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Gyvenimas  
apsčiai

Vieną dieną netikėtai mintyse iškilo žo-
džiai: ,,Aš atėjau duoti gyvenimo apsčiai.“ 
Susiradęs šiuos Jėzaus pasakytus žodžius: 
Vagis ateina vogti, žudyti ir naikinti. Aš atė-
jau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo 
turėtų (Jn 10, 10), – bandžiau suvokti, ką 
Jėzus norėjo tuo pasakyti. Apie kokį gyve-
nimo apstumą Jis kalba?

Dievo sumanymu Šventoji Dvasia yra kasdienio 
krikščionių gyvenimo palydovas. Šiuo straipsniu noriu 
padrąsinti tikinčiuosius kasdienybėje rasti Dvasios 
teikiamą paguodą, Kristaus artumą, Dievo pažinimą ir 
pastiprinimą, išmintį bei vedimą. Kviečiu paskaityti šias 
Evangelijos pagal Joną ištraukas: Ir Aš paprašysiu Tėvą, 
ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per 

RAMŪNAS JUKNA

Guodėjas
amžius. Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, 
nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su 
jumis ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu 
pas jus. [...] Aš jums tai pasakiau, būdamas su jumis, o 
Guodėjas – Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas 
atsiųs, – mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau. 
Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę (Jn 14, 
16–18. 25–27; taip pat skaitykite Jn 15, 26–27; 16, 1–15).

Airių teologas, kunigas ir mokslininkas Alisteris 
McGrathas rašė, jog Šventosios Dvasios klausimas 
Bažnyčios istorijoje primena „Pelenės“ pasaką. Tre-
čiasis Trejybės asmuo, tarytum įdukra, buvo pamirš-
tas teologinėse diskusijose bei Bažnyčios gyvenime.  
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Visiems kalbant apie Tėvą ir Sūnų, Šventajai 
Dvasiai nebuvo rodomas tinkamas dėmesys 
ir į pagrindinę „puotą“ Ji nebuvo pakviesta. 
Bet, ačiū Dievui, kad prieš šimtmetį prasi-
dėjęs charizminis judėjimas atkreipė dėmesį 
į Šventąją Dvasią ir sugrąžino Jai deramą 
Trejybės Asmeniui vietą.

Kas yra ir kas nėra Šventoji 
Dvasia
Šventoji Dvasia pirmiausia yra Dvasia. 

Ji nėra materijos apribota, apskaičiuojama 
fiziniais matais, tokiais kaip ilgis, aukštis, 
svoris, greitis ir t. t. Mes negalime Dvasios 
apčiuopti fiziniais receptoriais. Būdamas 
trečiasis Trejybės Asmuo, Šventoji Dvasia 
nėra apribota laiko, vietos ar lyties. Šven-
toji Dvasia yra dieviškasis Asmuo ir tai yra 
aukščiau nei egzistuojančios lytys, kurios tik 
iš dalies atspindi dievišką vyriškumo ir mo-
teriškumo, tėvystės ir motinystės pilnatvę.1

Šventoji Dvasia yra Dievas
Kristaus atsiųstas Guodėjas savy turi 

visas Dievo savybes. Šventoji Dvasia yra 
visur esanti. Ji prasiskverbia į visą kūriniją. 
139-oji psalmė itin gražiai aprašo šią Dvasios 
savybę. Dvasia yra aukštybėse ant kalno, 
pragaro gelmėse, ten, kur baigiasi jūros, tam-
soje ir netgi motinos įsčiose. Dvasia skaito 
žmonių mintis, žino net neištartus žodžius. 
O Naujajame Testamente apaštalas Paulius 
tvirtina, kad Dievo Dvasia prasiskverbia į 
žmogaus kūną, nes mūsų kūnai yra Jo Dva-
sios šventykla (1 Kor 3, 16).

Dvasia yra visa galinti. Jai veikiant 
pasaulis buvo sukurtas iš nieko, Senojo ir 
Naujojo Testamento metu vyko stebuklai, 
Viešpats Jėzus Kristus buvo prikeltas iš nu-
mirusių. Šventoji Dvasia yra viską žinanti. 
Kristus sako, kad Ji įves į visą tiesą. Ji yra 
Tiesos Dvasia. Viešpaties siųstas Guodėjas 
pasiliks per amžius – Dvasia yra amžina.

Žmones mes krikštijame Tėvo, Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios vardu. Būtų didžiulis 
nesusipratimas, jei krikštytume Tėvo, Sūnaus 
ir, pavyzdžiui, Pauliaus, Petro, Marijos ar 
kieno nors kito vardu. Kad ir kokie geri bei 
nusipelnę būtų krikščionys, krikštas negali 
būti atliktas jokiu kitu, tik Dievo vardu.

Dvasia yra Asmuo
Krikščionys dažnai klysta Šventąją Dvasią 

painiodami su entuziazmu. Mus pripildantis 
emocinis pakylėjimas kartais gali būti Švento-
sios Dvasios prisilietimo ženklas, tačiau netu-
rėtume pro pirštus praleisti gausybės Šventojo 
Rašto paliudijimų, kai Dvasia pripildydavo 
žmones toli gražu ne džiugiems dalykams. Ant 
Kristaus nužengusi Dvasia Jį nuvedė į dykumą, 
o pripildžiusi Steponą, paragino jį išsakyti 
konfrontuojančią tiesą žydų tautos lyderiams. 
Ši istorija baigėsi Stepono kankinyste.

Šventoji Dvasia yra daugiau nei tik jėga, 
entuziazmas ar išmintis, Ji yra Asmuo. Kaip 
kad Tėvas ir Sūnus yra Asmenys, taip ir Šventoji 
Dvasia yra dieviškas Asmuo. Toks pat asmuo 
kaip tu, mielas skaitytojau, ir aš. Šis Viešpaties 
atsiųstas Guodėjas turi jausmus, kuriais išgy-
vena ir patiria. Jis turi gebėjimą mylėti, mąstyti 
ir vertinti. Šventoji Dvasia turi atmintį. Ji kalba 
ir nutyla, kai Jos nenori klausyti.

Šventoji Dvasia – mūsų 
Guodėjas
Mūsų perskaitytose Evangelijos pagal 

Joną ištraukose Šventoji Dvasia pirmiau-
sia yra pristatyta kaip Guodėjas. Kodėl? 
Šis žodis geriausiai apibūdina šio Trečiojo 
Trejybės Asmens charakterį ir vaidmenį, 
kurį Jis atlieka išganymo istorijoje.

Tokia kaip Kristus
Pirmiausia sutelkime dėmesį į patį Kristų, 

kuris ir pažada atsiųsti Guodėją vietoje savęs. 
Kristaus charakteris yra ypatingas. Jėzus kaip 
magnetas prie savęs traukė žmones. Minios 
žmonių plūsdavo Jo klausytis. Viešpats buvo 
malonus ir jautrus su vaikais, Jis skyrė dėmesį 
moterims. Jėzus nesibodėjo laiką leisti su 
žinomais nusidėjėliais ir kitais visuomenės 
atstumtaisiais. Nors tai piktino šventeivas, 
tačiau žmonės Jame atpažino kažką patrauk- 
laus. Kristaus akivaizdoje tie žmonės keitėsi.

Sunkiai atrasime žmogų žemėje, kuris 
nesižavėtų Jėzaus asmeniu. Pavyzdžiui, net 
žymus vokiečių filosofas Friedrichas Nie-
tzsche, kurio darbai buvo pamatas XX a.  
nacių ideologijai ir kuris aršiai kritikavo 
krikščionybę, neslėpė savo žavesio Jėzaus 
Kristaus asmeniu. Viešpats užkariavo žmo-
nių širdis savo charakterio patrauklumu.

Turime nepamiršti, kad Šventosios Dva-
sios vaidmuo Jėzaus tarnystėje buvo itin 
reikšmingas. Dvasia it balandis nusileido ant 
Kristaus po to, kai Jonas Jį pakrikštijo. Dvasia 
nuvedė Viešpatį į dykumą, o iš jos sugrįžęs 
sinagogoje Jis perskaitė žymiuosius pranašo 
Izaijo žodžius: Viešpaties Dvasia ant manęs. 
Visa Viešpaties tarnystė buvo paženklinta 
Šventosios Dvasios veikimu ir buvimu. Die-

vo Dvasia ir Jėzus Kristus veikia išvien. Kai 
Viešpats sako: Aš atsiųsiu kitą Guodėją, Jis 
kalba apie kitą Asmenį, tačiau apie tokią pat 
meilę, santykį į artimą, tokį pat jautrumą ir 
švelnumą žmonėms. Kai žvelgiame į Kristų, 
mes patiriame Šventosios Dvasios veikimą ir 
prisilietimą. Kristus ir Dvasia veikia išvien.

Dvasia vietoje Kristaus 
Kristus sako, kad Jo išėjimas ir Guodėjo 

atėjimas, kaip savotiškas pasikeitimas, yra 
naudingesnis mokiniams. Be abejo, kai šiuos 
žodžius išgirdo apaštalai, jiems buvo sunku 
tuo patikėti ar netgi tai suprasti. Tačiau šian-
dien mes suvokiame, kad Kristaus išėjimas 
reiškia mūsų atpirkimą, nes išėjimas – tai 
Viešpaties auka ant kryžiaus ir prisikėlimas. 
Tai mūsų sutaikinimas ir išgelbėjimas. O 
Guodėjo atėjimas reiškia, kad Viešpaties 
buvimas su savo žmonėmis nebėra apribotas 
vietos ir laiko. Šventoji Dvasia tuo pačiu 
metu yra Panevėžyje, kai aš rašau šias eilutes, 
ir ten, kur tu, mielas skaitytojau, jas skaitai. 
Kristaus siųstas Guodėjas visą laiką yra su 
mokykloje ar universitete besimokančiais 
mokiniais ar studentais, su gamyklose ir 
biuruose dirbančiais žmonėmis, su mamo-
mis, kurios augina vaikus, su ūkininkais ir 
verslininkais, su pastoriais ir senjorais. Tuo 
pačiu metu, skirtingose vietose ir aplinky-
bėse Šventoji Dvasia – atsiųstas Guodėjas 
pasilieka su Kristų mylinčiais žmonėmis.

