nuo Elvio klubų judesio iki repo, nuo 

filmo „Pamišę dėl šokių“ iki naujausių šokių 
madų, – kiekviena vyresnė karta prieina prie 
tų pačių išvadų: pasaulis bankrutuoja grei-
čiau nei Kolorado valstija. Mes suvokiame, 
kad kultūra ritasi žemyn, ir, norite tikėkite, 
norite ne, mes toje kultūroje gyvename. 
Tačiau pastebėti išorinio pasaulio baisybes 
turbūt lengviau, nei prisiversti atkreipti dė-
mesį į viduje esančią painiavą. 

Sprendimas:
Liaukitės nuolat kalbėję apie paskuti-

niuosius laikus ir ieškokite realių sprendimų, 
kurie paveiktų ir keistų mūsų bendruomenę 
šiandien. Aiškiai mokykite, kaip mūsų gyve-
nimas turėtų skirtis nuo šių laikų kultūros. 

5.   „Tau  negalima  su  mumis  
sėdėti“  poveikis
Yra vienas gyvenimą keičiantis filmas, 

kurį turėtų pamatyti visi. Tai, žinoma, 2004 
m. filmas „Naujokė“. Štai viena filmo scena: 
mokykloje populiariausia mergina pamirš-
ta, kad trečiadienį privalu dėvėti rožinius 
drabužius (mirtina nuodėmė!). Į tai rea-
guodama Grečen Vainers suklykia: „TAU 
NEGALIMA SU MUMIS SĖDĖTI!“

Neseniai mano mama prisipažino: 
„Bažnyčioje visada jausdavausi kaip gim-
nazijoje: ir ten, ir ten būdavo uždarų privi-
legijuotų grupelių... Man niekada nesisekė 
tas žaidimas, tad tiesiog nustojau jį žaisti“, –  
liūdnai pasakojo ji.  

Kol bažnyčia nebus iš esmės malonesnė 
ir labiau užjaučianti nei pasaulis aplinkui, 
pašaliečiams mes skleisime žinią, jog jiems 
geriau be mūsų...

Siūlomi sprendimai:
Burkite autentiškas bendruomenes, 

kuriose žmonės turėtų vieną bendrą tikslą –  
tarnauti. Suburkite ir apmokykite koman-
dą suburiančių žmonių, turėsiančių tikslą 
sekmadieninių pamaldų metu ar per kitus 
renginius pastebėti atsiskyrusiuosius. Mo-
kykite šių įgūdžių, nes didžiajai populiacijos 
daliai jie nėra įgimti.

Nustokite versti kaltę sunkiai į ben-
druomenę įsiliejantiems asmenims. Kai 
kuriems žmonėms, ypač jei jie drovūs ar 
nuolat kovoja su nerimu, net kartą atsiverti 
gali būti sudėtinga. Mes turime atrasti būtų, 
kaip nutiesti tiltą iki jų. 

6.  Nepasitikėjimas  ir  
netinkamas  lėšų  paskirstymas
Mums dažnai primena, kad reikia auko-

ti dešimtąją dalį savo pajamų, tačiau kur iš 
tiesų tie pinigai patenka ir kaip jie leidžiami? 
Tūkstantmečio kartos jaunuoliai labiau nei 
bet kuri kita karta nepasitiki institucijomis, 
nes mes daugybę kartų buvome korupcijos 
ir savanaudiškumo liudytojai. Mes norime 
visiško skaidrumo. 

Siūlomas sprendimas:
Dėkite visas įmanomas pastangas, kad 

visi finansiniai įrašai būtų lengvai prieinami. 
Pelnykite mūsų pasitikėjimą, kad galėtume 
aukoti neabejodami. 

Sukurkite taupią aplinką. Pamąstykite, 
kaip pinigai galėtų būti geriau panaudoti 
Karalystės labui?

7.  Mes  norime  pamokymų,   
o  ne  pamokslų
Pamokslavimas nepasiekia mūsų kartos 

žmonių taip, kaip pasiekdavo mūsų tėvus ir 
senelius. Internete mes randame milijonus 
viso pasaulio pastorių įrašų. Dėl šios prie-
žasties  pamokslai yra mažiausiai vertinami 
per visą istoriją. 

XXI a. jaunuoliai trokšta santykių – jie 
ieško ko nors, kas, jiems einant per pasaulio 
mėšlą, galėtų eiti šalia jų. Dar niekad nebuvo 

tiek daug jaunuolių, kurie augtų šeimose be 
tėvo. Todėl mes ieškome nuoširdžiai mūsų 
gyvenimu ir ateitimi besirūpinančių men-
torių. Jei bažnyčioje nėra žmonių, kuriems 
mes iš tiesų rūpime, paklausyti pamokslų 
mes galime ir namie.

Siūlomi sprendimai:
Jaunuoliams, ieškantiems, su kuo pa-

sikalbėti, sudarykite suaugusių mentorių 
sąrašą. Prašykite, kad vyresnioji bažnyčios 
karta sąmoningai bendrautų su jaunuoliais.

8.  Norime  būti  vertinami
Bažnyčios yra linkusios laikyti jau-

nuolių tarnavimą savaime suprantamu 
dalyku: „Tu esi vienišas, tad ką dar galė-
tum veikti?“ Tiesą sakant, mus be palio-

Kodėl  Tūkstantmečio  kartos  
jaunuoliams  bažnyčia  

nebeįdomi?
Atkelta iš 11 p.
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vos spaudžia padėti. Tačiau blogiausias 
kraštutinumas – tai dvasinė manipuliacija 
šiais atstumiančiais žodžiais: „Tu nuvili 
savo bažnyčią.“

Tūkstantmečio kartos jaunuoliams nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus vakaro kalama į 
galvą, jog jie nėra pakankamai geri. Mums 
nepaprastai reikia, kad bažnyčia pasakytų, 
jog priima mus tokius, kokie esame, be jokių 
sąlygų ar lūkesčių. Mums reikia mus paste-
binčios ir mumis tikinčios bažnyčios, kuri 
palaikytų ir skatintų mus siekti milžiniškų 
ar net beprotiškų svajonių.

Siūlomi sprendimai:
Prisiminkime 1 punktą: klausykitės. 

Atraskite būdų padėkoti žmonėms, kurie 
aukoja bažnyčiai tokią didelę savo gyve-
nimo dalį.  

9.  Mes  norime  su  jumis  
kalbėtis  ir  prieštaringomis  
temomis  (nes  niekas  apie   
tai  nekalba)
20–30 metų jaunuoliai daro svarbiau-

sius savo gyvenime sprendimus: jie renkasi 
karjeros kryptį, siekia išsilavinimo, kuria 
santykius, kuria šeimas, sprendžia finansines 
problemas, mąsto apie seksą, vaikus, tikslus, 
rūpinasi savo kūnu.

Mums reikia žmonių, kurie nuolatos 
kalbėtų tiesą apie kiekvieną iš šių sričių. 
Ne, nemanau, kad bažnyčia, kurioje gau-
su šeimų su mažais vaikais, yra tinkama 
vieta pamokslų serijai apie seksą. Tačiau 
reikia sukurti erdvę, kurioje vyresni žmonės 
galėtų parodyti mums geresnį kelią, nes 
jaunuoliams gyvybiškai svarbūs mokymai 
šia tema. Mums nepatinka tai, kaip pasaulis 
mus moko gyventi, tačiau bažnyčia, deja, 
šioje srityje mums nepadeda. 

Galimi sprendimai:
Sukurkite jaunuoliams erdvę, kurioje 

jie galėtų mokytis ir augti. Suteikite jau-
nuoliams galimybę užmegzti tikrus ryšius 
su mentoriais. Sukurkite jaunuoliams pro-
gramą, kuri padėtų jiems šiuo vėlyvosios 
brandos metu, ir jokiais būdais nepalikite jų 
likimo valiai tada, kai jiems labiausiai reikia 
pagalbos. Tikslingai mokykite jaunuolius 
gyventi dievotą gyvenimą ir nepalikite jų 
vienų rūpintis savimi. 

10. Keiskime  visuomenės  
požiūrį
Atėjo laikas bandyti pakeisti visuome-

nės nuomonę bažnyčios atžvilgiu. Mes turė-
tume labai nuoširdžiai tarnauti kaimynams, 
miestiečiams ir žmonėms, gyvenantiems 
netoli bažnyčios, tad būtina aiškintis, klau-
sinėti kiekvieno aplinkui, kaip galėtume 
pagerinti jų gyvenimą. Viešosios nuomonės 
apklausos rodo, jog 1/3 Tūkstantmečio kartos 
jaunuolių yra nusistatę prieš bažnyčią, o tai 
liudija, jog mums kol kas nepavyksta skleisti 
malonų Kristaus pažinimo kvapą. 

Siūlomi sprendimai:
Paskambinkite mieste ar jūsų regione 

įsikūrusioms organizacijoms, mokykloms 
ir paklauskite, kokių poreikių jie turi (žr. 
tarnystės valandos 3 punkte). Pamąstykite, 
kaip galėtumėte užmegzti ryšius su šalia 
bažnyčios gyvenančiais žmonėmis.

Pasirūpinkite, jog per miesto renginius 
būtumėte matomi ir girdimi. 

11.  Nustokite  apie  mus  
kalbėti  (nebent  iš  tiesų  
ruošiatės  ką  nors  daryti)
Žodžiai be juos lydinčių veiksmų yra 

kur kas blogiau nei visiškas ignoravimas. 

Nors apie mus sklando daugybė stereotipų, 
mes visgi klausomės, kokiomis frazėmis 
apibūdinate mūsų kartą. Kita vertus, žodinio 
tarnavimo nepakanka – mes iki smulkme-
nų išnagrinėjame kiekvieną jūsų žodžius 
palydintį veiksmą.

Siūlomi sprendimai:
Liaukitės kalbėti abstrakčiais lozungais 

ir sudarykite realų planą, kaip pasiekti jau-
nuolių širdis. Jei norite mūsų kartos pagar-
bos, mažiau žadėkite ir daugiau darykite. 

12.  Jums  nesiseka  prisitaikyti
Esmė yra tokia: bažnyčia nepasiekia 

XXI amžiaus jaunuolių. Gana pasiteisinimų 
ir kaltinimų; mes turime pripažinti realybę 
ir sąmoningai judėti šios kartos, kuri yra 
bauginančiai nusistačiusi prieš bažnyčią, 
link. „Senų dalykų kartojimas atsieina daug 
brangiau už pokyčius“ (Bilas Klintonas). 
„Gyvenimo menas – tai nuolatinis prisitai-
kymas prie aplinkos“ (Kakuzo Okakaura).

Siūlomas sprendimas:
Pažvelkite į faktus ir, dėl Dievo meilės, 

surizikuokite. Negalima elgtis taip, kaip esa-
me įpratę, ir tikėtis, kad jaunuoliai stebuk- 
lingai pradės plūsti į bažnyčią. Pripažinkite, 
jog ne iki galo suprantate, kaip bendrauti 
su šia karta, ir kalbėkitės su jus supančiais 
Tūkstantmečio kartos jaunuoliais, prieš 
jiems paklausiant savęs: „Ką aš vis dar 
čia veikiu?“

Matote, mūsų kartai tiesiog nebeįdomu 
žaisti bažnyčią, ir tikrai yra realių, įmanomų 
sprendimų, galinčių padėti pritraukti jauni-
mą į bendruomenes. Taigi, nuspręskite, ar 
jums rūpi Tūkstantmečio kartos jaunuoliai, 
ir duokite mums tai žinoti. 

Iš http://tosavealife.com/ 
vertė Marija Valatkaitė

 Šlovinsime Dievą, klausysimės 
svečio Bill McClure ir smagiai 

leisime laiką

Lapkričio 18 d. 
15–21 val. Panevėžio evangelinėje 

bažnyčioje (J. Urbšio g. 1)

renginys 
jaunimui
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Kai galvojate apie esamą ar būsimą san-
tuoką, kas, jūsų nuomone, padeda santuokai 
klestėti? Kuriuos aspektus iš Pauliaus himno 
apie meilę (1 Kor 13, 1–13) jūs įvardintu-
mėte kaip svarbiausius? Manau, kad kaip 
Styvas Džobsas niekada nebūtų nuspėjęs, 
kad didžiausias jo varžovas taps jo žlungan-
čios kompanijos gelbėtoju, taip ir jūs nepa-
sakytumėte, kad konfliktas su sutuoktiniu 
gali būti svarbus komponentas, didinantis 
jūsų santuokinę laimę. S. Džobsas žinojo, 
kad kompanijos Apple gyvavimas negali 
būti tapatinamas su Microsoft kompanijos 
žlugimu. Ir mes turime suprasti, kad tikrasis 
santuokos žavesys nėra sietinas su visišku 
konfliktų nebuvimu. 

Sveikai reaguodami į konfliktus, mes 
augame, esame gludinami, formuojami ir 
pašventinami. Tai sveika įtampa. Tačiau 
dažnai tikime posakiu „be skausmo nėra 
naudos“, kuriuo vadovaujamės už santuokos 
ribų. Žinome, kad sportuojant, per treni-
ruotes, tenka patirti ir skausmo, bet taip mes 
tampame judresni, greitesni ir stipresni. Mes 
suprantame, kad norint ką nors nukalti iš ge-
ležies reikia kaitrios ugnies ir tvirto priekalo. 
Tačiau gyvendami santuokoje mes vengiame 
konfliktų, tarsi tai būtų nepageidautinas 
šlamštas, kurį reikia išmesti. Visgi konf-
liktas yra tarsi didinamasis stiklas, per kurį 
mes įžvelgiame stebuklingą meilės galią –  

JONATHAN EDWARDS

Kaip  atrodo  laiminga  
santuoka?

ji visa pakelia, viskuo tiki, viskuo viliasi ir 
visa ištveria (1 Kor 13, 7).

Skirtingos nuomonės  
ir pasitikėjimas
Jei leidžiate sutuoktiniui turėti kitokią 

nei jūsų nuomonę, tai liudija, kad jūsų pa-
sitikėjimas vienas kitu glūdi gerokai giliau 
nei keli argumentai. Tai kalba apie kantrios 
meilės, kuri neišpuiksta ir nesidžiaugia 
neteisybe, grožį (1 Kor 13, 4–6). Sveika 
reakcija į kitokią nuomonę rodo, kad jūs ne 
tik darote, kas liepta, bet jūsų pasitikėjimas 
siekia kur kas toliau. Pokalbiuose, kurių 
metu siekiama ką nors išsiaiškinti, rasti 
bendrą kalbą, jaučiama kiek didesnė įtampa, 
bet tai rodo, jog jūs suprantate, kad laimė 
šeimoje nėra tik nuolatinio pritarimo, tuščių 
komplimentų, besąlygiško paklusnumo ar 
nuolatinės pakilios būsenos produktas. Pa-
sitikėjimas, kuris atsiskleidžia diskutuojant, 
svarstant klausimus, juokiasi iš nesaugumo.

