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į  žemę  

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo 
motina Marija buvo susižadėjusi su Juoza-
pu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji 
tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras 
Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas 
daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleis-
ti. Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pa-
sirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juo-
zapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į 
namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius 
yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys Sūnų, Nukelta į 2 p.

kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės 
savo tautą iš jos nuodėmių.“ Visa tai įvyko, 
kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasaky-
ta per pranašą: „Štai mergelė pradės įsčiose 
ir pagimdys Sūnų, ir Jį pavadins Emanueliu“, 
tai reiškia: „Dievas su mumis.“ Atsikėlęs Juo-
zapas padarė taip, kaip Viešpaties angelas 
jam įsakė, ir parsivedė žmoną pas save. Jam 
negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, 
kurį jis pavadino Jėzumi (Mt 1, 18–25).
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Dangus  atėjo  
į  žemę  

Ką reiškia šis evangelisto Mato užrašytas 
pasakojimas? Istorija apie nekaltą prasidėji-
mą daugeliui žmonių sukelia šypseną ar net 
juoką. Ji laikoma pramanu, pasakojimu apie 
apgautą vyrą, lyg Juozapas būtų silpnapro-
tis. Nieko panašaus. Angelo pasirodymas 
sapne buvo toks įspūdingas, kad mes apie jį 
skaitome po dviejų tūkstančių metų.

Tačiau kodėl tai turėjo įvykti? Kodėl 
toks Jėzaus gimimas yra vienintelė žmonių 
viltis?

Norint pamatyti Kristaus gimimo pras-
mę, tenka nors trumpai pažvelgti į mūsų 
kilmę, pabandyti atsakyti į klausimą, kas 
esame.

Šventajame Rašte skaitome – Dievas, 
visa ko Kūrėjas, sukūrė žmogų, vyrą ir mo-
terį, pagal savo atvaizdą. Tai nuostabu. Mes 
prasidėjome švento, teisingo, mylinčio, išti-
kimo Dievo mintyse. Apaštalas Jonas mums 
liudija: Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios 
tamsybės. <...> Dievas yra meilė (1 Jn 1, 5; 
4, 8). Mes prasidėjome ten, kur nėra jokios 
tamsos, jokio žeminimo, jokios pagiežos, 
jokio melo.

Kas nutiko, kad prasidėję amžinoje 
šviesoje ir meilėje tapome pilni nedorybės?

Praeities tekstai sako, jog pačioje žmoni-
jos istorijos pradžioje įvyko baisi tragedija –  
mūsų protėviai paniekino savo Kūrėją ir 
nuo Jo nusisuko. Jie patikėjo melagingomis 
idėjomis, kad paklusdami Kūrėjui niekada 

nebus laimingi, ir kad patys, be Kūrėjo daly-
vavimo, gali tvarkyti savo gyvenimą. Įvyko 
labai skausmingas išsiskyrimas. Protėviai ne-
prisiėmė atsakomybės už savo poelgį. Vyras 
kaltino Dievą ir moterį, moteris – apgaviką. 
Nuskambėjo Kūrėjo ištarmė. Moteriai Jis 
tarė: „Aš padauginsiu tavo nėštumo vargus 
ir su skausmu tu gimdysi vaikus; tave trauks 
prie tavo vyro, o jis tau viešpataus“. O Adomui 
Jis tarė: „Kadangi tu paklausei savo žmonos 
ir valgei nuo medžio, apie kurį tau buvau 
įsakęs: ‘Nevalgyk nuo jo’, – prakeikta bus 
žemė dėl tavęs! Vargdamas turėsi maitintis 
iš jos visą savo gyvenimą. Erškėčius ir usnis 
ji augins tau, ir tu valgysi lauko augalus. 
Valgysi prakaitu uždirbtą duoną, kol sugrįši į 
žemę, iš kurios esi paimtas. Esi dulkė ir dulke 
vėl pavirsi“ (Pr 3, 16–19).

Gyvenimas rojuje baigėsi. Pirmieji žmo-
nės buvo iš jo išvaryti. Žemė tapo ašarų 
pakalne, kurioje mus pasiekė tik migloti kaž-
kada buvusio aukso amžiaus prisiminimai.

Pasirinkdami nepaklusti Kūrėjui, protė-
viai atskyrė save nuo meilės, tiesos ir gyvybės 
šaltinio. Vienintelė viltis mirties šešėlio 
žemėje liko Kūrėjo pažadas, kad vieną dieną 
gims žmogaus sūnus, kuris išvaduos Adomo 
vaikus iš melo pančių. 

Nuo tų neatmenamų laikų mes, žmo-
nės, nebesuprantame, kas esame, iš kur 
atsiradome ir kur einame. Susigalvojame 
įvairiausių istorijų, siekdami patys save 
įtikinti, jog nesame puolę ir praradę nuos-
tabius namus. Šventajame Rašte skaitome, 
kad Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą 
ir pavidalą, bet dažniausiai nesusimąstome, 
ką tai reiškia. Dauguma iš mūsų visą sukū-
rimo istoriją vertiname kaip mitą, iškreiptai 
atspindintį tikrovę. 

Deklaruojame meilę, brolybę, lygybę 
ir patys iš to šaipomės, nes be gyvybės šal-
tinio šie puikūs žodžiai lieka kaip negyvos 
gėlės. Labai norėtųsi tų nuostabių dalykų, 
bet praeitis rodo, kad net garsiausiai apie 
juos kalbantys ir žadantys rojų žemėje ga-

liausiai nuvildavo savo pasekėjus. Norėti 
gero sugebame, bet pradėję daryti – nu-
klystame. Atrodo, dar vienas žingsnis, ir 
tobulo gyvenimo svajonė išsipildys. Tačiau 
turėtos viltys eilinį kartą sudūžta. Aptinkame 
save tarsi užburtame rate, iš kurio niekaip 
negalime išeiti.

Reikia praeityje pažadėto Žmogaus 
Sūnaus, galinčio mus išvaduoti iš to užburto 
rato. Koks turėtų būti mūsų gelbėtojas? 

Visų pirma neapsigavęs ir nenusikaltęs. 
Kai kuo nors tikime, galvojame, kad tai, 
kuo tikime, yra tiesa. Įtikėtas melas tampa 
mūsų savasties dalimi. O kai visi tiki melu, 
išvaduoti gali tik neapsigavęs. Iš kur tokį 
paimti, jeigu mes visi esame kaip klaidžio-
jančios avys? Jau gilioje senovėje išmintingi 
žmonės kėlė klausimą: Kas gali iš netyro 
padaryti tyrą? (Job 14, 4).

Tačiau Kūrėjas neatsižadėjo sumanymo 
sukurti mus pagal savo atvaizdą ir nepamir-
šo protėviams duoto pažado. Išpildyti tai, 
ką pažadėjo, nebuvo paprasta. Galvodami 
apie Kūrėją esame linkę daug ką nepagrįstai 
supaprastinti, samprotaudami: jeigu Jis 
visagalis, tai Jam viskas turėtų būti lengva. 

Kūrėjas suteikė mums gebėjimus mąs-
tyti, jausti, siekti ir davė laisvę rinktis. Jis 
neatšaukia savo dovanų ir kartą suteiktos 
teisės nepanaikina. Todėl išvesti mus iš už-
burto rato Jis gali tik tuomet, kai mes Jam 
atidarome duris į savo autonomijos pasaulį.

Turėjo gimti moteris, kuri patikėtų 
nebūtu dalyku – prasidėjimu iš Švento-
sios Dvasios. Šiandien, kai yra surogatinės 
motinos, ne taip jau sudėtinga patikėti, kad 
mus sukūręs Dievas gali pats į moters įsčias 
įsodinti žmogaus gemalą. Jeigu mes gali-
me tai padaryti, tai tuo labiau Jis. Bet anais 

Kūrėjas neatsižadėjo 
sumanymo sukurti mus 
pagal savo atvaizdą ir 
nepamiršo protėviams 
duoto pažado. 

„

“

Pasirinkdami nepaklusti 
Kūrėjui, protėviai atskyrė 
save nuo meilės, tiesos 
ir gyvybės šaltinio. 
Vienintelė viltis mirties 
šešėlio žemėje liko Kūrėjo 
pažadas, kad vieną dieną 
gims žmogaus sūnus, 
kuris išvaduos Adomo 
vaikus iš melo pančių. 

„

“

Gabrielius Lukošius yra Bendrijos 
„Tikėjimo žodis“ vadovas, Kauno 
bažnyčios pastorius

Atkelta iš 1 p.
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laikais patikėti tokiu dalyku buvo kažkas 
neįsivaizduojamo. Ne mitologija, bet tikras 
įvykis kasdieniame Izraelio tautos gyveni-
me, kur palaidumui pasidavusios moterys 
buvo užmušamos akmenimis. Moteris be 
vyro negalėjo normaliai auginti savo vai-
ko. Jeigu ji, pastojusi ne santuokoje, išliktų 
gyva ir pagimdytų, jos vaikas visą gyvenimą 
būtų lydymas žeminančios paniekos. Todėl 
Marijos sužadėtinis turėjo būti dievotas 
žmogus, jautrus ir atviras savo Kūrėjui. Kas 
patikėtų savo sužadėtinės pasakojimu, kad 
ji pradėjo iš Šventosios Dvasios? Nepatikėjo 
ir Juozapas, tačiau Dievo siųstam angelui 
aplankius sapne, jis nepaniekino Kūrėjo 
pasiuntinio.

Tik pagalvokime, pro kokias savanau-
diškumo užtvaras Viešpats turėjo brautis, 
kad įeitų į mūsų pasaulį ir galėtų išvaduo-
ti mus iš nesibaigiančio paklydimo. Juk 
žmonės, paklusdami šio pasaulio dvasiai, 
priešinasi savo Kūrėjui visais įmanomais 
būdais.

Gimė kūdikis, išoriškai niekuo nesiski-
riantis nuo visų kitų. Jame tik nebuvo to, 
kas mums visiems trukdo pasitikėti savo 
Kūrėju, ir Jis nenorėjo sėstis į Dievo vietą. 
Juozapas, pagal angelo nurodymą, Jam davė 

vardą Jėzus. Apaštalas Paulius nusakė Jėzaus 
kitoniškumą jau po Jo mirties ir prisikėlimo 
rašydamas Filipų miesto tikintiesiems: Jis 
esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs 
savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir 
esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išore 
tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas 
paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties 
(Fil 2, 6–8).

Galima būtų manyti, kad Jėzus gimė 
šioje žemėje, ir jau gana, jau atėjo išvaduo-
siantis mus iš blogio pinklių. Jis sugrąžins 
apsigavusius į paklusnumą tiesai. 

Tačiau teisingas Kūrėjas negali palikti 
nusikaltimo nenubausto. Jeigu Jis teisingai 
įvertino, kad nuodėmės alga yra mirtis, tai 
nebegali elgtis kitaip. Teisingumas turi būti 
įvykdytas. Nusidėjėlis privalo mirti. Kokiu 

Išvesti mus iš užburto rato 
Dievas gali tik tuomet, kai 
mes Jam atidarome duris į 
savo autonomijos pasaulį.

„

“

būdu nusidėjusius žmones sugrąžinti į pra-
rastą gyvenimą?

Nebent nekaltas žmogus prisiimtų nu-
sikaltusiojo bausmę. Nebent pats Kūrėjas 
ateitų ir sau pasiimtų mūsų kaltę.

Tai, kas neįmanoma žmonėms, įma-
noma Dievui, kuris taip mus pamilo, jog 
atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris Jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą (Jn 3, 16).

Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio 
sutvėrimą, o apreikštas šiais paskutiniais 
laikais jums, per Jį įtikėjusiems Dievą, kuris 
prikėlė Jį iš numirusių ir suteikė Jam šlovę, 
kad jūs tikėtumėte ir viltumėtės Dievu. 

Jis „nepadarė nuodėmės, ir Jo lūpose 
nerasta klastos“. Šmeižiamas neatsakė tuo 
pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė 
save Tam, kuris teisia teisingai. Jis pats savo 
kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad 
mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. „Jo 
žaizdomis jūs buvote išgydyti.“ Jūs buvote 
tarsi klaidžiojančios avys, o dabar sugrįžote 
pas savo sielų Ganytoją ir Sargą (1 Pt 1, 
20–21; 2, 22–25).

Jo vardas Emanuelis – Dievas su mu-
mis.

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



Nr. 12  (466)  2017 m.  gruodžio  9  d.4          Pastoriaus  žodis

Šiame straipsnyje noriu pasidalinti įžval-
gomis iš Šventojo Rašto apie vieną žmonių 
tarpusavio santykių aspektą – teisingumą, t. 
y. apie tai, kokiais būdais žmonės sprendžia 
konfliktines situacijas. Jeigu vienu žvilgsniu 
aprėptume visą Biblijoje atspindimą žmo-
nijos istoriją, galėtume išskirti tris skirtin-
gus, aiškiai į akis krentančius šio fenomeno 
lygmenis. 

Pirmasis trumpu, tačiau ryškiu štrichu 
įrėžiamas pirmose dviejose Pradžios knygos 
istorijose: Kaino ir Abelio konfliktas kilo 
vienam iš brolių supykus ant Dievo ir, grei-
čiausiai, apimtam pavydo dėl kito „sėkmės“. 
Istorijos aprašymas neduoda pagrindo Abelį 
laikyti bent iš dalies kaltu dėl susiklosčiusių 
įvykių, tad čia verdiktą, kaip spręsti išryš-
kėjusį, anot Kaino, „neteisingumą“ (Abelis 
palaiminamas, o Kainas – ne), priima vienas, 
Kainas. Ir tas sprendimas – nužudyti brolį. 

Antrasis teisingumo fenomeno etapas 
žmonijoje užgimsta tomis dienomis, kai se-
novės hebrajų tauta gauna Įstatymą. Šiojo 
išplėtotame variante randame Dievo įsakymą 
iškilus konfliktinėms situacijoms nebesielgti, 
kaip buvo įprasta visai puolusiai žmonijai. Nuo 
Senosios Sandoros sudarymo dienų ši tauta, o 
vėliau, Dievo sumanymu, ir visos kitos, mokosi 
spręsti konfliktines situacijas be įniršio, blaiviu 
protu: nešališkai bei aiškiai apskaičiuoti pada-
rytą žalą, išaiškinti tikrąjį kaltininką ir nustatyti 
žalai tolygų atlygį. Šis teisingumo variantas 
ilgainiui įgauna gerai žinomą pavadinimą – 
„akis už akį, dantis už dantį“. 

Prabėgus beveik keliems tūkstantme-
čiams žydų tautoje suskamba Dievo žodis, 
užbaigiantis Jo planą sugrąžinti žmogų į am-
žinąją šlovę, – Kristus kviečia elgtis visiškai 
kitaip, nei moko Įstatymo raidė: Jūs girdėjote, 
jog buvo pasakyta „akis už akį ir dantis už 
dantį“, o Aš jums sakau – neatsiimkite, neker-
šykite, atiduokite, nesipriešinkite. Tai trečiasis 
galimas santykių krizės sprendimo būdas.

Jeigu pabandytume trumpai apibūdinti 
šiuos tris lygmenis, tai pirmąjį nedvejodami 
galėtume įvardyti kaip velnišką, juk pasta-
rasis „atėjo vogti, žudyti ir pražudyti“. Taip, 
jis pavogė žmogaus širdį, nužudė ir veda jį 
amžinon pražūtin. Tik jis įkvepia žmoguje 
pragarišką ir nenumaldomą keršto troškimą. 

Antrasis lygmuo apeliuoja į žmogaus 
protą ir valią – prieš vykdydamas teisingumą 

besitvarkančios šioje srityje šalys pripažintų ir 
skaitytųsi su žmogiškuoju teisingumu.

O kaip yra su trečiuoju teisingumo tipu? 
Kadangi krikščionių bažnyčia teigia skelbian-
ti ir besilaikanti Kristaus mokymo, tai šis 
tarpusavio santykių krizės sprendimo būdas 
turėtų būti suvokiamas ir skelbiamas, jo 
turėtų būti mokoma Jėzaus sekėjų bendruo-
menėse. Tačiau paradoksas – tokio požiūrio 
šiais laikais tesilaiko vos keletas nežymių ir 
palyginti negausių Bažnyčios atšakų, apie ku-
rias visos didžiosios ir visuomenėje šiandien 
tvirtai įsišaknijusios denominacijos nenori 
net kalbėti (mat šitokį anų nusistatymą laiko 
net pasibjaurėtinu). Kaip tai galėtų būti, t. 
y. kas nutiko, kad aiškią ir nedviprasmišką 
Jėzaus nuostatą elgtis radikaliai priešingai, 
nei mokė Įstatymo raidė, šiuolaikinė krikš-
čionybė beveik visiškai ignoruoja?

Ankstyvoji krikščionybė
Visų pirma pastebėkime, jog evangelijo-

se nerasime nė menkiausios Jėzaus užuomi-
nos, kuri galėtų būti pretekstas konfliktinėje 
situacijoje (kad ir kokia ji būtų) Jo sekėjams 
naudoti fizinę jėgą, priešinantis piktavališ-
kai nusiteikusiems žmonėms. Pats Viešpats 
niekur nesinaudoja tokiais metodais, bet, pa-
siduodamas išniekinimui ir nukryžiavimui, 
parodo pavyzdį ir kitais savo pamokymais 
įtvirtina Kalno pamokslo dalį nesipriešinti 
piktiesiems (Jo „pasižymėjimas“ šventykloje, 
rimbu išvartant stalus, buvo vienkartinis ir 
neduoda progos manyti, jog šio įvykio metu 
žmonės kaip nors fiziškai nukentėjo. Be to, 
niekad ir jokia panašia forma pirmieji Jo 
mokiniai neatkartojo to nei praktiškai, nei 
teoriškai.). Be to, atkreipkime dėmesį, kad 
Jėzaus kūno dienomis žydų tauta kentė jau 
beveik šimtmečio pažeminimą – buvo už-
kariauti svetimšalių ir degė troškimu iš šios 
priespaudos ir pažeminimo išsivaduoti, bet 
Mesijas nė žodeliu neužsiminė apie pareigą 
protėvių žemei, tėvynės vadavimą, priešų 
išvijimą, nei Jam būnant su jais, nei Jam 
prisikėlus, tuo nuvildamas net kai kuriuos 
artimiausius savo mokinius. 

Jėzaus Kristaus apaštalų mokyme baž-
nyčioms taip pat nerasime nė menkiausios 
užuominos apie jėgos ar, juo labiau, ginklo 
naudojimą. Garsioji vieta iš Laiško romie-
čiams apie pasaulietinę valdžią, kuri vyk-
dydama teisingumą visuomenėje naudoja 
kalaviją, ankstyvosios bažnyčios nedvipras-
miškai buvo suvokiama kaip šiam pasauliui 
tebepriklausančiųjų apibūdinimas, kad pri-
klausantys Dangaus karalystei nesmerktų ir 
neniekintų anų bei suvoktų, jog jiems tokiai 
tvarkai paklusti ir ją pripažinti reikia, nes 
šio pasaulio bendruomenė neturi kitokių 
instrumentų savo sugedimui suvaldyti.

Tai, kad pati bažnyčia (Viešpaties ti-
kintieji) nenaudojo fizinės jėgos konflik-

Apie 
teisingumą

susilaikyk, pasverk, apskaičiuok ir patikėk 
tai nešališkam teisėjui. Šitoks teisingumas 
yra grynai žmogiškas, nes yra logiškai paaiš-
kinamas ir suvokiamas kiekvienam sveiko 
proto žmogui. O ir skelbė jį, ir iki šių dienų 
saugo bei puoselėja žmogus.

O kaip bus su trečiuoju? Juk jis skamba ab-
surdiškai, beprasmiškai, kvailai... Jis tegali būti 
dieviškas, mat ir paskelbė jį pats Dievas, tapęs 
žmogumi. Jis kvietė elgtis ne pagal žmones, 
bet pagal Dievą: Būkite tobuli, kaip yra tobulas 
jūsų Dangiškasis Tėvas, kuris siunčia lietų ant 
teisių ir neteisių. Visas Jėzaus mokslas yra at-
baigtas mūsų Tėvo paveikslas, kad kiekvienas į 
jį įsižiūrintis atpažintų kelią į dangiškąją šlovę. 

Kas klauso melo, panašėja į jo tėvą vel-
nią, kas vykdo įstatymo raidę, elgiasi grynai 
žmogiškai, o kas išdrįsta pasitikėti Kristumi, 
jame ima ryškėti naujas kūrinys, sukurtas 
pagal Jo atvaizdą.

Šiuolaikinė visuomenė
Per teisingumo prizmę žvilgtelėkime į 

šių dienų Vakarų civilizacijos žmonių ben-
druomenę. Tam tikra dalis žmonių joje, kilus 
konfliktui, vis dar remiasi pirmuoju konfliktų 
sprendimo būdu. Taip elgiasi vadinamojo 
nusikaltėlių pasaulio atstovai. Čia vienintelis 
pageidautinas atlygis tariamai ar iš tikrųjų dau-
giau ar mažiau prasikaltusiam žmogui yra jo 
pašalinimas, t. y. nužudymas. Šios kategorijos 
žmonės apie tokį teisingumą kalba, jo moko, 
jam skatina savo bendrus ir tokio tikisi sulaukti 
iš savo priešų. Šiaip jau šiuolaikinis žmogus 
tokiu teisingumu bjaurisi, nuoširdžiai pikti-
nasi, o juo besivadovaujančius siekia patraukti 
atsakomybėn pagal žmogišką teisingumą.

Taip, didžioji dauguma šiuolaikinės vi-
suomenės narių sąmoningai ar ne visai, ta-
čiau paklūsta antrajam teisingumo tipui, jam 
pritaria ir jį palaiko. Jie laiko tokį teisingumą 
vieninteliu logišku, suprantamu ir priimti-
nu teisingumu. Šio teisingumo principus jie 
skiepija savo palikuonims, moko jų universi-
tetuose, įtvirtina Konstitucijoje ir įstatymuose, 
palaiko, juos saugo ir gina įvairios specialiosios 
jėgos struktūros. Žvelgiant dar plačiau, galima 
matyti, kaip šalys, kurios tvirtai laikosi tokio 
požiūrio, įvairiais būdais siekia, kad ir kitaip 

Romanas Semaška yra Tauragės ir 
Jurbarko bažnyčių pastorius

ROMANAS SEMAŠKA
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tams spręsti, rodo pirmųjų trijų šimtų metų 
krikščionybės istorija. Mes neturime jokių 
rimtų rašytinių šaltinių, liudijančių, jog į tais 
laikais vykdytus krikščionių persekiojimus, 
ujimus, apiplėšimus ir žudymus pastarieji 
būtų atsakę jėga, kerštu ir pan. Priešingai, 
pradedant Laiškais skaitome, kaip stoiškai ir 
net su džiaugsmu pirmosios tikinčiųjų ben-
druomenės iškęsdavo skriaudą. Galime rasti 
įvairių šaltinių, liudijančių, jog tapę Kristaus 
mokiniais ilgainiui Jo sekėjai „apsirengdavo“ 
tikru romumu ir visiškai atsisakydavo prieš 
žmones naudoti bet kokią jėgą. 