Atėjo suteikti paguodą
Pirminė Dvasios užduotis yra suteikti 

paguodą tiems, pas ką Ji Tėvo ir Sūnaus pa-
siųsta. Mokiniai, kurie klausė Jėzaus žodžių, 
buvo sutrikę ir pasimetę. Tai buvo pasku-
tinis vakaras su Kristumi prieš Jo teismą ir 
nukryžiavimą. Kristus ne kartą kalbėjo apie 
savo būsimą mirtį. Paskutinės Vakarienės 
metu Jis įspėjo, kad vienas iš Jo mokinių 
išduos Mokytoją. Mokiniams ginčijantis, 

Guodėjas

1   Straipsnyje Šventajai Dvasiai įvardyti vartosiu skirtingus 
įvardžius: kartais vartosiu įvardį Ji, bet, kalbėdamas apie Ją 
kaip apie Guodėją ar Trečiąjį Trejybės Asmenį, rašysiu Jis.
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Viešpats sudraudė Petrą, įspėdamas, kad 
šis Jį išduosiąs triskart (Jn 13, 38). Tad mo-
kinių nuotaikos prislėgtos. Apaštalas Jonas 
savo evangeliją rašė I a. pabaigoje. Tuomet 
krikščionys susidūrė su pasipriešinimu. Tad 
sunkumų, nežinomybės ar net persekiojimų 
metu žinia, kad Dievo Dvasia pirmiausia 
yra Guodėjas, yra didžiulis padrąsinimas.

Kristus per savo Dvasią suteikia savo 
vaikams ramybę. Jo ramybė ne tokia, kokią 
turi pasaulis. Pasaulio ramybė yra grindžia-
ma ekonominiu, socialiniu ir fiziniu saugu-
mu. Tačiau istorija ir mūsų patirtis rodo, kad 
ekonominis, socialinis ir fizinis saugumas 
akimirksniu gali pavirsti į krizę, suirutę ar 
net smurtą. Viešpats teikia Dvasios ramybę, 
kurios niekas, jokios aplinkybės, negali 
išplėšti, nes tai nuolatinis Dievo buvimas 
su savo tauta ir veikimas joje.

Šventoji Dvasia  
atskleidžia tiesą
Mūsų perskaitytose Evangelijos pagal 

Joną ištraukose Šventoji Dvasia tris kartus 
yra pavadinta Tiesos Dvasia (Jn 14, 17; 15, 
26; 16, 13). Šiandienos kultūroje būdinga 
neigti, kad egzistuoja viena tiesa. Paprastai 
sakoma, kad yra tavo tiesa ir yra mano tiesa. 
Tarytum būtų ne viena tiesa, o daugybė. 
Tačiau Šventasis Raštas mus moko, kad 
Dievo atsiųstas Guodėjas yra Tiesos Dvasia, 
kuri mus pamokys tiesos. Kokia ta tiesa? 
Ką ji atskleidžia?

Mokytojas 
Be abejo, Šventoji Dvasia moko tiesos, 

kurią atskleidė Kristus. Šventoji Dvasia ne-
moko nieko kito – tik tai, ko mokė Kristus. 
Čia mes atrandame Trejybės pamoką, kad 
Tėvas, Sūnus ir Dvasia yra viena. Tėvas ir 
Sūnus siunčia Dvasią. Dvasia ir Sūnus veikia 
išvien. Dvasia moko ir primena tai, ko mokė 
Kristus. Tai labai svarbu ir praktiniame krikš-
čionių gyvenime. Pasaulyje esti daug įvairių 
dvasių. Norint atskirti dvasią, turime suvokti, 
į ką ji kreipia, kurlink ji veda, ko ji moko. Jei 
jos veikimas, mokymas, įkvėpimas nesiremia 
Jėzumi, tai klaidinga, ne Šventoji Dvasia. 

Šventoji Dvasia, būdama Tiesos Dvasia, 
tikinčiuosius įkvepia pažinti Dievo tiesą – 
Šventąjį Raštą. Biblija yra Dvasios įkvėpta 
knyga. Nors ją užrašė skirtingose epochose 
ir kultūrose gyvenę autoriai, tačiau Biblijos 
įkvėpimas kyla iš Šventosios Dvasios. Ta pati 
Dvasia, prisiliesdama prie žmogaus, veikda-
ma jo gyvenime, sužadina troškimą pažinti 
Dievą. Prisiminkime Apaštalų darbų knygoje 
aprašytas Sekmines po Kristaus prisikėlimo. 
Šventoji Dvasia nužengia ant mokinių. Petras 
pradeda pamokslauti susirinkusiai miniai 
apie Kristaus prisikėlimą, ir trys tūkstan-

čiai žmonių patiki savo gyvenimą Kristui. 
Naujai užgimusi Bažnyčia pasišvenčia Dievo 
žodžiui, bendravimui, duonos laužymui ir 
maldoms. Matome, kad Kristaus bei Dievo 
žodžio skelbimas yra centriniai Šventosios 
Dvasios pasireiškimo elementai.

Įgalintojas
Mes negalime pažinti Dievo ir Jo tie-

sos be Dievo įsikišimo. Tik Šventajai Dva-
siai veikiant mumyse, mūsų dėmesys yra 
patraukiamas, mes pradedame domėtis 
Evangelija, Kristumi. Malonės žinia mums 
tampa įdomi, gera, patraukli, po truputėlį 
mes pradedame jausti vidinį norą būti su 
Kristumi, patikėti savo gyvenimą Jam. Ir tai 
vyksta Šventajai Dvasiai veikiant mumyse. 
Taip žmogus, kuris iki tol gyveno be Dievo, 
atranda savo Viešpatį. Savarankiškai tiesos 
mes negalime atrasti.

Filme „Aš esu Semas“ (2002 m.) akto-
rius Seanas Pennas atlieka protiškai neįga-
laus Semo vaidmenį. Manau, tai vienas ge-
riausių filmų socialiniais klausimais. Protinę 
negalią turintis, tačiau pakankamai neblogai 
socialiai orientuotas Semas po atsitiktinio 
meilės nuotykio susilaukia dukros. Mažai 
pažįstama moteris pagimdo mergaitę ir 
palieka neįgalų tėvą vieną auginti jų vaiką. 
Jam ganėtinai gerai sekasi, kol mergaitė (jos 
vaidmenį atlieka Dakota Fanning) patenka 
į mokyklą, kur ir prasideda didžiosios bė-
dos. Po vieno konflikto socialiniai ir teismo 
darbuotojai paima mergaitę iš tėvo. Teis-
mo proceso metu psichiatras turi įvertinti 
Semo būklę. Prieš prasidedant ekspertizei, 
kompetentinga psichikos ekspertė protiškai 
neįgaliam asmeniui užduota šį klausimą:

– Pone Dowsonai, tikiuosi suprantate, 
kad mane pasamdė teismas, tad tradicinis 
gydytojo ir paciento santykių konfidencia-
lumas negalioja.

–... tyla...
– Ar suprantate?
– ... tyla...
– Konfidencialumas negalioja.
– ... tyla... (bandymas reaguoti)
Scena emociškai sukrečianti. Nepa-

prastai įtaigiai vaidinantis aktorius savo 
kūno kalba demonstruoja, kad jis visiškai 
nesuvokia, apie ką kalbama. Jis nesuvokia, 
ar tam, kas pasakyta, reikia pritarti, kažkaip 
į tai reaguoti. Savo ribotais protiniais gebė-
jimais jis nesugeba surasti išeities iš tokios 
jam painios situacijos.

Manau, lygiai taip pat vyksta ir su mu-
mis, kalbant dvasine prasme. Šventasis Raštas 
moko, kad mes dvasiškai esame lyg mirę, 
esame neįgalūs ir, kai pirmą kartą išgirstame 
Evangeliją, mes net nežinome, kas tai ir kaip 

į tai reaguoti. Neįtikėtina turėti lūkestį, kad 
pirmą kartą išgirdus Dievo žodį, Evangelijos 
žinią, mums ji bus suprantama ir aiški. Šventoji 
Dvasia yra vidinis mūsų Mokytojas. Jis veikia 
palaipsniui mus mokydamas, apšviesdamas ir 
įgalindamas mūsų valią sureaguoti ir atsiliepti 
į Evangelijos kvietimą. Nepamirškime, kad 
šis Mokytojas yra ir Guodėjas tuo pat metu. 
Dvasia yra kantri, ištverminga, Ji ne tik bran-
dina Dvasios vaisių mumyse, bet ir pati yra 
Dvasios vaisiaus įsikūnijimas.

Dvi pamokos
Kadangi Dvasia yra vidinis Mokytojas 

ir Įgalintojas, galime išmokti bent dvi pa-
mokas. Pirmiausia, šią žinią reikia pritaikyti 
Bažnyčios gyvenime. Mes esame priklau-
somi nuo Dvasios, nes esame silpni kaip 
Semas. Turime melsti ir prašyti, kad Dvasia 
dalyvautų tikinčiųjų kasdieniame gyveni-
me. Pamokslavimas, Žodžio mokymas, jo 
pritaikymas, aptarimas grupelėse, įvairios 
tarnystės, Bažnyčios misija ir kasdienybė 
nebus efektyvi, jei neprašome Šventosios 
Dvasios dalyvavimo, veikimo ir įgalini-
mo. Mes girdime pamokslą, giedame gies-
mę, diskutuojame dvasiniais ir gyvenimo 
klausimais, atliekame darbus ir tarnystes, 
o Viešpats per Dvasią veikia mumyse kaip 
vidinis mokytojas, suteikiantis supratimą, 
Dievo pažinimą, įgalinantis mūsų valią 
veikti pagal Dievo valią bei brandinantis 
mumyse krikščionišką charakterį.

Antra, kai skelbiame Evangeliją tiems, 
kurie dar nepašventė savo gyvenimo Kristui, 
turime nepamiršti, kad žmonės be Dvasios 
įgalinimo neįtikės. Guodėjas veikia žmonių 
širdyse jų išganymui. Tai yra procesas. Žmo-
gaus atsivertimas yra kelionė nuo pirmo 
susidūrimo su Evangelija iki susidomėjimo, 
apmąstymo, svarstymo ir ryžto atiduoti 
savo gyvenimą Kristui. Tad būkime jautrūs, 
supratingi ir maldingi viso proceso metu.

Baigiamieji žodžiai
Krikščionys neturi jaustis vieniši, nes 

Kristus mums atsiuntė savo Dvasią. Mes 
nesame našlaičiai, būdami darbe, namuose, 
kelionėje, nedidelėje tikėjimo bendruome-
nėje, šeimoje ar jos nesukūrus. Dievas per 
savo Dvasią yra su mumis nuolatos. Guodėjo 
buvimas mumyse yra Kristaus buvimas su 
mumis. Dvasia atstovauja Kristui, primena 
Jo žodžius, moko apie Jį, padeda Jį pažinti. Ji 
įgalina mus tarnauti kitiems, moko, brandina 
mus ir daro labiau panašius į Kristų. 

Tad Viešpats teįkvepia kasdien gyventi 
su Juo, skaitant Dievo žodį. Jį skaitydami mes 
susitinkame su Kristumi. O kai meldžiamės, 
mes bendraujame su Guodėju, Palaikytoju, 
pačiu nuostabiausiu Asmeniu.