Kai su meile pataisome sutuoktinį ar 
išsakome kitokią nuomonę, atsiskleidžia 
Evangelijos grožis ir mūsų įsipareigojimų 
santuokos sandorai tikrumas – mes neturime 
bijoti nepastovios meilės. Sveiki pokalbiai, 
išdėstant skirtingas nuomones, gali atnešti 
saugumo jausmą ir padėti suvokti, kas mes 
esame ir kaip esame mylimi. Kai pasitikime 
sutuoktinio meile mums ir jis / ji pasitiki 

mūsų meile, net ir turėdami skirtingas nuo-
mones tam tikrais klausimais mes galime 
laisvai kvėpuoti. Skirtingos nuomonės ar 
pastabos, pataisymai nėra „blogiukas“ pasa-
koje, kurioje aklas palaikymas ir pritarimas 
yra pagrindiniai herojai. Tai klaidingas mūsų 
pačių susikurtas suvokimas. 

Evangelijos pagal Matą 18 skyriuje Jėzus 
aiškino, kad mes turime kalbėtis su broliais 
ir sesėmis, ir kartais parodyti jų kaltes. Sa-
liamonas patarlėse sako, kad išmintingo 
asmens žodžiai gydo (Pat 12, 18). Apaštalas 
Paulius moko mus žiūrėti kitų žmonių inte-
resų. Tad turime savęs paklausti: „Ar tai, ką 
aš noriu pasakyti, jiems bus naudinga? Ar tai 
padės jiems siekti dievotumo ir šventumo?“ 
Jei atsakymas yra taip, mes turime tai daryti. 

Bet visuomet atminkime ir apaštalo Jokūbo 
žodžius: Kiekvienas žmogus tebūna greitas 
klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti (Jok 1, 19). 

Jei elgsimės teisingai, nedideli nesuta-
rimai gali atverti didesnį grožį. Aktorius 
Denzelis Vašingtonas yra pareiškęs: „Leng-
vas kelias kelia didesnį pavojų progresui nei 
sunkus.“ Kai sprendžiame nesutarimus, 
Dievas mus apvalo, gludina ar aštrina. 

Nesutarimai atskleidžia  
mūsų poreikius
Iki antrojo Kristaus sugrįžimo, kai atsivers 

naujos kūrinijos grožis, santuokoje tiek vyrui, 
tiek žmonai  nuolat tenka kovoti su nuodėme. 
Nesutarimų metu tai puikiai matome. Ne-
sutarimai rodo mūsų nuolatinį poreikį būti 
apvalytiems ir pašventintiems Jo galia, Kristui 
veikiant mumyse ir mūsų santuokose. Nes 
tokia Dievo valia – jūsų šventėjimas (1 Tes 4, 3). 

Mūsų nesutarimai rodo, kad drauge su 
kūrinija laukiame galutinio mūsų kūno at-
pirkimo, kad kasdien esame vis atnaujinami. 
Tai rodo, jog, nepaisant to, ką žmonės mano 
apie gyvenimą santuokoje, mūsų širdyse dar 
turi būti atliktas didelis darbas. Tik Kristumi 

Nesutarimai rodo 
mūsų nuolatinį poreikį 
būti apvalytiems ir 
pašventintiems Jo galia, 
Kristui veikiant mumyse ir 
mūsų santuokose.

„

“

1997 m. vienai kompanijai grėsė žlugimas. Tuo metu naujokė kompa-
nija Apple galėjo tapti tik Silicio slėnio istorija, tačiau netikėtai atsira-
dus investuotojui, kuris investavo apie 150 mln. dolerių, kompanija 
vėl galėjo giliai kvėpuoti. Investicijos leido visai kompanijai ir grįžu-
siam jos generaliniam direktoriui Styvui Džobsui eiti pirmyn, galvoti 
ir kurti. Kas buvo tas investuotojas? Microsoft įkūrėjas ir direktorius, 
didžiausias Apple konkurentas Bilas Geitsas. Kai ši žinia pasklido, Sty-
vas Džobsas MacWorld konferencijoje Bostone pasakė: „Mums reikia 
pakeisti nuostatą, kad kompanija Apple laimės tik tuomet, jei kompa-
nija Microsoft pralaimės.“
Tiek Džobsas, tiek Geitsas suprato, kad jų kompanijos turės daugiau 
galimybių išlikti ir klestėti, jei jų konkurentai rinkoje darys pažangą.
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galime pasitikėti, kad Jis keis mus ir mūsų 
sutuoktinį. Išmintingi patarimai ar aštresni 
kritikos ar pataisymo žodžiai primena mums, 
kad mes visi vis dar keičiamės ir mums vi-
siems nuolatos dar reikalinga malonė.

Psalmės autorius rašė: Tobulas Viešpaties 
įstatymas, jis gaivina sielą. Viešpaties liudi-
jimas tikras, išminties moko paprastuosius. 
Viešpaties nuostatai teisingi, jie džiugina 
širdis. Viešpaties įsakymas tyras, akims duoda 
šviesybę. Viešpaties baimė gryna, ji išlieka 

per amžius. <...> Kas pastebi savo klaidas? 
Nuvalyk nuo manęs man nežinomas kaltes. 
Savo tarną apsaugok nuo akiplėšiškumo, 
kad nuodėmės manęs nepavergtų. Tada 
būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių. 
Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir mintys 
mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe, mano 
Atpirkėjau (Ps 19, 7–14). 

Kaip rašo apaštalas Paulius, mes gyven-
dami kūne vis dar kovojame su nuodėme: 
Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne 
tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau 
tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstaty-
mas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet 
manyje gyvenanti nuodėmė. Aš juk žinau, 
kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio 
gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti – ne. Aš 

nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, 
kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, 
tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti 
nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą: kai 
trokštu padaryti gera, prie manęs prilimpa 
bloga. Juk kaip vidinis žmogus aš gėriuosi 
Dievo įstatymu. Bet savo nariuose matau kitą 
įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu, 
ir paverčiantį mane belaisviu nuodėmės įsta-
tymo, kuris yra mano nariuose. Vargšas aš 
žmogus! Kas išlaisvins mane iš šito mirties 

kūno! Bet ačiū Dievui – per mūsų Viešpatį 
Jėzų Kristų! (Rom 7, 15–25). 

Sveiki nesutarimai, gyvenimo pulsas 
mūsų šeimose rodo, kokia gyvybiškai svarbi 
yra Jėzaus malonė. Viešpaties malonė nepra-
nyko, Jo gailestingumas dar nepasibaigė. Tai 
atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištiki-
mybė (Rd 3, 22–23).

Atsiskleidžianti Evangelija
Svarbiausia, kad visi sveiki nesutarimai 

ar konfliktai – tiek tie, kuriuos patiriame da-
bar, tiek tie, su kuriais susidursime ateityje, –  
atskleidžia mums šlovingą beviltiškų nusi-
dėjėlių išgelbėjimą per Kristų (Rom 5). Net 
jei mes klystame, klumpame, netinkamus 
žodžius pasakome netinkamu metu, Dievas 

primena mums, kad yra mums įsipareigojęs 
ir niekada savo aikštingos nuotakos nepa-
liks: Jis pats yra pasakęs: „Niekad Aš tavęs 
nepaliksiu ir nepamiršiu“ (Hbr 13, 5).

Ši tiesa atsiskleidžia visada – ir tuo-
met, kai nesutarimus pavyksta išspręsti, 
ir tuomet, kai pastangos būna ne itin sėk- 
mingos. Mūsų santuoka šaukiasi Jėzaus 
malonės ir Jo gailestingumo, nes mes patys 
negalime  pasikeisti ir tapti geresni. Mūsų 
meilė ir rūpinimasis sutuoktiniu sunkių po-
kalbių metu liudija tiek mums, tiek mūsų 
sutuoktiniui ir aplinkiniams, kad Dievas 
amžiams įsipareigojo veikti savo jėga, kai mes 
esame silpni, ir nepalikti mūsų net tuomet, 
kai esame nusiminę ar nusivylę Juo. Prisi-
minkime Viešpaties žodžius Pauliui: Pakanka 
tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa 
tobula silpnume (2 Kor 12, 9). Jis myli mus, 
nepaisydamas mūsų pykčio ir skundų.

Kai ši tiesa atsiskleis ir mūsų santuokoje, 
mes patirsime nuolat augantį džiaugsmą 
ir pasitikėjimą. Kai, konfliktui ar nesutari-
mams pasibaigus, mūsų sutuoktinis apsi-
kabins ir pabučiuos mus į skruostą, tai bus 
akivaizdus Evangelijos priminimas, kad 
mes, kaip sutuoktiniai, esame įsipareigoję 
ir mūsų meilė nepajudinama.

Dievas pažįsta mus asmeniškai ir nie-
kur mes nuo Jo nepasislėpsime. Viešpatie, 
Tu ištyrei mane ir pažįsti. Tu žinai, kada 
keliuosi ir kada atsisėdu, Tu supranti mano 
mintis. Matai, kada vaikštau ir kada ilsiuosi; 
žinai visus mano kelius.<...> Kur nuo Tavo 
dvasios aš pasislėpsiu, kur nuo Tavo veido 
pabėgsiu? Jei užkopčiau į dangų, Tu ten. 
Jei nusileisčiau į pragarą, Tu ten. Jei aušros 
sparnus pasiėmęs nusileisčiau, kur baigiasi 
jūros, ir ten Tavo ranka vestų mane ir laikytų 
Tavo dešinė. Jei sakyčiau: „Tamsa teapdengia 
mane“, naktis aplinkui mane šviesa pavirs-
tų. Tamsa nepaslepia nuo Tavęs, Tau net 
naktį šviesu kaip dieną (Ps 139, 1–3. 7–12). 
Jis lydės ir rūpinsis mumis, nepaisydamas 
mūsų klaidų ir nesėkmių (Oz 2, 14–23). Šį 
Dievo charakterio grožį mes ir atrandame, 
kai mūsų šeimose kyla audros.

Pastorius Louie Giglio sako: „Kristuje 
konfliktas, nesutarimai yra ne trikdis, o 
kelias į gilesnį intymumą.“ Ir keliaudami 
šiuo keliu, atrasdami ir patirdami Evange-
lijos džiaugsmą savo šeimose, mes galime 
ilsėtis ir būti saugūs. 

Iš www.relevantmagazine.com 
vertė Raimonda Jašinauskienė
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Virgilija augino vaikus, slaugė sergančią 
anytą, bet atėjo diena, kai visa tai pasikeitė. 
Ji ėmė ieškoti savęs, skirti daugiau dėmesio 
sau ir savo, kaip moters, poreikiams. 

„Pasižiūrėjau, ką mėgstu, kas patinka, ir 
taip intuityviai pasirinkau juvelyriką, nors 
anksčiau nebuvau prie jos prisilietusi, neži-
nojau, kas tai yra. Supratau, kad many buvo 
užslopintas poreikis kurti. Dabar kurdama 
papuošalus patiriu didžiulį malonumą.“

Pasirinkusi juvelyriką, Virgilija suprato, 
kad reikalingas ir didelis įdirbis, ir studijos. 
Kadangi studijuoti šią specialybę Dailės aka-

demijoje buvo galima tik Telšiuose, Virgilija 
nusprendė lankyti kursus: „Pradėjau nuo 
kursų. Baigusi juos  nusipirkau pagrindines 
priemones, bet iš pradžių bijojau jas net 
į rankas paimti –  juk dar nebuvo jokio 
įdirbio ir praktikos. Mokytojas parodė, 
kaip reikėtų laikyti įrankį, su juo dirbti –  
bet tai pradžiamokslis. Troškau, kad 
greičiau praeitų pirmieji trys mėnesiai ir 
aš nebijočiau ugnies, mokėčiau užsikurti 
degiklį.“

Paklausta, kiek laiko skiria naujam 
darbui-pomėgiui, atvirauja: „Tai neatski-

Virgilija Misiūnienė jau dvejus metus kuria papuošalus. Nors kūrybinis 
darbas jai nėra naujiena – jaunystėje ji studijavo architektūrą, vėliau 
projektavo baldus, – vis dėlto juvelyrika atvėrė naują gyvenimo puslapį. 
Virgilija juokauja, kad juvelyrika atsirado išgyvenus vidurio amžiaus krizę: 
„Tiesiog buvau nepatenkinta tuo, ką dariau, ir visuomet kėliau klausimą, ką 
aš NORĖČIAU daryti.“

Virgilija  Misiūnienė:   
„Man  kūryba  –  tai  

gyvenimo  būdas,  savęs  
realizavimas“

Sidabras, aukso ligatūra, karneolis
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riama mano kasdienybės dalis, gyvenimo būdas, nuolatinis pro-
cesas. Bet tai tik pradžia… Norisi išlaisvinti kūrybinį potencialą, 
kurio iki šiol nenaudojau. Kūryba – tai dovana ne tik man, bet, 
tikiuosi, ir aplinkiniams, gyvenimo būdas, savęs realizavimas. Man 
patinka ne tik tai, kad ką nors sukuriu, bet ir pats darbo, gamybos 
procesas. Vienus papuošalus kuriu pusdienį, kitiems prireikia 
kelių dienų… Kurdama jaučiu, kad per atliktą darbą atsiskleidžia 
mano asmenybė. Bet kuriu ne sau, o žmonėms, tad labai įkvepia, 
kai moteris, įsigijusi papuošalą, pasijaučia ypatinga.“

 Papuošalus Virgilija kuria iš sidabro, kartais pagal indivi-
dualius užsakymus iš aukso, šiek tiek iš emalės. Tačiau mėgsta ir 
netradicinius derinius – jos papuošaluose atsiranda jūros akme-
nukai, kriauklės ir kt.: „Stengiuosi nesidairyti į kitus ir į tai, kas 
madinga. Kuriu tai, kas plaukia iš vidaus. Mano kūryboje daug 
netikėtų sprendimų, mėgstu improvizuoti. Kai moki – tiksliai 
žinai, ką reikia daryti, o kai nemoki – eksperimentuoji… Tuomet 
ir atrandi įvairių netikėtų technikų.“

„Bandau naudoti  įvairias medžiagas. Tarkim, draugės atneša 
kriauklių, koralų, akmenukų iš kelionių. Pati prie Baltijos jūros 
prisirenku akmenukų. Mėgstu derinti paprastas, iš gamtos paimtas 
medžiagas – ne brangakmenius (šypsosi). Ir paprastą lietuvišką 
akmenį galima elegantiškai pateikti. Mane žavi natūralus, matinis 

Nukelta į 18 p.