Štai, kad ir žymiausias II šimtmečio ro-
mėnų mokslininkas Celsas garsiame savo 
traktate prieš krikščionis kaltina pastaruo-
sius sektantizmu, mokymo nelogiškumu, 
nenaudingumu visai imperijai bei primeta ir 
kaltinimą, jog šie atsisako tarnauti armijoje. 
III amžiuje, maždaug po penkiasdešimties 
metų, į jo kritiką atsako Origenas: „Jie atsi-
sako tarnauti su ginklu rankose, mat tarnauja 
imperatoriui maldomis.“ Toks požiūris visiš-
kai atitinka Naujajame Testamente išdėstytą 
apaštalų mokymą, kad krikščionių ginklai 
yra ne kūniški, mat šie „nekovoja su kūnu ir 
krauju, o su blogio jėgomis danguje“. Tai taip 
pat dera su Jėzaus mokymu priešintis blogiui 
ir piktiems žmonėms malda ir (Dievo) žodžiu.

Tik V a. pradžioje, byrant Romos impe-
rijai ir besiklostant aplinkybėms, kuriomis 
žymieji ano meto krikščionių vadovai ir vys-
kupai perima atsakomybę (ir valdžią) ne tik 
už jiems paskirtos Dievo bažnyčios narius, 
bet ir visą likusią visuomenę jų miestuose, 

pribręsta poreikis apsispręsti, ar gali dabar 
jau ištisus miestus valdantys krikščionys jėga 
gintis nuo vandalų antpuolių. Istoriniai šal-
tiniai leidžia manyti, jog pirmas tokį leidimą 
davė žymusis Augustinas savo globojamo 
Hipo miesto gyventojams. Būtent šis teo-
logas, siekdamas apibrėžti ir pagrįsti tokį 
konflikto sprendimo būdą – kovą ginklu, 
pirmas davė pagrindą „teisingo karo teorijai“ 
ir keturiems esminiams jos punktams. Šio 
mokymo pagrindu jėgos ir ginklo naudo-
jimas konfliktams spręsti ilgainiui įtikina 
visą krikščioniškąjį pasaulį.

XIII a. „teisingo karo“ teoriją išplėtoja 
ir „visiškai“ pagrindžia Vakarų bažnyčios 
mąstytojas teologas Tomas Akvinietis. Ir 
praktiškai iki Apšvietos / Humanizmo epo-
chos iškilimo krikščioniškasis pasaulis ir 
vadovavosi šiuo mokymu, klojo Vakarų 
civilizacijos pamatus, ant kurių yra suręsta 
ir šiuolaikinės visuomenės pasaulėžiūra.

Visgi čia privalome padaryti intarpą ir 
pastebėti, jog Reformacijos metu atgimusi 
meilė Dievo žodžiui (Biblijai), davusi įkvėpi-
mą bei startą tikėti „išgelbėjimu vien tik per 
tikėjimą“, įkvėpė gilintis į Naujosios Sandoros 
tekstus ir padėjo išgirsti Jėzaus kvietimą sekti 
Juo iki mirties, t. y. ne nubausti bloguosius, o 
atiduoti kančiai ir mirčiai už juos save. Taip 
Bažnyčioje vėl atsirado krikščionių bendruo-
menės, visaip uitos, persekiotos ir niekintos 
oficialiosios bažnyčios dalies, bet išlikusios 
iki mūsų dienų ir kai kuriais atvejais tik visai 
neseniai sulaukusios pripažinimo ir viešo 
anų atsiprašymo už patirtas skriaudas. 

Istorijos pamokos
Galiausiai pabandykime pažvelgti į ant-

ro ir trečio tipo konfliktų sprendimo būdus 
per kelių istorinių pamokų prizmę. 

Kai XX a. pradžioje Rusijos liaudis buvo 
sukurstyta revoliucijos keliu išsivaduoti iš 
caro valdžios, tai pagimdė pilietinį karą, 
nusinešusį kelių milijonų žmonių gyvybes ir 
ilgus dešimtmečius nesibaigiančias daugybės 
žmonių kančias.

Visai kitokia Indijos išsivadavimo iš 
kolonializmo kova. Ilgus metus maištais, sa-
botažais ir sukilimais bandžiusi atgauti savo 
laisvę, ši šalis subrandino lyderį Mahatmą 
Gandį, kuris, cituodamas ir savo pavergėjų 
religiją (krikščionybę), įtikino savo sekėjus 
atsisakyti bet kokio jėgos panaudojimo. 
Indija išsikovojo laisvę ne jėga, ne ginklu, 
bet praktiškai nepakenkusi kolonizatoriams. 
Milijonai indų tapo laisvi, o ir anglai atsisakė 
savo „teisių“ į šią šalį, išsaugoję praktiškai 
visus savo sūnus.

Kai Vakarų pasaulis ėmė vaduotis iš 
fašistinės Vokietijos kumščio, spręndžiant šį 
konfliktą savo galvas padėjo apie šešiasdešimt 
milijonų žmonių.

Kai afrikiečių lyderis Nelsonas Mandela 
pakvietė savo tautiečius išsivadavimui iš 
apartheido režimo, galiausiai tai išaugo į 
visiškai pacifistinį pasipriešinimą, dovanojusį 
laisvę milijonams juodaodžių ir išsaugojusį 
tūkstančių baltaodžių gyvybes.

Karingai nusiteikusioms praeito amžiaus 
airių grupuotėms taip ir nepavyko išsikovoti 
taip trokštamo savarankiškumo, bet pagim-
dė dešimtmečius trunkančias tūkstančių 
žmonių kančias ir mirtis.

Visiškai pacifistiškai nusistatę juodao-
džiai amerikiečiai, su tokiais lyderiais kaip 
Martinas Liuteris Kingas priešaky, atiduo-
dami kančiai tik save pačius, sugebėjo pa-
siekti, jog būtų panaikinta rasinė nelygybė 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Dar taip neseniai, susilaikę nuo bet kokio 
fizinio smurto, neiššovę nė vieno šovinio 
lietuviai atgavo savo laisvę ir išprašė okupan-
tus iš savo šalies, jiems visiškai nepakenkę.

Prieš du tūkstančius metų nepasmerkęs 
nė vieno, bet atidavęs save (nu)žudyti už 
beviltiškai sugedusius, Jėzus Kristus išpirko 
iš pražūties ir dovanojo amžiną gyvenimą 
visiems, kurie šią Jo auką priima. Teisus 
mirė, kad gyventų nusikaltę. 

Kai vadovaujamasi žmogiškuoju tei-
singumu, pasmerkiamas nedorasis, kad 
gyventų teisesnis. Jėzaus auka buvo išspręstas 
konfliktas tarp žmogaus ir Kūrėjo. Duotas 
pavyzdys, kokiu keliu Dievo žmonėms pa-
sukti, ieškant tarpusavyje iškilusių konfliktų 
sprendimo būdų.   
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Reformacijos 500 metų sukaktį Lietuvoje švenčiame jau be-
veik metus, ir jos minėjimas dar nesibaigia* – per paskutinius du 
šių kalendorinių metų mėnesius numatyta nemažai mokslinių, 
edukacinių ir kultūrinių renginių. Visgi spalio 31 d. – „tikrasis“ 
Reformacijos gimtadienis, tad šią dieną iškilmingomis pamaldomis 
paminėjo ir ne viena Lietuvos protestantiška bažnyčia.

Sutemus Reformatų skverelyje prie Vilniaus evangelikų refor-
matų bažnyčios įsižiebė įspūdingas „gimtadienio sveikinimas“ – 500 
ir Liuterio rožė. Šią meninę instaliaciją iš 3000 žvakių vilniečiams 
dovanojo menininkas Julius Žėkas, Vilniaus evangelikų reformatų 
parapija, reformatų jaunimo draugija „Radvila“ ir UAB „Geralda“. 
Meninė instaliacija tapo traukos centru tiek į pamaldas besiren-
kantiems svečiams, tiek ir pro šalį einantiems vilniečiams – tai šen, 
tai ten žmonės būriavosi, diskutavo, fotografavo...

Į iškilmingas pamaldas Evangelikų reformatų bažnyčioje susibūrė 
ne tik Vilniaus parapijiečiai, bet ir reformatai iš Kauno, Panevėžio 
parapijų, broliškos Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios tikintieji, 
kiti vilniečiai ir svečiai, norintys pažymėti svarbią datą, kuri pasitaiko 
vieną kartą per 500 metų. Beveik sausakimšoje bažnyčioje pamaldas 
laikė Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas Raimondas 
Stankevičius. Žodžiu pamaldose dalijosi Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ 
bažnyčios pastorius Darius Širvys ir Kaune tarnaujantis evangelikų 
reformatų kunigas misionierius Frankas van Dalenas.

Darius Širvys kalbėjo apie tai, kad įrodyti, pateisinti save – giliai 
žmoguje slypintis motyvas, kurį galima paaiškinti tik giluminiu, 
dažnai nesąmoningu teisumo siekiu. Todėl svarbiausia Reformacijos 
tezė – išteisinimo per tikėjimą žinia – išlieka svarbiausiu kiekvieno 
žmogaus poreikiu. Ką pasakysime savo vaikams apie žmogaus di-
dybę ir tikrąją mūsų, Dievo kūrinių, tapatybę? Ar tai bus žmogiškos 

Iškilmingos  Reformacijos  dienos  pamaldos  
Vilniaus  evangelikų  reformatų  bažnyčioje

 DALIA JANUŠAITIENĖ 

puikybės „įrodymai“, ar Dievo darbas – meilė, kuri aukojo save ant 
kryžiaus? Į šį klausimą atsakė apaštalas Paulius Laiške galatams: Aš 
nieku nesigirsiu, tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo 
pasaulis man yra nukryžiuotas, ir aš pasauliui (Gal 6, 14). Viešpaties 
kryžius ir yra vartai į Dangų, apie kuriuos kalbėjo Martynas Liuteris, 
saldi ir džiaugsminga Dievo teisumo ir išgelbėjimo dovana. (Visą 
homiliją galite rasti svetainėje www.evangelija.lt.)

Svarbiausių Reformacijos postulatų temos – išteisinimas per 
tikėjimą, iš Dievo malonės, vien tik Viešpaties Jėzaus Kristaus – 
skambėjo ir kunigo Franko van Daleno pamoksle.

Pamaldų metu skambėjo ne tik tradicinės evangelikų re-
formatų giesmės, bet tokios „amžinos“ klasikinės giesmės kaip  
M. Liuterio „Tvirčiausia apsaugos pilis“ ir Dž. Niutono „Nuostabi 
malonė“. Pamaldas nuoširdžiu grojimu papuošė Gintaras Labutis 
(smuikas), Živilė Kudirkaitė (vargonai), o giesmėmis – „Radvilos“ 
jaunimas, spėjęs gražiai papuošti ir bažnyčią. Nors kai kuriems pa-
maldų dalyviams vienos ar kitos giesmės buvo mažiau pažįstamos, 
vargonininkei, smuikininkui, jaunimui pritarė ir visas surinkimas – o 
kaip gi kitaip, juk Reformacija grąžino giesmes į kiekvieno pamaldų 
dalyvio lūpas. Po pamaldų pasilikę jų dalyviai vaišinosi Agapėje.

Atsimindami praėjusius metus viliamės, kad jie praturtino Lietuvos 
visuomenę žiniomis apie Reformacijos ir reformatorių idėjų reikšmę 
mūsų kalbai, kultūrai, valstybingumui, o evangeliškas bažnyčias 
paskatino permąstyti savo tapatybę, teologinius ir dvasinius turtus, 
labiau suvienijo ir sustiprino apsisprendimą ištikimai baigti bėgimą 
ir tarnavimą – liudyti Dievo malonės Evangeliją (pgl. Apd 20, 24).

* Kai kuriose šalyse, kitaip nei Lietuvoje, Reformacijos jubiliejui paminėti buvo skirti 
ne kalendoriniai metai, o laikotarpis nuo 2016 m. spalio 31 d. iki 2017 m. spalio 31 d.

Lapkričio mėnesį Elektrėnų evangelinė 
bažnyčia kukliai paminėjo 25 metų sukak-
tį. Pirmieji žmonės Elektrėnuose įtikėjo 
1990–1991 m. Tuo metu jie važinėdavo į 
Vilniaus bažnyčios susirinkimus ir lankyda-
vo namų grupelę Vievyje. 1992 m. lapkričio 
21 d. Elektrėnuose įvyko pirmasis namų 
grupelės susirinkimas – tą dieną bendruo-
menė ir laiko bažnyčios pradžia. 2017 m. 
narių sprendimu buvo pakeistas bažnyčios 

Sveikiname  Elektrėnų  evangelinę  
bažnyčią  sulaukus  25  metų!

pavadinimas – Elektrėnų bažnyčia „Tikėjimo 
žodis“ tapo Elektrėnų evangeline bažnyčia. 
Bendruomenei nuo pat pradžių vadovauja 
pastorius Gintautas Gruzdys.

„Lapkričio 12 d., sekmadienio pamaldų 
metu, stabtelėjome pažvelgti atgal. Paruoštos 
skaidrės padėjo mums prisiminti 25-erių 
metų bažnyčios kelionę, esančiuosius su mu-
mis ir jau išėjusius pas Viešpatį. Lapkričio 
19 d. mums pamokslavo viešnia iš Šiaulių –  

pastorė Anželika Krikštaponienė. Po šio 
tarnavimo ragavome jubiliejinį tortą ir visų 
mūsų suneštines vaišes“, – apie šventinės 
sukakties minėjimą pasakojo pastorius 
Gintautas.

Sveikiname Elektrėnų evangelinę baž-
nyčią peržengus ketvirčio amžiaus slenkstį. 
Linkime ištvermės ir stiprybės tolesniame 
kelyje su Viešpačiu, ištikimybės mažuose 
dalykuose, kurie nėra menki Viešpaties aky-
se. Tad didžiuokitės Jo šventu vardu. Tegu 
džiaugiasi širdis tų, kurie ieško Viešpaties. 
Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Nuolatos 
ieškokite Jo veido. Atsiminkite Jo nuostabius 
darbus, kuriuos Jis yra padaręs, Jo stebuklus 
ir Jo lūpų ištartus sprendimus (Ps 105, 3–5).
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„Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos 
valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Sei-
mas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais. Šiais metais 
daugelis krikščioniškų šalių švenčia bei mini Reformacijos 
500 metų jubiliejų. Šis įvykis pakeitė Europos tautų gyveni-
mą, atnešdamas į kiekvieną tautą Dievo žodį gimtąja kalba 
bei atgaivindamas gelbstinčios Dievo malonės žinią, jog per 
tikėjimą Jėzumi Kristumi žmogus įgyja savo sielos išgelbė-
jimą. Keitėsi Europa, keitėsi ir Lietuva“, – šiais žodžiais Jo-
navos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius 
Ažukas pradėjo renginį, skirtą paminėti Reformacijos 500 
metų jubiliejui. Labai džiugu, kad renginys įvyko spalio 31 d. –  
tikrąją Reformacijos dieną ir būtent Jonavoje, pirmojo Lietuvos 
evangeliko-protestanto Abraomo Kulviečio gimtajame krašte.

Kokią įtaką kultūrai, švietimui, ekonomikai ir Bažnyčiai 
Europoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje padarė Re-
formacija, kilusi prieš 500 metų spalio 31 d. vakarą, Marty-
nui Liuteriui paskelbus garsiąsias 95 tezes Vitenberge? Apie tai 
įdomiai pasakojo Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos 
istorijos katedros, istorijos mokslų daktaras, buvęs jonavietis 
prof. Deimantas Karvelis. Profesorius labai išsamiai pristatė ir 
skaidrėmis iliustravo Martyno Liuterio kelią dvasinių pokyčių 
link, atskleidė jo troškimą pažinti Dievą gyvai ir asmeniškai, ne 
per liturgiją ar tradiciją.

Vaizdingas pasakojimas pakrypo prie Reformacijos sklaidos 
Lietuvoje būdų ir aplinkybių, pagrindinių Reformacijos srovių 
LDK ir jų įtakos sociokultūriniams procesams. Profesorius  pa-

MILDA VENSLOVIENĖ 

Reformacijos  500  
metų  jubiliejaus  

renginys  Jonavoje

minėjo žymiausias Lietuvos Reformacijos asmenybes – Martyną 
Mažvydą, Abraomą Kulvietį (jo paminklas stovi Jonavos Santarvės 
aikštėje, visai šalia pastato, kuriame vyko renginys), Mikalojų 
Radvilą Juodąjį. Buvo apžvelgtos ir jų idėjos, veikla, prisiminti 
ryškiausi Reformacijos laikotarpio tekstai.

Reformacija sužadino teologinius disputus, paskatino per-
tvarkyti švietimo sistemą. Būtent Reformacijos idėjas skleidusių 
asmenybių dėka buvo išleista pirmoji knyga lietuvių kalba su 
gramatika, poezija, lietuviškomis giesmėmis.

Kaip Kristaus Tiesos žodžių atspindžiai matosi ir girdisi šian-
dien? Apie tai kalbėjo Evangelikų reformatų bažnyčios generalinis 
superintendentas kunigas Tomas Šernas. Jis apžvelgė naujuosius 
evangelinius judėjimus, moderniųjų evangelikų bažnyčias, pami-
nėdamas ir sekmininkų bei „Tikėjimo žodžio“ bažnyčias, kurios 
atnešė į mūsų tautą dar aiškesnį Dievo suvokimą, meilę Dievo 
žodžiui – Šventajam Raštui.

Žinoma, Reformacijos jubiliejui skirtame renginyje skambėjo 
ir Viešpatį šlovinančios giesmės. Reformacijos žinią visada lydėjo 
Dievą mylinčių žmonių padėkos giesmės, himnai ir psalmės. Tad 
ir šio vakaro metu Reformacijos bei mūsų laikmečio giesmes 
giedojo Vilniaus bažnyčios choras, vadovaujamas Ritos Brazai-
tienės. Puikūs balsai ir gilūs, dvasią pakylėjantys ir susimąstyti 
kviečiantys giesmių žodžiai jaudino susirinkusiųjų širdis.

Renginio pabaigoje buvo skirta laiko ir susirinkusiųjų klau-
simams aptarti. Žmonės domėjosi apie ekumeninį judėjimą 
Lietuvoje, apie trečiąją Reformacijos srovę, šalia liuteronizmo ir 
kalvinizmo, – arijonų judėjimą, taip pat pavadinimo „protestantai“ 
kilmę, išsakė susirūpinimą dėl skaudaus  Romos katalikų bažnyčios 
santykio į Reformacijos idėjas tiek XVI a., tiek ir šiandieninėje 
Lietuvoje. Į renginio dalyvių klausimus išsamiai atsakinėjo svečiai 
kun. T. Šernas ir prof. D. Karvelis.

Renginyje dalyvavo Jonavos miesto meras Eugenijus Sabutis, 
kuris taip pat pasidalijo gražiomis įžvalgomis apie Reformaciją 
ir padėkojo už renginį. Taip pat dalyvavo ir LR seimo nario 
Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, švietimo bei 
teisėsaugos darbuotojai ir kiti jonaviečiai bei miesto svečiai, tad 
Kultūros centro mažoji koncertų salė buvo pilna. Džiaugiamės, 
kad Jonavos miesto gyventojai vis labiau suvokia ir gerbia Re-
formacijos padarytą įtaką Lietuvai.

Ypatingas dėmesys rašytam Dievo žodžiui gimtąja kalba, kurį 
rodė Reformacijos dalyviai XVI a., puoselėjamas ir šiandien – 
renginio dalyviai galėjo įsigyti prof. D. Karvelio knygą „Iš Radvilų 
giminės istorijos“, Vilniaus universiteto prof. Dainoros Pociūtės 
monografiją „Nematomos tikrovės šviesa“ – apie Reformacijos 
asmenybes, jų gyvenimą ir darbus, bei daug kitokių įdomių is-
torinių ir dvasinių knygų, kuriomis prekiavo iš Vilniaus atvykęs 
Reformatų literatūros centras.

Renginių, skirtų Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti, 
ciklas, prasidėjęs sausio mėn. Vilniuje ir nuvilnijęs per visą Lietu-
vą dar tęsiasi. Šis Jonavoje vykęs renginys – tai bendras Jonavos 
savivaldybės Kultūros centro ir Jonavos krikščionių evangelikų 
bažnyčios renginys. Tikėkimės, kad tokių istorinių, edukacinių 
projektų mūsų miesto erdvėse vyks ir daugiau.

Renginio akimirka
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Minint Reformacijos 500 metų sukaktį Europos centrinis bankas 
išleido jubiliejinį 0 eurų banknotą. Fizinės jo savybės identiškos įprastų 
euro banknotų savybėms – jubiliejinis banknotas atspausdintas ant 
euro banknotų popieriaus, jame yra visos euro banknotų saugos 
priemonės, o matmenys atitinka 20 eurų banknoto matmenis.

Banknoto viršuje vokiečių k. užrašyta „Dievo malonė mums 
suteikiama nemokamai“, priekinėje banknoto pusėje taip pat 
vaizduojamas M. Liuteris ir pateikiama jo citata: „Džiaugsmo turi 
tiek, kiek tikėjimo“.

Nulio eurų nominalo banknotas neturi perkamosios galios ir 
yra platinamas tarp kolekcionierių.

Vokietijoje taip pat išleista Reformacijos sukakčiai paminėti 
skirta sidabrinė 20 eurų moneta. Moneta nukalta iš 18 g 925 prabos 
sidabro, ant jos briaunos vokiečių k. iškalta „TO AŠ LAIKAUSI. 
AŠ NEGALIU KITAIP“.

Džiugu, kad Reformacijos sukaktį išleisdamos jubiliejines 
monetas paminėjo ir kitos Europos šalys.

Reformacijos  500  metų  sukaktis  
įamžinta  banknotuose  ir  monetose

Šveicarijoje išleista sidabrinė 20 Šveicarijos frankų moneta, 
kurioje vaizduojami šveicariškosios Reformacijos šulai Ulrichas 
Cvinglis ir Jonas Kalvinas. Užrašas kitoje monetos pusėje: „Švei-
cariškasis tikėjimo išpažinimas“.

Suprasdama Reformacijos reikšmę savo šalies kultūrai, mokslui 
ir ekonomikai, jubiliejines monetas išleido ir Vengrija. Išleistos net 
dviejų nominalų monetos – 10 000 forintų sidabrinė moneta ir 2 
000 forintų moneta iš netauriųjų metalų. Monetos centre vaizduo-
jamas atverstas Šventasis Raštas ir virš jo skrendantis balandis – ši 
kompozicija iliustruoja tiesą, kad Šventąjį Raštą skaitytojų protams 
atveria tik Šventoji Dvasia.

Džiugu, kad Reformacijos sukaktį panašiai įamžino Ukraina. 
Pirmoji Reformacijos sąjūdžio banga šią šalį pasiekė per LDK, 
kuriai Ukraina tuo metu priklausė. Ukrainos bankas išleido 5 
grivinų nominalo monetą iš netauriųjų metalų. Monetos averse 
vaizduojamas Ukrainos herbas, atversta Biblija ir penki Refor-
macijos postulatai (solos) ukrainiečių kalba. Monetos reverse –  
Nukryžiuotasis ir Martynas Liuteris su tezėmis rankose. 

Visos monetos kolekcinės, tad į mūsų piniginę jos įprastai 
neužklys. Visgi džiugina tai, kad šiuo būdu Reformacijos reikšmę 
pripažino tiek daug Europos šalių, o ypač, kad brangi Dievo malonė 
suteikiama dovanai.