Pastoriaus  žodis          3
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Gyvenimo apstybė 
pagal mane
Kaip aš suprantu, kas yra gyvenimo 

apstybė? Kaip jūs suprantate Jėzaus pasa-
kytus žodžius gyvenimas apsčiai? 

Jeigu nuoširdžiai pažvelgtume į savo 
gyvenimą ir pabandytume įvertinti, kas 
mums svarbiausia (pagal tai, kiek tam ski-
riame laiko), pamatytume, kad svarbią vietą 
gyvenime užima mūsų buitis. Ji pretenduoja 
net į pirmą vietą. Ką valgysiu, ką gersiu, 
kuo apsirengsiu – tai labai svarbūs mums 
klausimai. Daugelis iš mūsų norime labai 
greitai susitvarkyti savo buitį, kad būtų kuo 
patogiau gyventi. Tam reikalingi finansai. 
Norint turėti pinigų, reikia gero darbo arba 
turtingų ir dosnių giminaičių.

Taigi gyvenimo apsčiai supratimas pra-
sideda nuo gerai apmokamo ir mėgstamo 
darbo. Tada reikalingas namas ar puikiai 
apstatytas geras butas. Žmona, vyras, keli 
vaikai, pora automobilių (normalių), ne-
brangus hobis. Į sąrašą galėtume įtraukti ir 
vasarnamį prie ežero ar upės, kad turėtume, 
kur leisti savaitgalius. 

Prie gyvenimo apsčiai priskirčiau ir gerą 
sveikatą. Esi pusamžis vyras ar moteris, o 
tau niekur neskauda, tavo dantys sveiki ir 
balti, emocinė būklė stabili, esi kūrybingas, 
nežinai, kas yra apatija ir depresija. Tavo 
santykiai su artimaisiais, bendradarbiais ir 
kaimynais geri. Tavimi visi džiaugiasi ir linki 
tau gero. Jei vaikai jau dideli, jų gyvenimas 
gerai susiklostęs. Tavo santykiai su Dievu 
tinkami. Lankai bažnyčią, aukoji, tarnauji, 
esi gerbiamas.

 Ar visa tai, ką išvardinau, nėra gyve-
nimo apstybė? Kas nors pasakys, kad tai 
amerikietiška svajonė. Galbūt, tačiau pa-
žiūrėkime, ką apie gyvenimo apstybę kalba 
Šventasis Raštas.

Šventasis Raštas apie 
gyvenimo apstybę
Jau Pradžios knygoje skaitome Izaoko 

palaiminimą Jokūbui: Tau Dievas teduoda 
dangaus rasos, derlingos žemės ir apsčiai 

javų bei vyno! Tetarnauja tau tautos ir tenu-
silenkia prieš tave giminės! Viešpatauk savo 
broliams, ir tesilenkia prieš tave tavo motinos 
sūnūs! Kas tave keiktų, tebūna prakeiktas, o 
kas tave laimintų, tebūna palaimintas! (Pr 
27, 28–29).

Gavus Įstatymą, žydų tautai aiškiai 
nurodoma: jei laikysitės, kas įsakyta, – bū-
site palaiminti. Jei vykdysi Viešpaties, savo 
Dievo, įsakymus ir vaikščiosi Jo keliais, Jis 
patvirtins tave savo šventa tauta, kaip tau 
pažadėjo. Visos žemės tautos, matydamos, 
kad tu vadinamas Viešpaties vardu, bijos 
tavęs. Viešpats suteiks tau apsčiai gėrybių –  
tavo kūno vaisiaus, galvijų prieauglio ir žemės 
derliaus – krašte, kurį Viešpats prisiekė tavo 
tėvams atiduoti. Viešpats atvers tau savo 
gerąjį lobyną – dangų, kad duotų lietaus tavo 
žemei reikiamu metu ir laimintų tavo rankų 
darbą; tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats 
iš nieko nesiskolinsi. Viešpats padarys tave 
galva, o ne uodega; visuomet būsi viršuje, o 
ne apačioje, jei tik klausysi Viešpaties, savo 
Dievo, įsakymų, kuriuos aš tau šiandien 
skelbiu, ir juos vykdysi (Įst 28, 9–13).

81 psalmėje nuo 13-os eilutės taip pat 
girdime Dievo norą palaiminti savo tautą: O 
kad mano tauta klausytų manęs, kad Izraelis 
eitų mano keliais! Tuojau pažeminčiau jų 
priešus ir prieš jų prispaudėjus pakelčiau 
ranką! Kurie nekenčia Viešpaties, turėtų Jam 
lenktis, ir toks jų likimas būtų per amžius. O 
juos geriausiais kviečiais valgydinčiau, uolų 
medumi maitinčiau. Pranašo Izaijo knygos 
58 skyriuje taip pat kalbama apie palaimini-
mų gausą, jei tauta darys, ko Dievas prašo.

Šie palaiminimai užrašyti Senajame 
Testamente. Įdomu, ar ir Naujajame Tes-
tamente taip pat rašoma, kad Dievas nori 
mus palaiminti? 

Gyvenimas  
apsčiai

Štai Laiške romiečiams skaitome: Tas, 
kuris nepagailėjo savo Sūnaus, bet atidavė Jį 
už mus visus, – kaipgi Jis ir visko nedovanotų 
kartu su Juo? (Rom 8, 32). Apaštalas Petras 
savo laiške antrina Pauliui: Jo dieviška jėga 
padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui 
ir dievotumui, per pažinimą To, kuris pašaukė 
mus šlove ir dorybe (2 Pt 1, 3).

Taigi, tiek Senajame, tiek Naujajame 
Testamente mes skaitome, kad Dievas nori 
laiminti, nori duoti gyvenimo apsčiai.

Senajame Testamente tauta buvo lai-
minama dėl paklusnumo Dievui, t. y. dėl 
įstatymo vykdymo. Šiandien tikintiesiems 
gyvenimo apstybė teikiama ne dėl to, ką jie 
padarė, o dėl to, kad tiki Kristumi ir tuo, 
ką Jis padarė.

Skaitydami Šventąjį Raštą turėtume 
suprasti, kad gyvenimas apsčiai nėra tik 
,,amerikietiška svajonė“. Dievo pažadai 
paveldimi tik tikėjimu. Visi mums skirti 
Dievo pažadai yra tik Jėzuje Kristuje. 2-ame 
Petro laiške skaitėme, kad viskas mums 
duota per Dievo Sūnaus pažinimą, – ki-
taip gyvenimo apstumo, kokio mums nori 
Dievas, nepasieksime. Kadangi kiekvienas 
esame unikalus, tai Dievas su kiekvienu 
asmeniškai ir darbuojasi. 

Dievas žino geriausiai
Ar Dievas nori mane palaiminti? Ar 

jam svarbi mano buitis, mano, mano šeimos 
gyvenimas? Aš manau, kad Dievui visa tai 
rūpi, – Jis suteikė viską, kad aš galėčiau 
gyventi dievotą gyvenimą, tokį gyvenimą, 
kokio Jis man trokšta. 

Jeigu pasižiūrėtume į kelis Jėzaus mo-
kymo aspektus, mes aiškiai išvystume, kad 
Jėzus mums nori gyvenimo apsčiai. Mes 
meldžiame daugiau pinigų, sveikatos, o 
Jėzus, užuot į tai atsakęs, ragina atleisti kaltes 
savo kaltininkams. Jis geriau žino, kas atneša 
gyvenimo apstybę. Jėzus įsako mums atleisti 
savo artimui daugybę kartų (Mt 18, 21–22), 
o Paulius liepia numaldyti savo rūstybę ,,iki 
saulėlydžio“ (Ef 4, 26). Kodėl? Todėl, kad 
neatleidimas, rūstavimas sunaikins tavo 
sielą. Neatleidimas apakina, aptemdo protą 
ir iškreipia realybę. Tai lyg durys, per kurias 
tamsa įeina į sielą ir sujaukia gyvenimą. 

Kaip dažnai tikintys užsispyrusiai prie-
šinasi šitam Kristaus prašymui... Nekalbu 
apie tai, kad tris ar penkias dienas neat-
leidžia – kai kas sugeba kitiems neatleisti 
savaites, mėnesius, metus ir daugiau, nors 
į bažnyčią eina, Dievui gieda, dalyvauja 
Viešpaties Vakarienėje, bet paskui dejuoja, 

Radviliškio bažnyčios ,,Tiesos žodis“  
pastorius Nerijus Verdingas
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kodėl vienaip ar kitaip įvyko. Neatleisdamas 
kitam tu užveri duris Dievo aprūpinimui, 
Jo apsaugai. 

 Jėzus ragina visų pirma ieškoti Dievo 
karalystės, Jo teisumo ir palikti Dievo nuo-
žiūrai, kada ir kiek pridėti maisto, drabužių 
ar kitų reikalingų dalykų. Tačiau tą dėsnį 
daugelis apverčiame aukštyn kojomis – 
pirmiausia ir visomis išgalėmis siekiame 
maisto, drabužių ir laukiame, kol Dievas 
pridės savo Karalystės ir teisumo. Taip iš-
kreipdami dvasinius dėsnius mes, deja, 
prasilenkiame su gyvenimo apstybe. 

Mes prašome įvairiausių dalykų, kas 
palengvintų mūsų buitį, bet kam to pra-
šome? Kad galėtume ilgiau drybsoti prie 

televizoriaus, tinginiauti ar naršyti internete? 
Dievas, nenorėdamas, kad mirtume anks-
čiau laiko dėl antsvorio, fizinio aktyvumo 
stokos, tiesiog leidžia, kad tam tikri dalykai 
mus išjudintų. Tai, ką Jėzus kalbėjo, atneša 
gyvenimo apstybę.

Dangiškojo Tėvo tikslas – išgelbėti 
mūsų sielas. Jis pažįsta mus ir žino ateitį. 
Jis ne tik nori mums duoti, bet jau davė 
gyvenimo apsčiai – Jis atsiuntė savo Sūnų. 
Tomas Kempietis savo knygoje ,,Kristaus 
sekimas“ rašo: „Ką mums gali duoti pa-
saulis be Jėzaus? Būti be Jėzaus – neapken-
čiamas pragaras; būti su Jėzumi – džiaugs-
mingas dangus. [...] Kas randa Jėzų, randa 
begalinį turtą, arba gėrybę, didesnę už 
visas gėrybes. Kas netenka Jėzaus, netenka 
daug daugiau, negu viso pasaulio. Gyventi 
be Jėzaus – gyventi didžiausiame neturte; 
būti susijungus su Jėzumi – turėti begali-
nius turtus.“

 Išties be Kristaus nieko nėra, ir tik Jis 
man reikalingas už viską labiau. Tačiau kiek 
šiandien aš tai suvokiu? Ar aš matau tą protu 
nesuvokiamą Lobį, man dovanotą Perlą? 