Virgilija  Misiūnienė:   
„Man  kūryba  –  tai  

gyvenimo  būdas,  savęs  
realizavimas“

Sidabras, žalvaris, perlamutras

Sidabras, perlamutras

Sidabras, akmuo "Sakalo akis"

Sidabras, brangakmenis

Sidabras, titanas
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paviršius. Tai ir yra mano asmenybės bruožas – natūralumas, de-
rantis su elegancija. Man patinka nešlifuoti, neapdirbti akmenys.“

„Kol kas leidžiu sau kurti be taisyklių, tiesiog klausau savo 
širdies. Susiplanuoju dieną taip, kad darbas man teiktų malonumą 
ir nepervargčiau. Ir nors pavargsta ir akys, ir rankos, ypač nukenčia 
pirštai, darbas mane veža (juokiasi).“

Šiame kelyje Virgiliją palaiko ir vyras Mindaugas. „Jei nebūtų 
vyro palaikymo, nebūtų ir mano kūrybos. Man svarbi jo nuomonė, 
supratimas ir kritika, ypač jei ji konstruktyvi. Kai kartą Mindaugo 
paklausiau: „Ką man daryti?“ Jis atsakė: „O ką tu NORĖTUM 
daryti?“ Tad šiandien suprantu, kad darau tai, apie ką svajojau. 
Tačiau reikia dar daug ko išmokti, atrasti, išsikelti tikslus ir keliauti 
pirmyn. Tai nuolatinis, nuostabus, ugdantis procesas.“ 

Parengė Sonata Aleksandravičienė

Virgilija  Misiūnienė:   
„Man  kūryba  –  tai  

gyvenimo  būdas,  savęs  
realizavimas“

Atkelta iš 17 p.

Bronza, sidabras

bronza, žalvaris, upinis perliukas, Baltijos jūros akmuo Bronza

 Sidabras, žalvaris, upinis perliukas
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 Sidabras, žalvaris, upinis perliukas

Sidabras, žalvaris, perlamutras

 Sidabras, upinis perliukas

Sidabras, auksas
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Ramūnai ir Vilma, įdomu išgirsti 
apie jūsų vaikystę. Kokia ji buvo? Kokia 
buvo jūsų karta? 

Ramūnas: Gimiau 1978-aisiais – esu 
paskutinės sovietmečio kartos vaikas. 
Gyvenau mažame miestelyje, Kupišky-
je. Vaikystė nebuvo ypatinga, bet su tam 
tikru stokos ir deficito prieskoniu. Šiek 
tiek ragavau sovietmečio sistemos – teko 
būti spaliuku, pionieriumi. Prisimenu 
propagandines pasakas apie Leniną, tam 
tikrus ideologijos atspindžius namuose. 
Mūsų šeima buvo visiškai nereliginga – 
iki atsivertimo bažnyčioje esu buvęs tik 
kelis kartus. 

Kai Lietuva tapo nepriklausoma, buvo 
daug nerimo, nes vyko svarbūs pokyčiai, 
transformacijos. Tad, manau, esu nerimas-
tingos, lūžio ir pokyčių kartos atstovas. 
Nepriklausau iki manęs augusiems ir soviet- 
mečiu susiformavusiems žmonėms, bet taip 
pat nesu naujos kartos, kuri augo veikiama 
vakarietiškos kultūros, laisvai kalba anglų 
kalba ir save suvokia kaip Vakarų pasaulio 
dalį, atstovas.

Vilma: Mano vaikystė – paprasta, lyg ir 
niekuo neišsiskirianti. Abu mano tėvai kilę iš 
daugiavaikių šeimų – mamos šeimoje augo 
5 mergaitės, o tėčio – 4 vaikai. Tad visada 
buvome apsupti žmonių. Mano vaikystė –  
tai tetos, dėdės, pusseserės, pusbroliai, sene-

„Išreikškime  savo  meilę  
Dievui,  mylėdami  šalia  

esančius  žmones“
Kviečiame susipažinti su Panevėžio evangelinės bendruomenės pas-
toriumi Ramūnu Jukna ir jo žmona Vilma. Nors Ramūnas Jukna yra jau-
niausias bendrijos pastorius, tačiau šiandien jis neša nemažas atsako-
mybių naštas: dirba psichologijos dėstytoju Panevėžio kolegijoje, yra 
evangelinės bažnyčios pastorius, taip pat bendrijos Pastorių tarybos 
pirmininkas, o nuo šių mokslo metų – ir Evangelinio Biblijos Instituto 
(EBI) rektorius. Šalia šių darbų drauge su Panevėžio evangeline bažny-
čia užsiima socialine veikla – tarnauja vaikų dienos centre „Vilties arka“, 
savanoriauja Vaikų globos namuose bei padeda dalinti maistą Nakvy-
nės namų gyventojams. Šiame interviu Ramūnas ir Vilma dalinasi apie 
savo kasdienybę ir santykius su Dievu, įkvepiančiu tarnystei.

liai. Daug bendraudavome – per atostogas, 
savaitgaliais važiuodavome į kaimą pas 
senelius padėti, dirbti. 

Ramūnas: Mano šeimoje tokie in-
tensyvūs giminystės ryšiai nebuvo pa-
laikomi. Todėl vaikystėje daug laiko 
praleisdavau lauke su draugais, gam-
toje, daug sportuodavau. Man ir dabar 
dažnai norisi pabūti vienam, gamtoje –  
mąstyti, būti, prisiliesti, pajusti kvapą.

Kaip atradote gyvą santykį su Dievu?

Ramūnas: Mano susitikimas su Dievu 
tiesiogiai susijęs su nepriklausomybe. Lie-
tuvoje prasidėjo blokada, mūsų šeima per-
sikraustė gyventi į kaimą. Prasidėjo mano 
paauglystė. Su draugais žiūrėdavome visus 
filmus, kokius tik rodydavo kino teatre, nes 
tuomet trūko kultūrinių renginių. 1991-ai-
siais kino teatre pamačiau Bilio Grahamo 
asociacijos lietuviškai dubliuotą filmą „Jė-
zus“, kuris ir apvertė mano gyvenimą. Aš 
patikėjau, kad Dievas yra gyvas, kad Kristus 
yra realus asmuo. Šis patyrimas buvo visiškai 
nereliginis – tikras susitikimas su Dievu, Jo 
tikrove. Man tuomet buvo 13 metų.

Po šio patyrimo mano atmintyje giliai 
įsirėžė keli epizodai, kai kaime per radiją gir-
dėjau keletą laidų apie Dievą – tai buvo tiesiog 
Evangelijos skaitiniai, neilgi komentarai ar pa-
mokslai. Šios laidos tuomet paliko gilų poveikį 
ir šiltą įspūdį, nors kaip paauglys stengiausi 
niekam savo patirčių nedemonstruoti, nes būti 
tikinčiu atrodė lygu tapti davatka. Šventasis 
Raštas tuomet buvo sunkiai prieinamas, tad 
tik po kelerių metų intensyvaus ieškojimo 
įsigijau Naująjį Testamentą.

Ramūnas ir Vilma su sūnumis Justinu (6 m.), Mažvydu (12 m.) ir Danieliumi (18 m.)

Vilma: Mano patirtis visiškai kitokia. 
Aš augau katalikiškoje šeimoje. Tėvai laikė 
save katalikais, nors tikėjimo nepraktikavo. 
Tikėjimą man perdavė močiutė – kiekvieną 
sekmadienį su ja eidavome į bažnyčią. Maty-
davau, kaip ji kiekvieną vakarą melsdavosi, ir 
mane tai žavėjo. Paauglystės metais susipaži-
nau su Ramūnu, kuris buvo mano močiutės 
kaimynas, – jis man pradėjo kalbėti apie 
Dievą. Tik man buvo keista, kad niekada jo 
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nematydavau bažnyčioje… Kartą Ramūnas 
paklausė: „Ar tavo Dievas gyvas?“ Anksčiau 
niekada apie tai nesusimąsčiau – tai buvo 
esminis klausimas, sudrebinęs mano vidų.

Kaip keitėsi jūsų gyvenimas?

Ramūnas: Kai 13 m. patikėjau, kad 
Dievas yra, mano vidus ėmė po truputį keis-
tis. Iki tol buvau labai ciniškas, skeptiškas 
krikščionybės atžvilgiu. Tikintys žmonės 
man buvo keisti žmogeliai. Kaip tik tuo 
metu Lietuvos mokyklose prasidėjo tikybos 
pamokos. Vienas mano klasės draugas, 
tėvų skatinamas, pasirinko tikybą ir, savo 
nelaimei, tai pasakė man girdint. Tuo metu 
sportavau, buvau įžulokas, savotiškas lyderis, 
tad ėmiau tyčiotis, žeminti tą klasioką. Man 
atrodė, kad niekinga, jog tikybą pasirenka 
vaikinas. Bet po filmo nustojau juoktis ir 
sau pasakiau, kad niekada nesijuoksiu iš 
Dievo ir tikinčiųjų.

Po 3 metų (būdamas šešiolikmetis) 
atsiverčiau. Mano gyvenime įvyko audringa 
revoliucija – gyvenimas pasikeitė radikaliai. 
Dievas išlaisvino mane iš vidinių kovų, 
iš regimų nuodėmių. Atėjo vidinė laisvė, 
užtikrintumas, tikėjimas, kad esu Dievo 
vaikas, drąsa kalbėti apie savo įsitikini-
mus. Be abejo, tėvai kiek sunerimo. Tuo 
metu, 1994 m., Kupiškyje įsikūrė evange-
linė bažnyčia, tad mama, pabendravusi su 
bendruomenės žmonėmis, pamačiusi mano 
draugus, nurimo. 

Vilma: Mano gyvenime nebuvo tokio 
akivaizdaus lūžio. Aš augau katalikiškoje 
šeimoje, tad galiu pasakyti, kad gyvenimas 
keitėsi palaipsniui. Kai įtikėjau, stengdavausi 
slapta eiti į „naują“ bažnyčią, nes girdėjau 
priešiškų nuomonių. Mano tėvai buvo nu-
siteikę priešiškai, o aš dar buvau paauglė 
ir turėjau jų klausyti, tad apie 1, 5 metų 
nelankiau bendruomenės, siekdama darnos 
šeimoje. Tačiau sulaukusi pilnametystės 
išdrįsau „perlipti“ per savo baimes ir drąsiai 
išpažinti, kad esu tikinti. 

Iš Vilmos supratau, kad abu susipaži-
note kaime, kur gyveno Ramūnas… Kaip 
klostėsi jūsų santykiai?

Ramūnas: Mes susipažinome labai jau-
ni, dar iki mano atsivertimo. Vėliau Vilma 
įtikėjo, bet, kadangi ji nelankė bendruo-
menės, mūsų santykiai nutrūko. Santykiai 
atsinaujino, kai tapome pilnamečiais ir išva-
žiavome mokytis į Biblijos mokyklą Vilniuje. 
Po studijų ten mes ir susituokėme – man 
buvo 20, o Vilmai 19 metų. Susituokę gyve-
nome Kupiškyje, o po metų išvažiavome į 
Panevėžį. Aš įstojau mokytis. Keliolika metų 

mokiausi įvairiose aukštosiose mokyklose. 
Mokiausi pedagogikos, įgijau psichologijos 
bakalauro ir magistro laipsnius, studijavau 
teologiją. 

Vilma: Tik atsikrausčius į Panevėžį, po 
dviejų savaičių, gimė mūsų pirmasis sūnus. 
Buvo daug iššūkių, pasikeitimų, išbandymų: 
Ramūnas mokėsi pirmame kurse, gimė 
vaikelis, persikraustėme, gyvenome ben-
drabutyje. Tas laikas buvo sunkus, bet mus 
su Ramūnu labai sujungė, atsirado daugiau 
tarpusavio pasitikėjimo, supratimo. Esu 

dėkinga Viešpačiui už šį laiką ir situacijas. 
Vėliau aš taip pat įstojau mokytis, baigiau 
KTU Panevėžio filiale verslo administra-
vimo bakalaurą, vadybos magistrantūrą.

Ramūnai, turbūt panašiu laiku įsiliejai 
ir į bažnyčios veiklą?

Ramūnas: Bažnyčioje tarnavau nuo 
pat savo atsivertimo dienos – nesibodėjau 
jokio darbo ar tarnystės. Todėl kai 2000 m.  
Panevėžio bažnyčios pastorius paprašė prisi-
dėti prie jaunimo tarnavimo – pradėjau vesti 
jaunimo grupelę. Nuo 2004 m. pradžios pra-
dėjau tarnauti Panevėžio bendruomenėje kaip 
jos vadovas. Tuomet man buvo tik 25 metai. 
Neturėjau teologinio išsilavinimo, pažinimo, 
patirties. Tai buvo didelis iššūkis: reikėjo dirbti, 
mokytis, tarnauti bendruomenėje. Buvome 
nuolat užimti, įsisukę į įvairias veiklas – tai ir 
tapo savotišku mūsų šeimos bruožu. 

Ramūnai, kaip tave Viešpats pašaukė 
būti pastoriumi? Kaip supratai, kad tai 
tavo tarnystė?

Ramūnas: Nuo pat atsivertimo dienos 
troškau tiesiog būti su Kristumi – kaip ir 
filme „Jėzus“ mokiniai tiesiog vaikščiojo su 
Juo. Mano svajonė buvo tiesiog būti su Juo, 
būti naudingam Viešpačiui. Todėl įtikėjęs 
kvietimą tarnauti priėmiau natūraliai – man 
buvo privilegija plauti grindis ar langus 
bažnyčioje, atrakinti ar užrakinti duris, 
pasitikti pamokslininką. Laikiausi nuostatos, 
kad tikėjimo bendruomenėje turiu daryti 
visa, kas reikalinga, ir tai, ką darau, turiu 
atlikti kuo geriausiai.