Parengta pagal užsienio šaltinius
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Kinijos valdžia sudrausmino Komunis-
tų partijos narius, kurie tariamai pasidavė 
senoviniams prietarams. Pasak vyriausybės, 
metas vėl „gerbti Marksą bei Leniną“, o ne 
„dvasias ir dievus“. Tuo metu šalies rytuose 
krikščionims liepta išmesti Jėzaus Kristaus 
paveikslus ir kryžius, juos pakeisti Kinijos 
prezidento Xi Jinpingo portretais.

Vienas svarbiausių Kinijos lyderių Chen 
Xi sudrausmino partiečius, esą kai kurie jų 
„degraduoja“ ir politiškai, ir dvasiškai. Anot 
Chen Xi, šiukštu negalima domėtis religi-
ja, prietarais ar vakarietiška daugiapartine 
demokratine sistema, rašo „The Guardian“. 
„Dalis partiečių nebetiki Marksu ir Leninu, 
užtat tiki dievais ir dvasiomis. Jiems nė mo-

Kinija  skelbia  karą  
krikščionims  –  liepia  

išmesti  Jėzaus  Kristaus  
paveikslus  ir  kryžius

tais idealai, bet paranku burtai. Jie negerbia 
liaudies, bet garbina šeimininkus. Partiečiai 
privalo būti raudoni ir profesionalūs“, – 
kritiką rėžė vienas iš 25 Kinijos politbiuro 
narių Chen Xi.

Iš Komunistų partijos narių visuomet 
buvo reikalaujama, kad jie atstumtų religiją. 
Tačiau Kinijos aktyvistai pabrėžė, kad prie-
šiškumas religingumui sustiprėjo, kai 2012 
metais šalies lyderiu tapo Xi Jinpingas. Jis 
siekė įveikti visus potencialius opozicijos 
šaltinius. Pranešama, kad Rytų Kinijoje 
esančioje Dziangsi provincijoje pastaruoju 
metu krikščionims liepiama iš savo namų 
išnešti Jėzaus Kristaus atvaizdus bei kryžius, 
juos pakeisti Xi Jinpingo portretais.

Dziangsi provincijos pareigūnas Qi Ya-
nas pareiškė, kad jau išdalinta daugiau nei 
1 tūkst. Xi Jinpingo portretų. Anot Qi Yano, 
įgyvendinama programa kovoti su skurdu: 
tikslas – įtikinti krikščionis, kad skurdą įveiks 
Xi Jinpingas, o ne Dievo Sūnus. „Daugybė 
kaimo gyventojų nieko nežino. Jie mano, kad 
juos išganys Dievas. Greitai jie suvoks savo 
klaidą ir pradės galvoti: „Reikia pasikliauti 
ne Jėzumi, o partija.“ Reikia tikėjimą religija 
pakeisti tikėjimu partija. Xi Jinpingo portretų 
pakabinimas turi simbolinę reikšmę“, – nieko 
neslėpdamas kalbėjo Qi Yanas. Honkonge 
įsikūręs žmogaus teisių organizacijos „Am-
nesty International“ aktyvistas Williamas Nee 
aiškino, kad Xi Jinpingas turi du tikslus. Pirma, 
sutriuškinti skurdą. Antra, tapti neatskiriama 
Kinijos politinio peizažo ir istorijos dalimi. W. 
Nee tvirtino, kad bandymas krikščioniškus 
meno kūrinius pakeisti komunistų propaganda 
kėlė daugiau nerimo nei 2013 metais pradėta 
kampanija panaikinti kryžius nuo bažnyčių 
stogų. „Yra vienas dalykas valdyti viešąją er-
dvę, visai kitas aiškinti žmonėms, ką jie gali 
daryti savo namuose. Daugybė žmonių tam 
priešinsis“, – teigė W. Nee. Vienas skurdžiai 
gyvenantis kinas aiškino, kad jis buvo priverstas 
išmesti krikščioniškus simbolius, nes „kitaip 
nebūtų gavęs pašalpų“. Panašių priemonių 
Kinijos valdžia imasi prieš budistus Tibete ir 
musulmonus Sindziange.

https://pasaulis.lrytas.lt

Šeštadienį aštuonias valandas be pertraukos Nau-
josios Akmenės trijose erdvėse vyko 16-tasis šiuo-
laikinės krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“. 
Koncertai tuo pačiu metu skambėjo žiūrovams su-
sisiekimo prasme labai patogiose salėse: Naujosios 
Akmenės kultūros rūmuose, Evangelikų bažnyčioje 
ir katalikų Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje.

Šios trys vietos pėsčiomis pasiekiamos per kelias minutes, 
tad žiūrovai galėjo išgirsti ir pamatyti, kas vyksta visur, užsukę į 
„susitikimų erdvę“ pabendrauti su atlikėjais, kūrėjais ir organiza-
toriais, įsigyti muzikos įrašų.

Koncertuose pasirodė apie 30 įvairių grupių ir atlikėjų iš 
Lietuvos ir užsienio, skambėjo ne tik klasikinė, bet ir įvairi popso, 
roko, repo, šlovinimo ir kitų stilių muzika, organizatoriams talkino 

Muzikos  festivalis  
„Sielos“  karaliavo  

Naujojoje Akmenėje

daug savanorių. Koncertavo kelios muzikos grupės iš Latvijos, at-
likėjai iš Šveicarijos, JAV, garsus Nyderlandų muzikantas REYER. 
Žiūrovų prigužėjo irgi ne tik iš Akmenės rajono, Šiaulių krašto, 
bet ir iš tolimų šalies miestų.

Festivalio svečiams pasirodė ir akmeniškiai. Naujosios Akme-
nės miesto Ramučių gimnazijos Talentų klubo jaunimas pristatė 
reformacijos 500 metų jubiliejui skirtą miuziklą. Pasirodė muzikos 
autoriai ir atlikėjai Daiva Palionienė, Sigitas Krasauskas, Artūras 
Bužokas, Naujosios Akmenės miesto, Akmenės Šv. Onos parapijos 
kamerinis chorai.

Renginio dalyvius ir svečius sveikino (iš kairės): Festivalio 
įkvepėjo VšĮ „Gerosios naujienos centro“ direktorius Remigijus 
Jucevičius, Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Naujosios 
Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios klebonas Olijandas 
Jurevičius, Evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis. 

Festivalis „Sielos“ rengiamas penkiolika metų, kasmet orga-
nizuojamas vis kitame Lietuvos mieste. Gera nuotaika, įvairaus 
stiliaus pozityvi muzika bei bendrystė – tai „Sielų“ vizitinė kor-
telė. Kad jis įvyktų Naujojoje Akmenėje itin daug pastangų įdėjo 
akmeniškis evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis, 
festivalio pagrindinė rėmėja – Akmenės rajono savivaldybė.

Savivaldybės administracijos ryšių su žiniasklaida specialistė  
Jolanta Šiurkuvienė

https://miestonaujienos.lt/muzikos-festivalis-sielos-karaliavo-naujojoje-
akmeneje/
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Jaunimas dažnai trokšta stiprių pojū-
čių. Tokių, kurie verstų iš kojų ir apsuk-
tų galvas. Kartais tai primena  žaidimą  
srcabble, kur reikia sugalvoti žodžius, – vis 
pavyksta sugalvoti sunkesnius, bet niekaip į 
galvą neateina paprasti, kasdieną vartojami, 
tačiau galintys išgelbėti, žodeliai. Taip ir 
mes dažnai pamirštame, jog su Dievu gali 
būti tiesiog gera, malonu ir jauku.

Ir jaunimo susirinkime Panevėžyje, 
kurį šįkart vadinome Pašvaiste, buvo tie-
siog gera.

Vienas pastorius iš Prancūzijos buvo 
minėjęs, kad prancūzų kultūroje šlovinimas 
tarp jaunimo nėra labai populiarus – jie 

labiau linkę klausytis atliekamos muzikos, 
bet ne kartu giedoti. Tad pastorius ren-
gia jaunimo susitikimus, kur jie daugiau 
bendrauja ir gilinasi į Šventąjį Raštą. Tada 
pagalvojau, kad Lietuvoje yra priešingai. 
Lietuviai nepaprastai mėgsta dainuoti. 
Jie brangina šlovinimą, būtent šlovinimo 
metu dažnas pajaučia Dievo prisilietimą. 
Mes kalbamės su Dievu per garbinimą 
giesmėmis.

Ir Pašvaistėje mes šlovinome. Gausiai. 
Laisvai. Šlovinimo metu meldėmės vienas 
už kitą ir džiūgavome, bet nebijojome Jo 
akivaizdoje pasirodyti ir silpni.

Pašvaistėje Mes klausėmės Billo McClure moky-
mo apie taupymą bei turėjome galimybę 
padiskutuoti apie tai grupelėse.

Po to bendravome. Nepaprastai džiau-
giuosi, kad turėjome laiko ramiai pakalbėti 
su visais, su kuriais norėjome pabendrau-
ti. Be jokios įtampos, tiesiog su puodeliu 
arbatos ir sausainiais rankose. Galėjome 
artintis ne vien prie mūsų Viešpaties, bet ir 
vienas prie kito, gilinti bendrystę ir plėtoti 
draugiškus santykius, kurių kartais taip 
išsiilgstame dabartinėje visuomenėje.

Nurimę prisiglaudėme prie Viešpaties 
ir buvome palaiminti.

ev.

Pašvaistėje
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EDUARDAS GABALAS

Būkime  
kitokie

Taigi, kaip man gyventi ir ką daryti, kad neprarasčiau tikėjimo? 
Apaštalas Paulius Timotiejui rašė: Šį įsakymą perduodu tau, sūnau 
Timotiejau, <...> kad kovotum gerą kovą, turėdamas tikėjimą 
ir gerą sąžinę. Jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo  
(1 Tim 1, 18–19). 

Ragindamas Timotiejų Paulius mini kovą. Norėdami išlikti 
tikinčiaisiais, turime kovoti su mumyse gyvenančiu blogiu bei į 
nuodėmę linkusia žmogiškąja prigimtimi. Kiekviena karta, kuri 
laukė ateinančio Kristaus, buvo įkvėpta minties, kad Jis tuoj ateis 
ir išsives į geresnį pasaulį. Jis ateina ir išsiveda, bet ne taip, kaip 
mes tikimės. Jis nepaima visų iškart, tačiau gelbsti mus po vieną. 
Kristus paaukojo savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų asmeniškai, 
ir mes šią Jo auką kiekvienas priimame asmeniškai, ir kiekvienas 
esame atsakingas už savo gyvenimą. Viešpatie, kaip man gyventi, 
kad būčiau vertas amžinybės? 

Apaštalas Paulius Laiške romiečiams rašo: Dievo gailestingumu 
aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui 
patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitai-
kykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, 
kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia 
(Rom 12, 1–2).

Taigi Paulius ragina mus aukoti. Ta auka yra ne kokia materiali 
vertybė, bet sąmoningas mūsų tarnavimas. Svarbiausias žodis čia yra 
sąmoningas. Žodynas.lt žodį „sąmoningas“ aiškina taip: sugebantis 
kritiškai vertinti gyvenimo reiškinius, turintis sąmonę, sveiką protą.  

Manau, labai svarbus mūsų apsisprendimas. Kiekvie-nas turi pasir-
inkti tarnavimo kelią, kai ko atsisakydamas ir kai ko netekdamas. 
Auka yra tai, kas mums brangu ir miela. Mat jei mes duodame iš 
savo pertekliaus – tai vadinama dalijimusi. Tu tiesiog daliniesi tuo, 
ko turi per daug, ir tai yra gerai. Dievas kartais laimina žmogų taip, 
kad jis turi galimybę dalintis. Tačiau kai supranti, kad tarnavimas 
pareikalaus tavo laiko, kad tau teks atsisakyti mėgstamų dalykų, 
bet vis tiek apsisprendi tarnauti, tada ir patiri tą jėgą, apie kurią 
kalba apaštalas Paulius. 

Džonas Stotas savo knygoje „Šiuolaikinis krikščionis“ rašo: 
Pirma, nėra reikalo bijoti, kad bus sudėtinga įvykdyti Dievo valią. 
Kai kurie krikščionys mano: kuo nemalonesnė perspektyva nusi-
mato, tuo labiau tikėtina, kad tokia yra Dievo valia! Bet Dievas 
nėra mūsų gyvenimą sugadinti linkęs pabaisa: Jis mūsų Tėvas, Jam 

rūpi mūsų gerovė ir Jis yra pasiryžęs duoti tik tai, kas naudinga. 
<...> neabejokite, Dievo valia yra „gera, priimtina ir tobula“. Todėl 
galime drąsiai Juo pasitikėti – Jis ne tik nukreips, bet ir ves mus.

Yra dar viena dimensija, apie kurią kalba apaštalas Paulius 
Laiške romiečiams. Apaštalas kviečia neprisitaikyti. Paulius ra-
gina neprisitaikyti prie šio pasaulio. Gyvename kultūroje, kai visi 
priklauso kokiai nors grupei. Pasaulis šiandien diktuoja madas ir 
tendencijas. Norėdami išvengti konflikto, mes dažnai pasiduodame 
spaudimui iš išorės ir elgiamės kaip aplinkiniai, taip tapdami tokie 
kaip jie. Tačiau Paulius mums sako, kad mes turime būti kitokie, 
neprisitaikyti. 

Bažnyčia yra tiesos stulpas, per ją ateina Geroji Naujiena 
pasauliui. Pastorius Čoko Chesus iš Čikagos sako: „Šiandien tiek 
daug blogio turime dėl to, kad gėris nieko nedaro.“ Žinote, tai, 
kas vyksta, man labai primena Esteros istoriją. Ką turiu omenyje? 
Estera buvo žydė, tapusi karaliene, tačiau ji niekam neatskleidė 
savo tapatybės. Rūmuose visi buvo apstulbinti jos grožio, niekas 
negalvojo apie tai, kokios ji tautybės. Tačiau Hamanas, vienas iš 
karaliaus patikėtinių, sugalvojo sunaikinti žydus. Tada Mordecha-
jas (Esteros dėdė) ištarė žodžius, kurie mane stipriai sujaudino: 
Negalvok, kad tu, būdama karaliaus namuose, išvengsi žydų likimo. 
Jei dabar tylėsi, pagalba ir išgelbėjimas ateis žydams iš kitur <...>. 
Kas žino, gal dėl šio laiko tu ir tapai karaliene? (Est 4, 13–14). 

Manau, kad Dievas tikrai pažįsta mūsų laikmetį. Jis mato viską, 
ką mums tenka patirti: Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį Kunigą, 
kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gun-
dytą, tačiau nenusidėjusį (Hbr 4, 15).  

Pastaruoju metu daug mąstau apie tai, kokiu laiku mes gyvename. Ar 
tai paskutinieji laikai? Juk daugelis taip manome, bet ar tai įkvepia mus 
kokiems nors gyvenimo pokyčiams? Dažnai sau užduodu klausimus: „O 
kaip aš turiu gyventi? Ką turiu daryti?“ Kurį laiką man padėjo judėjimas 
„What would Jesus do?“ (liet. Ką darytų Jėzus?). Tačiau ilgainiui ši min-
tis, kaip ir viskas šiame gyvenime, pasidengė „storu dulkių sluoksniu“. 
Nustojau galvoti, kaip mano situacijose pasielgtų Jėzus. Kai apie tai pa-
mąstau, dažnai jau būnu pasielgęs visiškai priešingai. 

Dievas nėra mūsų gyvenimą sugadinti linkęs 
pabaisa: Jis mūsų Tėvas, Jam rūpi mūsų gerovė ir 
Jis yra pasiryžęs duoti tik tai, kas naudinga.  
Dž. Stotas

„

“

Nukelta į 12 p.
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Esteros istorija puikiai parodo, kaip drąsa pripažinti tai, kas 
esi, gali išgelbėti. Juk po maldos ir pasninko ji pelnė karaliaus 
palankumą ir galėjo atverti jam savo sielvartą. Ši istorija baigėsi 
tuo, kad žydų tauta buvo išgelbėta.

K. S. Luisas knygoje „Tiesiog krikščionybė“ apie krikščionio 
kelią rašo: Todėl tikra krikščionio gyvenimo problema iškyla ten, kur 
žmonės paprastai jos neieško. Ji atsiranda, vos tik kasryt atsibun-
dame. Visi jūsų tos dienos norai ir viltys puola ant jūsų lyg laukiniai 
žvėrys. Tad pirma kiekvieno ryto užduotis – tiesiog juos nustumti ir 
klausyti to kito balso, priimti tą kitą požiūrį, leisti tekėti į save tam 
didesniam, stipresniam, ramesniam gyvenimui. Ir taip visą dieną. 
Reikia pasitraukti nuo savo natūralių kaprizų ir susierzinimų, įeiti 
į užuovėją. 

Taigi Paulius ragina mus neprisitaikyti prie šio pasaulio. Jis 
skatina keistis, būti kitokiems – tamsiame pasaulyje būti šviesa, 
Evangelijos šviesa. Kai mes tai suvokiame ir pradedame taip elgtis, 

Būkime  
kitokie

 Jo valia – tarytum tikslas, kurio siekti lengviau, 
kai jį aiškiai matai.

„
“

patiriame Dievo palankumą. Kai stengiamės nesitapatinti su pa-
sauliu, bet atnaujiname savo mąstymą, pradedame suprasti Jo valią. 
O ją žinodami, galime ir vykdyti, nors tai dažnai būna nelengva. 
Jo valia – tarytum tikslas, kurio siekti lengviau, kai jį aiškiai matai.

Ragindamas save, raginu ir tave: nepasiduok netikėjimui, ne-
pasiduok pasauliui, nepasiduok nevilčiai, nepasiduok abejonėms! 
Drąsiai ženk į priekį. Būk kitoks, atnaujink savo protą – skaityk 
Šventąjį Raštą, melskis, bendrauk su tikinčiaisiais. 

Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusi-
meskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodė-
mę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrė-
dami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau 
priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių 
ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje (Hbr 12, 1–2). Tuomet ir tu pa-
matysi tuos nuostabius dalykus, kuriuos Dievas paruošė kiek- 
vienam: Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį 
neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli (1 Kor 2, 9). 

Atkelta iš 11 p.

M. K. Čiurlionio g. 5 (Kaunas)

Amžius: 15 – 24 m.

Registracija:  
www.evangelija.lt
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Artėjant Kalėdoms, turbūt visi nejučiomis pradedame galvoti 
apie dovanas. Gruodis – laukimo laikas, laikas, kai namus grasina 
užvaldyti įvairūs niekučiai ir spalvingas dovanoms pakuoti skirtas 
popierius, o vaikai negali atsiginti įvairiausių dovanų.

Nesupraskite manęs klaidingai, man patinka šventės, patinka 
matyti šeimos narius, draugus ir vaikus laimingus, bet kartais at-
rodo, kad tuoj tuoj dovanų dovanojimas taps nebevaldomas. Šiais 
metais noriu parodyti savo vaikams, kad Kalėdos nėra tik žaislai.

Žinoma, aš noriu, kad jie rastų po eglute žaislų, apie kuriuos 
jie svajojo, bet taip pat noriu, kad jie atrastų kai ką daugiau, ne 
tik žaislus... Aš noriu, kad jie ... turėtų ir ką prisiminti.

Man patinka dovanoti ne tik žaislus – man patinka dovanoti 
išgyvenimus, patyrimus. Kartais tai gali būti kelionė, o gal kvietimas 
drauge pačiuožinėti ant ledo, o gal tai bus diena, kai visa šeima išei-
sime pasivaikščioti į senamiestį ar leisimės į mišką ieškoti nuotykių.

Gal jūsų vaikai turi kokį mėgstamą žaislą, su kuriuo niekur ir 
niekada nesiskiria, tad užsibrėžkite tikslą, pavyzdžiui, pabuvoti 10 
naujų vietų ir kiekvienoje vietoje nufotografuokite tą mylimą žaislą 
ar nusifotografuokite kartu. O gal jūs su vaikais drauge gaminate 
žaisliukus ant eglutės, kurie keliauja kaip dovanos į jūsų giminaičių, 
gyvenančių skirtinguose miestuose ar net skirtingose valstybėse, namus.

Nesvarbu, ką konkrečiai nuspręsite daryti, galiu garantuoti, kad 
jūsų vaikai prisimins šį drauge praleistą laiką ir patirtus nuotykius 
ilgiau nei dovanų gautus žaislus. Galiu net pažadėti, kad jei jie ir ne-
prisimins pačios kelionės ar tos konkrečios veiklos, galvodami apie 
savo šeimą jie prisimins tuo metu išgyventus šiltus jausmus. Bendros 
patirtys mus suartina.

Taigi šiuo šventiniu laikotarpiu, pasitikdami Kalėdas, nesu-
telkime dėmesio tik į žaislus, bet daugiau laiko praleiskime su 
savo namiškiais, drauge nuveikime ką nors gražaus ar prasmingo.

Nubrėžkite aiškias ribas
Maždaug prieš mėnesį pradėjau kalbėtis su seneliais, prašyda-

ma, kad šiais metais jie nedovanotų anūkams daugiau nei dviejų 
dovanų. Mūsų šeimos yra nepaprastai dosnios, ir paprastai mūsų 
vaikai gaudavo tikrai daug dovanų.

Šiais metais mes norėtume sumažinti dovanų srautus ir, su-
pratau, kad turime aiškiai pasakyti, kiek dovanų mes leidžiame 
dovanoti. Žinoma, sulaukiau tam tikro pasipriešinimo, tačiau, kai 
paaiškinau, kad vaikai ne itin vertina daiktus, kuriuos mes jiems 
duodame, jie nusileido. Mes taip pat nusprendėme nesikeisti do-
vanomis su dukterėčiomis ir sūnėnais, bet verčiau ką nors kartu 
nuveikti. Praėjusiais metais mes pakvietėme juos pačiuožinėti 
pačiūžomis ant ledo. Šiais metais ketiname aplankyti netoli esantį 
miestelį ir likti ten nakvoti. Aš tikrai noriu, kad vaikai turėtų ką 
prisiminti, ir tikiu, kad tokią iškylą su šeima ir pusseserėmis bei 
pusbroliais jie vertins labiau nei lėlę ar žaislinį sunkvežimį.

 BECKY MANSFIELD

Kelios  mintys  
apie  dovanas

Keturi norai
Jau praėjusiais metais paprašėme vaikų pageidavimų sąrašuose 

užrašyti tik keturis dalykus. Jie gali prašyti: ko nori, ko jiems reikia, 
kokio nors drabužio ar aksesuaro ir ką norėtų skaityti arba klausytis.

Žinoma, nebūtina dovaną rinti tik iš šių keturių vaikų nuro-
dytų dalykų, bet mes stengiamės prisiminti, kad to vaikai prašė, 
ir bandome ieškoti panašių dovanų, planuoti savo veiklą, turint 
omeny tuos kelis dalykus. Ir žinote, kai vaikams buvo pasakyta, iš 
kokių sričių jie gali prašyti dovanų, ką gali įtraukti į savo sąrašus, 
jie ilgai mąstė, svarstė ir galiausiai paprašė tų dalykų, kurių jie 
tikrai tikrai norėjo, kurių jiems tikrai labai reikėjo.

Aš visada jausdavausi blogai, kai mūsų vaikai pateikdavo 
10 ar daugiau dalykų (kurių pusė – didžiuliai žaislai!) sąrašą, ir 
aš žinojau, kad daugumos jų jie tikrai negaus. Tad, manau, būtų 
gerai, kad vaikai mokytųsi „sumažinti“ savo norus ir sutelktų 
dėmesį į tai, ko jie tikrai nori.