Pabaigai
Kiekvienas iš mūsų trokštame ir ieš-

kome gyvenimo. Dievas duoda gyvenimą 
ir duoda jo apsčiai. Mums belieka pažinti 
Kristų ir ieškoti išteisinimo tik per Jį. Tai 
darydami, mes aiškiai suvoksime, kad esame 
vargšai nusidėjėliai, gyvenantys iš Dievo 
malonės. Manau, šiandienai to labiausiai ir 
trūksta – suvokimo, kad buvom mirę nusi-

kaltimais ir nuodėmėmis [...], sekdami savo 
kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių 
troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės 
vaikai kaip ir kiti (Ef 2, 1–3).

Šiandien daugeliui reiktų prašyti malo-
nės pas Dievą patikėti tuo, kad kiekvienam 
iš mūsų daug atleista. Dažnai mes elgiamės 
kaip Evangelijoje pagal Matą minimas 
tarnas, kuriam buvo daug atleista, bet jis 
to nesuvokė (Mt 18, 23–35). Jo elgesys 
paliudijo, kad jis nesuvokia, jog jam buvo 
dovanota skola, taip ir mūsų kasdienis 
elgesys parodo, kiek šiandien suvokiame 
atleidimą. 

 Aš manau, kad tikinčiojo apstaus gyve-
nimo paslaptis – dėkinga širdis. Jei menkai 
suvokiu, kiek daug man atleista, iš mano 
širdies plūs nepasitenkinimas, priekaištai, 
bus sunku ieškoti visų pirma Dievo kara-
lystės ir Jo teisumo... Aš norėsiu viso kito, 
nes tame matysiu gyvenimo apstybę.

 Tačiau jeigu vis labiau ir labiau suvo-
kiu, kiek daug man atleista, kokia didžiulė 
kaina už mane sumokėta, – niekas iš manęs 
neatims džiaugsmo pilnatvės. Kam daug 
atleista, tas karštai myli (Lk 7, 40–47). Ir 
tuomet visai nesunku laikytis to, ko Kristus 
prašė. Kai susitinka nusidėjėliai, gyvenantys 
iš Dievo malonės, kaip paprasta susikalbėti, 
ką nors kartu daryti. 

Tikėdamas atleidimu, tikiu Dievo meile. 
Tikėdamas Dievo meile, pats jos prisipil-
dau. O kai širdyje auga Dievo meilė, juk 
daugiau nieko ir nereikia, nes Dievas yra 
meilė (1 Jn 4, 8).

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS 

ŠAKELĖS. KAS PASILIEKA MANYJE IR 

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

Kviečiame prenumeruotis  

„Ganytoją“ 2017 metams!

1 mėn. – 1, 45 Eur
3 mėn. – 4, 35 Eur

Lietuvos pašto  
skyriuose  
arba internetu  
www.prenumeruok.lt
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Kas randa Jėzų, randa 
begalinį turtą, arba 
gėrybę, didesnę už visas 
gėrybes. Kas netenka 
Jėzaus, netenka daug 
daugiau, negu viso 
pasaulio. Gyventi 
be Jėzaus – gyventi 
didžiausiame neturte; būti 
susijungus su Jėzumi – 
turėti begalinius turtus.

Tomas Kempietis

„

“
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2017 m. – tai 25-ieji metai, kai mūsų 
bendrija „Tikėjimo žodis“ pradėjo rašyto 
krikščioniško žodžio tarnystę.

1992 metais pirmame žurnalo Gyvasis 
žodis numeryje rašėme: Dievo karalystei taip 
sparčiai plintant Lietuvoje, kyla natūralus rašy-
to dvasinio žodžio poreikis. 1991-jų metų gale 
Šventoji Dvasia aiškiai prabilo į mūsų širdis, 
kad 1992 metais pilnas jėgos ir gyvybės Dievo 
žodis bus skelbiamas ne tik žodžiu, bet ir raštu.

Paklusdami šiam raginimui, imamės 
plunksnų ir tikime, kad jos pamirkytos Dievo 
Patepime [...]

Leidyklai  Ganytojas  –   
jau  25-eri!

Šis paraginimas išsiliejo gausiais Dievo 
malonės turtais ir dovanomis. 1992 m.  
pasirodė pirmasis žurnalo Gyvasis žo-
dis numeris, taip pat pirmasis laikraš-
čio Bažnyčios naujienos numeris, vėliau 
susijungęs su Gera žinia bei Tiesos žodžiu ir 
tapęs mūsų bendrijos laikraščiu Ganytojas. 
Pradėtas darbas išaugo į leidyklą Ganyto-
jas (iki 2016 m. ji vadinosi Tikėjimo žodis), 
kuri išleido pirmąją Bibliją dabartine nor-
mine lietuvių kalba (bendras tiražas – apie 
55 000 egzempliorių!) ir daugiau nei 100 
krikščioniškų knygų.

Dėkojame mūsų Viešpačiui, bendra-
darbiams ir visiems, kurie visus šiuos metus 
ištikimai palaiko šią tarnystę maldomis, 
skaitydami ir platindami rašytą krikščio-
nišką žodį bei visokeriopai prisidėdami.

Evangelija.lt  informacija

Ypatingai džiaugiamės tuo, kad ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ medaliu buvo apdovanotas ir labdaros – paramos 
fondo „Prieglobstis“ steigėjas ir vadovas, Naujosios Akmenės 
Evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis

vadovas, Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčios pastorius Min-
daugas Palionis. Iš viso įvairaus laipsnio apdovanojimai įteikti daugiau 
negu 40 Lietuvai nusipelniusių asmenų: mokslininkų, dvasininkų, 
politikų, gydytojų, kultūros veikėjų, drąsių ir pasiaukojančių asmenų.

Prezidentė padėkojo apdovanojimus pelniusiems žmonėms 
ir palinkėjo, kad jų pavyzdys ir gyvenimo kelias būtų užkrečiantis 
ir įkvepiantis. Artėjančios Valstybės dienos proga šalies vadovė 
visiems palinkėjo gražios ir įspūdingos šventės.

Parengta pagal Bernardinai.lt informaciją

6          Naujienos

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Liepos 6-osios – Valstybės die-
nos – išvakarėse už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos 
vardo garsinimą pasaulyje apdovanojo mūsų šalies ir užsienio 
valstybių piliečius.

„Artėjant Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai visada 
aplanko didelio dėkingumo jausmas. Ir mūsų protėviams, kurie 
prieš daug amžių prie Baltijos sukūrė mūsų valstybę, ir, žinoma, 
pirmiausia Jums – šių dienų Lietuvos žmonėms. Visiems, kurių 
dėka ir esame šiuolaikinė valstybė. Jūs visi, tie, kurie susirinkote 
čia, dirbate šiandien, Jūs dirbote vakar ir dirbsite rytoj. Jūs kuriate 
Lietuvą“, – teikdama valstybės ordinus ir medalius sakė šalies vadovė.

Prezidentės teigimu, apdovanotųjų dėka Lietuva šiandien yra 
inovatyvi, girdima pasaulyje ir kaip niekada anksčiau turinti daug 
draugų. Ši pažanga yra neatsiejama nuo visų susirinkusiųjų indėlio 
ir pastangų. Šalies vadovė taip pat pabrėžė, kad kai ateina sudėtin-
gas laikas, mes matome, kas ateina pas mus ir suremia pečius, kad 
prie mūsų valstybės laimėjimų ir pripažinimo yra daug prisidėję 
ištikimi Lietuvos draugai užsienio šalyse.

Prezidentė pabrėžė, kad visi susirinkę į savo darbą žiūri kaip į 
žmogišką misiją ir gerai suvokia, kokią daugybę darbų dar turime 
nuveikti, kad gyvenimo kokybė Lietuvoje didėtų, kad socialinės atskir-
ties liktų kuo mažiau ir kuo daugiau būtų vilties, pažangos ir šviesos –  
tikro išsilavinimo, profesionalumo, sveikų ambicijų ir pilietiškumo.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius įteiktas 
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Liudui Mažyliui, Vokietijoje 
suradusiam Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą. Ypatingai 
džiaugiamės tuo, kad ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu buvo 
apdovanotas ir labdaros – paramos fondo „Prieglobstis“ steigėjas ir 

Tarp  apdovanotų  Lietuvai  nusipelniusių  
asmenų  –  ir  pastorius  Mindaugas  Palionis
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Į Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje 
vykusį sinodą atvyko visų Lietuvos parapijų 
atstovai – iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Biržų 
ir kitų miestų. Šiemet minimos net dvi svarbios 
sukaktys. Praėjo 500 metų nuo tada, kai Mar-
tynas Liuteris 1517 m. paskelbė savo garsiąsias 
Europą sudrebinusias ir bažnyčią pakeitusias 
tezes, bei 460 metų nuo pirmojo Sinodo, kai 
1557 m. Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila 
Juodasis po Vilniuje vykusių susitikimų Bresto 
spaustuvėje išleido pirmojo Sinodo protokolą.

Šių sukakčių proga sveikinimo žodžius 
Sinodo dalyviams ir svečiams perdavė prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirminin-
kas Viktoras Pranckietis, premjeras Saulius 
Skvernelis, dalyvius  sveikino ir atvykę Seimo 
nariai Povilas Urbšys, Viktoras Rinkevičius, 
taip pat Biržų rajono meras Valdemaras Val-
kiūnas. Sinode dalyvavo ir Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, Škotijos, Vokietijos, Latvijos 
evangelikų bažnyčių atstovai. Sveikinimus 

Biržuose  vyko  
jubiliejinis  

reformatų  Sinodas 
Birželio 24–25 d. Biržuose rinkosi jubiliejinis Lietuvos evangelikų refor-
matų Sinodas. Sinodas – aukščiausioji demokratinė bažnyčios savivaldos 
institucija – kasmet renkasi spręsti svarbiausių visos Lietuvos reformatų 
klausimų, susijusių su dvasininkų tarnystėmis, parapijų ir Bažnyčios admi-
nistruojamų institucijų veikla, tarptautiniais ryšiais ir kt. Šiemet Reforma-
tų Sinodas buvo ypatingai šventiškas – jam 460 metų, o Reformacijai – 500.

atsiuntė reformatai iš Vengrijos, reformatai 
išeivijoje (Čikagoje), praėjusios kadencijos 
Seimo narys Aleksandras Zeltinis ir kiti. 
Įdomu, kad Škotijos atstovai paskutinį kartą 
Sinode buvo lankęsi tik 1936 m.