Kai Bendrijos tarnautojai pasiūlė va-
dovauti Panevėžio bendruomenei, mano 
suvokimu, natūraliai reikėjo prisiimti 
atsakomybę. Nors šiandien matau, kad 
dėl kompetencijos stokos, jaunumo buvo 
padaryta klaidų, bet tuomet ir šiandien 
mąstau, kad kai Viešpats kviečia ir pati-
ki tarnystę, mes tiesiog turime būti Jam 
ištikimi. 

Nenorėčiau, kad užimamos pareigos 
ar pozicijos būtų svarbiau nei buvimas su 
Kristumi. Tarnystė, mano supratimu, yra 
atlikimas to, ką Viešpats kviečia padaryti. 
Tad dažnai meldžiuosi, kad Viešpats žadintų 
tarnavimo dovanas bažnyčioje, siųstų dar-
bininkų į savo pjūtį. Noriu būti nusiteikęs, 
kad, jei reikės, aš būčiau pasirengęs palikti 
šią tarnystę ir mielai darbuotis ten, kur būsiu 
pasiųstas. 

Vilma, visus tuos metus buvai šalia 
Ramūno. Koks tuo metu buvo tavo gy-
venimas? Kaip prisidėjai prie Ramūno 
tarnavimo bažnyčioje?

Vilma: Išties buvo daug iššūkių. Bet 
visuomet stengiamės palaikyti vienas kitą. 
Kai matydavau sunkias situacijas, kai jam 
tekdavo spręsti sudėtingus klausimus, 
stengdavausi jį palaikyti – nors dažnai ne-
žinodavau atsakymų, bet būdavau šalia 
jo. Supratau, kad mano vyras turi jausti 
ramybę, pasitikėjimą, šeimos palaikymą. 
Bandydavau sudaryti tokias sąlygas. Ir dabar 
mano, kaip žmonos, atsakomybė – palaikyti, 
padėti vyrui. 

Ramūnas: Visuomet jausdavau Vilmos 
palaikymą. Man tai suteikdavo stabilumo. 
Sutuoktinio palaikymas tarnystėje yra labai 
svarbu. Visiems jauniems žmonėms, kurie 
nori tarnauti Kristui, nepaprastai svarbu 
melstis ir prašyti dievoto sutuoktinio, kad 
jis turėtų tokias pačias vertybes ir supratimą. 
Jei sutuoktinis netikintis, dvejojantis ar neu-
tralus, bus sunku išpildyti savo pašaukimą, 
nes jis tiesiog nesupras tarnystės prasmės 
ir tokio gyvenimo būdo.

Su žmona ir jauniausiu sūnumi atliekant 
pilietinę pareigą – balsuojant
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Vadinasi, Ramūnai, tau pasisekė...

Jaučiu, kad Vilma mane palaiko. Kartais 
reikia daug kalbėtis, kad sutartume svarbiais 
klausimais. Tačiau niekada negirdėjau iš 
Vilmos esminių priekaištų, pavyzdžiui, 
kad nepakankamai pinigų uždirbu, kad 
negalime su šeima keliauti ar leisti sau kokių 
nors prabangos dalykų. Pačiais sunkiausiais 
gyvenimo momentais, kai susidurdavome 
su stoka, nepripažinimu, skausmu ir nusi-
vylimais, ji visuomet buvo šalia.

Iš tiesų esate užimta šeima. Kada 
skiriate laiko vaikams, vienas kitam? Ar 
užtenka laiko poilsiui, pomėgiams?

Ramūnas: Atvirai pasakius, esame 
įprasta šeima. Ypatingų pomėgių neturime, 
galbūt dėl to, kad esame pakankamai užimti. 
Nuo pat atsivertimo gyvenau, galima sakyti, 
bažnyčioje – ji buvo viskas. Prieš keletą 
metų buvau nusipirkęs motociklą, bet su juo 
važinėjau nedaug – per 5 metus nuvažiavau 
tiek, kiek paprastas motociklininkas nuva-
žiuotų gal per kokius 3 mėnesius. Tiesiog 
nebuvo tam laiko. Nuolat esame įsitraukę į 
kokias nors veiklas, tad su šeima dažniausiai 
išvykstame pasivažinėti dviračiais, retsykiais 
kartu pasportuojame, kartu žiūrime „X 
faktorių“ ar kokį filmą.

Auginate tris berniukus. Ar tau, kaip 
tėčiui, užtenka laiko vaikams? Turbūt visa 
vaikų auginimo našta gulasi ant Vilmos 
pečių, ar ne?

Ramūnas: Nemanau. Mes esame su-
tarę, kad vaikų auginimo naštas nešime 
drauge. Dažnai į vaikų darželį paimti ma-
žylį ar į mokyklos tėvų susirinkimą einu 
aš. Visuomet stengiamės skirti dėmesio 
vaikams, su jais kalbėtis. Laikomės sutari-
mo, kad kai sėdime prie stalo, į šalį pade-
dame išmaniuosius įrenginius, išjungiame 
TV. Norime ramiai pabendrauti. Kadangi 
auginame tris vaikus, kartais būna sunku 
tolygiai paskirstyti laiką, bet laikomės nuos-
tatos, kad kalbėtis su vaikais yra didesnis 
prioritetas, nei atlikti kai kuriuos darbus. 

Manome, kad tėvystės pašaukimas yra 
svarbiau nei darbai.

Kartais, vykdamas į kitą miestą pa-
mokslauti, drauge pasiimu ir vaikus, kad 
kelionės metu galėtume pabendrauti. Kartu 
važiuojame faktiškai į visas misijas.

Vilma: Kai būna koks nors renginys, 
dalyvaujame visa šeima. Tik jei kuris vaikas 
serga, paliekame jį namuose, o šiaip visur 
vykstame kartu su vaikais – ar švenčiame 
šventes, ar dalyvaujame įvairiose akcijose, 
ar misijose.

Ramūnas: Taip. Mūsų mažiausias sūnus 
(6 m.) šiais metais savanoriavo „Maisto 
banko“ akcijoje. Jam tai buvo labai svarbu, 
ir mes kartu su juo džiaugėmės jo savano-
ryste. Grįžę namo visuomet pasikalbame, 
įvertiname atliktus darbus, tarnavimus, 
trūkumus ir klaidas, aptariame, kaip jas 
galima taisyti. 

Vilma: Mes stengiamės su vaikais daug 
kalbėtis. Būna situacijų, kai diskutuojame, 

aiškinamės, kodėl vienaip ar kitaip pasielgė, 
ką galime keisti, kodėl turime daryti būtent 
taip. Mokomės su vaikais draugauti. Mo-
komės jų atsiprašyti, kai neteisingai pasiel-
giame, – tai svarbu, nes mes irgi klystame.

Esate pirmosios gyvai tikinčiųjų kar-
tos savo aplinkoje atstovai. Ar jūs turite 
tokių žmonių, į kuriuos galėtumėte kreip-
tis, kai būna sunku tikėjimo kelyje?

Ramūnas: Mentorių (mokytojų) ne-
buvimas yra didelė ir daugialypė Lietuvos 
bažnyčios problema. Sovietmečiu visomis 
išgalėmis buvo griaunamos krikščioniškos 
bendruomenės, tad pasekmes jaučiame ir  
šiandien. Taip pat manau, kad tai susiję ir 
su mūsų puikybe, nenoru mokytis, gerbti 
kitą žmogų ir jo patirtį, iš jos mokytis. 

Asmeniškai aš turiu kelis žmones, su 
kuriais bendrauju ir kuriuos įvardyčiau kaip 
savo mentorius. Kai kurie iš jų yra vyresni –  
mano tėvų amžiaus, brandūs krikščionys, 
kiti – bendraamžiai. Bendravimas su jais 

man labai padeda – drąsina, stiprina, kri-
tiniais momentais jie padeda man išlikti 
pastoviam, išmintingai pataria. Aš labai 
vertinu nuoširdų, tiesų ir atvirą pokalbį. 
Suprantu, kad labai svarbu išsikalbėti. Kaip 
psichologas suvokiu, kad kalbėdamas pats 
geriau pamatau savo problemas, todėl labai 
vertinu tuos, kurie išklauso. Mentorystė – 
labai didelis bažnyčios poreikis: kaip Timo-
tiejui reikėjo Pauliaus, kaip Morkui reikėjo 

„Išreikškime  savo  meilę  
Dievui,  mylėdami  šalia  

esančius  žmones“

Su jaunimu „Sielų“ festivalyje, 2016 m.



Nr. 11  (465)  2017 m.  lapkričio  11  d. Pažintis          23

Barnabo, taip kiekvienam iš mūsų reikalingi 
mokytojai, kurie padėtų augti, išsaugoti 
stabilumą, nepriimti sprendimų emocijų 
pagrindu, išvengti pagundymų. Manau, 
kad krikščionys privalo turėti brandesnių, 
vyresnių draugų, patarėjų. 

Be abejo, daug kalbamės ir šeimoje. 
Stengiamės kalbėtis atvirai, neskubėti daryti 
sprendimų. Vis dėlto suvokiu, kad užsida-
ryti vien šeimoje nėra gerai. Reikia ir kitų 
žmonių patarimų, patirties.

Vilma, ar turi galimybių pabūti su 
draugėmis, skirti laiko sau? Ar yra pomė-
gių šalia tų naštų, kurias nešate? Tarkim, 
megzti, šokti ar nueiti su vyru į kiną?

Vilma: Kartais išeiname pasivaikščioti 
ar į kavinę – tai laikas, skirtas tik mums 
dviem. O laiko, skirto tik sau, neįsivaizduoju. 
Man atrodo savanaudiška skirti laiko tik 
sau, kai reikia pasirūpinti vaikais, aplink yra 
daug veiklos. Man tai būtų didelė prabanga. 
Bet kai iškyla poreikis, žinoma, nueinu į 
kirpyklą, grožio saloną.

Ramūnas: Mes gyvename tokiu laiku, 
kai dėl socialinės ir ekonominės situacijos 
mums reikia daug dirbti. Jei norėtume dau-
giau laiko skirti pomėgiams, tektų kažką 
stipriai apkarpyti. Yra dvi alternatyvos: arba 
reikia mažiau dirbti, arba mažiau tarnau-
ti. Tačiau esame įsipareigoję ir šeimai, ir 
Viešpačiui, tad kol kas stengiamės tarnystę, 
pomėgius, darbus ir poilsį derinti taip, kad 
kuo mažiau nukentėtų tarnavimas Viešpa-
čiui ir šeima. 

Visgi pastebiu bažnyčiose susiklosčiusią 
negatyvią tendenciją, kai krikščionių gyve-
nimas užsidaro savotiškame gete: darbas, 
šeima, bažnyčia. Tokiu atveju nebelieka 
bendrystės su įvairiais žmonėmis, neuž-
mezgami nauji ryšiai, nebėra galimybių 
dalintis Gerąja žinia, kuri pakeitė mūsų 
gyvenimą. Turėtume šią  sritį, kaip ir daugelį 
kitų, permąstyti.

Išties, Ramūnai, esi ne tik pastorius, 
bet ir bendrijos Pastorių tarybos pirmi-
ninkas, EBI rektorius, dirbi psichologo 
darbą. Kaip viską suderini ir kokia veikla 
labiausiai atgaivina?

Ramūnas: Prieš pustrečių metų iš-
gyvenau Viešpaties aplankymą: Jis mane 
apkaltino, parodė mano savanaudiškumą, 
Evangelijos neatitinkantį gyvenimo būdą. 
Atgaila, į kurią Viešpats mane vedė, mane 
išlaisvino, naujai atvėrė gyvenimą. Nuo to 
laiko tarytum iš naujo pradėjau skaityti Die-
vo žodį, supratau, kad neturiu visų atsakymų 

į gyvenimo klausimus. Norėjau atsisakyti 
teisuoliškos, visažinio pozos, troškau iš nau-
jo mokytis. Viešpats atvėrė duris tai daryti –  
galėjau išvykti į trumpesnes ar ilgesnes kon-
ferencijas bei mokymus užsienyje.

Kai suprantame Evangeliją bei gyvena-
me su Kristumi, Dievas mūsų širdis pripildo 
ramybės ir džiaugsmo. Tačiau tuo pat metu 
Jis kreipia mūsų akis į tai, kas yra svarbu 
Jam. O tai yra atstumtieji bei Evangelijos 
nepažįstantys žmonės. Kai apie tai mąstau, 
aš atsigaunu. Evangelija teikia džiaugsmą ir 
paguodą, tačiau neuždaro mūsų savo kam-
barėlyje, bet kviečia pasiraitojus rankoves 
tarnauti žmonėms.

Kokį Viešpatį išgyvenate šiame gy-
venimo etape?

Ramūnas: Pirmiausia, man norisi kal-
bėti apie Dievą, kuris kviečia mus atsinau-
jinti. Išgyvenu kvietimą naujomis akimis 
pasižiūrėti, kas yra Evangelijos Dievas, koks 
yra Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Šventoji 
Dvasia – paslaptingoji Trejybė, kuri sukū-
rė dangų ir žemę, kuri atpirko nusidėjusį 
žmogų. Norisi matyti Kristaus veikimą savo 
gyvenime šiandien. Noriu matyti pokyčius 
savo širdyje ir charakteryje, šeimoje, ben-
druomenėje, mieste. 

Misija, dosnumas, nusižeminimas, 
malonė, lygiavertiškumas su kitais žmo-
nėmis, nesiaukštinimas prieš nekrikščionis, 
nuolankus darbas miesto bendruomenėje 
su atstumtaisiais – tai regimos Evangelijos 
supratimo ir permąstymo pasekmės. Kai 
žmogus susiduria su Kristaus malonės ži-
nia, jo gyvenime natūraliai ima tai reikštis. 

Kitu atveju, nėra autentiško gyvenimo su 
Kristumi – maldos, tikro Evangelijos suvo-
kimo. Yra tik formos, įsitikinimai, kuriais 
remdamasis žmogus gyvena religinį gyve-
nimą. O Kristus ateina kaip reformatorius, 
atnaujintojas – Jis perkeičia žmogų. 

Šiuo metu išgyvenu Kristų, kuris meta 
iššūkį mano komfortui, įprastam gyvenimo 
būdui, įprastoms tarnystėms. Dievas meta 
iššūkį mūsų stabams, mūsų įpročiams, mūsų 
egoizmui. 