Patyrimai – dovanos
Visus metus mes su vaikais kalbėjome apie mūsų šeimos 

svajonių atostogas ir tai, ką norėtume visi drauge nuveikti. Su 
keturiais vaikais išsiruošti kur toliau keliauti gali būti brangu… 
Nesvarstėme ir galimybės keliauti tuo metu, kai vaikams reikia į 
mokyklą. Turėjome atrasti tinkamą laiką ir būdą toms svajonėms 
išpildyti. Paprašėme vaikų pamąstyti apie kelias vietas, kurias jie 
norėtų aplankyti per atostogas, ir visi drauge stengiamės, planuo-
jame, kaip tas svajones būtų galima įgyvendinti.

Vieni mūsų draugai turi taupyklę, į kurią meta pinigėlius, 
kad per Kalėdų atostogas visi drauge galėtų kur nors nuvykti. Tą 
taupyklę jie pasidarė tiesiog iš stiklainio. Ant jo jie užrašo vietovę, 
kurią norėtų aplankyti, ir visus metus tai išvykai taupo. 

Nekantriai laukiu mūsų šeimos išvykų į vis naujas vietas ir 
džiaugiuosi, matydama, kaip spindi vaikų akys, kai jie pakuoja 
dovanas, žinodami, jog ras būtent tai, ko jie norėjo. 

Suvaldyti švenčių sezono dovanų karštinę nėra labai paprasta, 
tačiau, atsisakius kai kurių niekučių ir laikantis jau minėtų prin-
cipų, mūsų namai nebus taip apkuisti ir mums pavyks pamokyti 
vaikus ne taip savanaudiškai žvelgti į gyvenimą. Sumažindami 
dovanų kiekius, mes sutaupysime pinigėlių ir, jei pasistengsime, 
atrasime ir laiko, kurį galėtume praleisti visa šeima kartu, o tai yra 
geriausia dovana visiems.

Pagal straipsnį, publikuotą www.themaven.net,   
paruošė Žaneta Martingale
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Seniai seniai gyveno garsus karalius, 
pats geriausias savo laikais. Tai buvo dar 
tada, kai žmonės žinojo, kur yra vartai į 
Dangų.

Karalius turėjo viską, ką tik buvo gali-
ma turėti, bet jis troško dar vieno dalyko, 
paties svarbiausio – raktų nuo Dangaus 
vartų. Deja, niekas niekuo negalėjo jam 
padėti.

Jis išleido didžiulius turtus samdy-
damas žmones, kurie tyrinėtų kiekvieną 
žemės lopinėlį, ieškodami palaimingų rak-
tų. Tačiau viskas veltui. Karalius siuntė 
drąsiausius karžygius į nepažintus kraštus, 
džiungles, net į jūros gelmes. Tuščiai. Sykį 
jis atjojo prie tvirtų neįveikiamų Dangaus 
vartų, kurie jam atrodo tarsi iššūkis. Pa-
grūmojo kumščiu vartus sergėjusiems 
angelams ir sušuko:

Nenurimsiu tol, kol nesurasiu raktų 
nuo šių vartų!

Vienas angelas šelmiškai nusišypsojo 
(nes Žemės karaliai nėra niekuo ypatingi 
Dangaus angelams) ir atsakė:

– Žemėje yra tūkstančiai raktų, kuriais 
galima atrakinti Dangaus vartus, jie mėtosi 
tiesiai po kojomis, bet žmonės kažkodėl juos 
mindo ir trypia. Jei neprarasi noro ir mokėsi 
ieškoti, galėsi atrakinti Dangaus vartus.

Karalius nulipo nuo arklio ir nieko ne-
laukęs pradėjo ieškoti. Kelerius metus, kur 
tik nueidavo, visur akylai žiūrėjo sau po 
kojomis, bet jokio rakto taip ir nepastebėjo.

NIDA MATIUKIENĖ

Trys  dangaus  
raktai

Kiekvienais metais prie Kūčių stalo, susirinkus visai 
šeimai ir seneliams, skaitome kalėdinę pasaką. 
Kadangi vaikams svarbios vaizdinės priemonės, o jų 
neturėjome laiko pasigaminti, parinkome tokią pasaką, 
kuriai reikėjo nedaug ruoštis. Pasiskolinome išminčių 
ir angelo figūrėlių iš Betliejaus prakartėlės po eglute, 
mergaite tapo porcelianinė lėlytė, o dangaus vartus 
padarėme iš kartoninės dėžės, nudažydami ją auksine 
spalva. Tiesa, ir sostą teko pagaminti iš plastmasinės 

BRUNO FERRERO

kėdutės, nudažant ją auksiniais akriliniais dažais.
Nereikalingus raktus taip pat nudažėme trimis 
spalvomis pagal pasakos siužetą. Vaikai mielai įsijungė 
į pasakojimo procesą, judindami figūrėles pagal 
skaitomą tekstą.
Suvaidinta pasaka senelius iki ašarų sujaudino, 
tad šie puolė dovanoti vaikams dovanas, o ir mes 
buvome be galo patenkinti, kad šeimos šventės darosi 
prasmingesnės ir įdomesnės visiems.
O štai ir pasaka:

Pirmasis raktas
Vieną dieną karalius žingsniuodamas 

užkliuvo už kreivo džiūstančio medelio. 
Per tuos metus, skirtus Dangaus raktams 
ieškoti, jis buvo tapęs ne toks išdidus ir iš-
moko kreipti dėmesį į tai, kas maža ir silpna.

Karalius atsargiai išrovė medelį ir par-
sinešė namo. Minkštai išpurenęs žemę, 
pasodino ir palaistė. Po to parėmė silpnas 
medelio šakeles ir kreivą kamieną.

Praeivis, matydamas besidarbuojantį 
valdovą, kreipėsi į jį:

– Kokia nauda iš to kreivo medžio? Jei 
jis ir prigytų, vis tiek esi per senas, kad po 
daugelio metų galėtum džiaugtis gaiviu 
jo pavėsiu ir saldžiais vaisiais. Kam gaišti 
laiką veltui?

– Po daugelio metų kas nors po juo 
prisės ir pasidžiaugs pavėsiu bei vaisiais už 
mane,– atsakė karalius. – Todėl jau dabar 
jaučiuosi laimingas.

Tą akimirką jis išvydo pirmąjį raktą. 
Tarsi išdygęs iš žemės, raktas gulėjo prie 
dešinės karaliaus kojos. Jis buvo padengtas 
keistu metalu, žaliu kaip smaragdas.

Antrasis raktas
Laikas bėgo. Karalius ieškojo toliau. 

Vieną žiemos pavakarę, siaučiant stipriai 
pūgai, jis pamatė varganai apsivilkusią 
mergaitę, kuri prisišliejusi prie miesto sie-
nos drebėjo iš šalčio. Mažylė net nemūvėjo 
kojinių.

Karalius sustojo, nusimetė savo ap-
siaustą ir susupo į jį mergaičiukę. Pakėlęs 

ją ant rankų, nunešė į rūmus, pagamino 
jai skanią vakarienę ir atnešė šiltų drabu-
žių. Tą akimirką prie kairės savo kojos jis 
pastebėjo antrąjį raktą. Šis raktas taip pat 
buvo padengtas keistu metalu – raudono 
rubino spalvos.

Trečiasis raktas
Prabėgo dar daug metų. Karalius pa-

seno, jo žingsniai tapo lėti ir sunkūs – be 
lazdos niekur neišeidavo, tačiau nesiliovė 
keliavęs ir ieškojęs trečiojo rakto.

Vieną naktį jis atvyko į mažytį miestelį 
Rytų krašte. Beieškodamas vietos apsistoti, 
pastebėjo keistą žmonių judėjimą. Šurmu-
linga eisena tolo kažkur už miesto. „Vidur-
naktis, o tiek žmonių! Ką jie veikia, kodėl 
nemiega?“ – stebėjosi karalius ir ėmė sekti 
paskui eiseną.

Jis priėjo skurdžią lūšnelę, nuo kurios 
sklido tvarto tvaikas. Kai karalius prisiartino 
prie lūšnelės, žmonės, žengę pirma jo, jau 
buvo apsisukę ir žingsniavo atgal į miestą. 
Blankioje rūkstančio deglo šviesoje jis iš-
vydo jauną mamą, supančią kūdikį. Tuo 
metu vaikelis atsimerkė ir jo žvilgsnio šviesa 
nutvieskė senąjį karalių. Karalius suklupo 
ant kelių – tai buvo pirmas kartas jo gyve-
nime, kad prieš ką nors būtų atsiklaupęs. 
Valdovo širdį užplūdo palaima, nes priešais 
save jis netikėtai išvydo trečiąjį raktą. Šis 
buvo visas iš aukso.

Taigi dabar karalius rankose laikė visus 
tris jam skirtus raktus nuo Dangaus vartų.

www.seimoms.lt
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Egle, kada tavo gyvenime atsirado 
kūryba?

Nė negaliu tiksliai pasakyti... Anksčiau, 
sovietmečiu, parduotuvėse nieko nebuvo, 
buvo sudėtinga gauti net paprastų drabužių. 
Mokėjau megzti, siūti, tad vis ką nors pati 
nusimegzdavau ar pasisiūdavau, nes norė-
josi pasipuošti. Tad megzdavau ir siūdavau 
tiesiog dėl savęs. 

Veltiniu susižavėjau, kai teko išeiti iš 
darbo... Būdavau namie ir nežinojau, kuo 
užsiimti. Pradėjau žiūrėti pamokėles inter-
nete ir bandyti velti. Pirmiausia pabandžiau 

Veltinio  
suviliota

Ne kartą bažnyčioje atkreipdavau dėmesį į įdomiu, 
nematytu šalikėliu ar kepuraite pasipuošusią mote-
rį. Sužinojau, kad jos dirbiniai puošia bei šildo ir ki-
tus. Nors prikalbinti pokalbiui nebuvo labai papras-
ta, visgi Eglė atvėrė savo dirbtuvėlių duris. Tad šįkart 
kalbiname veltinį atradusią ir jį pamėgusią Kauno 
bažnyčios narę Eglę Kazlauskienę. 

Ką veikei anksčiau ir kur dirbi dabar?

Baigusi mokyklą, kurį laiką dirbau paš-
te, paskui laikraštyje „Noriu“ – rengiau ne-
dideles reklamas ir skelbimus. Dabar ne visu 
etatu dirbu AB „Ortopedijos technika“. Jau 
buvau pradėjusi velti šlepetes, tad norėjosi 
daugiau suprasti, kaip gaminama avalynė, 
todėl nusprendžiau pasimokyti. Pasirinkau 
profesinę mokyklą, o praktiką atlikau būtent 
šioje įmonėje. Čia ir likau dirbti. Iš pradžių 
dirbau avalynės modeliuotoja, o dabar dir-
bu detalizuotoja, t. y. modelį perkeliu ant 
popieriaus ir išdalinu dalimis. Džiaugiuosi, 
kad galiu dirbti ne visą darbo dieną – taip 
lieka laiko dar ir veltiniui.

Ar pasimokius ir pradėjus dirbti su 
avalyne pasikeitė tavo pačios gaminami 
modeliai?

Šlepečių modeliai beveik nepakito. Bet 
pradėjau gaminti veltinius batus – nusivėliau 
sau keletą porų, su kuriais stovėti mugėse 
tikrai daug maloniau nei su odiniais batais, 
nes nešąla kojos. Gaila, kad Lietuvoje šie 
batai nepaklausūs, nes jie skirti sausoms ir 
šaltoms žiemoms, o mūsų žiemomis dažnai 
krenta šlapdriba arba net lyja...

Kai kurių dalykų išmokau tiesiog internete 
stebėdama rusių moterų organizuojamus 
Vilnos festivalius, kuriuose veltinio meistrai 
pasakoja apie save, pristato savo kūrybą, pasi-

nuvelti vaikiškus batukus, po to šlepetes. Po 
truputį, po truputį taip vilną ir „prisijauki-
nau“. O po kelerių metų nuvykau į šlepečių 
vėlimo kursus, nes norėjau sužinoti, ar viską 
darau gerai. 

Kadangi velti šlepetes yra fiziškai gana 
sunkus darbas, tad bandau gaminti ir ki-
tokių dirbinių: veliu riešines, pirštines, 
šalikus. Be to, ne tik veliu iš vilnos, bet 
ir dekoruoju šilką. Išbandau vis naujas 
technikas, pavyzdžiui, neseniai išmėginau 
medioprint techniką – šilkas dažomas au-
galais ir dažais.

Nukelta į 16 p.
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Veltinio  
suviliota

Atkelta iš 15 p.

dalija savo atradimais, vėlimo technologijomis, 
o norinčioms plačiau ir rimčiau velti pasiūlo 
įsigyti vaizdo medžiagą. Rusės moterys atvires-
nės, jos noriai dalijasi savo žiniomis. Lietuvės 
daug uždaresnės ir santūresnės.

Kaip į tavo pomėgį kurti reagavo na-
miškiai?

Kai susidomėjau veltiniu ir pati pra-
dėjau velti, namiškiai apsidžiaugė, nes tuo 
metu neturėjau darbo. Kadangi veldavau 
namuose, spėdavau ir šeimai pietus paga-
minti. Kita vertus, šis užsiėmimas reikalauja 
vietos – aš užimdavau visą virtuvę. Kalėdiniu 
laikotarpiu, kai turėdavau daugiausia užsa-
kymų, užsibūdavau joje iki vidurnakčio, 
o tai šeimos nariams jau nelabai patiko 
(šypsosi). Dabar vaikai jau užaugę, išvykę 
studijuoti, taigi lieka daugiau laiko kūrybai. 
Vis dėlto šlepečių gaminimo aš nevadinu 
kūryba – tai daugiau fizinis darbas. Kūry-
ba – kai išbandau ką nors naujo, kai kažką 
gaminu parodai ar kuriu kam nors dova-

ną. Pavyzdžiui, prieš keletą metų Veltinio 
gildija organizavo parodą „Prabudimai“, 
kuriai besiruošdama aš iš vilnos nuvėliau 
puodelius ir vazelę su gėlėmis. 

Kaip tik norėjau paklausti, kas tau 
yra kūryba?

Pirmiausia – tai džiaugsmas ir geras 
laiko praleidimo būdas, kupinas atradimų. 
Vilna – labai universali medžiaga, iš kurios 
gali pasigaminti ir batus, ir paltą, ir suknelę, 
ir šalikėlį. Taip pat galima pasidaryti kokią 
nors interjero detalę, pavyzdžiui, šviestuvo 
gaubtą, paveikslą ar kilimėlį. Bet kuris ga-
minys gali tapti ir puikia dovana. 

Iš kur semiesi įkvėpimo? Ar kurdama 
jauti Dievo prisilietimą?

Įkvėpimas tikriausiai ateina „iš vir-
šaus“. Kartais vaikštau, meldžiuosi, ir ateina 
mintys... Tikiu, kad jos – iš Dievo, nes juk 
visa, kas gera, ateina iš Jo. Biblijoje rašo-
ma: Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo 
sumanymai pasiseks (Pat 16, 3). Tad tai ir 
stengiuosi daryti. 

Žinoma, kartais ką nors gražaus, įdo-
maus pamatau tiesiog gatvėje, kartais kokias 
idėjas padiktuoja reklamos. Kai kuriu ką 
nors asmeniškai kokiam žmogui, galvoju 
apie jį, tada taip pat gimsta daugybė įvai-
riausių idėjų.
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Ar kuriant padeda šeimos nariai arba 
kiti žmonės?

Sūnus Jonas kartais padeda gaminti šle-
petes, ypač kalėdiniu laikotarpiu, kai darbo 
daugiausia. Vyras padeda kuriant gaminių 
aprašymus anglų kalba ir atsakant į laiškus. 
Jis man padėjo ir internetinę parduotuvę 
sukurti.

Vadinasi, tavo darbai keliauja ne tik 
į lietuvaičių namus?

Taip, per internetinę parduotuvę mano 
darbų įsigyja ir užsieniečiai. Iš jų gaunu 
70–100 užsakymų per metus. Jie taip pat 
daugiausia perka šlepetes. 

Ar įmanoma išgyventi iš veltinio?

Mano pajamos pasiskirsto maždaug 
per pusę – iš veltinio ir iš darbo. Šaltuoju 
metų laiku daugiau užsakymų veltiniui, o 
vasarą turiu daugiau laisvo laiko, nes užsa-
kymų labai sumažėja. Tad labai gerai, kad 
pajamos iš darbo nepriklauso nuo metų 
laiko. Pavasarį ir rudenį važiuoju į muges, 
bet pastebėjau, kad dabar žmonės mažiau 

perka. Bandau vystyti prekybą internetu... 
Padarius kiekvieną darbą reikia jį nufo-

tografuoti ir gražiai pateikti, dažnai ir apra-
šyti anglų kalba – tai atlikti, kaip minėjau, 
labai padeda vyras. Taigi reikia būti uni-
versaliu žmogumi: ne tik pagaminti daiktą, 
bet ir sugebėti jį pateikti, rasti jam pirkėją, 
o tai nėra labai paprasta. Vieni žmonės yra 
tiesiog sutverti ką nors pardavinėti, o man 
tai nėra pats mėgstamiausias užsiėmimas. 
Man buvo nedrąsu vienai ir į muges važiuo-
ti, tad šią mintį išsakiau Dievui ir keliems 
žmonėms. Dabar į muges jau važiuoju su 
kolege-drauge. 

Kur galima įsigyti tavo sukurtų rank-
darbių?

Kartais žmonės asmeniškai paprašo ką 
nors nuvelti, bet daugiausia užsakymų gaunu 
internetu (www.elija.veltinis.lt ir elijana.etsy.
com). Pasitaiko, kad, kartą užsisakęs kokį 
gaminį, vėliau tas pats žmogus užsako ir 
dar ką nors – labai džiaugiuosi, kai klientas 
sugrįžta...

Minėjai, kad yra Veltinio gildija. Pa-
pasakok apie ją.

Taip, yra įsikūrusi Lietuvos veltinio 

Ką labiausiai patinka gaminti, kas 
mieliausia širdžiai?

Daugiausia gaminu šlepetes, jos – viena 
paklausiausių mano prekių. Kai nusibosta, 
imuosi ko nors kito, pavyzdžiui, šalikėlių. 
Juos daryti labai įdomu, išbandau vis kito-
kias technikas, tačiau juos mažiau perka.

Internete apžiūrinėdama tavo darbus 
mačiau ir nuveltų guolių gyvūnams. Kaip 
gimė tokia mintis?

Kartą kažkas paprašė nuvelti guolį katei. 
Vieną pagaminusi, nuotrauką įkėliau į in-

ternetą. Atsirado ir daugiau norinčių įsigyti 
tokių guolių, bet dažniausiai jų užsisako 
užsieniečiai. 

Tai dabar vilna jau paklūsta tavo 
rankoms?

Šiek tiek (šypsosi). Vilna yra įdomi me-
džiaga: turi mintį, pradedi ką nors velti, bet 
negali iki galo žinoti, kas išeis. 
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gildija. Taip pat Kaune yra veltinį mylinčių moterų grupelė, tad 
įkūrėme klubą „Vilnos vilionės“. Mes stengiamės susitikti kartą 
per mėnesį ir pasidalinti savo žiniomis ir atradimais. Susibūrusios 
taip pat mokomės naujų vėlimo ar darbo su šilku technikų. Taip 
mes ir augame, tobulėjame. 

Gal šiek tiek pravertum vėlimo paslapties šydą ir pasida-
lintum patarimais, ką būtų nesudėtinga pagaminti ir net tiktų 
padovanoti?

Manau, tikrai nesudėtinga pagaminti muiliuką-kempinę. Reikia 
tik nusipirkti muilo gabaliuką ir, žinoma, šiek tiek vilnos. Kokios 
formos ir dydžio muilą ar vilnos spalvas rinktis – tai priklauso nuo 
jūsų norų ir fantazijos. Žinoma, ir tokį muiliuką galima dekoruoti 
labai įvairiai, bet šįkart parodysiu tikrai paprastą būdą, kuris, tikiuosi, 
pavyks net ir niekada velti nemėginusiam žmogui (žiūrėkite žemiau).

Egle, dėkojame už pokalbį. Linkime tau kūrybinės sėkmės 
ir naujų ar vis sugrįžtančių pirkėjų.

Kalbino Žaneta Martingale,  
paruošė Viltė Paukštytė

Veltinio  
suviliota

Atkelta iš 17 p.

1. Taigi, paimame šiek tiek vilnos, ją 
pasklaidome. 

2. Vilnos turi būti tiek, kad į ją būtų ga-
lima įvynioti pasirinktą muiliuką. Dedame į 
vidurį muilo gabalėlį ir jį apgaubiame vilna 

3. Galus užlankstome. 

4. Tada imame kitos spalvos vilnos ar kokio spalvoto lino 
pluošto (tai priklauso nuo jūsų fantazijos) ir apvyniojame tą į 
vilną įsuktą muilo gabalėlį. 

5. Kai muiliuką jau gaubia vilna, sudrėkiname jį karštu vandeniu 
ir švelniai patriname, pamaigome. Jei muiliukas iš vidaus ne itin 
putoja, galima pamuiluoti kitu muilu iš išorės, bet paprastai užtenka 
iš vidaus pro vilną besiskverbiančio muilo putų. Vis maigome ir 
švelniai triname. Karštu vandeniu sudrėkinta ir maigoma vilna 
traukiasi ir stipriai apgaubia muiliuką. Kai visa vilna sudrėksta ir 
„prisiglaudžia“ prie muilo, padedame jį džiūti. 

Šis procesas tikrai nesudėtingas, tad nesibaiminkite ir išmė-
ginkite. Sėkmės! 
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Kalėdos – vienintelė krikščionims šven-
ta diena, kuri yra tapusi ir didele pasauline 
švente. Tai  šiek tiek nepatogumų kelia abiem 
pusėms. Norom nenorom dauguma krikš-
čionių pastebi, jog kuo toliau, tuo dažniau 
rengiant viešus kalėdinius pasilinksminimus 
sąmoningai vengiama bet kokių užuomi-
nų apie krikščionišką šios šventės kilmę. 
Nors parduotuvėse dažnai kaip muzikinis 
fonas skamba kalėdinės giesmės, tokios kaip 
„Džiaugsmas pasauliui“ (Joy to the World) 
ar „Džiaugsmingų, linksmų Kalėdų“ (Have 
a Holly, Jolly Christmas).

Iš kitos pusės, nereligingiems žmonėms 
atrodo, kad senoji Kalėdų prasmė yra pri-
metama ir nepageidautina, pavyzdžiui, yra 
brukama per tradicinius Kalėdų himnus. 
Juos gali erzinti vaikų, girdėjusių tas gies-
mes, užduodamas klausimas: „Ką reiškia 
šie žodžiai – gimęs, kad suteiktų jiems antrą 
gimimą?“

Aš, kaip krikščionis, džiaugiuosi galė-
damas priminti tikrąją šios šventės prasmę 
ir dalintis su visuomene man brangiomis 
ir šią dieną prisimenamomis vertybėmis. 
Vis dėlto bijau, kad tikrosios šios šventės 

TIMOTHY KELLER

Kalėdos  –  tai  pats  
nesentimentaliausias  

požiūris  į  gyvenimą

šaknys kuo toliau, tuo labiau nuo daugumos 
žmonių bus nuslėptos.