Šeštadienį pranešimą „Teisinių Bažny-
čios procesų 2011–2017 m. apžvalga“ skaitė 
advokatas Tadas Kelpšas. Buvo papasakota 
apie bažnyčią ilgai kankinusius ir pagaliau 
išspręstus teisinius ginčus, kurie užbaigė 
kai kurių asmenų savivaliavimą ir piktnau-
džiavimą. Taip pat klausėme iš Vokietijos 
atvykusio habil. dr. kun. Kęstučio Daugirdo 
paskaitos. Vokietijos universitete dėstantis 
kun. K. Daugirdas Biržų pilies arsenale pristatė 
Reformacijos Lietuvoje tėvą, be kurio turbūt 
ir garsieji kunigaikščiai Radvilos nebūtų tokie, 
kokie buvo, – diplomatą, publicistą, kultūros 
veikėją, ryškiausią Lietuvos reformatų teo-
loginės ir pilietinės minties lyderį, anuomet 
labai garsų Andrių Volaną. Ši iškili asmenybė 

ne tik tarnavo Mikalojaus Radvilos Rudojo 
dvare, bet ir dirbo Lenkijos Karaliaus ir LDK 
kunigaikščio sekretoriumi ir šias pareigas ėjo 
valdant skirtingiems valdovams. A. Volanas 
polemizavo teologinėmis temomis su jėzuitu 
Skarga bei antitrinitoriais. Jo darbai lotynų 
kalba buvo spausdinami ir skaitomi to meto 
Europos šviesuomenės.

Vėliau žmonės sunkiai tilpo į Biržų pilies 
salę, kur šventinį Reformacijos jubiliejaus 
koncertą atliko Erskine krikščioniško (re-
formatų) koledžo iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų profesionalus choras, pasirodęs kartu 
su Lietuvos reformatų jaunimu.

Renginį vainikavo iškilmingos pamaldos 
evangelikų reformatų bažnyčioje, kuriose ge-
neralinis superintendentas kun. Tomas Šernas, 
lygindamas 500 metų reformatų kultūrinį, 
socialinį ir religinį paveldą su aukštu bokštu, 
tikintiesiems priminė, kaip svarbu esant tame 
bokšte išlaikyti tikėjimo paprastumą, nuošir-
dų asmeninį santykį su Dievu ir Bažnyčia.

Buvo primintos penkios pagrindinės re-
formatų tikėjimo tezės – išgelbėjimas tik per 
tikėjimą ir tik iš Dievo malonės, tik dėl Jėzaus 
Kristaus aukos ant kryžiaus; tiesos šaltinis – 
vien tik Šventasis Raštas; o vienas pagrindinių 
reformatų credo – vienam Dievui garbė.

www.ref.lt

Vandens  krikštas  Vilniaus  
Tikėjimo  žodžio  bažnyčioje

Vėjuotą birželio 25 d. popietę nemažas 
būrys Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios 
tikinčiųjų po pamaldų rinkosi prie netoliese 
esančio Baltiešos ežero. Vyko bendruome-
nės krikšto šventė – trylika tikinčiųjų (tiek 
jaunuolių, tiek ir vyresni broliai bei seserys) 
skambant šlovinimo giesmėms susirinku-
sių bendruomenės narių akivaizdoje sim-

boliškai patvirtino, jog kartu su Juo (yra) 
palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo 
prikeltas iš numirusių Tėvo šlove, (gyventų) 
naują gyvenimą (Rom 6, 4).

Sprendimas priimti Krikšto sakramentą 
labai svarbus žingsnis tikinčiojo gyvenime. 
Evangelinėje Vilniaus Tikėjimo žodžio baž-
nyčioje praktikuojamas tikėjimo krikštas,  

t. y. krikštytis raginami pakankamai brandūs 
tikintieji, tvirtai apsisprendę sekti Viešpačiu 
Jėzumi, suprantantys svarbiausias Evangeli-
jos tiesas bei evangeliškų sakramentų (krikš-
to ir Viešpaties Vakarienės) prasmę. Dėl to 
ruošiantis krikštui rengiamos pamokėlės, 
kurių metu mokymas apie krikštą išdėsto-
mas remiantis Šventuoju Raštu ir Naujuoju 
miesto katekizmu. Tikėjimo krikštu pasi-
krikštiję broliai ir seserys kviečiami Vieš-
paties kūno ir kraujo bendrystei – drauge 
su visa bendruomene dalyvauti Viešpaties 
Vakarienėje, kuri Vilniaus Tikėjimo žodžio 
bažnyčioje švenčiama kiekvieną pirmąjį 
mėnesio sekmadienį.

Naujienos         7
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Dar likus keliems mėnesiams 
iki stovyklos džiūgavau, kokia 
nereali šiemet bus vadovų ko-

manda. Galbūt todėl, kad jau trečius metus 
ji iš esmės išliko panaši. Ir per tuos trejus 
metus jie visi tapo mano šeima. O juk šeima 
drauge gali atlaikyti bet kokius iššūkius! 

Pati į stovyklą įšokau vos išlaikiusi pa-
skutinį egzaminą ir dieną kvėptelėjusi na-
muose. Nemeluosiu, buvo dalykų, dėl kurių 
jaudinausi. Naujos, beveik visiškai nepažįsta-
mos merginos būryje bei stovyklos pradžioje 
numatytas BMV (berniukų ir mergaičių 
vakaras), už kurį buvau atsakinga, neleido 
visiškai atsipalaiduoti. Supratau, kad iš anksto 
planuotą BMV vis dėlto reikia keisti. O buvo 
likusios vos kelios dienos! Visgi drauge su 
kitais vadovais sukurpėme naują planą. Ir po 
trijų dienų, vakare, per labanaktuką merginos 
dalijosi, kad tai buvo išties geras, susimąstyti 
privertęs BMV. O mano širdis džiaugėsi iš 
dėkingumo vadovams, kurie padėjo visas 
kilusias idėjas įgyvendinti. 

Pirmąkart ne itin laukiau žygio. Tačiau 
pirmąkart buvau taip maloniai nustebin-

 arba  Paauglių  
stovykla  vadovėlės  akimis

Peraugę  
stovyklautojai,

ta. Po žygio liko daug puikių įspūdžių: 
smagu buvo, kai paaugliai patys sprendė, 
kur eiti, kur ieškoti reikalingų rakandų, 
ar kai drauge kėlėmės per upę – stengda-
miesi išlaikyti pusiausvyrą ėjome virve, o 
vėliau su batais rankose bridome per vėsų 
vandenį. Kai pasiekėme nakvynės vietą, 

miškelį pripildė paauglių klegesys. Vieni 
ieškojo krituolių laužui, kiti rišo mazgus 
vėliau iškilsiančioms palapinėms, treti 
ruošė maistą... Po kelių valandų beržynėlyje 
šurmuliavo palapinių miestelis. Mūsų būrio 
miego vietos negalėčiau pavadinti kitaip 
nei tvirtove, kuria džiaugėmės visą vakarą, 
sėdėdami prie lauželio, iki pat ryto, kai 
pakilę paryčiais norėjome pirmieji grįžti 
į stovyklavietę... Bet staiga supratome, kad 
penktasis – vyriausiųjų – būrys lyg šešėlis 
tyliai paliko mišką dar anksčiau. 

Pernai vandens šventė buvo virtusi vado-
vėlių (vadovų padėjėjų) širdžių skausmu. Įteikę 
į rankas ginklus – buteliukus, kibirėlius, kem-
pines, mes tikėjomės būti aplaistyti, sušlapti 
iki paskutinio siūlo galo, tačiau vaikai tiesiog 
nusisuko nuo upės ir grįžo į stovyklavietę. 
Užtat šiemet galėjome pasidžiaugti į valias: 
po šlapių estafečių bei daugybės čiuožimų į 
upę paaugliai galiausiai susivienijo ir vandens 
mūšyje puolė laistyti ketvirtąją žaidimo ko-
mandą – vadovus! Ir tai buvo išties geriausia 
vandens šventė per devynerius metus, kurių 
vasaras praleidau stovyklose.

Šįmet geriausi buvo ir šokiai, kai 
judėjome pagal animacinių filmukų ar Te-
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lebimbam kurtus garso takelius. Nepaprastai 
patiko ir šlovinimas – šįmet, kaip nė vienais 
metais, Viešpatį šlovinome tikrai daug. At-
rodydavo, kad dangus iš tiesų nusileisdavo 
tarp mūsų, o Šventoji Dvasia paliesdavo 
visas širdies kerteles.

Nors iš pradžių buvo šiek tiek baugu, 
kad šiais metais neturėjome istorijos, kuria 
remdamiesi kūrėme stovyklos programą, 
mintis nagrinėti penkis reformatorių iškeltus 
postulatus buvo tikrai puiki ir pasiteisino su 

kaupu. Grupelėse skaitydavome ištraukas 
iš Biblijos, diskutuodavome, dalindavomės 
įžvalgomis – kiekviena diena turėjo savo pa-
grindinę mintį. Sudėjus visas penkias mintis, 
pabrėžiančias Raštą, tikėjimą, malonę, Kristų 
ir Dievo garbinimą, galėjome prisiliesti prie 
grynos ir keičiančios Evangelijos žinios. Ne 
vieno vadovo širdis šokinėjo, o akys prisipildė 
džiaugsmo ašarų, kai paskutinį vakarą būrelis 
paauglių nusprendė viešai išpažinti tikintys 
Kristaus auka ir atgailaujantys. 

Tiesa, buvo stovykloje ir netikėtumų –  
oro išdaigos bei rytinės laidos „Mitas. Fak-
tas“ vedėjų eksperimentai. O kokie pasiro-
dymai vyko! Na, bet telieka tai tarp stovy-
klautojų, nes vargu ar pavyktų tai atkartoti 
ar nusakyti žodžiais. 

Vienas iš pagrindinių netikėtumų kas-
met stovyklose būdavo naktinis žaidimas. 
Vadovai visad, kaip įmanydami, stengiasi 
slėpti tikrąjį jo laiką ir pakelti paauglius 
iš miego netikėtai. Šįmet pats oras mums 
padėjo didžiąją dalį stovyklautojų įtikinti, 
kad naktinio žaidimo gali ir nebūti. Ir kaip 
smagu buvo juos kelti paskutiniąją naktį – ji 
visuomet būna ypatinga! 

Paaugliai po šlovinimo ir maldos vakaro 
dar šnekučiavosi prie laužo, dalinosi įspū-
džiais, lyg pradėdami suprasti, kad greitai 
teks grįžti namo... Grįžti iš tos iš tiesų ne-
paprastos vietos, nes čia vyksta stebuklai. 
Stovykloje susipažįsta tie, kurie niekada 
galbūt nebūtų susitikę. Čia praturtinami ne 
tik paaugliai, bet ir vadovai – visi prisipildo 
gerų emocijų, čia skamba įdomūs pokalbiai, 
suprantami, jaunimui pritaikyti pamokslai. 
Čia vis labiau pažįstamas Dievas. Čia norisi 
grįžti... kasmet.

ev.