Skaitydamas evangelijas matau, kad 
mano Dievui rūpi mano miesto vargšai, Jis 
liūdi dėl gedinčių žmonių, mano Dievui 
plyšta širdis dėl atstumtų našlaičių. Tuo-
met ir aš noriu elgtis panašiai, kaip elgiasi 
mano Dievas. Pradedu matyti tokio elgesio 
grožį, nebejaučiu aplinkinių spaudimo, 
nesibaiminu, ką jie pagalvos. Jaučiu vidinę 
laisvę ir įgaunu jėgų elgtis kaip Jis. Norisi 
sekti Kristų ir drąsinti kitus taip daryti. 
Tai yra dvasinis atsinaujinimas – kai žmo-
nės pabunda iš dvasinio miego. Bet viskas 
prasideda nuo manęs paties. Tad kviečiu 
išreikšti savo meilę Dievui, mylint šalia 
esančius žmones.

Vilma: Aš išgyvenu Dievą, kuris keičia 
mano supratimą, matymą, parodo situacijas, 
žmones, kuriems reikalinga Jo šviesa. Dievas 
suteikia drąsos atlikti tai, ko prieš metus 
neišdrįsdavau, – bendrauti ir padėti žmo-
nėms. Dievas kviečia darbuotis ten, kur esi.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Ramūnas ir Vilma kartu su japonu Susumu, atvykusiu į Lietuvą mokyti japonų kalbos
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Problemų mums sukelia ne tai, kad tam-
pame vyresni. Mus kankina baimė pasenti. 
Mes negalvojame apie ilgą gyvenimą kaip 
galimybę sužydėti dvasiai ir subręsti sielai. 
Visuomenėje, kurioje žavimasi judrumu 
ir miklumu, fiziniu grožiu ir vieša sėkme, 
senatvė vertinama kaip judėjimas tuštu-
mos link. Mums reikia iš naujo susimąstyti 
apie amžiaus grožį, jo dovanojamą laisvę ir 
puikumą. Mūsų amžius atvers „naują gyve-
nimą“, jei tik suteiksime jam progą. Reikia 
išmokti pasitikti naujus iššūkius, nes jie 
vėlesnius metus pripildys dvasinių nuotykių, 
tačiau ir psichologinių kliuvinių. Kai kurie 
iš mūsų su džiaugsmu imasi šių iššūkių. 
Kiti labiau linkę tūpčioti vietoje. Toks yra 
skirtumas tarp gyvenimo ir negyvenimo, 
tarp sugebėjimo visur įžvelgti kviečiantį 
Dievą ir paieškų pabaigos.

Kai ji tą dieną išėjo iš namų, pūtė stiprus 
vėjas, oras buvo vėsus. Vaizdas į raibuliuo-
jančią užtvanką nuo viršutinio stataus ir 
sraunaus jos slenksčio viliojo keliautojus 
tolyn į besidriekiantį mišką. 

– Jei nenorite čia sušalti, reikia eiti grei-
čiau, – pasakė takeliu pavymui ją atsekęs 
vyras. – Prie užtvankos bus dar šalčiau.

– Ak, – atsakė moteris, – nesirengiu eiti 
iki užtvankos. Man truputį per toli. – Ji nusi-
šypsojo ta mandagia šypsena, kurią taip gerai 
moka aštuntą dešimtį pradedančios moterys.

– Tikrai? – nustebo vyras. – Na, man 
aštuoniasdešimt septyneri, – prasilenkda-
mas jis kilstelėjo pirštus prie kepurės, – jei 
aš nueinu ten kiekvieną dieną, jūs irgi galite.

Žinoma, yra žmonių, kurių senatvę 
daugiausia apibrėžia fizinis nykimas. Bet 
tokių tikrai mažiau, nei esame linkę manyti. 
Pagal ilgalaikius senėjimo problemų tyrinė-
jimus ir JAV Nacionalinę sveikatos tyrimų 
apklausą neįgalumo rodiklis nuolat mažėja, 
o pagijimas po sunkių ligų kasmet gerėja. 
Skirtumas tarp aktyvių ir priklausomybe 
paženklintų metų – tarp sveikų brandžių 
ir tiesiog ilgų gyvenimo metų – didėja iki 
šiol neregėtu tempu. <...> Akivaizdu, kad 
gyvenimas nesibaigia, kol jis nesibaigia.

Nėra abejonių, kad mums liko dar daug 
metų. O tai reiškia, jog tikrai esame daug 
už ką atsakingi. Svarbiausias dabar kylantis 

JOAN CHITTISTER

Baimė
klausimas – kaip tuos metus nugyvensime? 
Kaip tamsų ir lėtą nykimą, kai dienos virsta 
vienu ilgu netekčių sąrašu? Ar kaip visiškai 
naują gyvenimo etapą, kurio iššūkius priim-
sime, tobulinsime save ir savo charakterio 
brandumą, dėl ko tapsime ne tik priimtini, 
bet netgi būtini mus supantiems žmonėms? 
Reikalingi!

Iš tiesų priėjome sudėtingiausią kryž-
kelę. Atsidūrėme tame gyvenimo taške, kai 
turime priimti sprendimus, nulemsiančius 
likusių metų kokybę.

Kai amžius tampa virtine netekčių, nebe-
matome, ką jis mums atneša. Baimė užvaldo 
žmogaus sielą. Ji nuolat ten tūno. Mus temdo. 
Glūdi giliai širdyje ir įspėja apie laiką, kai jau 
nebebūsime tokie lankstūs ir tvirti.

Vieną dieną staiga pastebime, kad mūsų 
kelis netikėtai pasidarė silpnokas. Stengia-
mės nekreipti į tai dėmesio ir nutariame, 
kad tai dėl kažkokios pamirštos traumos. 
Galbūt tai „sena trauma“. O gal kad dirbau 
sode, „kai žemė buvo kietesnė“.

Bet palengva tikrovė nugali: tai pirmieji 
prasidedančio artrito ar sąnarių ligų simpto-
mai, pirmieji neišvengiamų fizinių pokyčių 
ženklai. Nors aš toks stiprus. Niekada anks-
čiau nesirgau, visada lipau laiptais. Visada 
buvau žvalus, aktyvus ir sveikas – iki šiol.

Bijome ne skausmo, o tikro ir akivaiz-
daus ženklo, kad kūnas keičiasi. Ne, ne taip –  
kad jis nyksta.

Pastebiu, kad imu atidžiau klausytis apie 
kitų žmonių ligas. Lyginu jas su savomis. 
Mano artritas ne toks sunkus, toks pat ar 
blogesnis. Kitų žmonių kūnai tampa mano 
gyvybingumo, energijos masteliu.

O svarbiausia, jog imu skaičiuoti metus. 
„Kiek jai buvo metų, kai mirė?“ – klausiu. 

„Nuo ko ji mirė?“ – noriu sužinoti. „Ar ji 
daug senesnė už mane?“

Klausimai niekada nesibaigia. Dėmesys 
nukrypsta į dalykus, apie kuriuos anksčiau 
nesusimąstydavau. Kiekvieną rytą įsiklau-
sau, kaip jaučiuosi. 

Tačiau šie klausimai ne tiek apie fizinę 
būklę, kiek apie emocinius, psichologinius, 
socialinius ir dvasinius aspektus. Kokia yra 
mano gyvenimo prasmė, jei ne artėjimas 
prie šio gyvenimo pabaigos ir kito pradžios? 
Ar mano praeitis leidžia man su pasitikė-
jimu laukti šios akimirkos? Ką dar galiu 
padaryti, kad pagaliau tapčiau tas, kuo man 
buvo skirta tapti? Visi šie klausimai kyla iš 
baimės. Kiek dar pajėgsiu rūpintis savimi? 
Kas manimi pasirūpins, kai nebegalėsiu to 
daryti? Svarbiausia: ar mano gyvenimas 
jau baigtas? Ar iš tokio, koks buvau, jau 
nieko neliko? Ar dabar gyvenimą belieka 
tik pakęsti? Ir, žinoma, kuriam gyvenimo 
aspektui iki šiol neskyriau reikiamo dėme-
sio? Ką dabar galiu padaryti, jei man skirta 
kada nors tapti tuo, kokiam buvo lemta?

Labai dažnai nepajėgiame suprasti, kad 
baimė gali būti geriausiu gyvenimo ženklu. 
Ironiška, bet tai reiškia, jog dar esame labai 

gyvybingi. XX amžiuje žmonių gyvenimo 
trukmė beveik padvigubėjo. Prancūzai laiką 
po išėjimo į pensiją vadina „trečiuoju am-
žiumi“. Tokių žmonių labai daug. 1992 m. 
12 proc. JAV gyventojų buvo vyresni nei 
65-erių. Demografai teigia, kad 2020 m. 

Amžius susijęs ne vien su nykimu. Jis mūsų viduje brandina ir augina 
naują gyvenimą, kuris išdžiovina ir pralaužia kevalą.  
(George MacDonald)

Mūsų dvasinis 
įsipareigojimas – senti 
gražiai, taip, kad tie, 
kuriuos sutinkame, įgytų 
drąsos ir dvasinių jėgų 
daryti tą patį. 

„

“

Kiekvienos gyvenimo 
pakopos užduotis – 
įveikti jai būdingas 
baimes. Jaunystėje reikia 
nugalėti vienatvės baimę. 
Vidutiniame amžiuje tenka 
galynėtis su nesėkmės 
baime. O tiems, kurie jau 
peržengė vidutinį amžių, 
reikia išmokti tvarkytis su 
baime būti silpnam.

„

“
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tokių gyventojų bus 18 proc. Akivaizdu, 
kad toks amžius nėra patologija. Atsirado 
visiškai naujas požiūris į šį gyvenimo etapą.

Didžiausia šio laikotarpio užduotis 
gali būti tiesiog nejausti baimės. Visi kūno 
pokyčiai ir dalykai, kuriuos bijau prarasti, 
yra kvietimas į naują pradžią. Pavyzdžiui, 
jei praradau energiją ir jau negaliu įveikti 
ilgų nuotolių, tuomet turiu rasti kokį kitą 
užsiėmimą, kurį taip pat aistringai pamėgsiu 
ir mokysiuos jo su tokiu pat noru. Gal-
būt rinksiu muzikos įrašus. Arba pradėsiu 
mokytis naujos kalbos. Gal imsiu stebėti 
paukščius lesykloje už lango. O gal pagaliau 
pribrendo laikas suprasti, kam reikalingi 
kompiuteriai. Arba metas pasirūpinti ne 
kūnu, o tuo, kas svarbiau nei kūnas.

Ne nykimas svarbiausia šiame gy-
venimo etape, nors jis – neabejotinai 

natūrali senatvės dalis. Šis laikas skirtas 
atsidėti tiems pokyčiams, kurie prasidėjo 
nuo apvaisinimo ir tęsiasi iki šiol. Esame 
daug daugiau nei mūsų kūnai, bet kad tai 
suvoktume, gali prireikti beveik viso gyve-
nimo. Mūsų moralinė pareiga nėra slidinėti 
šešiasdešimties, bėgioti septyniasdešimties 
ar važinėti dviračiu aštuoniasdešimties, 
nors visuomenė ir verčia mus tuo tikėti. 
Ne, mūsų moralinė pareiga yra būti to-
kiems sveikiems, kokie pajėgiame, likti 
aktyviems, nepiktnaudžiauti savo kūnu 
ir užsiimti dalykais, kurie įdomūs mums 
ir praturtina aplinkinių gyvenimą. Mūsų 
dvasinis įsipareigojimas – senti gražiai, taip, 
kad tie, kuriuos sutinkame, įgytų drąsos 
ir dvasinių jėgų daryti tą patį. Apleisti gy-
venimą, jam dar nepasibaigus, yra ne tik 
rezignacija, tai atsisakymas siekti Dievo.

Gražus senėjimas nereiškia, kad mūsų 
kūnas nesikeis. Tai reiškia, kad nevertinsime 
savęs vien tik pagal fizinį pajėgumą. 

Atėjo laikas pagalvoti apie svarbesnius 
dalykus nei pastangos atrodyti dešimčia 
metų jaunesniems, kad ir kaip puiku tai 
būtų. Turime pasirūpinti vidiniu „aš“. Tu-
rime leisti vidiniam gyvenimui – mūsų 
klausimams, viso gyvenimo interesams – 
kreipti mūsų veiksmus ir lemti, kas esame.

Tai laikas suberti žemes ir sėklas į va-
zoną ir ką nors užauginti. Dabar turime 
laiko rūpintis ir laistyti. Turime laiko būti 
kantrūs. Tai laikas vėl užmegzti santykius 
su giminaičiais, kurių nematėme ar apie 
kuriuos negirdėjome metų metus. Laikas 
apkabinti visą pasaulį, pasirūpinti badaujan-
čiais Afrikoje, neraštingais Artimuosiuose 
Rytuose ar vargšais kaimynystėje.

Visa tai turime daryti sąmoningai ir 
suvokdami, kad egzistuoja ne tik netektys, 
bet ir naujovės, kurios mūsų laukia. Svarbu 
vengti vieno dalyko – nieko nedaryti. Nega-
lime leisti sau mirti. Taip, tenka gyventi su 
kūnu, kuris keičiasi. Negalime to išvengti. 
Bet galime valdyti savo gyvenimo pavidalą. 
Be to, esame atsakingi ir už pasaulio pavida-
lą, nors ir atrodo, kad jis jį įgauna savaime. 

Kodėl turime tuo rūpintis? Nes kitos 
kartos priklauso nuo mūsų taip pat, kaip 
ir mes nuo jų. Jie suteikia mūsų gyvenimui 
pagražinimų ir naujovių. O mes, vyresnė 
karta, galime suteikti jiems dvasinį modelį, 
psichologinį gyvenimo archetipą.

Gyvenimas visada atsiranda iš mirties. 
Dabartis kyla iš praeities pelenų. Ateitis 
visada laukia tų, kurie nori ją pakeisti.

Kiekvienos gyvenimo pakopos užduo-
tis – įveikti jai būdingas baimes. Jaunystėje 
reikia nugalėti vienatvės baimę. Vidutiniame 
amžiuje tenka galynėtis su nesėkmės baime. 
O tiems, kurie jau peržengė vidutinį amžių, 
reikia išmokti tvarkytis su baime būti silpnam.

Metai slegia, kai bijome tapti nema-
tomi ir
nenaudingi, prarasti žmogiškąją vertę. Ši
baimė gundo mus patikėti, kad gyve-
nimas ne
keičiasi, o baigiasi.
Metai džiugina, jei baimė kviečia siekti
pilnatvės. Skatina iš tikrųjų ir nuostabiai
atsinaujinti – dėl savęs ir pasaulio.