Daugeliui Kalėdos yra šviesų šventė, 
laikas šeimoms susirinkti kartu ir dosnių do-
vanų savo artimiesiems bei vargstantiesiems 
dovanojimo sezonas. Šie dalykai visiškai 
atitinka krikščionišką šventės esmę. Šviesos 
pergalė prieš tamsą kyla iš krikščioniško 
tikėjimo, jog viltis pasauliui ateina iš už 
šio pasaulio ribų. Dovanų dovanojimas yra 
natūralus atsakas į Jėzaus auką – Jis paliko 
savo šlovę ir gimė žmogumi. Rūpinimasis 
vargšais primena, jog Dievo Sūnus gimė ne 
aristokratų, bet vargšų šeimoje – Visatos 
Viešpats susitapatino su menkiausiais ir 
labiausiai atstumtais žmonėmis.

Tačiau tiesa yra tokia: Kalėdos, kaip ir 
pats Dievas, yra nuostabesnės, bet ir grės-
mingesnės, nei daugelis supranta.

Taip, Kalėdų laikotarpiu mes gauname 
dovanų, tačiau pamąstykite, koks didelis 
iššūkis yra gauti tam tikrų dovanų. Kai ku-
rios dovanos gali priversti jus paminti savo 
išdidumą. Tik įsivaizduokite: Kalėdų rytą 
išpakuojate iš savo draugo gautą dovaną ir 
randate... knygą apie dietą. Atriši dar vieną 

kaspiną ir išvyniojęs kito draugo dovaną 
randi knygą „Kaip įveikti  savanaudiškumą“. 
Ir jeigu tu jiems abiem padėkosi, vadinasi, 
tu sutinki, kad esi nutukęs ir bjaurus.

Kitais žodžiais tariant, kai kurias dova-
nas sunku priimti, nes priimdami pripažįsta-
me, kad turime silpnybių ir kliaudų, ir mums 
reikia pagalbos. Galbūt buvo toks atvejis, 
kai draugas, sužinojęs, jog turi finansinių 
problemų, atėjo pas tave ir pasiūlė didelę 
pinigų sumą, kuri padėtų tau išlipti iš keblios 
padėties. Jei tau kada nors teko tai išgyventi, 
galbūt pastebėjai, jog priimant tokią dovaną 
reikėjo paminti savo išdidumą.

Niekas kitas nėra padovanojęs tokios 
dovanos, kuri sujaudintų iki širdies gelmių 
ir priverstų paminti savo išdidumą taip, kaip 
Jėzaus Kristaus dovana. Kalėdos reiškia, jog 
mes buvome visiškai žuvę, negalėjome patys 
išsigelbėti, ir niekas kitas, niekas mažesnis 
nei paties Dievo Sūnaus mirtis, negalėjo 
mūsų išvaduoti. Tai reiškia, jog tu nesi tas, 
kuris galėtų susiimti ir gyventi moraliai 
gerą bei dorą gyvenimą.

Todėl Kalėdos yra pats nesentimen-
taliausias ir realistiškiausias požiūris į gy-
venimą. Kalėdos perduoda ne tokią žinią: 
„Džiaukis! Jei visi kartu pasistengsime, mes 
galime padaryti pasaulį geresnį.“ 

Biblija niekada nepataria būti abejin-
giems tamsos jėgoms, atvirkščiai – liepia 
priešintis, tačiau ir nepalaiko iliuzijos, kad 
mes patys galime tas tamsos jėgas įveikti. 
Krikščionybė nesutinka su optimistiškai 
nusiteikusiais mąstytojais, kurie sako: „Jeigu 
kaip reikiant pasistengsime, mes viską su-
tvarkysime.“ Tačiau krikščionybė nesutinka 
ir su pesimistais, kurie žvelgia į ateitį ir mato 
tik nužmogėjimą.

Krikščionybė skelbia: „Reikalai išties yra 
tokie blogi, kad mes patys negalime nei pagyti, 
nei išsigelbėti. Problemos yra labai didelės – 
pasaulį gaubia tamsa, tačiau yra viltis.“ Kalėdų 
žinia skamba taip: Tamsybėje sėdinti tauta 
išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems mirties 
šalyje ir šešėlyje užtekėjo šviesa (Mt 4, 16).

Atkreipkite dėmesį, čia nesakoma, kad 
iš pasaulio atsirado šviesa. Sakoma: pasauliui 
nušvito šviesa. Šviesa atėjo iš šalies. Už šio 
pasaulio ribų yra šviesa, ir Jėzus atnešė tą 
šviesą, kad mus išgelbėtų. Iš tikrųjų tai Jis 
pats ir yra ta Šviesa.

Paruošta pagal Timothy Keller knygą  
„Kalėdų paslaptis: Stebinanti tiesa apie 

Kristaus gimimą“. 

Iš http://nypost.com/ vertė Lina Tamonytė
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H. W. Longfellow aiškiai kalba apie pa-
skutinių gyvenimo metų paslaptį, jų nešamą 
pasitenkinimą. Viena kliūčių, neleidžiančių 
džiaugtis garbiais savo metais, yra tvirtas 
įsitikinimas, kad kažką praradome, todėl vi-
siškai nekreipiame dėmesio į tai, ką gauname. 

Daugybė dalykų gyvenime yra skirta 
jaunystei ir vidutiniam amžiui. Tačiau be-
veik nėra liudijimų apie tas dienas, kai tik 
laikas bus mūsų vadovas, draugas ir tikslas. 
Mes puoselėjame labai nedaug arba visai ne-
puoselėjame vilčių dėl savo senatvės. Tačiau 
brandieji gyvenimo metai suteikiami mums 
surinkti viso gyvenimo pastangų derlių.

Norėdami išgyventi senatvės paslaptį 
turime pralaužti senojo etapo ribas su visais 
jo socialiniais suvaržymais, asmeniniais 
poreikiais, viešais vaidmenimis ir protoko-
lais. Mes gerai išmokome paisyti taisyklių. 
Tačiau nelabai mokame tvarkytis su laisve.

Liūdnoji modernios gyvensenos pusė 
ta, kad mes labai lengvai ir greitai užsisklen-
džiame mažuose asmeniniuose pasaulėliuo-
se. Metų metus vaikštome tomis pačiomis 
gatvėmis, gyvename pagal tą pačią tvarką, 
valgome tą patį maistą, kalbamės su tais 
pačiais žmonėmis, skaitome tuos pačius 
laikraščius, dalyvaujame tuose pačiuose 
pokalbiuose. Vėl ir vėl.

Neturime laiko vaikštinėti nematytomis 
gatvėmis ar švaistyti brangias akimirkas, 
tyrinėdami mažas krautuvėles. Jei negrįšime 
namo septintą vakaro, nespėsime išsiskalbti. 
Apsipirkti prekybos centre su sąrašu grei-
čiau, nei vaikštinėjant po dulkėtus senus 
turgelius ar tyrinėjant gurmaniško maisto 
krautuvėles, kur parduodamos septynios rū-
šys natūralaus jogurto ir keliasdešimt rūšių 
sūrio. Neturime progų naujoms pažintims, 
nes biuro vakarėliai ir verslo susitikimai 
nuolat rengiami tuose pačiuose restoranuo-
se. Neturime galimybių ilgiau pasikalbėti 
su žmonėmis. Tačiau nelabai ką galime 

JOAN CHITTISTER

Paslaptis
Senatvėje galimybių apstu,
Tik dėvi jos ne jausnystės rūbu.
O kai vakaro sutemos artėja,
Neregėtos žvaigždės dieną dangų nusėja.

Henry Wadsworthas Longfellow

jiems pasakyti, nes politikos, ekonomikos ir 
religijos temos netinka lengvam pokalbiui.

Galiausiai rutina įsigali visose gyvenimo 
srityse. Žinoma, kartais ji teikia jaukumo. 
Žinome, ką, kada ir kaip turime daryti. Ta-
čiau pajuntame nuobodulį. Rutina paverčia 
mus prastos kokybės robotais, kurie mąsto 
nepakankamai, kad suvoktų, jog apie nieką 
nemąsto pakankamai giliai.

Nuo viso to mus išlaisvina vyresnis 
amžius. Rutina pagaliau gali užleisti vie-
tą paslapčiai, galimybėms, mėgavimuisi 
gyvenimu.

Tik bėda, kad gali užtrukti labai ilgai, 
kol pradėsime žvelgti į naują situaciją kaip į 
išsivadavimą. Aršiai tam priešinsimės. Su-
sikursime kalėjimą ir gyvensime jame, kol 
taip sustabarėsime, kad nepajėgsime pabėgti.

Tik sendami išsilaisviname nuo savęs. 
Galime klaidžioti kur norime ar kur akys 
veda. Pavyzdžiui, trečiadienį galime eiti pa-
sivaikščioti į parką. Na, ir kodėl gi ne? Galime 
keliauti į biblioteką, sėdėti visą dieną skaityklo-
je ir skaityti. Kodėl ne? Šiandien galime lošti 
kortomis su sergančiu kaimynu. O kodėl ne? 
Galime sėdėti mašinoje prie vandens ir skai-
tyti knygą. Kas uždraus? Kodėl, tiesą sakant, 
nepabandžius atskleisti gyvenimo paslapties, 
kol nepradėsime tikėti ja iki pat pabaigos?

Žinoma, mūsų gyvenime dar lieka 
dienotvarkė ir terminai. Jie padeda likti 

atsakingais visuomenės nariais. Problemos 
prasideda, kai jie ima vadovauti ir kliudyti 
mūsų gyvenimui, kai tampa mūsų gyve-
nimu.

Paslaptis paliečia mus, kai leidžiame 
savo gyvenimui pačiam skleistis, o ne at-
kakliai jį kuriame. Tai – netikėtai pama-
tyta paprasta gėlė, pavakarys sode, diena, 
praleista važinėjantis autobusu... Tiesiog 
matyti. Stebėti. Būti.

Yra šventumo paprastoje prielaidoje, 
kad kasdieniams nutikimams skirta pa-
žadinti mūsų sielas naujiems dalykams: 
netikėtam aromatui, neįprastam skoniui, 
tai akimirkai, kai pažvelgiame į akis nepa-
žįstamajam, šyptelime ir linktelime galvą 
sveikindamiesi. Kas žino? Galbūt vienas 
iš šių dalykų pažadins prisiminimus apie 
skausmą, šlovę, taps kvapą gniaužiančios 
nuostabos akimirka, Dievo buvimo mūsų 
gyvenime pajauta.

Saulės šviesoje seniai praėjusių aki-
mirkų prasmė suspindi naujais atspalviais. 
Nuostaba priverčia pamatyti kasdien mato-
mus dalykus, kurių jau seniai nepastebime. 
Šie dalykai – paslapties esmė.

Paslaptis turi savo tikslą šiame šaltame 
ir viską apskaičiuojančiame pasaulyje. Gyve-
name stropiai sureguliuotus gyvenimus. Kai 
žmonės neturėjo laikrodžių, jiems pakako 
aušros ir sutemų. „Ateisiu rytoj“ reiškė, kad 

Saulės šviesoje seniai 
praėjusių akimirkų 
prasmė suspindi naujais 
atspalviais. 

„

“
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būsiu ten, kai rytoj nueisiu. Dabar „ateisiu 
rytoj“ nustatyta minutės tikslumu. Daugiau 
nėra paslapties. Tik laukimas.

Taigi paslaptis – suvokimas, kad nuos-
tabūs dalykai gali atsitikti bet kuriuo metu, 
jei tik padarysime jiems vietos, – leis mums 
visiškai naujai suvokti Dievo buvimą laike. 
Pagaliau suprantame, kad Dievas ateina 
tuomet, kai mažiausiai to tikimės, ir gal net 
labiausiai tikėtina, jog taip atsitiks būtent 
tuomet.

Mums beveik pavyko išguiti netikėtu-
mą, paslaptį iš stropiai reglamentuotų savo 
gyvenimų. Negalime sau jų leisti, pavojingai 
balansuodami tarp griežtos dienotvarkės ir 
nuolat grasančių terminų.

Tačiau metams bėgant paslaptis atgyja. 
Daugiau niekas nėra labai tikra. Atsiranda 
daug „galbūt“ ir „tikriausiai“, „gali būti“ ir 
„matyt“. Tikriausiai aš dar būsiu čia. O gal ir 
ne. Kaip vaikai, mes vėl išmokstame stebėtis. 

Išmokstame, kad keltis kiekvieną dieną gali 
būti smagu, diena gali būti kupina stebuklų. 
Kas nors tikrai atsitiks. Kas gi tai bus?

Taip, su amžiumi išmokstama pasitikėti 
laiko gerumu, dosniu gyvenimo gausybės 
ragu, kuris vadinamas Dievu. Ir kas žino: 
gal gyvenimo pabaigoje mūsų laukianti 
paslaptis, pagaliau regima pro akinantį laiko 
šydą, pasirodys esanti didesnė, nei siela 
pajėgs aprėpti?

Metai slegia, jei bijome artėjančios pa-
slapties, tarsi Dievas, kurį patyrėme gyveni-
me, galėtų apleisti mus mirtyje.

Metai džiugina, jei išmokstame įžvelgti 
paslaptį ir prasmę už stabilių ir pažįstamų 
dalykų. Išsilaisvinti iš proziškumo, dienotvar-
kės, pragmatiškumo ir visai kitaip, anksčiau 
nė neįsivaizduotais būdais, atrasti pasaulį. 
Šiame naujame pasaulyje kalnas, suolelis, 
užžėlęs takas reiškia daug daugiau. Tai neįti-
kėtinų galimybių ir laiko šventumo simbolis. 

Iš kn. Metų dovana.  
Gyvenimo rudens palaima

Paslaptis – suvokimas, kad 
nuostabūs dalykai gali 
atsitikti bet kuriuo metu, 
jei tik padarysime jiems 
vietos, – leis mums visiškai 
naujai suvokti Dievo 
buvimą laike. 

„

“

Mūsų kieme auga sena vyšnia, kurios 
geriausios dienos jau praeityje, ir ji atrodo 
taip, lyg ruoštųsi numirti. Todėl aš pakvie-
čiau sodininką. Apžiūrėjęs medį, jis mums 
pasakė, jog vyšnia „patiria per daug streso“ 
ir jai tuoj pat reikalinga pagalba. „Palauk 
savo eilės“, – nueidama medžiui sumurmėjo 
mano žmona Karolina. Jai tuomet buvo 
sunki savaitė.

Visiems mums pasitaiko sunkių dienų 
ir savaičių, kupinų nerimo dėl mūsų vaikų, 
sutuoktinių, darbo, pinigų, sveikatos bei 
gerovės. Tačiau Jėzus užtikrino mus, kad 
nepaisant nerimą keliančių aplinkybių, 
mes galime turėti ramybę. Jis pasakė: „Aš 
palieku jums savo ramybę, duodu jums 
savo ramybę“ (Jn 14, 27).

DAVID H. ROPER

Sunki  
savaitė

Aš palieku jums savo ramybę, duo-
du jums savo ramybę (Jn 14, 27).

Jėzaus žemiškas gyvenimas buvo kupi-
nas sunkumų ir rūpesčių. Jį gundė priešai, 
nesuprato draugai ir giminės. Dažnai Jis 
neturėjo, kur galvos priglausti. Tačiau Jo 
elgesyje nebuvo nė ženklo nerimo ir susi-
rūpinimo. Jo širdis buvo kupina ramybės ir 
nesutrikusi. Ir šią ramybę Jis duoda mums –  
laisvę nuo išgyvenimų dėl praeities, da-
barties ir ateities. Jis savo elgesiu parodo 
ramybę, savo ramybę.

Bet kokiose aplinkybėse (nesvarbu, ar 
jos baisios, ar kasdienės) mes galime kreiptis 
į Jėzų maldoje. Būdami Jo akivaizdoje mes 
galime patikėti Jam visas savo baimes ir 
rūpesčius. Ir tuomet, kaip patikina Paulius, 
„Dievo ramybė, pranokstanti visokį supra-
timą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje 
Jėzuje“ (Fil 4, 7). Netgi jei mus ištinka „viena 
iš tų sunkių savaičių“, mes galime patirti 
Jo ramybę.

Brangus Viešpatie, dėkoju, kad galiu 
ateiti pas Tave su visomis baimėmis bei rū-
pesčiais ir Tavo ramybė apsaugos mano protą.

Kai patiriame įvairių problemų, ra-
mybę galime rasti Jėzuje.

http://jezus.lt
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Šiais žodžiais Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius Darius Šir-
vys apibendrina savo gyvenimo šiandieną. Norėdami labiau pažinti 
pastorių Darių bei jo šeimą, siūlome nubraukti kasdienybės dulkes ir 
prisiliesti prie kelių šios šeimos tikėjimo kelionės akimirkų.

„Džiaugiuosi  Viešpačiu  
ir  tuo  pašaukimu,  

kurį  turime“

Dariau ir Audrone, norisi išgirsti apie 
jūsų pradžių pradžią – vaikystę. Kokioje 
terpėje augote? Kokia buvo šeima? Kas 
turėjo jums įtakos?

Darius: Mano vaikystė prabėgo ne 
Vilniuje. Išskirčiau tris pagrindines vietas, 
kuriose aš augau, pildydamas „meilės rezer-
vuarą“, – tai Radviliškis, Šiauliai ir vienkiemis 
Rokiškio rajone. Gimiau, augau ir pradinėje 
mokykloje mokiausi Radviliškyje, vėliau 
persikėlėme gyventi į Šiaulius, kur baigiau vi-
durinę mokyklą ir 17 metų išvykau studijuoti 
į Vilnių. Didelį pėdsaką man paliko tėvų, 
senelių kraštas – vienkiemis Rokiškio raj., 
prie Obelių. Vasaros bėgdavo pas senelius, 
iš kurių pasisėmiau daug šilumos. Močiutė 
buvo šiltas, geras ir labai jaukus žmogus. 
Mano gyvenimui teigiamos reikšmės turėjo 
mama, močiutė, senelis. Tėčio neturėjau, 
nes jis anksti mirė. Vėliau atsirado patėvis. 
Augau be brolių ir sesių – vienas. 

Esu intravertas. Turėjau draugų, bet 
nebuvau greitas įsilieti į kompanijas. Man 
reikia laiko – esu lėtai įsišaknijantis, bet kai 
įsišakniju, tai ilgam.

Kokios vaikystės svajonės – kuo no-
rėjai užaugęs būti?

Darius: Į šį klausimą – Kuo būti? – nie-
kada neturėjau aiškaus atsakymo. Kai, baigus 
vidurinę mokyklą, reikėjo apsispręsti: eiti į 
kariuomenę ar stoti į aukštąją mokyklą, – aš 
pasirinkau mokytis. Tik nežinojau kur. Pasi-
rinkau, kas tuo metu man buvo artimiausia, –  
geografiją ir kūno kultūrą Pedagoginiame 
Institute (šiandien – LEU). 

Gal traukė menas?
Ne, nebuvau meniškas – nei aš grojau, 

nei šokau, nei daug knygų skaičiau. Iš vai-
kystės atsimenu, kad darželyje dalyvavau 
Pasakotojų konkurse (man puikiai sekėsi 

pasakoti, kol neįgijau „kompleksų“). Laki 
vaizduotė niekur nedingo – vėlesnėse klasėse 
man patikdavo interpretuoti literatūros kū-
rinius, nors daugelio jų ir nebuvau skaitęs... 
Pakakdavo visai nedaug informacijos, kad 
galėčiau parašyti rašinį ir garsiai pasampro-
tauti. Kai mokiausi universitete, suvokiau, 
kad man įdomus žmogus, jo siela, tik tuo 
metu tai neturėjo jokio ryšio su profesine 
veikla. Gyvenimo prasmės klausimai tapo 
itin aktualūs prieš pat įtikėjimą. 

Audronė: Gimiau Panevėžyje, ten gy-
venome apie 4 metus, nes tėvelį, kaip baldų 
fabriko inžinierių, perkėlė dirbti į Vilnių. 
Turiu 8-eriais metais jaunesnį brolį, kurio 
labai laukiau. Tik vaikystėje brolis labai sir-
go, tad nemažai man tekdavo jį prižiūrėti, 
nes mamytė dirbo. Seneliai iš tėčio pusės 
anksti mirė, tad daugiau laiko leisdavome 
su mamos tėvais Panevėžyje. Ten gyveno ir 
tetos, pusbroliai, pas kuriuos važiuodavome 
per atostogas, – būdavo labai linksma. Mus 
siejo artimas giminystės ryšys.

Vaikystėje buvau labai aktyvi – mėgda-
vau su draugais padūkti, bet paauglystėje 
užsidariau: sėdėdavau namie, skaitydavau 
romanus, pradėjau megzti. Nebuvau me-
niška, buvau labiau linkusi į matematiką.

Besimokydama pradinėse klasėse 
svajojau būti pradinių klasių mokyto-
ja, nes turėjau labai gerą mokytoją, kuri 
mokėjo susitvarkyti su 45 mokiniais... Ji 
buvo kaip mama – paguosdavo, kas man 
buvo ypač svarbu, nes buvau jauniausia 
klasėje. Mokytoja buvo man pavyzdys. 
Bet paaugus, norai pasikeitė – norėjau 
tapti buhaltere. Kadangi stojant į VU rei-
kėjo laikyti geografijos, kurios nemokė-
jau, egzaminą, pasirinkau KTU siuvinių 
technologiją – laikiau matematikos ir fi-
zikos egzaminus. Siūti man labai patiko –  
siuvau drabužius visiems artimiesiems.

Jei buvai uždara ir niekur nedalyvau-
davai, kaip susipažinai su Dariumi?

Audronė: Susipažinome studentiškame 
vakarėlyje. Kai mokslai buvo jau įpusėję – 
šventėme „mediumą“ (studijų pusiaukelę), –  
vilniečiai studentai nusprendė šią šventę 
atšvęsti drauge su KTU merginomis išvykoje 
į Marijampolę. Ten ir susipažinome.

Darius: Vakarėlio metu Audronė ma-
nimi nesusidomėjo, tačiau man ji krito į 
širdį. Negalėjau jos pamiršti, todėl po sa-
vaitės paskambinau ir pakviečiau susitikti 
Vilniuje. Pradėjome bendrauti ir po 2, 5 
metų susituokėme. Įtikėjome maždaug po 
metų – 1992 m. pavasarį. 

Kaip įtikėjote – per pažįstamus žmo-
nes ar kokios evangelizacijos metu?

Audronė: Aš važinėdavau į studijas 
Kaune. Traukiny būdavo apie savo tikėjimą 
liudijančių studentų, kurie kviesdavo ateiti 
į tikinčiųjų susirinkimus tiek Vilniuje, tiek 
Kaune. Buvome atviri naujovėms – norėjosi 
nueiti pažiūrėti. Man Dievas buvo tam tikra 
paslaptis, nes tėvelis buvo  partijos narys, 
todėl į bažnyčią nėjome, tikinti buvo tik 
močiutė Panevėžyje. Vėliau vienas pažįs-
tamas jaunuolis Darių pakvietė apsilankyti 
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios susirinkime. 
Nusprendėme, kad būtinai reikia nueiti 
pasižiūrėti, kas gi tas „Tikėjimo žodis“, nes 
jau buvome matę šį bei tą per televiziją. 
Buvo įdomu – ėjome kaip į teatrą ar filmą 
pasižiūrėti, kad būtume išprusę, išsilavinę, 
žinantys, kas vyksta Lietuvoje. 