Nuotr. Mortos Širvytės ir Jurgos Statulevičienės
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Pastaruoju metu šeimos institucija 
visame pasaulyje patiria didelių pokyčių. 
Tad mūsų, žydų bendruomenės narių, irgi 
neretai pasiteiraujama, ar judėjų šeimose 
taip pat pastebimos esminės metamorfozės. 
Vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą ne-
įmanoma, taigi norėčiau apie žydų šeimos 
gyvenimą ir tradicijas pakalbėti plačiau. 
Jeigu mes turime galvoje religingus žydus, 
be jokios abejonės, šeima jie laiko tiktai 
pagal judėjų kanonus susituokusią žydų 
šeimą. Santuoka judėjų religijoje turi labai 
gilią simbolinę prasmę – ji imituoja sąjungą 
tarp Dievo ir žydų tautos, tad turi būti tokia 
pat stipri, kaip Aukščiausiąjį ir jo Išrinktą-
ją Tautą siejantis ryšys. Kaip Tora, Dievo 
mums duota prieš tris su puse tūkstančio 
metų, nesikeičia, kaip nekinta religiniai 
įstatymai ir žydų religinė teisė, taip nekinta 
ir požiūris į santuokos institucijos būtinumą. 
Bet, kartoju, tai liečia judaizmo religijos 
tiesų besilaikančią mūsų tautos dalį. Tuo 
tarpu mažai religingose ir mišriose šeimose, 
kurių nariai nesilaiko žydų tikėjimo tiesų, 
pasitaiko visko.

Religingoje žydų šeimoje (o ji tokia ir tu-
rėtų būti) nė kalbos negali būti apie jokį laisvą 
žmonių „susimetimą draugėn“. To nenumato 
Tora, kurią galima pavadinti savotišku „san-
tuokos liudininku“ tarp Visagalio ir žmonių. 
Religinga šeima nelaiko tikru santuokos doku-
mentu liudijimo, kuris išduodamas civilinės 
metrikacijos skyriuje. Tikrasis – tiktai tas, kurį 
išduoda rabinas; jis rašomas ant pergamento 
žąsies plunksna ir specialiu rašalu. Vadinasi, 
ir jungtuvių apeigos tikros tiktai tos, kurios 
vyksta pagal judėjų kanonus.

Seniau tradiciškai porą supiršdavo pirš-
lys, tačiau per prievartą tuoktis jaunuolių 
niekas nevertė: vaikinas ir mergina turėjo 
vienas kitam patikti. Žinoma, pasitaikydavo 
atvejų, kai lemdavo tėvų valia, tačiau tai 
nebuvo taisyklė. Piršliai stengdavosi suburti 
porą, artimą pagal savo socialinį statusą, 
išsilavinimą, turtinę padėtį. Pora susitikdavo 
tėvų namuose, bendraudavo, žinoma, esant 
atidarytoms kambario durims, kadangi pa-

Gyvenimas  žydų  šeimoje  –   
tai  gyvenimas  pagal  Torą

NATALIJA CHEIFEC

gal judaizmo papročius uždaroje patalpoje 
negali būti svetimi skirtingos lyties asmenys. 
Paskui vykdavo sužadėtuvės ir vestuvės. 
Būsimo jaunikio tėvai įteikdavo dovanų 
nuotakai, būsimos nuotakos gimdytojai – 
būsimam žentui.

Religiją išpažįstančių judėjų vestuvinės 
apeigos vyksta po baldakimu, laikomu ke-
turių vyriškių. Jaunoji septyniskart apeina 
aplink jaunąjį, o šis jai įteikia iš anksto pa-
rengtą santuokos liudijimą tardamas: „Šiuo 
dokumentu esi man duodama į žmonas“, – ir 
užmaudamas vestuvinį žiedą. Jeigu mergina 
iš jo rankų dokumentą priima, jiedu jau 
laikomi susituokusiais.

Džiugu, kad vis daugiau Lietuvos žydų 
jaunimo stengiasi atsigręžti į senąsias savo 
tautos tradicijas ir bando jų laikytis. Taigi 
ir jungtuvių apeigų tokios poros jau nori 
judaistinių, ir religinių kanonų santuoki-
niame gyvenime bando laikytis. Tik gaila, 
kad mano bendruomenės narių Lietuvoje 
tiek nedaug, kad nelabai yra kam tų grynai 
žydiškų šeimų kurti. Sovietiniais laikais ju-
daistinės tradicijos buvo naikinamos, taigi 
atsirado daug šeimų, kurios jų nesilaikė, 
be to, kūrėsi mišrios šeimos. O pagal žydų 
įstatymus, jeigu motina ne žydų tautybės, 
jos vaikas jau negali būti laikomas žydu. 
Ir asimiliacija, ir holokaustas paliko savo 
pėdsaką: Lietuvoje iš viso dabar gyvena 
tik apie 3000 žydų, Vilniuje – apie 1 300…

Lietuvos žydai – litvakai – istorijos ei-
goje gyveno palyginti neblogai. Jie atkeliavo 
čionai prieš gerus 600 metų valdovų pa-
kviesti, mat garsėjo kaip puikūs amatininkai 
ir pirkliai, ir visą tą laiką turėjo galimybę 
gyventi savą, žydišką, gyvenimą, laikytis 
savų tradicijų. Tuo tarpu kaimyninėje Len-
kijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje, 
galima sakyti, vyravo ubagystė. Šiose šalyse 
mano tautos žmonės, vadinami chasidais, 
neturėjo teisės dirbti žemės, ten vyko prieš 
juos nukreipti baisūs pogromai ir žudynės. 
Tokiomis sąlygomis žydai itin karštai ir nuo-
širdžiai meldėsi, glaudžiai telkėsi apie savo 
dvasinius lyderius – rabinus, juos tiesiog 
idealizavo. Taigi Lietuvos žydų gyvenimas 
skyrėsi nuo tikėjimo brolių, čia veikė rimtos 
mokyklos. Ir charakteriu jie santūresni, 
šaltesni. Todėl Tora ir Talmudas Lietuvoje 
studijuoti nepalyginamai nuodugniau negu 
kitose šalyse. Visas žydų gyvenimas buvo 
paremtas šių dviejų šventų šaltinių tiesomis.

Pavyzdžiui, ir Toroje, ir Talmude akcen-
tuojamas tėvo vaidmuo auklėjant vaikus. Ypač –  
sūnus. Žydų berniukams jau nuo trejų metų 
pradedama aiškinti, kas yra Tora; jie pratina-
mi pažinti raides ir skaityti, pradeda lankyti 
tautines mokyklėles. Iš savo tėvo pavyzdžio 
jie sužino, kaip rengtis, elgtis sinagogoje ir t. t.

Mergaičių auklėjimas žydų šeimose ski-
riasi nuo berniukų auklėjimo. Žydų vyrai 
turi melstis ir studijuoti Toros ir Talmudo 
tiesas. Žinoma, gerai, kai šias tiesas išmano 
ir mergaitės, tačiau į jas gilintis joms nėra 
privaloma. Seniau žydų šeimose būdavo taip: 
jeigu jaunuolis gabus ir protingas, jis galėdavo 
savo gyvenimą paskirti nuodugnioms Toros 
studijoms. Tai būdavo jo pagrindinis darbas 
ir sukūrus šeimą. Moteriai tekdavo ne tik 
gimdyti, auginti ir auklėti vaikus, nudirbti 
visus buities darbus, bet ir pasirūpinti, kad 
būtų iš ko išlaikyti šeimą. Vyrui ji turėdavo 
sudaryti visas sąlygas, kad jis netrukdomai 
gilintųsi į Toros tiesas. Tai buvo laikoma 
šventa žydų tautos atstovo priederme. Juk 
Toroje – visa judėjų išmintis: čia paskelbta 
613 Dievo įsakymų, kurių privalu laikytis visą 
gyvenimą. Nuo to, kad žydai gilinasi į Toros 
tiesas, ir kitų tautų gyvenimas Žemėje tampa 
geresnis. Beje, potenciali nuotaka anksčiau 
nekeldavo klausimo, ar būsimas vyras tur-
tingas, ar ne, bet būtinai pasidomėdavo, ar 
jis tinkamai susipažinęs su Tora. Prestižu 
buvo laikoma ištekėti už gero Toros žinovo, –  
merginos puikiai žinojo, kad jų nelaukia 
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turtingas ir viskuo aprūpintas gyvenimas, 
bet vardan šeimos garbės jos būdavo pasi-
rengusios visiems išbandymams. Žinoma, 
atsidėjusių grynai Toros studijoms vyrų ne-
buvo daug; dauguma turėjo patys užsidirbti 
duonai, tačiau laisvalaikiu vis vien gilindavosi 
į šios šventos knygos tiesas. Darbas mums, 
žydams, reikalingas tik gyvasčiai palaikyti, 
kad būtų jėgų mokytis Toros tiesų. Tai – mūsų 
egzistencijos šiame gyvenime esmė ir prasmė. 
Garbinga visuomenės narių privilegija yra 
materialiai remti Toros tiesas studijuojančius 
asmenis. Izraelyje ir kitose turtingose šalyse 
tokių mecenatų yra nemažai.

Moterys augina ir auklėja berniukus, kol 
jie maži. Trylikametis laikomas jau subren-
dusiu žmogumi, ir ši sukaktis yra vienas iš 
svarbiausių įvykių jo gyvenime (pirmasis –  
religinis apipjaustymo ritualas, atliekamas 
aštuntąją dieną po vaiko gimimo). Nuo 
trylikos metų amžiaus vyriškos lyties asmuo 
jau turi teisę būti pakviestas viešai sinago-
goje skaityti Torą, ir tai yra didis įvykis jo 
gyvenime. Beje, prieš Antrąjį pasaulinį karą 
trylikamečiai berniukai ir dvylikametės 
mergaitės jau turėjo teisę kurti šeimą.

Mergaites itin stengdavosi lavinti ma-
mos. Aš prisimenu knygą jidiš kalba, kuri 
vadinosi „Tora moterims“. Joje išdėstyti 
kiekvieno Toros skyriaus komentarai. Tai 
išties puikus ir naudingas leidinys.

Tradiciškai žydų šeimose pirmagimio 
berniuko trokštama visų pirma dėl to, kad 
būtų susilaukta dar vieno Toros žinovo. Ir 
apskritai – tėvui eiti su sūnumi į sinagogą – pa-

sididžiavimas; neturintis sūnaus žydas melstis 
traukia vienas, nes mergaitės eina su mama.