Iš kn. „Metų dovana: gyvenimo rudens palaima“
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Sveika, brangioji, 
atleisk, kad buvau dingusi ir tik dabar rašau tau laišką. Žinau, 

kad išgyveni sunkų laikotarpį, todėl norėčiau pasidalinti savo 
istorija – gal ji nors šiek tiek tave paguos...

Tiesą sakant, aš ir pati iki galo nesuprantu, kas su manimi įvyko. 
Vis dėlto paskutinieji dveji metai buvo labai sunkūs. Pradžioje jutau 
begalinį nuovargį – grįždavau iš darbo ir norėdavau pagulėti. Kai 
pasimatuodavau temperatūrą, termometras visada rodydavo, kad 
nors šiek tiek jos yra – 37.1 ar 37.3. Tokia nedidelė temperatūra 
laikėsi gerą pusmetį. Kai nuėjusi pas gydytojus pasidarydavau 
bendrą kraujo tyrimą, jis būdavo geras, o gydytojos sakydavo, 
kad mane tikriausiai vargina virusas, bet organizmas pats su juo 
susidoros. Tačiau kaip nesusidorodavo, taip nesusidorodavo –  
vis jausdavausi pavargusi ir išsekusi. Nebedalyvaudavau rengi-
niuose, nes tiesiog nebuvo jėgų. Net vieno sūnaus ketvirtos klasės 
išleistuvėse nedalyvavau, nes tą pavasarį negalėjau pakilti iš lovos.

Vis dėlto namiškiai ragino būti aktyviai, negulėti, daugiau dirbti, 
tad prisiversdavusi nešdavau buitines naštas, kol rugpjūčio mėnesį 

ėmiau gerti antibiotikus dėl veido odos, ir jie mane beveik pribaigė. 
Atėjus rugsėjo 1-ajai vos „nušliaužiau“ kartu su šeima į mokyklos 
šventę. Nors tai vyko prieš metus, gerai prisimenu tą būseną... Per 
tuos kelis mėnesius numečiau nemažai svorio, tad bendradarbiai 
bei tikėjimo namiškiai susirūpino, kas su manimi vyksta, – juk buvo 
akivaizdu, aš tikrai nekaip atrodžiau... Tačiau žmonių pastabos ir 
klausimai ar net mano situacijos interpretacijos mane tik dar labiau 
baugino, varė į neviltį, trukdė rasti taip trokštamą ramybę ir išgirsti 
Viešpatį. Norėjosi ramybės ir įsiklausymo, kaip Viešpats mato mano 
situaciją. Tačiau tuomet atrodė, kad Viešpats toli... 

Nutraukusi gerti antibiotikus, rudenį kreipiausi į alternaty-
vios medicinos gydytoją, studijuojančią kinų mediciną, ir pagal 
jos rekomendacijas ėmiau gerti brangius papildus. Tai truko 
apie 4 mėnesius. Be to, rašiau laiškus pažįstamai gydytojai į JAV, 
ieškodama pagalbos, nes vis tiek man buvo be galo silpna, kelis 

„Jis  pasilenkė  
prie manęs“
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kartus vos nenualpau. Ji įtarė, kad tai gali būti autoimuninė liga, 
tad ragino pasidaryti tyrimus. Tyrimus pasidariau, – ačiū Dievui, 
jie buvo geri... Bet kas gi su manimi vyksta? Šis klausimas nedavė 
ramybės... Nesupratau, ar tai tokia baisi ta vidurio amžiaus krizė, 
ar kažkokie hormonų sutrikimai ar dar kas nors. Norėjosi trauk-
tis iš aktyvaus gyvenimo, nurimti, ieškoti atsakymų savo viduje. 
Ėmiau skaityti psichologines knygas. Netikėtai susipažinau su 
viena daugiavaike mama, kuri stiprindavo mane šiame kelyje, 
skirdama savo brangaus laiko pokalbiams.

Skaitydavau psalmes, kurios mane guosdavo, kartais žiūrėdavau 
filmą „Jėzus“ pagal Luko evangeliją ir ne kartą aiškiai išgyvenau, 
kad mano Viešpats ne toks, kokį aš įsivaizduoju, – Jis  geras, Jis 
mato ir girdi, Jis pasilenkia prie tavęs, kenčiančio... Taip norėjosi 
pažinti Jį naujai – kitokį. Toje nežinios tamsoje Viešpats kasdien 
suteikdavo mažą šviesos spindulėlį – savo žodį, draugo pokalbį, 
guodžiančią mintį. Tik vėliau supratau, kad tuomet, kai man 
atrodė, kad Jis toli, kad Jo nėra šalia, viskas buvo atvirkščiai – Jis 
nešė mane ant rankų ir saugojo, nors aš blaškiausi, jaučiausi akla 
ir nieko nesuvokianti. 

Kai supratau, kad noriu stabdyti visus darbus, nes tiesiog nebėra 
jėgų keltis iš lovos, man suteikė apmokamų atostogų, kurias aš... 
pramiegojau, tikrąją šio žodžio prasme. Jaučiausi lyg meška žiemą, 
tūnanti savo guolyje – taip man reikėjo poilsio. Tai buvo gruodis. 
Tačiau atostogos praėjo ir teko keltis – rūpintis vaikais, sugrįžti į darbą. 

Tą pusmetį teko permąstyti esminius gyvenimo klausimus –  
ir tai buvo nelengva. Nebeveikė „sena teologija“, širdis troško 
vieno – tikro gyvenimo, tikros gyvenimo versmės, maitinančios, 
nuplaunančios, atgaivinančios, pagirdančios ir prikeliančios naujam 
gyvenimui. Pakeliui teko atsisakyti ne vieno seno supratimo, kuris 

skausmingai žeidė ir stabdė gyvybės versmę. Staiga atsigręžiau 
į save, savo poreikius, pradėjau ieškoti, kas atneša džiaugsmą 
man asmeniškai – galbūt paprasti dalykai, kaip mezgimas, šokis, 
paplepėjimas su draugėmis ar vyro dėmesys. Pirmą kartą gyvenime 
kreipiausi į psichologę, kuri man labai padėjo. Šie užsiėmimai truko 
neilgai, tačiau tikiu, kad padėjo susigaudyti, kai buvau slegiama 
tiek vidinio nerimo, tiek išorinių aplinkybių.

Gyvenimas tekėjo toliau, po truputį ėjau pirmyn, nors vis dar 
buvo nelengva... Kai vieną dieną dėl kažkokio viruso vėl pasijutau 
blogai, kreipiausi į gydytojus – norėjau pasidaryti kraujo tyrimus. 
Bet, nesulaukusi reikiamos pagalbos, nebeištvėriau ir susiradau 
savo seną gydytoją. Vos mane pamačiusi, ji pasiūlė padaryti ty-
rimus dėl erkių perduodamų ligų. Sutikau. Po kelių savaičių 
išgirdau šokiruojančią tiesą – tyrimai parodė, kad aš prasirgau 
erkiniu encefalitu! Kai pasakiau draugėms, jos ėmė šaukti: „Tu 
gi galėjai numirti!“ Buvo be galo nejauku... Juk žinojau, kokios 

baisios komplikacijos gali būti, susirgus šia liga... Pamenu, kaip 
likus kelioms dienoms prieš šią žinią stovėdama prie virtuvės lango 
išgyvenau tarsi atsisveikinimą su artimaisiais, dėkojau jiems už 
buvimą kartu... Vyras buvo sukrėstas...  

Guodė vienintelė mintis – jau prasirgau, vadinasi, nebesergu. 
Vis dėlto mane paguldė į ligoninę – norėjo ištirti dėl liekamųjų 
reiškinių – tyrė širdies darbą, smegenų, vidaus organų veiklą ir 
kt. Neįtikėtina, bet visi tyrimai buvo geri! Argi mūsų Viešpats ne 
nuostabus?! 

Net dabar, praėjus geram pusmečiui, negaliu suvokti, kas man 
iš tikrųjų buvo nutikę. Sakoma, kad tik 1 procentas užsikrėtusiųjų 
erkiniu encefalitu nepatiria jokių komplikacijų. Nežinau, ar tai 
tiesa, bet tikiu, kad Viešpats manęs pasigailėjo. Jis vienintelis – 
tvirta atrama. Išmokau nebesiremti į savo jausmus, nes kartais mes 
išgyvename ypatingą Jo artumą, o kartais ne. Mokiausi remtis į Jo 
žodį, kuris visuomet guosdavo ir stiprindavo, kai rankos nusvirdavo 
ir atrodydavo, kad nepraeisiu... Ypač mane guosdavo 40 psalmė, 
kurioje parašyta: Jis ištraukė mane iš baisios duobės...

Šiandien aš dėkoju Viešpačiui, kad Jis vedė mane per šį skausmą. 
Kelionė per slėnį keičia širdį, verčia sustoti ir dar artimiau pažinti 
savo Viešpatį – Jo meilę, gerumą, ištikimybę.

Jei ir tau šiandien taip sunku, nenusimink – Viešpats mato 
tavo sielvartą, Jis žino, kodėl tau tenka tai patirti. Pasitikėk Juo, 
Jis būtinai išties tau savo gelbstinčią ranką. Teišsipildo šie Rašto 
žodžiai tavo gyvenime:

Kantriai laukiau Viešpaties, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo 
mano šauksmą. Jis ištraukė mane iš baisios duobės, iš klampaus 
purvo ir pastatė ant uolos mano kojas, sutvirtino mano žingsnius. 
Jis įdėjo į mano lūpas naują giesmę – gyrių mūsų Dievui. Daugelis 
tai matys, bijosis ir pasitikės Viešpačiu (Ps 40, 1–3).

Tavo draugė Sonata

Toje nežinios tamsoje Viešpats kasdien 
suteikdavo mažą šviesos spindulėlį –  
savo žodį, draugo pokalbį, guodžiančią 
mintį. Tik vėliau supratau, kad tuomet,  
kai man atrodė, kad Jis toli, kad Jo nėra  
šalia, viskas buvo atvirkščiai –  
Jis nešė mane ant rankų ir saugojo.

„

“
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Pirmieji krikščionys neturėjo nei 
interneto, nei knygų. Jie Evangeliją per-
duodavo iš lūpų į lūpas. Bet ar žinote, 
kas įvyko vėliau? Pacituosiu, kaip buvo 
apibūdinamas vėliau padarytas išradi-
mas: „Nuostabi nauja technologija leidžia 
platinti tekstą visame pasaulyje. Jos dėka 
greitai krenta informacijos atkūrimo ir 
platinimo kaina, dėl to pirmą kartą tekstas 
ir paveikslai gali atsidurti daugybės žmonių 
namuose.“

Jūs atspėjote – čia kalbama apie spaus-
dinimo preso išradimą. Gutenbergui išradus 
šį unikalų prietaisą, knygų leidyboje įvyko 
revoliucija. 1455 m. vasario 23 d. Guten-
bergas išspausdino pirmąją knygą. Kokia 
tai buvo knyga? Biblija!

Pasitelkus Gutenbergo išradimą Šven-
tasis Raštas paplito visame pasaulyje ir tapo 
prieinamas kiekvienam žmogui. Labai įdo-
mu tai, kad ši technologijos naujovė pir-
miausia buvo panaudota Biblijai, kurioje 
yra užrašyta Jėzaus Kristaus Evangelija, 
spausdinti. Jei kas nors dabar abejoja, ar 
reikėtų naudoti internetą Evangelijai skelbti, 
noriu pasiūlyti prisiminti Gutenbergą...

Kita revoliucija – skaitmeninė
Šiuo metu vyksta kita revoliucija, ji taip 

pat sukels didžiulių pokyčių – tai skaitme-
ninė revoliucija. Štai jau 2004 metų gruo-
džio mėnesį Lietuvoje buvo daugiau kaip 
1 milijonas interneto vartotojų. Tuomet 
internete lankėsi daugiausia jaunesni ir 
labiau išsilavinę žmonės.

Po 9 metų, 2013-aisiais, apklausos duo-
menimis, internetu jau naudojosi daugiau 
kaip 2 milijonai Lietuvos gyventojų (apie 73 
proc. visų gyventojų). Interneto portaluose 
matyti ir vis didėjantis vyresnio amžiaus 
žmonių skaičius.

Skaitmeninė informacija tampa priei-
nama kiekvienam, todėl daugelis žmonių 
mano, jog pastaroji revoliucija nulems dau-
gybę pokyčių evangelizuojant bei ugdant 
Kristaus mokinius. Šiais laikais atsakymų į 

ROBERTAS PETERAITIS 

Kodėl  svarbu  skelbti  
Evangeliją  internetu?

savo dvasinius klausimus žmonės pirmiausia 
ieško internete.

Profesorė Brenda Brasher, knygos Give 
me that Online Religion (2001) autorė, teigia: 
Kompiuterių naudojimas religinei veiklai 
tinkle (...) ateinančiame amžiuje gali tapti 
dominuojančia religijos forma.

Čia prisideda ir toks veiksnys, kaip ano-
nimiškumas, dėl kurio žmonės internete 
jaučiasi saugūs, o tai jiems padeda atsiverti 
be baimės būti išjuoktiems ar apkaltintiems 
naivumu, padeda jiems nuoširdžiai kalbėtis 
ir užduoti rimtus klausimus.

Trys komunikacijos eros
Gutenbergui išradus spausdinimo presą, 

prasidėjo komunikacijos revoliucija, kuri 
išgyveno tris dideles eras:

1. Pirmoji, komunikacijos, pasitelkiant 
spaudą, era truko nuo 1455 m. iki maždaug 
1950 m. Šią erą galime apibūdinti tokiais 
žodžiais: Gutenbergas, mokymasis, Rene-
sansas, analitinis mąstymas.

2. Ši era pasibaigė ir maždaug po 500 
metų – apie 1950 m. įsitvirtinus radijo ir 
televizijos transliacijai, prasidėjo kita. Atėjo 
komunikacijos, pasitelkiant transliaciją, 
era. Ji truko maždaug nuo 1950 m. iki 2000 
m. Ją apibūdina tokie žodžiai, kaip radijas, 
televizija, vizualu, tiesiška (vienos krypties).

3. Išpopuliarėjus interneto vartojimui, 
maždaug apie 2000 m., atėjo trečioji – skait- 
meninės komunikacijos era. Ji tęsiasi iki 

šiol. Ją apibūdintų tokie žodžiai ir frazės: 
kompiuteriai, mobilieji telefonai, interneto 
svetainės, dviejų krypčių, netiesiška, visada 
prisijungę, vartotojas valdo.