Darius: Susirinkimo pabaigoje išėjau 
į priekį melstis, bet nejaučiau jokio vidinio 
pasikeitimo. Man patiko, kad pamaldos buvo 
paprastos, kalbama aiškiai, tačiau pačios 
esmės, nesuvokiau. Po antro apsilankymo 
bičiuliui pasakiau, kad daugiau manęs ne-
įkalbinėtų lankyti bažnyčios, nes turiu savo 
nuomonę. Ir jis manęs nespaudė, paliko 
ramybėje. Maždaug porą mėnesių nieko gero 
mano gyvenime (švelniai tariant) nevyko, 
tačiau nuolatos lankė liūdesys. Vieną rytą 
tas tylus liūdesys paskatino pasikalbėti su 
Dievu. Pasijutau išgirstas, suvokiau, kad 
Dievas tikrai yra. Jis – ne teorinis, popieri-
nis. Jis girdi, Jis yra, mane pažįsta. Tuomet 
ėmiau skaityti Evangeliją pagal Joną, kaip 
patarė bičiulis. Perskaitęs tvirtai sau tariau: 
„Aš tikėsiu.“ Gimė gilus vidinis troškimas 
pažinti ir, žinoma, vėl apsilankyti bažnyčioje. 
Atėjau pats, vėliau pakviečiau ir Audronę.

Audronė: Kai Darius įtikėjo, ir aš nuėjau 
su juo į tikinčiųjų susirinkimą. Nuėjusi pasiju-
tau labai gerai – išgyvenau Dievo prisilietimą. 
Po pamokslo norėjau išbėgti į priekį, bet 
Darius neragino... Tada pasilenkė Dariaus 
bičiulis, kuris padrąsino: „Jeigu nori, eik...“ 
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Aš bėgte išbėgau į priekį. Tą patį susirinkimą 
meldėsi dėl kitų kalbų dovanos – Dievas 
prisilietė, ir aš pradėjau melstis. Bet grįžus 
namo mane užsipuolė tėveliai... Ėmiau abejoti.

Darius: Aš buvau pasiskolinęs iš pus-
seserės Naująjį Testamentą, tačiau nedve-
jodamas jį įdaviau Audronei. Po savaitės 
vėl susitikome. Audronė atvertė 1 Laiško 
korintiečiams 13 skyrių ir šviečiančiomis 
akimis tarė: „Štai ką radau.“ Tai buvo skyrius 
apie meilę. Mums tai buvo liudijimas, kad 
Dievo žodis kalba ne tik man, bet ir jai –  
mums. Tokia buvo mūsų pradžia. Dievo 
žodis paėmė mus už rankos ir pradėjo vesti –  
taip prasidėjo kelionė su Dievu.

Po metų jūs susituokėte?
Darius: Susituokėme maždaug po pu-

santrų... Baigusi mokslus Audronė sugrįžo į 
Vilnių, tad nebuvo prasmės delsti... Nors man 
dar buvo likę vieni metai studijų magistrantū-
roje, norėjau prisiimti atsakomybę už šeimą. 

Kaip gi sekėsi įsikurti Vilniuje?
Darius: Kai piršausi Audronei, būsimas 

uošvis paklausė, kaip aš išlaikysiu savo šeimą, 
nes vien tik stipendijos neužteks. Pasipiršus 

aplankė dvejopi jausmai: džiaugiausi, kad 
man atidavė savo dukrą, bet supratau ir tai, 
kad studijuojant man teks susirasti darbą. 
Netrukus įsidarbinau Vilniaus jaunimo mo-
kykloje mokytoju. Šioje mokykloje 7 metus 
dirbau su sunkiais paaugliais. 

Koks buvo pirmasis santuokos dešimt- 
metis? Šeima, vaikai, darbas, tarnystė?

Darius: Įtikėjęs 1992 m., anksti pradėjau 
tarnauti – 1993 m. jau važinėjau į miestelius 
kaip pamokslininko padėjėjas, o 1994 m. ir 

pats pradėjau pamokslauti. Šeima kentėjo, 
nes nematė manęs.

Audronė: Pradžioje viskas buvo neblo-
gai, buvome užsiėmę – darbas, tarnavimas 
bažnyčioje. Aš tarnavau mažesniems vai-
kams, vakarais lankiau Biblijos mokyklą.

Dariau, viename pamoksle minėjai, 
kad jūsų šeima neteko pirmojo kūdi-
kio. Tuomet tu supratai, kodėl Biblijoje 
įtraukta Raudų knyga... Kaip išgyvenote 
šį laikotarpį?

Audronė: Tai buvo labai sunkus laikas. 
Vaikelio labai laukėme, buvome laimingi. 
Tačiau 5-tą nėštumo mėnesį nebejaučiau 
judesių... Mane paguldė į ligoninę – kūdikis 
mirė... manyje. Teko pagimdyti negyvą vai-
kelį. Tikėjausi, kad darys cezario pjūvį, bet 
liepė pačiai gimdyti. Visą savaitę leido skati-
namuosius vaistus. Gimdymas buvo sunkus, 
išgąsdino ir medikus, nes nekrešėjo kraujas.

Po šio įvykio mums abiem buvo sunkus 
laikas – nežinojome, nesupratome, kodėl taip 
atsitiko. Kai įtikėjome, viskas buvo gražu, 
atrodė, kad tikinčiam nieko blogo negali 
nutikti. Dabar supranti, kad taip nėra. Tas 
įvykis mus sukrėtė.

Darius: Ši nelaimė buvo labai bran-
dinanti. Supratau, kad Biblijoje yra Raudų 
knyga, kad rauda yra Dievo duota. Yra ge-
dėjimo laikas, ir Dievas yra su mumis, kai 
mes raudame. Pradžioje mūsų dvasingumas 
buvo vaikiškas, perdėm pozityvus, nebran-
dus. Per šią situaciją taip pat pamačiau savo 
egoizmą, savanaudiškumą, nejautrumą. 

Audronė: Pradžioje Darius siūlė skaityti 
psalmes, bet aš negalėjau. Atėjusi į bažnyčią 
ištisai verkdavau – tiek šlovinimo metu, tiek 
per pamokslą. Tai buvo gedėjimo laikas.

Vis dėlto vėliau aplankė džiaugsmas –  
gimė Džiugas? 

Audronė: Kai vėliau laukiausi Džiugo, 
sakydavau: „Mūsų džiaugsmelis“. Kai sūnus 
gimė, taip ir pavadinome – Džiugu. Mažas 
būdamas jis labai norėdavo visus prajuokinti –  
ir jam pavykdavo.

Jūsų pirmųjų vaikų vardai netradici-
niai – Džiugas, vėliau Morta. Juk prieš 20 
metų biblinis vardas Morta turėjo nega-
tyvų atspalvį... Reikėjo drąsos.

Darius: Taip, bet sūnų pavadinti Džiugu 
taip pat reikėjo drąsos. Aš mėgstu savaran-
kiškai mąstyti ir priimti sprendimus. Tuomet 
mūsų bažnyčioje duodavo daugiausia bibli-
nius vardus. Man nesinorėjo sūnų pavadinti 
būtinai pranašo vardu. Norėjosi pavadinti 
pagal jausmą, širdį. Tai buvo nestandartinis 
vardas. O Morta – dėl to, kad ne Marija. Juk 
ir Mortą Viešpats mylėjo (šypsosi). 

Audronė: Mano abi močiutės buvo 
Mortos, tad kai Darius pasiūlė šį vardą, labai 
apsidžiaugiau. Nors mano mamytė suabejo-
jo: „Oi, koks grubus vardas, gal švelnesnį?“ 
Tada atsakiau, kad mes dukrą vadinsime 
Mortute. Vėliau tėveliai šiuo vardu labai 
džiaugėsi – priėmė kaip pagarbos giminei 
ženklą.

Na, o po 9 metų gimė pagrandukas –  
Pauliukas. Jam parinkote jau biblinį var-
dą...

Darius: Turėjau nuojautą, kad tikrai dar 
turėsime vieną vaiką – kad tai bus mažas 
Pauliukas (reikšmė „Mažas“). Taip pava-
dinome ir dėl šmaikštumo – apaštalas Pau-
lius, poetas Paulius Širvys... Įdomu, kad dėl 
vardų niekad nesiginčijome, esame vienos 
nuomonės – daugelį dalykų jaučiame ir 
suprantame vienodai. 

Gimus vaikučiams prasidėjo naujas 
etapas. Auginote vaikučius namuose ar 
jie bėgo į darželį?

Audronė: Kadangi pirmieji vaikai gimė 
vienas paskui kitą – pametinukai, tad ne-
mažai laiko teko būti su jais. Tai buvo labai 
sunkus laikas – tik namai ir vaikai. Darius 
tuo metu labai daug tarnavo bažnyčioje. 
Buvau viena nuošalioje Pilaitėje (tuo metu 
tai buvo Vilniaus pakraštys, susisiekimas 
su šiuo mikrorajonu buvo prastas). Vėliau 
leidome vaikus į darželį, aš išėjau dirbti. Bet 
vaikai labai sirgo... Tai toks bėgimo etapas –  
darbas, namai, šeima.

Darius: Aktyviai tarnavau bažnyčioje 
dar iki vaikams gimstant. Bažnytinis gyve-
nimas užpildydavo laisvalaikį po darbo –  
žinoma, šeimos sąskaita... Tuo metu trūko 
gyvenimiškos išminties, buvo daug jauna-
tviško entuziazmo...

Nukelta į 24 p.

Audronė ir Darius Širviai



Nr. 12  (466)  2017 m.  gruodžio  9  d.24          Pažintis

Audronė: Trečiadieniais ir šeštadieniais 
po darbo Darius pamokslaudavo miesteliuo-
se. Kitomis dienomis eidavo į maldas, namų 
grupelę, ketvirtadieniais į susirinkimą –  
žodžiu, visi vakarai būdavo užimti. 

Kaip tu jauteisi kaip žmona, mama? 
Nebuvo pykčių?

Audronė: Buvo visko... Bet būtent tuo-
met supratau, kad aš tokiu būdu tarnauju 
Dievui. Šį laiką išgyventi padėjo supratimas, 
kad aš esu Dariaus padėjėja, ir rūpindamasi 
namais, vaikais aš tarnauju Viešpačiui. 

Jūsų vaikai labai kūrybingi – Džiugas 
dainuoja, vaidina, dalyvauja įvairioje vei-
kloje, Morta šoka, fotografuoja, dainuoja. 
Džiugas pasirinko studijuoti aktorystę. Ar 
ši kūrybinė gyslelė turi kokį nors ryšį su 
poetu Pauliumi Širviu (šypsosi)?

Darius: Susipažinau su žmogumi, kuris 
domisi Širvių geneologija. Jis mano, kad visi 
Širviai kyla iš vieno kelmo – nuo Rokiškio, 
Zarasų, maždaug nuo 1730 m. Tad galbūt 
ir esame susiję. Dėl Džiugo, spėju, kad jis 
kažką tikrai paveldėjo iš mano tėčio, nes jis 
buvo linksmų plaučių žmogus, nuolat besi-
šypsantis, linksmas, muzikalus. Galbūt iš jo 
Džiugas paveldėjo gerą klausą ir linksmumą.

Audronė: Pradinėse klasėse Džiugas 
labai norėjo šokti – lankė Aidos Maksvytytės 
modernių šokių būrelį, vėliau mokėsi groti 
pianinu, nors sekėsi sunkiai. 13 metų pra-
dėjo skambinti gitara – pradžioje akordus 
parodė tėtis, paskui pats mokėsi iš youtubo, 
po to – pas mokytoją Aidą Lembutį. Vėliau 
jį vyresni draugai pakvietė į muzikos grupę. 
Džiugas kartu su Morta lankė ir dainavimo 
būrelį. Manau, kad didelis ir vadovės Editos 
Tamoševičienės indėlis.

Darius: Esu dėkingas Krikščionių mo-
kyklai, nes mūsų vaikai augo kūrybinės 
laisvės atmosferoje, kur galėjo laisvai skleistis 
jų dovanos. Tarybiniais laikais, norėdami 
būti kitokie, įgijome daug baimių ir kom-
pleksų. O čia puoselėjama terpė, kur vaikai 
gali dainuoti, šokti, vaidinti, kurti ir ieškoti 
savęs. Jie nebuvo traumuoti, kaip mes. Labai 
svarbi palaikymo atmosfera, ne žinių kiekis. 
Krikščionių mokykloje kūrybingumas puo-
selėjamas, gerbiamas, leidžiama atsiskleisti. 
Džiugas pasirinko nelengvas aktorystės 

studijas, nors mes ir nelabai tikėjome, kad 
jam pavyks įstoti. Dabar jis mokosi jau an-
trame kurse. 

Morta taip pat jau baigė mokyklą ir 
yra pasirinkimų kelyje?

Audronė: Taip, Morta dar ieško savęs... 
Ji gana meniškos sielos, tačiau linkusi viską 
gerai apgalvoti. 

Mane, kaip mamą, guodžia jūsų vaikų 
tikėjimas. Menai – tai saviraiškos būdas, 
bet tikėjimas – gyvenimo pamatas. Deja, 
ne visi tikinčių tėvų vaikai pasirenka tikėji-
mą. Ar jūs, kaip tėvai, galėtumėte pasakyti, 
kad jūsų vaikai pasirinko Viešpatį?

Darius: Taip, vaikų pasirinktas tikėjimas –  
svarbiausias dalykas, bet negali to dirbtinai 
paveikti. Turėti tikėjimo bendraminčių –  
didelė paguoda. Iš savo pusės darėme vis-
ką, ką galėjome – vedėme į krikščionišką 
mokyklą, bažnyčią, mūsų namuose jau 20 
metų vyksta namų grupelė. Nesame tobuli, 
bet stengiamės būti nuoširdūs, atviri. 

Absoliuti tiesa, kad vaikai seka ne žo-
džiais, mokymu, o pavyzdžiu. Mūsų įsi-
tikinimai yra jiems liudijimas, galimybė 
Šventajai Dvasiai veikti. Mes patys augome 
nekrikščioniškose šeimose, neturėjome pa-
vyzdžio, tad tikrai nesame tobuli.

Kaip išgyvenote vaikų paauglystės 
laikotarpį? Ar teko susidurti su šiam gy-
venimo etapui būdingomis krizėmis? 

Audronė: Vaikai nebuvo sukilę... Galbūt 
kartais aštriau ir staigiau pasakydavo „Ne“, 
kartais durim trinkteldavo. Bet šiaip, manau, 
gana lengvai jie išgyveno paauglystę.

Darius: Esu dėkingas bažnyčiai, paau-
glių tarnavimui, kuriam vadovavo Jurgita 
Miloševičienė. Vaikai buvo užimti ir atrado 
save bažnyčioje. Ta jaunatviška energija 
išsiliedavo gera kryptimi. Jų draugai buvo iš 
krikščioniškos aplinkos – iš mokyklos, baž-
nyčios. Jie lankė mažutę namų grupelę – ten 
susirinkdavo vos 4 žmonės, bet jiems buvo 
gerai. Jie atrasdavo džiaugsmą, pasitenkini-
mą, pabūdavo su draugais, pasiguosdavo.

Dariau, kaip apibūdintum Audronę?
Audronė yra mano žmona, mano žmo-

gus, draugė ir didelė Dievo dovana man. 
„Kaulas iš mano kaulų“, kaip kadaise sakė 
Adomas. Man labai pasisekė, esu labai lai-
mingas. Tarp mūsų geras vidinis jausmas, 
ryšys, ilgą kelią nukeliavome kartu. Vai-
kams paaugus, pradeda ryškėti sutuoktinio 
svarba. Mus toliau laikys būtent tarpusavio 
santykiai, draugystė. Džiaugiuosi, kad mūsų 
santykiai geri.

O kaip tu, Audrone, apibūdintum 
Darių?

Kai vaikai buvo maži ir jaučiausi vieniša, 
pasiguodžiau Dariui, kad neturiu draugių... 
O jis man ir sako: „Aš tavo draugas.“ Ir taip 
iš tiesų yra – mes puikiai sutariame, tarp 
mūsų nėra didelių konfliktų. Jei man būna 
negerai, būnu pikta, Darius visuomet viską 
ramiai užglaisto, palaukia, nuramina. Vienas 
kitą palaikome.

Dariau, vienu gyvenimo etapu buvai 
verslininkas. Abu su Audrone dirbote 
įmonėje „Agva“ – Tu vadovaujantį darbą, o 
Audronė – buhaltere. Koks tai buvo laikas? 
Kas pasikeitė tapus pastoriumi?

Darius: Antruoju pastoriumi (sava-
norystės pagrindais) tarnauti pradėjau dar 
2001 m. Didžiąją laiko dalį praleisdavau 
savo darbe, o laisvalaikiu (kiek įmanoma) 
patarnaudavau bendruomenėje. Kai pasto-
rius Giedrius Saulytis mokėsi JAV, 4 metus 
ir man, ir Vilniaus bendruomenei buvo 
tikrai nelengva. 

Niekada negalvojau, kad kada nors 
dirbsiu bažnyčioje. Tačiau svarbiausia eiti 
Dievo numatytu keliu, nors ir negali visko 
iš anksto žinoti. Mokykloje, pirmoje mano 
darbovietėje, darėsi ankšta, nebemačiau 
pasaulio, nebebuvo iššūkių, naujų galimybių. 
Nutariau žengti žingsnį – išbandyti save 
versle. Dirbau vadovaujantį darbą. Džiau-
giuosi šia patirtimi – ji buvo ir saldi, ir karti, 
ir pamokanti, ir suteikianti gyvenimiškos 
patirties. Bet pagrindinę pamoką išmokau, 

„Džiaugiuosi  Viešpačiu  ir  tuo  
pašaukimu,  kurį  turime“

Atkelta iš 23 p.

2014 m. grupės „Jauti“ daina „Debesys“ 
laimėjo „SIELOS 2014 daina“ 
nominaciją – ją atliko Džiugas Širvys
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kai atėjo sunkesni laikai – per 2009 m. eko-
nominę krizę. Sunkumų niekam nesinori, 
bet vėliau supranti, kad ta patirtis buvo ug-
danti ir naudinga, padėjo suvokti tiek save 
patį, tiek šio gyvenimo tikrovę.

Tuo metu toliau tarnavau bažnyčioje, o 
nuo 2007 m. 6-erius metus mokiausi Evan-
geliniame Biblijos institute.

Norisi paliesti ir sunkesnius momen-
tus. Dariau, kaip išgyvenai etapą, kai Vil-
niaus bažnyčiai buvo sunku dėl pastoriaus 
Giedriaus situacijos? Nors tai turėjo įtakos 
visai bendrijai, bet skausmingiausiai atsi-
liepė Vilniaus bažnyčiai. Buvai paskirtas 
pirmuoju pastoriumi. Kaip išgyvenai tą 
nelengvą etapą?

Darius: Manau, kad pati krizė buvo 
tik ledkalnio viršūnė, bylojusi apie gilesnį 
mūsų visų dvasinį atšalimą. Tam tikri daly-
kai mūsų krikščioniškame gyvenime turėjo 
kelti mums nerimą kur kas anksčiau, tačiau 
viską išmokome pateisinti. Kai „sučirškė 
žadintuvas“, išryškėjo, kad, nors ir skirtingu 
saiku, negerai ne su vienu, bet su daugeliu iš 
mūsų. Visiems teko atgailauti ir keistis. Tas 
laikas nebuvo lengvas, bet jis – Dievo duotas. 

Kas tau asmeniškai padėjo išstovėti, 
neatsitraukti, kai bažnyčioje buvo daug 
ašarų, priekaištų, nežinios, pasimetimo, 
buvo peržiūrimos tarnystės?

Darius: Išgyvenau vidinį konfliktą, nes 
staiga atsidūriau tam tikroje kryžkelėje. 
Mane stiprino Viešpats, palaikė brolių ir 
seserų tikėjimas. Kritinėse situacijose net 
nežinai, kodėl kažkas vienaip ar kitaip pa-
sisuka, supranti, kad ne nuo tavęs tai pri-
klauso. Manyčiau, kad buvo tiesiog Dievo 
duota – neišeiti, ištverti, pakelti. 

Audronė: Darius jautė bažnyčios žmo-
nių palaikymą. Aš labai nenorėjau, kad jis 
taptų pirmuoju pastoriumi... nes juk tai 
didelė atsakomybė. 

Darius: Nuo 1992 m. aš niekur nebuvau 
išėjęs, ši bažnyčia man yra labai brangi – tai 
mano dvasiniai namai, tikėjimo lopšys. Kai 
joje vyksta kažkas negera, išgyvenu tai labai 
asmeniškai. Manau, dauguma taip jaučiasi. 
Aš čia buvau daug metų, likau čia ir tuomet, 
kai nebeliko pastoriaus. Ir jei galiu būti nau-
dingas, noriu būti naudingas – būdamas 
pastoriumi ar ne. Noriu būti savo vietoje, 
Dievo valioje.

Audronė: Tai buvo tikrai sunkus laikas –  
ir morališkai, ir fiziškai. Dariaus dažnai ne-
būdavo namuose, nes teko spręsti daug svar-
bių klausimų. Parėjęs nieko nepasakodavo, 
o man smalsu, norisi palaikyti... Jaudinausi 
dėl bažnyčios, žmonių. Juk bažnyčia – ne 
įmonė, o gyvas organizmas, gyvos sielos, 
didelė atsakomybė. Atrodė, kaip įmanoma 
visa pakelti? Buvo baisu.

Darius: Mes patys apie save mažai ži-
nome – ką galime pakelti, ko ne. Jei Dievas 
panorėjo, kad aš prisiimčiau tas pareigas, 
nors buvo baugu, tai Jis tikriausiai pažįsta 
mane geriau. Tai – mokinystė, eidami paskui 
Jį mes nuolat mokomės. Jei viską žinotume 
iš anksto – ką galime, o ko ne, – tai ir tikėti 
nereikėtų. Dabar mes žengiame tikėjimo 
žingsnius ir pasitikime Viešpačiu. 

Pakalbėkime apie kasdienybę – kaip 
sprendžiate sudėtingas situacijas? Kiekvie-
ną dieną reikia spręsti aštrius klausimus, 
kasdien susiduriame su stresu. Kaip pa-
vyksta nurimti?

Darius: Net nežinau... Kiekvienas turi-
me viduje tam tikrą streso įveikimo mecha-
nizmą. Svarbu, kad jis suveiktų tinkamai ir 
laiku. Aš visą laiką mąstau apie problemas, 
ir tai nėra gerai... 

Audronė: Kartais Darius ir naktimis 
nemiega... Nors jis geba „atsijungti“ – pažiūri 
kokį juokingą filmuką su sūnumi, pvz. „Poną 
Byną“, pasiklauso muzikos, užsidaro savo 
„dėžutėje“, pasportuoja arba sodyboje visą 
dieną pjauna žolę, malkas pjauna – padeda 
fizinis darbas. 

Darius: Kiekvienas turime išmokti at-
sipalaiduoti ir atnaujinti savo jėgas. Svarbūs 
praktiniai dalykai, bet taip pat svarbus ir 
dvasinis aspektas – suvokti ir tikėti savo 
tapatybe Kristuje, o ne remtis reputacija, 
pelnyta ką nors darant. Mums nelengva 
pasitikėti, kad esame mylimi Dievo vaikai 
ne dėl darbų ar savo nuopelnų. Svarbu augti 
Kristaus meilėje – iš ten semiamės stiprybės, 
kad ir kas vyktų. Svarbu atsiremti į Jo meilę, 
Jo buvimą, tikėti, kad Jis mus išgelbėjo. Kai 
santykiai su Dievu geri, tai ir atsipalaidavimo 
formos kitaip veikia.  