Religingose žydų šeimose nenaudojamos 
kontraceptinės priemonės, taigi vaikų susi-
laukiama nemažai. Pagal žydų religiją vyras 
neturi tuščiai eikvoti savo sėklos; o ir Dievo 
įsakymas žmonėms juk buvo – veiskitės ir 
dauginkitės! Šiuolaikinėje visuomenėje šeimos 
pagausėjimas planuojamas ir žydų šeimose.

Judaizmo religija itin griežtai žvelgia į šei-
myninę neištikimybę. Senovėje pasitaikydavo 
atvejų, kai už sanguliavimą būdavo skiriama 
mirties bausmė. Kodėl taip griežtai? Mat iš 
visų draudžiamųjų Dievo įsakymų (nevok, 

nežudyk, nesakyk netiesos ir kt.) įsakymas 
„nepaleistuvauk“ yra pats griežčiausias, lai-
koma, jog jį pažeidęs asmuo yra nusižengęs 
visiems be išimties Dievo įsakymams. Tad 
ir šeimos seniau būdavo stiprios, ir skyrybų 
pasitaikydavo labai retai. Beje, ir dabar įrody-
tos neištikimybės atveju rabinas porą išskiria 
iškart (besąlygiškai išskiria ir tuo atveju, kai 
šeima dešimt metų negali susilaukti vaikų).

Apskritai judaizmo religija neveidmai-
niška. Žmonių intymus ryšys joje nelai-
komas nešvariu ar gėdingu. Šventajame 
Talmude yra atskiri skyriai, skirti šiai poros 
gyvenimo sričiai nušviesti. Geras rabinas 
puikiai nusimano ne tik vyro, bet ir moters 
fiziologijoje, tad žydės moterys neretai eina 
su juo pasitarti visais joms rūpimais svei-
katos ir intymumo klausimais.

Beje, santuokine ištikimybe ir dorove 
žydų tauta rūpinosi visais laikais. Gal todėl 
jai, moraliniu požiūriu išskirtinei tautai, 

buvo lemta gauti iš Dievo rankų šventraštį. 
Gyvendama egiptiečių nelaisvėje, žydų tauta 
išsaugojo savo dorovines nuostatas ir tuo 
labai išsiskyrė. Ano meto egiptiečiai, nors 
ir pasiekę aukštą civilizacijos lygį (turėjo 
turtingas bibliotekas, garsėjo kaip puikūs 
astronomai, astrologai, architektai, staty-
bininkai, menininkai), gyveno gana palai-
dą gyvenimą. Skaitydami senovės Egipto 
istoriją ar literatūros kūrinius randame 
stebinančių faktų. Faraonai vesdavo savo 
seseris, sanguliaudavo su dukterimis, – tai 
pati tikriausia kraujomaiša! O kiek žmog-
žudysčių būta! Egipto valdovė Kleopatra 
savo sutuoktinį – brolį nunuodijo!

Visos žydų buitinio gyvenimo normos 
surėdytos taip, kad vyrai neturėtų pagundos 
geisti svetimos moters. Sinagogoje moterys 
meldžiasi antrame aukšte, o vyrai – pirma-
me. Vyrai sinagogoje turi būti susikaupę, 
o jei šalia stovėtų moterys, tai nevalingai 
atitrauktų jų dėmesį nuo maldos. Iki šiol itin 
religingose šeimose per pokylius moterys 
ir vyrai sėdi prie atskirų stalų. Ir šokama 
atskirai, ir dainuojama. Laiptais pirma lipa 
vyras, paskui moteris, nes vyras iš arti neturi 
matyti moters, kuri nėra jo žmona, figūros. 
Žodžiu, kuo mažiau pagundų – tuo mažiau 
galimybių nusidėti. Kad ir mintimis.

Beje, noriu pridurti, kad nuo seno galio-
jo griežtos taisyklės, ką gali vilkėti moterys, 
o ką – vyrai. Jokių kelnių moterims ir nie-
ko panašaus į škotiškus kiltus ar į kitokias 
„moteriškos atributikos“ detales vyrams! 
Taip, be abejonių, mėginta apsaugoti jaunąją 
kartą nuo polinkio į homoseksualizmą, 
kuris žydų kultūroje laikomas didele nuo-
dėme. Vaikai nuo mažų dienų turi skirti, 
kas yra vyriška, o kas – moteriška, juk jie 
vadovaujasi stereotipais. Jokių „unisekso“ 
stiliaus drabužių nepripažįsta religinga žydų 
bendruomenė ir dabar: vyrai turi atrodyti 
vyriškai, moterys – moteriškai!

Turbūt iš mano pasakojimo supratote, kad 
judaizme iš principo nepriimtina vienalytė 
šeima ir negali būti nė kalbos apie tokių porų 
galimybę įsivaikinti. Tikiuosi, kad turintiems 
polinkį į vienalytę meilę žydų tautybės asme-
nims niekada nebus leista oficialiai kurti šeimų. 
Už sąvokų „žmogaus teisės“, „tolerancija“ ir 
pan. labai dažnai slypi dalykai, neturintys 
nieko bendra su tikrąja demokratija.

http://www.pozicija.org/

Natalija Cheifec – Valstybinio Vilniaus 
Gaono žydų muziejaus edukacijos programų 
vadovė

Šeima          11
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Francis Goja „Kokia drąsa!“

12          Dvasingumas

Apie kultūrą galima daug pasakyti 
pagal žmones, kuriais ji žavisi, pagal jos 
herojus ir herojes. Štai ryškūs vakardienos 
pavyzdžiai – Bobis Muras (Bobby Moore) 
(vienas iš geriausių XX amžiaus 7–8 dešimt- 
mečio Anglijos futbolininkų, buvęs anglų 
komandos kapitonas, kai 1966 metais ji 
laimėjo Pasaulio taurę) ir motina Teresė. 
O gal prieštaringesnės nūdienos figūros – 
futbolininkas Veinas Runis (Wayne Rooney) 
ir Madona? Bet kuriuo atveju, jeigu galima 
spręsti apie kultūrą pagal jos herojus, tas 
pats tiktų ir individams. Kuo mes žavimės? 
Ir kodėl? Ką mūsų herojai mums įkvepia? Ir 
kokių jų savybių mes siekiame? Jei, žinoma, 
apskritai turime kokių nors herojų.

Ką gi, nežinau, ką mano herojai kalba 
apie mane. Ypač tas, kurį jums noriu dabar 
pristatyti. Šis žmogus man primena kai ką 
esminio – tai, ką galima lengvai užmiršti 
šiandieninės kultūros veikloje, tarnavime 
ir misijose.

Manasis herojus nėra šiuolaikinis žmo-
gus, vyras. Jis net nebegyvena šioje žemėje. 
Tiesą sakant, tai mergaitė – tikriausiai nesu-
laukusi net paauglystės ir mirusi maždaug 
prieš 2700 metų. Jos istorija Antroje karalių 
knygoje, penktame skyriuje, papasakota 
vos keliomis eilutėmis, tačiau jose skamba 
balsas, vis dar susijęs su autentiška kultūrine 
nūdienos veikla.

Tad kas gi ta mergaitė? Ji – izraelietė, 
paimta į nelaisvę Aramo kareivijos ir įkalinta 
priešų generolo namuose. Pagonių šalyje ji 
svetima, izoliuota emociškai ir dvasiškai, 
atskirta nuo šeimos, draugų ir bendrystės 
su tais, kurie tiki vienintelį tikrąjį Dievą. Ji 
dirba ne tą darbą, kurį turėtų dirbti, ne toje 
šalyje ir ne tam valdovui. Koks krikščionis 
Britanijoje yra atsidūręs tokioj sudėtingoj 
situacijoj?

Mergaitės šeimininkės vyras Naamanas 
sirgo raupsais. Tačiau į karvedžio kančias 
ji pažiūrėjo ne kaip į Dievo bausmę už jo 
stabmeldystę. Mergaitė jį užjautė. Ji kalbėjo 
savo šeimininkei: Kad nueitų mano šeimi-
ninkas Samarijon pas pranašą; jis išgydytų 
jo raupsus (2 Kar 5, 3).

Kaip kad Jėzus ragino izraelitus my-
lėti savo priešus, įskaitant ir užkariautojus 
romėnus, taip ši mergaitė sugebėjo nepasi-

MARK GREENE

Mūsų  laikų  didvyriai
duoti nacionaliniam priešiškumui ir gailė-
tis ligonio. Ji linkėjo savo valdovui visa ko 
geriausio. Kažin ar mes taip sugebėtume. 
Ar bent pasimelstume už juos?

Bet ką ši jauna mergaitė galėjo padaryti 
dėl Naamano? Ji buvo vergė. Be jokių galių, 
ryšių, šeimos. Ji turėjo vienintelį privalumą –  
savo tikėjimą Dievu, kuris gali išgydyti. Bet 
kodėl ji turėtų tikėti ir šiuo Dievo gebėji-
mu? Juk Izraelio Dievas neapsaugojo jos 
nuo vergijos. Gal Rimonas, Aramo dievas, 
galingesnis? Juk ji – jo teritorijoje. O seno-
vės Artimuosiuose Rytuose buvo tvirtai 

tikima, kad kiekvieną konkrečią teritoriją 
valdo konkretus dievas. Aš pagalvoju, jog 
kartais nedaug kuo skiriamės ir mes. Baž-
nyčioje mes galime melsti stebuklo, bet nė 
nepagalvojame, kad Dievas iš tikrųjų gali 
veikti įstaigoje.

Tačiau toji mergaitė neleido aplinky-
bėms nulemti, ar įmanoma bus tai, kuo 
ji tiki. Ji ne tik tikėjo, kad jos Dievas gali 
išgydyti, bet tikėjo ir tuo, kad šiuo atveju iš 
tikrųjų išgydys. Ir vis dėlto kaip ji rizikavo! 
Įsivaizduokite, kad susirgo jūsų viršininkas. 
Ar jūs eitumėte į jo kabinetą ir sakytumė-
te: „Kitame rajone yra žmogus, kuris gali 

išgelbėti jūsų gyvybę“? Jūs rizikuotumėte 
ne tik pasirodyti juokingas, bet ir supykdyti 
savo viršininką, jeigu jis nepasveiktų. Kaip 
galėjo sureaguoti Naamanas, jeigu nebūtų 
pasveikęs? Koks galėjo būti jo kerštas?