Atkreipkite dėmesį, kaip keitėsi šių erų 
trukmė: 500 m. – > 50 m. – > 17+ metų! 
Galbūt jau greitai prasidės nauja komunika-
cijos era?! Pavyzdžiui, išplėstinės realybės?

Skaitmeninės komunikacijos 
ypatumai
Grįžkime prie skaitmeninės komunika-

cijos eros, kurioje dabar gyvename.
Noriu atkreipti dėmesį, kad skaitme-

ninės komunikacijos era nuo anksčiau 
egzistavusios transliacijos eros pirmiausia 
skiriasi ne savo plačiu pasiekiamumu (nes 
ji veikia beveik kiekvieną žmogų), o labiau 
„netiesiškumu“ ir „dvipusiu informacijos“ 
judėjimu.

„Netiesiškumas“ – kai situaciją valdo 
vartotojas. Jeigu vartotojui nepatiko jūsų 
svetainė – vienas kompiuterio pelės spragte-
lėjimas, ir jis jau kitoje. Užsukęs į populiarų 
Youtube interneto kanalą vartotojas pats 
renkasi, kokius vaizdo klipus nori žiūrėti 
dabar, patikusius gali žiūrėti vėliau, nuo 
vidurio, ar įsijungti tik jų pabaigą.

„Dviejų krypčių informacijos judėji-
mas“ – kai jau nesame vien tik informacijos 
gavėjai, bet ir patys ją kuriame, pavyzdžiui, 
įkeldami savo darytas nuotraukas ar vaizdo 
įrašus į feisbuką, visa tai komentuodami, 
bendraudami.

Robertas Peteraitis yra Vilniaus 
„Malonės“ baptistų bažnyčios diakonas, 
internetinės tarnystės „Ieškau Dievo“ 
koordinatorius

Žmonės internete 
jaučiasi saugūs, o tai 
jiems padeda atsiverti be 
baimės būti išjuoktiems 
ar apkaltintiems naivumu, 
padeda jiems nuoširdžiai 
kalbėtis ir užduoti rimtus 
klausimus.

„

“
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Tie du dalykai yra labai svarbūs ir 
skelbiant Evangeliją internetu, nes turime 
atsižvelgti į naujus žmonių lūkesčius. Jei-
gu juos ignoruosime, tuomet, kaip buvo 
sakyta, užteks tik vieno kompiuterio pelės 
spragtelėjimo ir prarasime galimybę su 
žmogumi bendrauti.

Prieinamos informacijos 
gausa 
Mąstant apie evangelizaciją internetu dar 

svarbu prisiminti, koks iš tiesų milžiniškas 
informacijos kiekis yra prieinamas kiekvie-
nam interneto vartotojui. Atskaitos taškas –  
1991 metų rugpjūčio 6 diena, kai britų fi-
zikas Timas Bernersas-Lee sukūrė pirmąją 
interneto svetainę. Nuo tada informacijos 
kiekis pradėjo augti pašėlusiu greičiu. 2004 
metais buvo sukurta 50 milijonų svetainių, 
2011 metais – jau daugiau kaip 340 milijonų, 
o 2015 metais – per 800 milijonų svetainių. 
Tai išties milžiniškas ir nuolat didėjantis 
informacijos kiekis. Jame, kaip ir sąvartyne, 
galima rasti daugybę naudingų dalykų, bet 
yra ir daug šiukšlių, neteisingos informaci-
jos, kuri tik supainioja vartotoją.

Didžiausia stoka
Taigi internetas yra kaip didžiulis in-

formacijos sąvartynas, kuriame galime 
rasti, ko tik norime. Tai sakau todėl, kad 
pabrėžčiau vieną dalyką – šiais laikais jau 
nebėra informacijos stokos. O ko stokojame 
dabar? Mes ir kiti žmonės, kurie galėtų 
padėti mums susivokti šiame informaci-
jos šiukšlyne, stokojame... laiko. Turbūt 
viena iš didžiausių dovanų, kurią galite 
padovanoti kitam žmogui, – tai jūsų laikas. 
Ypač jei esate tos srities, kuri žmogui rūpi, 

specialistas. Bet tai galioja ir nespecia-
listams – kai savo laiką, rūpestį ir meilę 
skiriate savo šeimos nariams arba kitiems 
savo artimiesiems, pagal Jėzaus artimo 
žmogaus apibrėžimą.

Būtent dėl to šioje eroje skaitmeninė 
komunikacija darosi panaši į gyvą ben-
dravimą su žmonėmis turgavietėje arba 
kavinėje. Čia darosi svarbu kurti ir išlaikyti 
santykius, jau vyksta diskusija, dialogas, kas 
buvo praktiškai neįmanoma naudojant vien 
tik radiją ar televiziją.

Ne seni dalykai ekrane, o 
kažkas naujo
Evangelizacija skaitmeninėje erdvėje 

nėra seni mūsų lankstinukai ekrane. Naujoji 
komunikacijos era mus kviečia labiau išnau-
doti naujas galimybes. Ši erdvė taip pat po 
truputį išstumia pamokslavimą, užleisdama 
vietą dialogui.

Norėdami, kad Evangelijos sklaida iš 
tiesų taptų prieinama žmonėms internete, 
turime stengtis atsižvelgti į šiuos dalykus. 
Internetinė tarnystė Ieškau Dievo bei visas 

Viena iš internetinės 
tarnystės Ieškau Dievo 
vertybių yra dėmesys 
ieškantiesiems. Mums 
svarbiausi yra ieškantys 
Dievo žmonės ir jų 
poreikiai.

„

“

Jesus.net judėjimas, kurio dalis esame, labai 
gerai suvokia, jog būtina ieškoti naujų būdų, 
kaip galime paskleisti Evangeliją internetu. 
Todėl mes, nors ir turime mums įprastas 
internetines svetaines, pabrėžiame asmeni-
nio bendravimo su e-sielovadininku svarbą, 
specialiai apmokome e-sielovadininkus, 
kaip bendrauti su šiuolaikiniu žmogumi 
internetinėje erdvėje, kaip jam efektyviai 
perteikti pačią svarbiausią Dievo žinią. Mūsų 
interneto svetainė ieskaudievo.lt yra tik ma-
toma ledkalnio viršūnė. Didesnioji tarnystės 
dalis slypi „po vandeniu“, yra nematoma, 
tačiau nepaprastai svarbi. Tai asmeninio 
bendravimo su žmogumi tarnystė, kurią 
atlieka e-sielovadininkai.

Internetas pakeitė žmones, 
sukūrė naujus lūkesčius
Internetas pakeitė žmones, sukūrė 

naujus lūkesčius. Dabar žmonės internete 
tikisi rasti tai, ko jiems reikia šiandien. Jie 
tikisi rasti informacijos jiems suprantama 
kalba, pateiktos jiems suprantamu būdu. 
Jie tikisi laisvės patys rinktis pažinimo 
kelią, nes tai jau suvokiama kaip duotybė. 
Jie nori kalbėtis su gyvu žmogumi, kuris 
jiems padėtų susivokti šiame „informa-
cijos sąvartyne“, kokiu šiais laikais tapo 
internetas.

Todėl mes rengiame internetinius kur-
sus, kur žmonės gali patys pasirinkti savo 
mokymosi tempą, gali bendrauti su gyvu 
žmogumi, kuris juos supras, užjaus, už juos 
pasimels.

Viena iš internetinės tarnystės Ieškau 
Dievo vertybių yra dėmesys ieškantie-
siems. Mums svarbiausi yra ieškantys 
Dievo žmonės ir jų poreikiai. Jeigu jie 
nesupranta mūsų krikščioniškojo žargo-
no, mes pasirengę jo atsisakyti ir kalbėtis 
jiems suprantama kalba. Jeigu jiems sunku 
skaityti ištisinio teksto „paklodes“, mes šį 
tekstą paruošime taip, kad būtų lengviau 
išlaikyti pašnekovo dėmesį, paįvairindami 
tekstą pridėsime vaizdinės medžiagos ir 
kitų įdomių nuorodų. Jei ieškantiems 
Dievo tiesos sunku suprasti sudėtingas 
teologines koncepcijas, mes pirmiau kal-
bėsime ne apie jas, o apie paprastesnius 
dalykus, kuriuos Biblija vadina Dievo 
žodžio pienu (1 Pt 2, 2). Tvirtas Dievo 
žodžio maistas taip pat yra geras dalykas, 
bet jį mes pasiūlysime labiau subrendu-
siems Dievo ieškotojams.
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„Be jokio mano paties 
nuopelno ar vertės“
M. Liuterio katekizmuose, greta 10 

Dievo įsakymų išaiškinimo Didžiajame 
katekizme, švytėte švyti ir atsakymai apie 
tikėjimą Mažajame. Trys dalys apie sukū-
rimą, išganymą ir pašventinimą sutampa 
su Apaštališko tikėjimo išpažinimo trimis 
dalimis apie Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią 
ir priklauso prie geriausių darbų, kuriuos 
kada nors yra sukūrusi teologo plunksna.

Pirmiausiai susipažinkime su teiginio 
„Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir 
žemės Sutvėrėją“ išaiškinimu:

Tikiu, kad Dievas yra mane sutvėręs 
kartu su visais tvariniais, davęs man kūną ir 
sielą, akis, ausis ir visus sąnarius, išmintį ir 
visus pojūčius ir ligi šiol mane išlaiko. Be to, 
drabužius ir apavą, valgį ir gėrimą, namus 
ir ūkį, žmoną ir vaikus, dirvą, gyvulius ir 
visokį turtą – visa, kas reikalinga kūnui ir 
gyvybei. Jis dosniai kasdien mane aprūpina, 
apgina nuo visokių pavojų, sergsti nuo viso 
pikto ir globoja. Ir tai Jis daro iš tikro tėviško 
gerumo ir gailestingumo, be jokio mano pa-
ties nuopelno ar vertės. Už visa tai aš turiu 
Jam dėkoti, Jį garbinti, Jam tarnauti bei būti 
paklusnus. Tai tikriausia tiesa.

Šiame ilgame sakinyje išaukštinamas 
Dievas kaip Kūrėjas, o tuo „išaukštinama“ 
ir patvirtinama visa kūrinija! Minimi tokie 
paprasti dalykai, kaip batai, namai, gyvuliai. 
Tuo siekiama išreikšti, kad ir kasdieniai 
dalykai yra geri bei Dievui patinkantys. 
Tai atsakas visiems platonistams ir žemiškų 
dalykų niekintojams. Juk žemiškasis pasau-
lis yra tas, kuriame gyvename ir veikiame, 
kuriame realizuojame krikščionišką etiką, 
išbandome savo tikėjimą bei paklusnumą. 
Šiuose sakiniuose „patiriame šio, baigti-
nio, pasaulio skonį“, išmokstame sveiko, 
biblinio šiapusybės suvokimo, – sako O. 
Bayeris. 

HOLGER LAHAYNE

Martyno  Liuterio  
katekizmų  išmintis  

(II  dalis)
Darbą bei kasdienį gyvenimą Re-

formacija išvedė iš menkinimo zonos ir 
reabilitavo. Užvis aiškiausiai tai pasireiš-
kė Nyderlanduose. Pavyzdžiui, čia XVII 
a. kasdienybės gyvenimo dalykai tampa 
meno vaizdavimo tema. Charlesas Tayloras 
knygoje Sources of the Self rašo: „Dėmesio 
kasdieniam gyvenimui šaknys glūdi žy-
dų-krikščioniškajame mąstyme; išskirtinis 
impulsas, pasiekęs jį moderniais laikais, 
visų pirma ateina iš  Reformacijos.“ Tuo 
laiku įvyksta ir kitų svarbių pasikeitimų: 
bažnyčia praranda savo kaip privilegijuotos 
tarpininkės statusą; dingsta specialiosios, 
šventesnėmis laikytos gyvenimo formos; 
visa krikščioniškoji būtis pagaliau susi-
jungia su kasdieniškuoju gyvenimu san-
tuokoje, šeimoje bei profesinėje veikloje. 
Sociologo Tayloro nuomone, reformatoriai 
čia „tik padarė radikalias išvadas iš senojo, 
jau kadais suformuluoto krikščioniškojo 
mokymo“.

Tačiau kad ir kaip būtų, šis pasaulis 
tebelieka puolęs pasaulis. Po nuopuolio visa 
kas egzistuoja nykimo ir mirties akivaizdoje. 
Heidelbergo katekizmo 27 klausime taip pat 
kalbama apie sausras, ligas bei skurdą. Šie 
pavojai, deja, neaplenkia ir tikinčių žmonių. 
Dėl to M. Liuteris taip išryškina ir pabrėžia 
Dievo apsaugą, gynybą ir visa ko išlaiky-
mą. Teologiškai tariant, išaukština Dievo 

Apvaizdą. Jos negalime pamiršti, nes Ji yra 
mums paguodos ir vilties šaltinis.

Bayeris nurodo pastabos „be jokio 
mano paties nuopelno ar vertės“ svarbą: 
„Ne vien tik išganymas, o jau ir sukūrimas 
yra trivienio Dievo gailestingumo darbas.“ 
Kūrinija egzistuoja ne pati savaime, o yra 
nepelnytai išlaikoma galingo ir gero Dievo. 
Evangelijos Dievas gailestingas pasirodo 
ne tik išganymo, bet ir pasaulio išlaikymo, 
išsaugojimo procese – Apvaizdoje. Tai ne 
gelbstinčioji, o vien tik bendroji malonė, iš 
kurios naudos semiasi ir netikintieji. Tad 
ir dėkoti Dievui turėtume ne vien tik už 
išgelbėjimą, bet ir už galėjimą gyventi šiame 
pasaulyje.

„Kad aš Jam tikrai tekčiau“
Apaštališkas tikėjimo išpažinimas dalyje 

apie Kristų pateikia trumpą mokymo apie 
Jėzaus Kristaus asmenį santrauką: kalba 
apie jo pradėjimą, gimimą, gyvenimą, mirtį, 
prisikėlimą, žengimą dangun bei laukiamą 
sugrįžimą. O Jo išganymo darbas tiesiogiai 
net neminimas. Bet M. Liuteris Mažojo 
katekizmo aiškinime po įžangos („tikra-
sis Dievas, […] tikras Žmogus“) susikon-
centruoja vien į Dievo Sūnaus išganomąjį 
veikimą. Tuo parodoma, kaip artimai yra 
susiję Kristaus asmuo ir veikla. Jėzus tik 
dėl to galėjo išganančiai veikti, kad buvo 
ir tebėra Dievas-žmogus, atėjęs į žemę tam 
tikrai užduočiai įgyvendinti.