 Dariau, neseniai atšventei 47-ąjį gim-
tadienį. Ar išgyvenai vidurio amžiaus 

krizę? Kaip šiandien žvelgi į gyvenimą?
Darius: Nors esu girdėjęs, kad vyrams 

patys sunkiausi 47–50 metai, bet aš manau, 
kad tą krizę išgyvenau prieš 5 metus. 40–45 m.  
man išties buvo sunkus laikas, nes kažkas 
turėjo „persiversti“: turi iš naujo suvokti 
savo gyvenimo prasmę – kam tu čia esi, 
koks tavo tikslas? Kai kurie dalykai dabar 
man kur kas lengvesni. Labai džiaugiuosi 
atsinaujinančiu dvasiniu gyvenimu, tai 
pastebi ir kiti. Labai džiaugiuosi Viešpa-
čiu ir tuo pašaukimu, kurį turime: būti 
krikščionimi – būti tikinčiu, priklausyti 
Dievui, tarnauti Jam – tai pats geriausias 
gyvenimo būdas. 

Ar esate laimingi? Ir kas yra laimė?
Darius: A. Maceina yra pastebėjęs, 

kad filosofine prasme šiame pasaulyje 
žmogus negali būti laimingas... Tačiau, 
jei kalbėsime paprasčiau, aš esu laimingas 
(šypsosi). 

Audronė: Šiuo metu išgyvenu, kad esu 
Dievui priimtina, Jo mylima. Vis jausdavausi 
esanti bloga, turėjau daug  kompleksų. Tačiau 
Dievas myli mane tokią, kokia aš esu. Ir Jo 
malonė atsinaujina kas rytą.

O kas yra laimė? – Džiaugiesi, kad gy-
veni, turi šeimą, artimą žmogų, turi Vieš-
patį. Turi, į ką atsiremti, kai sunku, ir esi 
laimingas.

Ačiū už nuoširdų pokalbį.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Morta Širvytė šlovina Viešpatį

Pagrandukas Paulius Širvys jau 
ketvirtokas
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Lapkričio 17–18 d. su bažnyčios pasto-
racine komanda dalyvavome Lyderystės 
konferencijoje Klaipėdoje. Šis aukštos kul-
tūros renginys Lietuvoje vyksta jau aštuntą 
kartą – nuo 2010 metų. Tai puiki galimybė 
kasmet padaryti tam tikrą reviziją ir per-
mąstyti savo vadovavimo nuostatas, stilių, 
viziją ir atnaujinti nesavanaudišką lyderystę. 
Vykstant su komanda atsiranda proga dis-

Lapkričio 17–18 d. Klaipėdoje ir 24–25 d. Vilniuje vyko Pasaulinė lyde-
rystės konferencija, kurioje savo patirtimi dalijosi visame pasaulyje 
garsūs pamokslininkai, krikščionys verslininkai ar kitų sričių lyderiai. 
Ši konferencija vyksta daugiau kaip 20 metų 128 šalyse. Lietuvoje 
rengiama jau aštuntą kartą ir pritraukia pilnutėles konferencijų sales 
klausytojų – politikų, žurnalistų, dvasininkų, verslininkų ir kt. Šiemet 
šalia pasaulinio garso kalbėtojų pasisakė ir lietuvių pranešėjai: socia- 
linės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Telšių vysku-
pas Kęstutis Kėvalas, kunigai Algirdas Toliatas ir Ričardas Doveika,  
šv. Pranciškaus onkologinio centro vadovė Aldona Kerpytė, Klaipė-
dos miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas ir Akmenės krašte 
besidarbuojantis evangelikų bažnyčios pastorius bei Labdaros pa-
ramos fondo ,,Prieglobstis“ steigėjas ir vadovas Mindaugas Palionis. 
Siūlome jums Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorės įspūdžius iš 
šios konferencijos.

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Naudingos  mintys  apie  
lyderystę  sau  ir  kitiems

kutuoti po kiekvieno pasisakymo, aptarti 
komandinį vadovavimą.

Šį kartą, apsvarsčius girdėtus pasisaky-
mus, pasižymėjau pagrindines tezes, kurias 
iškėliau kaip siekius, iššūkius ir Dievo kvie-
timą atsiverti bei tikslingai siekti pokyčių 
ten, kur esu. Šiomis mintimis ir dalinuosi.

1. PAGARBA. Kurti pagarbos kultūrą 
(Bilas Haibelsas).

Svarbu pradėti nuo ten, kur esi – kurti 
pagarbos kultūrą savo aplinkoje. Giliau 
pamąsčiusi suvokiau, kad dvasingumas iš 
esmės yra neatsiejamas nuo pagarbos nuos-
tatos: pagarbos Dievui ir Jo sukurtam pasau-
liui, kad ir koks pažeistas jis būtų. Dvasingas 
žmogus gerbia Dievo kūriniją, Dievo pasaulį 
be išlygų. Tokią pagarbą demonstravo Kris-
tus! Šiurkštumas, nepagarba ir patyčios 
tiesiog visiškai nedera su dvasingumu. Jos 
tik atskleidžia mūsų negalavimą, vidines 
žaizdas, patirtas traumas ir įsisenėjusias 

nuoskaudas, kurioms reikia išgydymo. Ne-
retai tokia nevilties ir atšiaurumo atmosfera 
persmelkia įvairius visuomenės sluoksnius: 
nuo šeimos, mokyklos, darbovietės, viešojo 
sektoriaus iki bažnyčios. Raginu save ir kitus 
pagalvoti, kaip skleisti pagarbos kultūrą ten, 
kur esame, kad Lietuvos dvasinis klimatas 
iš esmės keistųsi.

2. LYGIATEISIŠKUMAS. Toliau siekti 
lygiateisiškumo tarp vyrų ir moterų kul-
tūros (Šerilė Sandberg).

Skatinti ir drąsinti moteris imtis ly-
derystės atsakomybės ten, kur jos tikrai 
gali. Ši  mintis įkvepia mane ir toliau tęsti 
tarnystę, kurią nešu jau kelis dešimtmečius –  
esu moteris pastorė. Šiais metais Knygų 
mugėje pristačiau savo knygą apie moterų 
ganytojišką tarnystę, lyderystę bažnyčioje –  
teologinę diskusiją apie tai. Matau, kad Lie-
tuvoje šios temos vis dar vengiama. Ji skam-
ba per daug naujoviškai ir „bauginančiai“, 
nors jau turime nemažą būrį moterų (33 
ganytojos!), kurios tyliai, ramiai, kaip įpras-
tai ir elgiasi moterys, atlieka vadovaujamą 
vaidmenį bažnyčiose. Bilo Haibelso interviu 
su Šerile Sandberg mane labai padrąsino. 
Ačiū pastoriui, kuris taip aiškiai puoselėja 
egalitarines nuostatas.

Tyrimai aiškiai rodo, kad lyčių lygia-
teisiškumas tiek šeimoje, tiek profesinėje 
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Dvasingumas iš esmės 
yra neatsiejamas nuo 
pagarbos nuostatos: 
pagarbos Dievui ir Jo 
sukurtam pasauliui, 
kad ir koks pažeistas  
jis būtų.

„

“
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veikloje ir, neabejotinai, bažnyčioje yra vi-
sokeriopai naudingas abiems lytims. O lyčių 
supriešinimas, pastebimas tarp bipoliarinio 
požiūrio (viename poliuje vyrai su jiems 
visuomenės suformuotais vaidmenimis, ki-
tame – moterys su savo socialiniais vaidme-
nimis) besilaikančiųjų – kelia didelę įtampą 
šiuolaikinio gyvenimo dinamikoje. Lyčių 
lygybė ugdo visapusišką (protinę, dvasinę, 
emocinę, profesinę) pagarbą vienas kitam.

Kalbant apie moterų vadovavimą yra 
pastebėta, kad jis sulaukia nepalyginamai 
didesnio pasipriešinimo ir įvairių kliūčių 
visuomenėje, versle, politikoje, bažnyčioje 
nei vyrų vadovavimas. Šerilė Sandberg 
pastebi, kad vyrai vadovai kur kas lengviau 

randa savo drąsintojus ir globėjus, kurių pa-
dedami savo veikloje stumiasi į priekį. Tuo 
tarpu moterims reikia įveikti išorinius –  
kultūros, viešosios nuomonės stereotipus –  
„moteriai nedera būti drąsiai, ryžtingai, 
iniciatyviai“, ir vidinius savo baimių, gėdos, 
nevisavertiškumo, „man nepavyks“ bar-
jerus. Šios konferencijos metu dar labiau 
suvokiau, kaip svarbu moterims stiprinti 
vienai kitą, drąsinti nebijoti eiti lyderys-
tės keliu, skatinti nepraleisti gyvenime 
pasitaikančių gerų progų imtis didesnės 
atsakomybės bei išdrįsti oriai duoti tai, ką 
jos turi geriausia.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad pa-
prastai moterų savivertė yra žemesnė nei 
vyrų. Jos savo darbo kokybę dažniausia ver-
tina kaip mažiau svarbią, o vyrai savo darbo 
kokybę pervertina. Šventasis Raštas gražiai 
pastebi, kad „kiekvienas darbininkas (-ė)  
vertas (-a) savo atlygio“ – medžiaginio, 
dvasinio ir emocinio! Kiekvienam žmogui –  
tiek moteriai, tiek  vyrui – reikia drąsinto-
jų, kurių pasitikėjimas padeda išsiskleisti 
žmogaus sielos sparnams, ir taip žmogus 
pasiruošia aukščiausiems savo skrydžiams. 
Rekomenduoju ir moterims, ir vyrams per-
skaityti šios autorės knygą Būkite prieky 
(Lean in), (Baltos lankos, 2014).

3. KŪRYBINGUMAS. Plačiau puo-
selėti kūrybingumo kultūrą (Fredrikas 
Harenas).

Kūrybingai siekti bažnyčios vizijos, 
misijos, dvasingumo, mokymo, šlovinimo, 
bendrystės. Lektorius teigė: „Reikalingiau-
sia kompetencija šiuolaikinėje kultūroje –  
kūrybingumas.“ Sukrėtė jo atliktas ekspe-
rimentas ir pastebėjimas, kad net 98 proc. 
apklaustųjų, nesvarbu, kokioje šalyje gyvena 
ir kokia veikla užsiima, teigia manantys, 
jog per mažai skatina kūrybingumą savo 
aplinkoje, nepaisant to, kuria veikla užsiima 
ir kokioje šalyje gyvena. Ir tik vos 2 proc. 
visų apklaustųjų mano, kad pakankamai 
skatina kūrybą savo darbe, tarnystėje ar 
gyvenime. Kūrybiškumas atspindi meilę 
gyvenimui ir Dievui. Kuo labiau mylime 
gyvenimą, tuo kūrybiškesni esame. Kuo 
labiau mylime Dievą, tuo labiau suvokiame, 
jog mūsų Tėvas – Kūrėjas.

4. ATVIRUMAS. Toliau kurti atviru-
mo kultūrą (Endis Stenlis).

Kurti atvirų širdžių ir protų kultūrą 
bažnyčioje bei visuomenėje. Prieš trejus 
metus bažnyčioje sukūrėme atviros ben-
druomenės, kuri vertina savo istoriją, bet 
yra lanksti, pasiruošusi pokyčiams, viziją. 
E. Stenlio pamokslas sustiprino šią nuos-
tatą. Naujovės, pažanga ir atsinaujinimas 
yra neišvengiama žmonijos raidos dalis. 
Galima tam atsiverti arba likti uždariems, –  
kiekvienas žmogus nusprendžia, kas jam 
priimtiniau. Panašiai ir bažnyčios gali būti 

atviros pokyčiams arba gali likti uždaros.  
Per didelė kritika ir skeptiškas požiūris 
formuoja proto ir širdies uždarumą bei 
neleidžia tam, kas gera, ateiti į mūsų gyveni-
mą, šeimą, bažnyčią. Žingeidumas ir noras 
mokytis yra priešingybė viską kritikuojan-
čiai nuostatai. Perdėti kritikai ir „teisuoliai“ 
visada yra pavojuje likti už pokyčių ribų, 
uždengtu protu ir akla širdimi.

5. VILTIS. Kurti vilties kultūrą (Bra-
janas Stivensonas, Kęstutis Kėvalas, Min-
daugas Palionis).

Svarbu skatinti verslumo ir problemų 
sprendimo dvasią tautoje (K. Kėvalas). 
Kur daug skurdo, ten daug neteisingumo. 
Ir tai akivaizdžiai matyti. Kadangi esu šiau-
lietė, džiaugiuosi, kad atsinaujina Šiaulių 
miesto gatvės, infrastruktūra. Miesto meras 
siekia kuo palankesnių sąlygų smulkiajam 
(moksleivių, studentų, vyresnių žmonių) 
verslui. Tai man yra kaip ženklas, kad ei-
nama teisingu keliu. „Skurdo priešingybė 
yra teisingumas“, – pastebi B. Stivensonas. 
Vadovai neturi bėgti nuo problemų, bet 
jas matyti, prie jų priartėti, tam tikrose 
situacijose jaustis nepatogiai, kad turėtų  
drąsos ir imtųsi spręsti įsisenėjusias pro-
blemas visuomenėje, versle ar bažnyčioje. 
Kūrybingiausi sprendimai ateina nepato-
giausiose vietose, sunkiausiose situacijose. 
Dar Julijona iš Norvičo, mistikė gyvenusi 
XIII a. Anglijoje, pastebėjo, kad „patys gra-
žiausi Dievo žiedai pražysta juodžiausiame 
dirvožemyje“ – sunkiausiomis gyvenimo 
aplinkybėmis. Spręsdami problemą, ran-
dame unikalius sprendimus. Patogumas 
veda į romantizmą, susikurtos iliuzijos – į 
idealizavimą ir atitrūkimą nuo realybės. 
Priartėjimas prie sunkumo leidžia suprasti 
tikrovę. Tačiau ir sunkiose situacijose yra 
svarbu išlaikyti viltį. Nes praradus viltį 
nepajėgiame ieškoti sprendimų, verstis, 
veikti ir keisti aplinką.

Viso šito reikia man, bažnyčiai ir mūsų 
tautai.
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Vadovai neturi bėgti nuo 
problemų, bet jas matyti, 
prie jų priartėti, tam 
tikrose situacijose 
jaustis nepatogiai, kad 
turėtų drąsos ir imtųsi 
spręsti įsisenėjusias 
problemas visuomenėje, 
versle ar bažnyčioje. 
Kūrybingiausi sprendimai 
ateina nepatogiausiose 
vietose, sunkiausiose 
situacijose.

„

“
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Niekad neturime pamiršti, kad gyveni-
mo prasmę galime rasti net pakliuvę į bevil-
tišką situaciją, net susidūrę su likimu, kurio 
neįmanoma pakeisti. Nes tuomet svarbu 
liudyti geriausiu jo pavidalu unikalų žmo-
gišką potencialą, turintį asmens tragediją 
paversti triumfu, sunkią žmogaus padėtį –  
laimėjimu. Jeigu nesugebame pakeisti si-
tuacijos – pagalvokime apie nepagydomą 
ligą, tokią kaip neoperuotinas vėžys, – tai 
bus mums dingstis keisti save.

Pateiksiu gyvą pavyzdį: sykį dėl sunkios 
depresijos su manimi konsultavosi  pagyve-
nęs provincijos gydytojas. Jis negalėjo susitai-
kyti su žmonos netektimi – žmoną, kuri buvo 
mirusi prieš dvejus metus, jis mylėjo labiau 
už viską. Na, kaip aš jam galėjau padėti? Ką 
turėjau pasakyti? Taigi, užuot ėmęs ką nors 
aiškinti, aš uždaviau jam klausimą: „Daktare, 
kas būtų atsitikę, jei būtumėt miręs pirmas, 
o jūsų žmona būtų jus pergyvenusi?“ „O, 
tai jai būtų buvę siaubinga, – tarė jis, – kaip 
ji būtų kentėjusi!“ Aš atsakiau: „Matote, 
daktare, ji išvengė kančios, ir tai jūs ją nuo 
jos apsaugojote – žinoma, tokia kaina, kad 
dabar jūs pats turite gyventi ir gedėti jos.“ 
Daugiau netaręs nė žodžio jis paspaudė 
man ranką ir tyliai išėjo iš kabineto. Kartais 
kančia atlėgsta tą akimirką, kai jai randama 
prasmė, pavyzdžiui, pasiaukojimas.

Žinoma, tai nebuvo gydymas tikrąja 
prasme, nes, pirma, jo neviltis nebuvo liga, 
ir antra, aš negalėjau pakeisti jo likimo; aš 
negalėjau prikelti jo žmonos. Bet tą akimir-
ką man pavyko pakeisti jo požiūrį į neiš-
vengiamą likimą, nes nuo to laiko jis bent 
jau pradėjo matyti savo kančios prasmę. Tai 
vienas iš pagrindinių logoterapijos principų, 
kad žmogaus svarbiausias rūpestis yra ne 

VIKTOR E. FRANKL

Kančios  prasmė

sulaukti malonumo ir išvengti skausmo, bet 
veikiau pamatyti savo gyvenimo prasmę. 
Todėl žmogus yra pasirengęs netgi kentėti, 
aišku, su sąlyga, kad jo kančia bus prasminga.

Bet tegu bus visiškai aišku, jog kančia 
anaiptol nėra būtina prasmei rasti. Aš tik 
atkakliai tvirtinu, kad prasmė įmanoma 
net nepaisant kentėjimo, žinoma, jei tas 
kentėjimas yra neišvengiamas. Bet jei jo būtų 
galima išvengti, prasminga būtų pašalinti 
jo priežastį, nesvarbu, ar ji psichologinė, 
biologinė ar politinė. Kentėti be reikalo 
būtų veikiau mazochistiška negu herojiška.

Editha Weisskopf-Joelson, prieš mirtį 
buvusi psichologijos profesorė Džordžijos 
universitete, straipsnyje apie logoterapiją 
tvirtino, kad „dabartinė psichinės higienos 
filosofija pabrėžia mintį, jog žmonės pri-
valėtų būti laimingi, kad nelaimingumas 
yra neprisitaikymo požymis. Tokia verty-
bių sistema, ko gero, ir yra kalta dėl to, kad 
neišvengiamos nelaimės našta pasunkėja 
liūdint, jog esi nelaimingas“.

Ir kitame straipsnyje ji išreiškė viltį, kad 
logoterapija „galbūt padės pasipriešinti kai 
kurioms nesveikoms tendencijoms šių dienų 
Jungtinių Valstijų kultūroje, kur nepagydo-
mam ligoniui beveik nesuteikiama galimybė 
didžiuotis savo kančia ir laikyti ją taurinančiu, 
o ne žeminančiu dalyku“, ir „jis ne tik jaučiasi 
nelaimingas, bet ir gėdijasi esąs nelaimingas“.

Būna aplinkybių, kai nebegali dirbti 
savo darbo arba džiaugtis gyvenimu; bet 
kančios neišvengiamybė niekad negali būti 
pašalinta. Priėmus iššūkį narsiai kentėti, 
gyvenimas turi prasmę iki pat paskutinės 
akimirkos. Kitaip tariant, gyvenimo prasmė 
yra besąlygiška, nes ji apima net potencialią 
neišvengiamo kentėjimo prasmę.

Leiskite man  prisiminti įspūdingiausią 
patirtį koncentracijos stovykloje. Kaip gali-
ma lengvai patikrinti pagal tikslią statistiką, 
šansas likti gyvam ten buvo ne daugiau kaip 
vienas iš dvidešimt aštuonių. Atrodė, nei 
įmanoma, nei tikėtina, kad mano pirmosios 
knygos rankraštis, kurį vežamas į Aušvicą 
slėpiau apsiauste, išvis bus išgelbėtas. Taigi 
turėjau patirti ir ištverti savo protinio vai-
siaus netektį. Ir tada man dingojos, tarsi 
niekas nepergyvens manęs; nei mano paties 
fizinis, nei protinis kūdikis! Tad aš aštriai 
susidūriau su klausimu, ar taip susiklosčius 
mano gyvenimui, jis turi bent kokią prasmę.

Aš dar nebuvau suvokęs, kad atsakymas į 
klausimą, su kuriuo taip aistringai galynėjausi, 
jau buvo man paruoštas, ir kad netrukus tą 
atsakymą aš sužinosiu. Tai atsitiko tada, kai 
turėjau atiduoti savo drabužius ir savo ruožtu 
paveldėjau skarmalus kalinio, kuris pakliuvo 
į dujų kamerą tiesiai iš Aušvico geležinkelio 
stoties. Vietoj savo storo rankraščio naujai 
įgyto apsiausto kišenėje radau vieną vienintelį 
puslapį, išplėštą iš hebrajiškos maldaknygės, 
kuriame buvo svarbiausia žydų malda Šema 
Izrael. Tokį „sutapimą“ galėjau aiškinti tik 
vienu būdu – kaip iššūkį išgyventi savo mintis, 
užuot vien dėsčius jas popieriuje.

Truputį vėliau, atsimenu, man atrodė, 
kad netrukus mirsiu. Tačiau šioje kritinėje 
situacijoje man rūpėjo kas kita nei daugumai 
mano nelaimės draugų. Jie klausė savęs: „Ar 
mes liksime gyvi? Jei ne, visos kančios yra 
beprasmiškos.“ Man nedavė ramybės klau-
simas: „Ar visos šios kančios, mirtis aplink 
mus, turi prasmę? Nes jei ne, galiausiai nėra 
prasmės išlikti, nes kam reikalingas toks 
gyvenimas, kurio prasmė priklauso nuo 
atsitiktinumo – ištrūksi ar ne.“

www.bernardinai.lt

Neseniai dar kartą išleista knyga „Žmogus ieško prasmės“, kurioje pu-
blikuojami du pamatiniai Viktoro E. Franklio tekstai: „...vis vien sakyti 
gyvenimui taip“ bei „Logoterapijos santrauka“.
„Suaugusio žmogaus gyvenime svarbiausias yra prasmės siekimas ir 
atradimas“ – knygos įžangoje rašo dr. Rimantas Kočiūnas. Šis princi-
pas tapo vadinamosios trečiosios Vienos psichoterapijos mokyklos 
kūrėjo, austrų neurologo ir psichiatro Viktoro Emilio Franklio gyveni-
mo ir kūrybos šerdimi. Psichologinę teoriją, išaukštinančią žmogaus 
dvasioje slypinčius resursus, V. E. Franklis pavadino logoterapija – sis-
tema, padedančia žmogui ieškoti savo gyvenimo prasmės ir ją atrasti. 
Jūsų dėmesiui – knygos ištrauka.
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Romos bažnyčios mokymo vienybę 
garantuoja vadinamasis Bažnyčios Ma-
gisteriumas – aukščiausias doktrininis 
autoritetas, skirtas vyskupams bei jiems 
vadovaujančiam popiežiui. Magisteriumui 
suteikta teisė skelbti mokymo tiesas, kurios 
laikomos neklaidingomis. Todėl Romos ka-
talikai teigia, kad evangelikai, dėl Magiste-
riumo atmetimo, leidžia kiekvienam krikš-
čioniui interpretuoti Evangeliją savaip –  
taip, kaip Šventoji Dvasia kiekvienam 
duoda suprasti. Dėl to, „protestantizmas 
netenka bendros krikščioniškos doktrinos 
pagrindo, kyla klaidingų Biblijos komenta-
rų ir krikščioniškojo mokymo redukavimo 
grėsmė. Dėl šių trūkumų protestantiškoji 
tikinčiųjų bendruomenė toliau skyla“, – 
rašo kun. prof. R. Dulskis (Ekumeninė 
krikščionybė).