M. Liuteris taip parodo, jog negali būti 
jokio abstraktaus ar neasmeniško Dievo 
pažinimo. Tą patį pastebi dar P. Melanch-
tonas 1521 metais veikale Loci communes. 
Štai ką reiškia pažinti Kristų: atpažinti Jo 
geradarystes, būtent Jo išganantį darbą, 
atliktą vardan mūsų. Tad ir reformatorius 
neatsitiktinai pagrindinį skyriaus sakinį 
suformuluoja tokį pabrėžtai asmenišką: 
„Tikiu, kad Jėzus Kristus […] yra mano 
Viešpats.“ Kaip Heidelbergo katekizmas 
pradžioje, taip M. Liuteris čia pabrėžia, kad 
Dievo išganančioji veikla pakeičia žmogaus 
priklausymą: tikintis žmogus tampa Kristaus 
nuosavybe („kad aš Jam tikrai tekčiau“). 
Priimti Jėzų savo Gelbėtoju sykiu reiškia 
ir tapti Jo nuosavybe bei pavaldžiu Jo au-
toritetui. Tai labai paguodžiantis dalykas, 
konstatuoja Heidelbergo katekizmas, bet 
sykiu ir uždedantis prievolę nusilenkti bei 
paklusti (M. Liuteris: „Jo valdomas gyven-
čiau Jo karalystėje ir Jam tarnaučiau“).

Bet pro akis nereikėtų praleisti vieno 
svarbaus dalyko, kad reformatorius šiame 
ir kitame skyriuje kalba apie „prapuolusį ir 

Juk žemiškasis pasaulis 
yra tas, kuriame 
gyvename ir veikiame, 
kuriame realizuojame 
krikščionišką etiką, 
išbandome savo tikėjimą 
bei paklusnumą. 

„

“
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pasmerktą žmogų“ ir piešia labai realistišką 
žmogaus paveikslą. Neišganytas žmogus 
pats iš šios padėties išsilaisvinti negali, nes 
yra „velnio galybėje“. Veikale Apie nelaisvą 
valią M. Liuteris panaudoja jojimo įvaizdį: 
ant žmogaus joja arba Dievas, arba šėto-
nas, „ir ne žmogaus valioje raitelį nuėjus 
pasirinkti ar kokiu nors būdu įgyti; patys 
raiteliai tarpusavyje kaunasi, idant jį įgytų 
bei sau turėtų“. Taip labiau pabrėžiamas 
ne tiek žmogaus pasyvumas, kiek Dievo 
aktyvumas. Išganymas – tai galingas paties 
Dievo veikimas.

„Tikiu, kad aš … negaliu… 
tikėti“
Pereikime prie trečiosios Apaštališko 

tikėjimo išpažinimo dalies („Tikiu (į) Šven-
tąją Dvasią, šventąją visuotinę krikščionių 
Bažnyčią…“), kurią reformatorius šitaip 
paaiškina:

Tikiu, kad aš savo paties protu ir jėgomis 
negaliu į savo Viešpatį Jėzų Kristų tikėti, nei 
prie Jo artintis, bet Šventoji Dvasia mane 
per Evangeliją pašaukė, savo dovanomis 
apšvietė, tikru tikėjimu pašventė ir išlaikė, 
taip kaip Ji visą žemės krikščioniją pašau-
kia, surenka, apšviečia, pašventina ir tikru 
vieningu tikėjimu Jėzuje Kristuje išlaiko. 
Šiame krikščionių Surinkime Ji man ir visiems 
tikintiesiems kasdien maloniai atleidžia nuo-
dėmes ir Paskutiniojo teismo dieną mane su 
visais mirusiaisiais prikels ir man bei visiems 
Kristų tikintiems duos amžinąjį gyvenimą. 
Tai tikriausia tiesa.

Jeigu pirmąją paaiškinimo dalį su-
trauktume į vieną trumpą sakinį, tai jis 
būtų paradoksalus, bet perdėm bibliškas: 
„Tikiu, kad […] negaliu […] tikėti“ – pa-
našiai kaip Mk 9, 24 („Tikiu! Padėk mano 
netikėjimui!“). Būtent čia pasirodo visas  
M. Liuterio teologijos genialumas, kadan-
gi jis vienu sakiniu nepaprastai teisingai 
išreiškia patį svarbiausią dalyką. Kaip jau 
matėme, tik tikėjimas gali išpildyti pirmąjį iš 
10 Dievo įsakymų, o tuo pačiu ir juos visus. 
Tačiau tai nedaro reikalo paprastesnio! Kaip 
tik priešingai. Maištaujantis žmogus pats 
gal ir atliktų vieną kitą išorinį paklusnumo 
veiksmą, bet nuoširdžiai pritarti Dievui, 
Jį iš visos širdies mylėti, Juo pasitikėti nei 
nori, nei gali.

Didžiajame katekizme šiuo atžvilgiu  
M. Liuteris aptaria perskyrą tarp Įstatymo ir 
Evangelijos: „Iš to dabar matai, kad tikėjimo 
išpažinimas yra visiškai kitoks mokymas, 
negu dešimt įsakymų, nes šie moko, ką 
mes privalome daryti, o anas pasako, ką 

Dievas mums daro ir duoda.“ Įstatymas 
„dar nepadaro krikščionimi; Dievo rūs-
tybė ir nemalonė vis dar lieka virš mūsų, 
nes mes negalime įvykdyti to, ko Dievas iš 
mūsų reikalauja“. Bet Evangelija „neša mums 
tikrą malonę, padaro mus dievobaimingus 
ir malonius Dievui. Mat per šį pažinimą 
mes pamilstame visus Dievo įsakymus ir 
norime jų laikytis […].“

Įdomu stebėti, kaip skyriai apie an-
trą teiginį („Apie atpirkimą“) ir šį, trečią 
(„Apie pašventinimą“), tarpusavyje dar-
niai susiję. Antrame skyriuje sužinome, 
kad Kristus įgyja sau nuosavybe tikintį 
žmogų, bet kaip tai padaro, nepasakoma. 
Tad visiškai teisingai žmogaus atsaką M. 
Liuteris priskiria Šventajai Dvasiai ir apie 
jį išdėsto trečiame skyriuje. Mat kitaip 
žmogų visuomet kutena pagunda tikėjimo 
nuopelną prisiskirti sau. O dabar refor-
matorius sako, kad Dvasia yra toji, kuri 
veiksmingai pašaukia, apšviečia, pašventina 
ir išlaiko. Nėra ir jokio prieštaravimo tarp 
tapimo tikinčiu ir išsilaikymo tikėjime. Nes 
Dvasia, kuri į tikėjimą pašaukia, yra ir ta, 
kuri į šventėjimą veda bei tikėjime išlaiko.

„Jis atvėrė giliausią savo 
tėviškos širdies bedugnę“
M. Liuteriui labai puikiai pavyko at-

skleisti krikščionių tikėjimo trejybinį cha-
rakterį. Didžiojo katekizmo antros dalies 
(„Apie tikėjimo išpažinimą“) įvade jis rašo:

[Apaštalų] tikėjimo išpažinimas iki šiol 
buvo skirstomas į dvylika artikulų […]. Bet 
kad būtų galima kiek įmanoma lengviau ir 
paprasčiau suvokti, kaip jis turi būti aiški-
nimas vaikams, visą tikėjimo išpažinimą 
trumpai sutrauksime į tris pagrindinius 
artikulus pagal tris dievybės asmenis, į ku-
riuos nukreipta visa, ką mes tikime, taigi kad 
pirmas artikulas apie Dievą Tėvą paaiškintų 
Kūrimą, antras apie Sūnų – išganymą, o 
trečias apie Šventąją Dvasią – pašventini-
mą. Tarsi tikėjimas trumpiausiu būdu būtų 
sutalpintas į tiek žodžių: ‘Tikiu į Dievą Tėvą, 
kuris mane sukūrė, tikiu į Dievą Sūnų, kuris 
mane išganė; tikiu į Šventąją Dvasią, kuri 
mane padaro šventą’.“

Trejybės asmenų pažinimas tarpusavyje 
susijęs. Toliau Didžiajame katekizme skaito-
me: „Tėvo palankumą ir malonę“ pažįstame 
tik per Kristų, kuris „yra tėviškos širdies 
veidrodis“. Be Jo ir Jo veikimo regime vien 
„rūstų ir baisų teisėją“. O Kristus pažįsta-
mas tik per Šventąją Dvasią: „apie Kristų 
nežinotume nieko, jei nebūtų atskleidusi 
Šventoji Dvasia.“ Dėl to tikėjimo išpažinimo 
aiškinimo pabaigoje M. Liuteris pateikia 
tokį apibendrinimą:

Štai tau visa Dievo esmė, valia ir vei-
kimas, kuo puikiausiai nusakyti visiškai 
trumpais, tačiau turiningais žodžiais, ku-
riuose glūdi visa mūsų išmintis, viršijanti ir 
pranokstanti visų žmonių išmintį, suvokimą 
ir protą. Mat visas pasaulis, nors ir labai 
uoliai siekęs suvokti, kas gi yra Dievas ir ką 
Jis galvoja bei daro, nė vieno iš tų dalykų 
niekuomet neįstengė sužinoti. O čia tu turi 
viso to apsčiai, nes čia, trijuose [tikėjimo 
išpažinimo] artikuluose, Jis pats atidengė ir 
atvėrė giliausią savo tėviškos širdies bedugnę 
ir gryniausią neapsakomą meilę.

Nuolankumo mokykla
Reformatoriai stebėtinai vertino kate-

kizmus. Cituotame laiške J. Kalvinas teigia: 
„Dievo Bažnyčia niekada neatsilaikys, jeigu 
neturės katekizmo; nes šis prilygsta sėklai, 
kuri užkerta kelią visam pasėliui sunykti…“ 
M. Liuteris Užstalės pokalbiuose aiškina: 
„Katekizmas – tobuliausias mokymas, todėl 
jis privalo būti nuolat skelbiamas; tai aš pats 
ir darau, sakydamas pamokslus. Norėčiau, 
kad jis būtų skelbiamas kasdien…“

Bet pabaigoje reikia dar kartą pabrėžti, 
kad reformatoriai katekizmų nelaikė vien tik 
bažnyčių narių, t. y. pasauliečių, ugdymo ins-
trumentais. Tiesa, katekizmai turi šviesti „visą 
tautą“ (Kalvinas), tačiau nereikia pamiršti, 
kad dvasininkai taip pat yra tos bažnytinės 

Nukelta į 32 p.
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

VILNIAUS   KRAŠTE
VIL NIU JE  – Bitėnų  g. 2C  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.

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

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. 
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tautos dalis. Jie nebeformuoja atskiro luomo kaip iki Reformacijos. 
Pastoriai, kunigai ir kiti Žodžio tarnai nėra iš savęs dvasingesni ar 
artimesni Dievui. Jiems patiems reikalingas paprastas katekizmo 
mokymas – lygiai taip pat kaip ir eiliniams bažnyčios nariams.

M. Liuteris ypač gerai suprato, kad dvasininkai grumiasi su 
pagunda išpuikti ir tuo atsitolinti nuo tikėjimo brolių ir seserų. 
„Prakeiktas tebūnie tas pamokslininkas, kuris Bažnyčioje, siekdamas 
sau garbės, švaistosi skambiomis frazėmis“, perteikiama reforma-
toriaus mintis Užstalės pokalbiuose. Jis peikia garbės trokštančius 
teologus, kurie tuo „paniekina ir Kristų“ ir kurie „greitai numiršta 
ir supūva“. Puikybė ir „garbėtroška daro žalą“ jiems ir jų tarnystei. 
„Labiausiai nekenčiu tų, kurie pamokslais kreipiasi į klausytojus iš 
‘geresniųjų sluoksnių’, o pamiršta paprastus žmones“ (p. 349–360).

Anot Liuterio, puiki priemonė, apsauganti nuo šio pavojaus, 
yra būtent ‘paprastas’ katekizmo mokymas. Didžiojo katekizmo 

pratarmėje, kaip jau matėme, jis kritikuoja aroganciją („didelis 
mokytumas“) ir tuos, kurie „tarsi tik dėl savo pilvo būtų kunigai“, 
t. y. jų „tinginystę“. Prie to „prisideda begėdiška ir slapta, nelemta 
pasitikėjimo savimi bei nuobodulio epidemija, nes daugelis mano, 
kad katekizmas esąs prastas, menkas mokslas, kurį, kartą per-
skaitę, jie tuojau išmoksta, knygą numeta į kampą ir tarsi gėdijasi 
daugiau ją skaityti“.

„Aš irgi esu daktaras, – atrėžia Liuteris, – ir „vis dėlto aš el-
giuosi kaip vaikas, mokomas katekizmo, ir skaitau bei kalbu žodį 
po žodžio rytais bei turėdamas laiko Dešimt įsakymų, tikėjimo 
išpažinimą, ‘Tėve mūsų’, psalmes ir t. t.“ Pratarmės gale jis dar 
sykį prašo „visų krikščionių, ypač kunigų ir pamokslininkų, kad 
nenorėtų per anksti tapti daktarais ir nemanytų jau viską žiną…, 
o kasdien mokytųsi katekizmo ir nuolat jį įsisąmonintų, taipogi 
rūpestingai ir apdairiai saugotųsi tokio pasitikėjimo savimi ar 
pasipūtimo nuodingo užkrato…“ 

Visi tikintieji Senajame ir Naujajame Testamentuose raginami 
siekti nuolankumo dorybės. Ji yra ypač reikalinga dvasinės tarnys-
tės vyresniesiems. Bažnyčios lyderiai turi pasižymėti nuolankia 
dvasia ir gebėjimu nusižeminti (žr., pvz., Sk 12, 3; Mk 10, 42–44; 
Mt 20, 25–28; Jn 13, 1–17; Ef 4, 11–16; 1 Pt 5, 2–3). Paskata vėl ir 
vėl studijuoti katekizmus bei grįžti prie paprastų Evangelijos tiesų 
gali apsaugoti bažnyčių profesionalus nuo mokytumo puikybės ir 
akademinių titulų adoracijos. Daktaras ir teologijos profesorius 
Martynas Liuteris dėl to ir yra išmintingas, kad tą labai gerai suvokė.

www.reformacija500.lt

Martyno  Liuterio  
katekizmų  

išmintis  (II  dalis)
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