Iš tikrųjų protestantai neatmeta nei 
bažnytinių mokymo institutų, nei paklus-
numo jiems. Jie atmeta tik tokį magis-
teriumą, kuris pretenduoja į didžiąją M 
kaip Romos bažnyčioje ir į neklaidingumą. 
Evangelikai moko, kad tik Dievo žodis gali 
būti ir yra neklystantis ir neklaidingas, o 
žmogiškosios interpretacijos visada buvo 
ir išliks netobulos – visi pamokslai, komen-
tarai ir tikėjimo išpažinimai turi daugiau 
ar mažiau klaidų.

Evangelikai laikosi įsitikinimo, kad 
kiekvienam krikščioniui leista ir dera 
aiškinti Bibliją. Bet tai nereiškia, jog jie 
pritaria bet kokiam aiškinimui. Dažnai 
pamirštama, kad nuo pat pradžių evan-
gelikai siekė ir pasiekė stebėtinai didelio 
mokymo sutarimo. Esminio Reformaci-
jos teologijos turinio santrauką išreiškia 
penki teiginiai, prasidedantys žodžiu sola 
(arba solus, soli; lot. „vien“): sola scrip-

HOLGER LAHAYNE

Reformacijos  santraukos  
santrauka

tura – „vien tik Šventasis Raštas“, sola 
fide – „vien tik tikėjimas“ (arba „vien tik 
tikėjimu / per tikėjimą“), sola gratia –  
„vien tik malonė“ (arba „vien iš malonės 
/ per malonę“), solus Christus – „vien tik 
Kristus“, soli Deo gloria – „vien tik Dievui 
garbė“ (arba „vienam Dievui garbė“).

Šie penki lotyniški teiginiai yra bendri 
beveik visoms iš Reformacijos kilusioms 
bažnyčioms. Jie išreiškia pagrindines re-
formatorių mokymo idėjas ir pačią krikš-
čionybės esmę. Joks magisteriumas ir joks 
išpažinimas jų kaip visumos niekada nėra 
dogmatizavęs, nes evangelikų vienybė ne-
kuriama ir nelaiminama „iš viršaus“. Bet 
penkios solae (lietuviškai „penkios solos“) 
yra puiki mokymo santrauka ir pedagoginė 
priemonė lengviau įsiminti Reformacijos 
pagrindus.

Teiginių šaknys
Pagrindinis evangelikų mokymas su-

siformavo maždaug vieno dešimtmečio 
eigoje, tarp 1518 m. ir 1529 m. – nuo M. 
Liuterio Heidelbergo disputo tezių iki jo 
Katekizmų pasirodymo. Kertiniai mokymo 
akmenys buvo padėti iškart dar pirmaisiais 
Reformacijos metais, 1520 m. pasirodžius 
net keliems svarbiems Reformacijos teks-
tams, pavyzdžiui, Liuterio Apie krikščionio 
laisvę ir kitiems. Susiformavus pagrindi-
nėms teologinės ir bažnytinės programos 
gairėms, 1521 m. Liuterio bendražygis P. 
Melanchtonas parašė pirmąją Reformacijos 
mokymo santrauką arba dogmatiką Loci 
communes.

(Vėliau, apie 1529–1530 m., „liuteronų“ 
ir „reformatų“ pavadinimus gavusių kon-
fesijų keliai išsiskyrė – reformatų konfesinė 
tradicija susiformavo vėliau negu liuteronų, 

prasidėjusi nuo Berno tezių 1528 m. Apie 
1560-uosius pasirodė visa eilė puikių re-
formatų išpažinimų. H. Obermanas XVI 
a. atsiradusį reformatų judėjimą pavadino 
„antrąja Reformacija“, nes ji labai naudingai 
papildė ir pratęsė pirmąją, „liuteroniškąją“.)

Penkios solae kaip visuma atsirado tik 
XX amžiuje. Šis faktas stebina net ir pačius 
protestantus, nes lotyniški žodžiai, atrodo, 
turėtų byloti apie senumą. Vis dėlto įspū-
dis nėra klaidingas, nes lotyniškų teiginių 
idėjos iš tiesų siekia XVI a. ir Reformacijos 
pradžią. (Kitas žinomas lotyniškas šūkis, 
Ecclesia reformata semper reformanda [est] 
– reformuota bažnyčia turi nuolat refor-
muotis, taip pat gana jaunas; jį sugalvojo 
K. Barthas [1886–1968 m.], performuluo-
damas seną Ecclesia semper reformanda, 
galbūt siekiantį net Augustino laikus. Ar 
Bartho šūkis atspindi protestantišką prin-
cipą, ginčijamasi.)

Trijulės sola gratia, sola fide ir sola scrip-
tura teiginių esmę nesunkiai atrastume 
reformatorių raštuose. Pirmoji turinio 
santrauka į vieną sakinį pateikta turbūt 
1530 m. Augsburgo išpažinime: Esame 
„nuteisinami dovanai dėl Kristaus per tikė-
jimą“ (IV) – čia aptinkame malonę, Kristų 
ir tikėjimą. 1573 m. liuteronų teologas T. 
Heshusiusas veikale Explicatio Prioris Epis-
tolae Pauli ad Corinthios taip pat minėjo 
malonę, Kristų ir tikėjimą (Sola enim gratia 
Dei, solum meritum Iesu Christi, & sola 
fides necessaria est ad salutem). Spėjama, 
kad trys sola teiginiai (tikėjimas, malonė, 
Raštas) jau kaip tikėjimo formulė pirmą 
kartą pasirodė XIX amžiuje.

Principą „vien tik malonė“, sola gratia, 
šiuo pavidalu tikriausiai dar 1519 metais 
pirmasis suformulavo A. Bodensteinas, 
vadintas Karlštatu. Jis su Liuteriu buvo 
kolegos Vitenbergo universiteto teologijos 
fakultete (1512 m. Liuteris Karlštato vado-
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Reformacija, XVI a. Bažnyčios atnaujinimo judėjimas – kompleksiškas 
ir spalvingas reiškinys, suformavęs visą puokštę „naujų“ bažnyčių. Dėl 
jos protestantams, Reformacijos šalininkams, iki šiol tenka teisintis 
neva suardžius Bažnyčios vienybę ir sukėlus chaosą tikybos mokyme.
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vaujame dekanate įgijo teologijos daktaro 
laipsnį; deja, 1522 m. jų draugystė žlugo 
ir Karlštatas paliko miestą). Teiginio mo-
kymą Liuteris akcentavo jau Heidelbergo 
disputo metu, kurio 26 tezė skamba taip: 
„Įstatymas sako: ‘Daryk tai!’, ir nieko ne-
įvyksta. Malonė sako: ‘Į Jį privalai tikėti!’, 
nes viskas jau padaryta.“

Strasbūro reformatorius Martynas Bu-
ceris 1536 m. Evangelijų komentare taip pat 
minėjo sola gratia, kaip ir Viurtembergo 
krašto Reformacijos lyderis V. Muskulusas 
paskaitose apie Laiškus galatams ir efezie-
čiams (1561 m.). Kalvinas teiginį naudojo 
ir jo mintį gynė įvairiose savo Institutio 
vietose. Heidelbergo katekizme (1563 m.) 
rašoma, kad žmogus tampa teisus prieš 
Dievą tiktai per tikrą tikėjimą „vien iš savo 
[Dievo] malonės“ (60 kl.).

Teiginį „Vien tik tikėjimas“, sola fide, 
taip pat randame Melanchtono Loci 
communes ir Karlštato raštuose. Vėliau jį 
minėjo ir aiškino tokie reformatoriai, kaip J. 
Ekolampadas, M. Buceris, H. Bulingeris ir J. 
Kalvinas (žr., pvz., Inst. 3. 11. 19). Žymusis 
Augsburgo išpažinimo VI straipsnis sako: 
„Tikintis į Kristų yra išgelbėtas, gaudamas 
nuodėmių atleidimą dovanai, be darbų vien 
tikėjimu.“ Heidelbergo katekizmo lotyniš-
kasis tekstas 60 klausime apie išteisinimą 
irgi naudoja sąvoką sola fide (žr. ir Didįjį 
Vestminsterio katekizmą, 70 kl.).

Bene plačiausiai teiginį sola fide M. 
Liuteris išaiškino ir apgynė savo antrame 
Laiško galatams komentare (1531 m.). 
Tačiau net ištisoms vokiečių kartoms jį 

įdiegė per Biblijos vertimą, įterpdamas žodį 
vien į Laiško romiečiams 3, 28 (žmogus 
nuteisinamas [vien] tikėjimu). Romos kata-
likai šį sprendimą smarkiai supeikė. Laiške 
apie vertėjavimą (1530 m.) reformatorius 
išdėstė savo vertimo principus ir pripažino: 
„Tiesa, šių keturių raidžių ‘sola’ [lotynų ir 
graikų tekstuose] tikrai nėra.“ Vis dėlto, 
anot jo, teksto reikšmė būtent ir yra tokia, 
tarsi žodis vien jame jau glūdėtų. O „ten, 
kur nori aiškiau ir suprantamiau pasakyti 
vokiškai, ten jį ir vartoji“.

Reformacijos eigoje gana anksti išsi-
skyrė Romos ir evangelikų požiūris į Rašto 
bei tradicijos santykį. M. Liuteris jau 1518 
m. pradėjo suprasti, kad svarbiausias gin-
čytinas klausimas yra dėl autoriteto – kieno 
autoritetas aukštesnis: Biblijos ar bažnyčios 
tradicijos? 1519 m. vasarą Leipcigo disputo 
metu šiuo klausimu ir susitiko svarbūs var-
žovai: J. Ekas iš katalikų pusės ir Karlštatas 
su Liuteriu iš evangelikų pusės. Po ilgai 
užtrukusių debatų reformatorius pateikė 
sola scriptura formulės esmę:

„Aš tvirtinu, kad Susirinkimas klydo ir 
gali klysti. Jis taip pat negali įvesti naujų tikė-
jimo straipsnių. Susirinkimas negali paversti 
dieviškais tų įstatymų, kurie iš prigimties nėra 
dieviški. Susirinkimai yra prieštaravę vienas 
kitam… Paprastas pasaulietis, apsiginkla-
vęs Šventuoju Raštu, galbūt yra aukščiau už 
popiežių ir tarybą, kurie nesiremia Raštu… 
[Tikėjimo straipsniai] turi kilti iš Šventojo 
Rašto. Gindami Šventąjį Raštą, mes galime 
atmesti net popiežių ir susirinkimus“ (cit. iš 
R.H. Baintono Čia aš stoviu).

Po Leipcigo, kelio atgal nebeliko. Roma 
aiškiai atpažino Liuterio mokyme J. Huso 

(XV a.) tariamą ereziją. Tik politinių 
aplinkybių dėka Liuteris išvengė teismo 
(ir mirties nuosprendžio). 1520 metais jis 
veikalu Visų straipsnių tvirtinimas reagavo į 
popiežiaus Leono X bulę, kurioje įspėjamas 
apie atskyrimą nuo Bažnyčios ir pareiškia: 
„Aš noriu, kad vien tik Raštas viešpatautų.“

1521 m. Vormso susirinkime Liuteris 
patvirtino savo poziciją ir neišsižadėjo 
raštų. Tai pačiais metais jam į pagalbą at-
ėjo bičiulis P. Melanchtonas, kuris plačiai 
pagrindė Šventojo Rašto aukščiausiąjį au-
toritetą veikale Prieš piktą Paryžiaus teolo-
gų sprendimą (nes tų pačių metų balandį 
Paryžiaus Sorbonos teologai pasmerkė 
Liuterio mokymą).

Principas „vien tik Šventasis Raštas“ 
tik tada turi prasmę, kai dieviškieji raštai 
yra gerai suprantami tikintiesiems ir „pa-
prastam pasauliečiui“. 1525 m. ginče su 
Erazmu Roterdamiečiu Liuteris veikale 
Apie nelaisvą valią įnirtingai gynė Biblijos 
aiškumą ir suprantamumą.

Reformatų teologai, be abejo, perėmė 
sola scriptura. Bulingeris, Cvinglio įpėdinis 
Ciuriche, 1566 m. patvirtina: „Tikėjimo 
byloje nepripažįstame jokio kito teisėjo, 
tik patį Dievą, kuris per Šventuosius Raštus 
skelbia, kas yra teisinga, kas – klaidinga, 
kuo reikia sekti ir ko vengti.“ (Antrasis 
šveicariškasis išpažinimas, II, 4). Po šim-
tmečio Vestminsterio tikėjimo išpažinime 
(1647 m.) taip pat patvirtinama: Tikėjimo ir 
gyvenimo praktikos klausimuose Šventasis 
Raštas yra „aukščiausias teisėjas“ (I, 10).

Sunku tiksliai nustatyti, kada lotyniš-
kai pirmą kartą nuskambėjo solus Chris-
tus – „vien tik Kristus“. Tačiau jo mintis 
persmelkia jau pirmuosius reformatorių 
tekstus. U. Cvinglis savo pirmajame Švei-
carijos Reformacijos programiniame rašte 
67 straipsniai (1523 m.) dažnai akcentavo 
Kristaus unikalumą: „Kristus yra visiems 
vienintelis kelias į išganymą“ (3); „Kristus 
yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir 
mūsų“ (19); „Vien per Kristų [mes] viską 
gauname“ (21); „Vien tiktai Dievas atleidžia 

Reformacijos  santraukos  
santrauka
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nuodėmes per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“ 
(50); „Kuris atgailos darbams priskiria visa, 
kas priklauso vien Kristui, tas klysta ir 
niekina Dievą“ (54). 1528 m. Berno tezėse 
išdėstoma protestantų kristocentriškumo 
santrauka: „Kristus yra mūsų vienintelė 
išmintis, teisumas, išganymas ir užmokestis 
už viso pasaulio nuodėmes.“ (3)

Visi reformatoriai pratęsė šią liniją. J. 
Kalvinas pabrėžė, kad mūsų išteisinimas 
remiasi „vien Kristaus teisumu“ (Inst. III, 
11, 16); „Visas mūsų išgelbėjimas, viskas, 
kas su juo susiję, įtvirtinta vien tik Kristuje“ 
(II, 16, 19). Bulingeris: „Jo paties [Dievo] 
vienintelio šaukiamės visuose savo gyveni-
mo išbandymuose ir nelaimėse, dalyvaujant 
mūsų vieninteliam tarpininkui bei užtarėjui 
Jėzui Kristui“ (Antrasis šveicariškasis iš-
pažinimas, V, 3). Ir Vestminsterio tikėjimo 
išpažinimas: „Vienintelis Tarpininkas tarp 
Dievo ir žmogaus“ yra Kristus (VIII, 2).

Teiginio soli Deo gloria – „vien tik Die-
vui garbė“ – kilmė gana mįslinga. Jį išpo-
puliarino žymusis vokiečių kompozitorius 
(liuteronas) J. S. Bachas (1685–1750 m.), 
kuris savo kūrinių pabaigoje užrašydavo 
Soli Deo Gloria arba SDG. Šie žodžiai loty-
nų kalba užbaigė ir lietuvišką M. Mažvy-
do katekizmo antraštinio lapo tekstą (po 
„Catechismusa prasty Szadei…“).

Teiginys „vien tik Dievui garbė“ šian-
dien puošia ne vienos Lietuvos evangelikų 
reformatų bažnyčios sienas (išverstas ir 
užrašytas žodžiais „vienam Dievui gar-
bė“). Iš tikrųjų garbė Dievui ypatingai rūpi 
reformatams ir kalvinistams. J. Kalvinas 
savo Institutio teigia, kad tikros ir teisingos 
religijos bruožas yra teisingas Dievo garbi-
nimas. Dievo garbinimas gadinamas, jeigu 
garbę iš Dievo sumanoma atimti ir išdalinti 
„būriui mažesnių dievukų“. Garbė Dievui 
negali būti dalijama, sako Kalvinas. Kūrinių 
garbinimas „neišvengiamai suteršia Dievo 
garbę“. „Jeigu iš tiesų norime turėti tik vieną 
Dievą, negalime nė trupinėlio atimti iš jo 
garbės… Bet koks religinis garbinimas, 
skiriamas kokiai nors kitai būtybei, o ne 

vieninteliam Dievui, laikytinas nusikalti-
mu“ (Inst. I, 12, 1–3).

Santraukos santrauka
Penkios solos gerai atspindi evange-

lišką mokymą. Teiginiai, t. y. lotyniškos 
frazės, siekia Reformacijos laikus, nors 
ten juos aptinkame tik vienur kitur ir ne 
visus kartu. Plačios ir išsamios, kartu ir 
trumpos protestantų principų santraukos 
iš paties XVI a. neturime. Ir tai ne toks 
rimtas trūkumas kaip kam gali atrodyti. 
Nes į klausimą, ką evangelikai tiki, ir taip 
galima paprastai atsakyti: skaitykite bažny-
čių išpažinimus. Jie jau yra santraukos; jie 
yra santykinai trumpi, bet kartu ir gilūs bei 
dažnai aprėpia daugiau temų (pvz., kalba 
apie bažnyčią, sakramentus, etiką ir t. t.) 
negu liečia penki teiginiai.

Be to, būtent tuose dokumentuose 
randame ir vieną kitą išskirtinai gerą ir 
įsimintiną santrauką. Tai būtų jau cituotas 
ketvirtas straipsnis iš Augsburgo išpaži-
nimo, arba Liuterio Tikėjimo išpažinimo 
paaiškinimai Mažajame katekizme. Puikią 
santraukos santrauką pateikia ir Heidel-
bergo katekizmas atsakyme į 21 klausimą 
(„Kas yra tikrasis tikėjimas?“):

„Tai ne vien mano aiškus supratimas, 
kad tiesa yra tai, ką mums Dievas apreiš-
kė savo Žodyje. Tai ir Šventosios Dvasios 
manyje per Evangeliją žadinamas nuošir-
dus pasitikėjimas, kad Dievas ne vien tik 
kitiems, bet taip pat ir man vien iš malo-
nės ir tik dėl Kristaus nuopelnų dovanoja 
nuodėmių atleidimą, amžinąjį teisumą ir 
palaimą.“

Šiuose sakiniuose (vok. originale vienas 
sakinys) turime viską! Pats klausimas jau 
byloja, jog apibrėžiamas tikėjimas: išpa-
žinimo autorius Z. Ursinas labai vykusiai 
jungė tikėjimo aspektus kaip tiesos pripa-
žinimą ir pasitikėjimą. Tikėjimas ne mūsų 
įgimta dorybė ir ne mūsų darbas, bet Dievo 
dovana. Šventoji Dvasia mumyse kuria 
šį tikėjimą. Todėl nėra ko girtis. Taip pat 
sužinome, ką šis tikėjimas mums duoda. 
Kartu pabrėžiamas jo asmeniškumas: tiki 
žmogus kaip atskiras individas.

Nors atsakymas, skirtas tikėjimui pa-
aiškinti, bet subjektu visur eina Dievas: 
Dievas apreiškė, Dvasia žadina, Dvasia 
dovanoja. O pačiame centre – Kristaus 
nuopelnai, visa Jo veikla, atlikta dėl mūsų. 
Jis yra centras, ašis, šerdis, bet visi Trejy-
bės asmenys dalyvauja mūsų išganyme, o 
su jais visais mus jungia tikėjimas. Bet ir 

žmogus čia niekur nedingsta: viskas atlikta 
vardan mūsų, viskas žmonėms, ir Dievas 
šlovina save per savųjų išgelbėjimą. Visos 
išganymo palaimos suteikiamos „vien iš 
malonės“ – jos visos mums dovanojamos. 
Savo pastangomis nieko nei užsidirbame, 
nei užsitarnaujame.

Atsakymas prasideda Šventojo Rašto 
reikšmės akcentavimu. Dievo užrašytas 
Žodis mums objektyviai apreiškia tiesas, 
kurias turime žinoti, priimti ir tikėti. Bet 
tai dar ne viskas. Biblija yra ne vien in-
formacijos šaltinis. Šventoji Dvasia, pati 
būdama Dievas, iki šiol naudoja senuosius 
Dievo tekstus ir per Evangelijos žodžius 
žadina, sukelia arba kuria mumyse tikė-
jimą. Visa tai vyksta dažniausiai Žodžio 
skelbimo metu, pvz., per pamokslavimą 
(žr. ir Vestminsterio tikėjimo išpažinimą, 
XIV, 1).

Taigi Heidelbergo katekizmo viena-
me atsakyme turime net keturias solae 
iš penkių! Trūksta tik soli Deo gloria, bet 
apie Dievo garbę ir garbinimą katekizmas 
išsiplečia 91–102 klausimuose.

Heidelbergo katekizmas garsus savo pir-
muoju klausimu ir atsakymu („Kas yra tavo 
vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant?“). 
Tai savotiška veikalo preambulė ir vienas 
svarbiausių bei gražiausių krikščionybės 
istorijos tekstų. Bet tokių deimantų šioje 
tikybos mokymo ir teologijos karūnoje 
yra ir daugiau. Šalia 60-ojo klausimo bei 
atsakymo, rikiuojasi būtent atsakymas į 
21 klausimą – paprastais žodžiais perteik-
tas pagrindinių Evangelijos tiesų vėrinys. 
Jau vien dėl to šis katekizmas yra puikus 
„Dvasinis vadovas evangelinio išpažinimo 
krikščionims“ (2014 m. lietuviško leidimo 
paantraštė).
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Evangelikai moko, kad 
tik Dievo žodis gali 
būti ir yra neklystantis 
ir neklaidingas, 
o žmogiškosios 
interpretacijos visada 
buvo ir išliks netobulos – 
visi pamokslai, komentarai 
ir tikėjimo išpažinimai turi 
daugiau ar mažiau klaidų.
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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 – K. Donelaičio g. 10, sekmadieniais 11 val.
IG NA LI NO JE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15  sekmadieniais 

10 val.
UK MER GĖJE – Miškų g. 29 sek ma die niais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sek ma dieniais 12 val., 

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

93267, sekmadieniais 12 val.
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35 B-28  sekma-

dieniais 10 val.
VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio 

sekmadienį 11 val.

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

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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ŠVENTINIAI RENGINIAI

VILNIUJE KAUNE ŠIAULIUOSE

Adventinis giesmių vakaras   
Kalėdų Pažadas

Gruodžio 17 d., sekmadienį, 17 val.                                                                                                                                             
                                                                      

Advento maldos  
ir garbinimo vakaras

Gruodžio 21 d., ketvirtadienį, 18.30 val.

Kalėdinės pamaldos                                                                   
Gruodžio 24 d., sekmadienį, 11 val.                                                                                           

Naujametinis vakaras                                                                              
Gruodžio 31 d., sekmadienį, 21 val.

Kalėdinis tarnavimas
Gruodžio 24 d., sekmadienį, 11 val.

Naujametinis tarnavimas
Gruodžio 31 d., sekmadienį, 11 val.

Kalėdinė vakaronė 
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 16 val. 

Kalėdinis tarnavimas
Gruodžio 25 d., pirmadienį, 11 val. 

Paskutinis metų tarnavimas
Gruodžio 31 d., sekmadienį, 11 val. 

Adresas:  Bitėnų g. 2c
Polifonijos didžioji salė
Adresas:  Aušros al. 15

Adresas:  M. K. Čiurlionio g.  5 
(įėjimas kieme)