„Tu išsiuntei mane keliauti 150 mylių, 
vaikantis vėją laukuose, kad susitikčiau su 
žmogumi, kuris nieko nepasakė ir nieko 
nepadarė. O, aš turėjau suprasti, kad tai tik 
menkas, niekingas pokštas, kartėlio kupinas 
keršto aktas…“

Ar mes tokie drąsūs kaip ta mergaitė?
Įdomu, kad Apaštalų darbų ketvirtame 

skyriuje mokiniai meldžia ne tik drąsos liu-
dyti, bet ir prašo Dievo ištiesti savo ranką bei 
atlikti galingą darbą. Mokiniai sekė Jėzaus 
pavyzdžiu. Jie, be abejo, žinojo, kokie riboti 

yra stebuklai. Šiaip ar taip stebuklai nebūtinai 
atveda žmones į tikėjimą, tačiau jie visada 
suburia auditoriją, kuri išklauso skelbiamą 
žinią. Kažin ar mes meldžiame ir vieno, ir 
kito – ne tik to, kad Dievas suteiktų drąsos 
kalbėti, bet ir kad Dievas lemiamai dalyvautų 
gydant žmones ar sprendžiant kokią nors 
iš pirmo žvilgsnio neįveikiamą problemą.

Ir vis dėlto viena yra kalbėti, kita – būti 
išgirstam. Kodėl aramėjų Naamano žmo-
na atkreipė dėmesį į savo vergę izraelietę? 
Jeigu jos vyro negalėjo išgydyti Rimono 
pranašai, kodėl tai turėjo būti įmanoma 
Izraelio pranašui?
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Gal Naamano žmonai padarė įspūdį 
uolus vergės triūsas, kaip kad egiptiečiui 
kalėjimo viršininkui – Juozapo darbas. O 
gal ji tiesiog buvo puolusi į neviltį? Juk viltį 
praradę žmonės išbando viską – kristalus, 
kviečių branduolius, jogurtą, tai chi mankš-
tą. Problemų turintys ateistai irgi dažnai 
mielai priima pasiūlymą už juos pasimelsti.

Vis dėlto šiuo atveju buvo didelių kliūčių, 
kurias reikėjo įveikti. Eliziejus gyveno priešo 
teritorijoje. Be to, kodėl Izraelio pranašas 
turėjo panorėti gydyti priešų karvedį? Tačiau 
mažoji vergė nesutriko, o gal tiesiog neži-
nojo visų geografinių-politinių keblumų –  
ji paprasčiausiai papasakojo savo šeimininkei 
apie Eliziejų. Ji padarė, ką galėjo, o visa kita 
paliko Dievui. Argi Jis reikalauja iš mūsų ko 
nors daugiau?

Prie Naamano išgydymo ir atsivertimo 
prisidėjo ir daug kitų žmonių: jo žmona, kuri 
patikėjo ta galimybe ir skatino jį keliauti; 
Aramo karalius, turėjęs išspręsti geografi-
nius-politinius klausimus, kad Naamanas 
galėtų įžengti į Izraelį; Eliziejus; Izraelio 
karalius, turėjęs pritarti Eliziejaus prašy-
mui; Eliziejaus tarnas ir Naamano tarnai, 
padėję savo šeimininkui įveikti išdidumą 
(žr. 13 eil.). Mažoji tarnaitė tebuvo viena 
ilgos grandinės, vedusios į Naamano at-
sivertimą ir išgydymą, dalis. Ji padarė, ką 
galėjo, bet veikė ne viena. Per kitus žmones 
darbavosi Dievas.

Kartais mes savęs klausiame: „Kaip aš 
pakeičiau kieno nors gyvenimą?“ Ėjimas pas 
Kristų – tai procesas, ir kaip mūsų kelionėje 
Kristaus link tikriausiai buvo daug žmonių, 
taip yra ir tiems, dėl kurių mes gyvename 
ir su kuriais dirbame. Vienas sėja, kitas 
laisto, bet tik Dievas augina. Mes darome, 
ką galime. O visa kita paliekame Dievui.

Įdomu, kad jaunos mergaitės gailestin-
gumas turėjo įtakos ne tik Naamanui, bet ir 
dviem karaliams, jų rūmams ir visai Aramo 
kariuomenei. Kaip liudija tolimesni skyriai, 
Dievas stengėsi parodyti Izraelio ir Aramo 
karaliams, kas yra tikrasis Viešpats. Šios 
pamokos Aramo karalius neišmoko – dėl to 
perniek nuėjo didžiulės pastangos ir buvo 
prarasti ginklai (žr. 2 Kar 6–7 sk.). Mažoji 
tarnaitė – tik krislas visoje šioje situacijoje, 
bet jos tikėjimas kaip katalizatorius turėjo 
paveikti du karalius ir jų tautas.

Kas mes tokie, kad sakytume, kas yra 
svarbu, kas „strategiška“? Kas mes tokie, 
kad sakytume, kas paveiks visuomenę 

pusiaukelėje ar žvelgiant toli į ateitį? Mes 
galime gerokai nustebti. Štai, pavyzdžiui, 
Leso Izaoko (Les Isaac) vadovaujami gatvės 
pastoriai [http://www.streetpastors.org.uk] –  
eiliniai vyrai ir moterys, kai kurie jau gerokai 
perkopę septintą dešimtį, vėlai vakare pavo-
jingiausiuose Didžiosios Britanijos miestų 
rajonuose kovoja su nusikalstamumu. Ne-
seniai kalbėjausi su Lesu. Jis prisiminė vieno 
žmogaus žodžius apie tuos gatvės pastorius, 
pasakytus Maiklui Hovardui: „Kai pamato-
me juos vaikščiojančius gatvėse, matome ir 
Dievą drauge einant.“

Meilė. Mūsų kultūroje tai dažnai tik 
sentimentalus žodis, tačiau jis aiškiai iš-
reiškia troškimą padaryti dėl savo artimo 
viską, kas galima. O tai mūsų misijos esmė –  
buvo ir bus.

Kalbėjausi su 22 metų moterimi, ku-
riai vienas jaunimo tarnautojas pasakė, 
kad, jeigu ji norinti bendrauti su jaunimu, 
turinti žiūrėti „Mažąją Britaniją“ (humo-
ristinę televizijos programą). Aš suprantu, 
kaip atsiranda tokios nuomonės, ir šiek tiek 
suprantu tokius žmones. Londono šiuolai-
kinės krikščionybės instituto (kur aš dirbu) 
užduotis iš dalies yra padėti žmonėms su-
sivokti, kas vyksta šiuolaikinėje kultūroje, 
kad galėtume geriau suprasti ir pasiekti 
žmones. Ir vis dėlto svarbiausia bendraujant 
su jaunimu, vidutinio amžiaus žmonėmis ar 
seneliais yra juos išklausyti, jais pasirūpinti. 
Daugeliu atvejų bendraujant su žmonėmis 
ausys, kurios klauso, ir širdis, kuri rūpinasi, 
gali daug daugiau negu kultūriškai anga-
žuota informacija.

Čia ir visa esmė. Kas privertė Dievą 
atsiųsti savo Sūnų, kad numirtų už mus, jei 
ne meilė, jei ne rūpinimasis mūsų interesais? 
O kas būtų geriausia mūsų artimui? Kas 
jį palaimintų? Žinoma, esama įvairiausių 
būdų palaiminti žmones, su kuriais dirbame, 

studijuojame, pramogaujame ir gyvename. 
Kai kurie iš jų atrodo tokie banalūs, kad 
galime net nepastebėti, jog juos naudojame. 
Paprastai tariant, tarnavimas yra veiksmais 
išreiškiama meilė.

Praėjusią savaitę buvau sutikęs moterį, 
vardu Džeinė. Ji ne visą darbo dieną dirba 
vaistininke. Neseniai viena šeštadieniais 
dirbanti mergina, bebaigianti fizioterapijos 
studijas, pasakė jai: „Jeigu jūs nebūtumėte 
manęs vis užkalbinusi, kai neišlaikiau A 
lygio egzaminų, dabar aš nedaryčiau to, ką 
darau.“ Džeinė man pasakė: „Tai buvo toks 
menkniekis – aš tiesiog ją išklausiau.“ Tačiau 
tos merginos gyvenime tai viską ir pakeitė!

Štai kokia yra gerumo, dėmesingumo 
kitų žmonių interesams jėga. Ir štai kodėl ta 
jauna mergaitė yra viena iš mano herojų. Ir 
štai dėl ko aš esu toks dėkingas žmogui, kuris 
pastaruosius septynerius metus redaguoja 
mano straipsnius, – Endžiui Pekui (Andy 
Peck). Tai jo paskutinis leidinys. Per ilgus 
metus jis ne tik mane nuolatos skatino, buvo 
nuovokus gydytojas, bet ir rūpinosi mano 
interesais – kelis kartus atkreipė dėmesį, 
kad tai, ką noriu pasakyti, skaitytojas gali 
suprasti kitaip. Taigi jis apsaugojo mane 
nuo keleto erezijų.

Gerumas ir dėmesys kitų žmonių in-
teresams. Mergaitė iš Antrosios karalių 
knygos penktojo skyriaus neturėjo jokio 
statuso. Ji buvo niekas kultūroje, kuri kreipė 
dėmesį tik į suaugusius; moteris kultūroje, 
kuri buvo pritaikyta vyrams; vergė kultū-
roje, kurioje vergai neturėjo jokių teisių; ir 
svetimšalė kultūroje, kurioje svetimšaliai 
buvo niekinami. Ji neturėjo nieko savo – 
išskyrus tikėjimą gyvuoju Dievu ir meilę 
savo priešui.

Daugelis iš mūsų turime kur kas dau-
giau – išsilavinimą, padėtį visuomenėje, 
pinigų, šeimą, draugų, bendravimą, laisvę. 
Bet jeigu neturime meilės…

O, kad mes galėtume, kad aš galėčiau 
matyti aplinkinius Kristaus akimis bei Kris-
taus širdimi ir padaryti viską, ką galime, o 
visa kita palikti Jam.

http://www.lksb.lt/

Mark Greene, buvęs reklamos agentūros 
darbuotojas, vadovauja Londono „Institu-
te for Contemporary Christianity“ (LICC) 
( http://www.licc.org.uk ), knygos „Ačiū 
Dievui, pirmadienis“ autorius.

Ėjimas pas Kristų – tai 
procesas, ir kaip mūsų 
kelionėje Kristaus link 
tikriausiai buvo daug 
žmonių, taip yra ir tiems, 
dėl kurių mes gyvename 
ir su kuriais dirbame.

„

“
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„Kūryba –  
tai pasaulio 

įamžinimas“
Esu Morta Širvytė. Abiturientė iš Vilniaus 

krikščionių gimnazijos. Kol kas dar nežinau, 
ką studijuosiu, bet neprarandu vilties – 

gal iki to laiko, kai reikės pildyti prašymus 
universitetams, kils kokia idėja. Na, jei ir nieko 

nesugalvosiu, – nesijaudinu. Turėsiu laisvus 
metus (žinomus kaip gap year), per kuriuos 

norėčiau dirbti, tyrinėti save, įgyti vairavimo 
teises ir gal ... fotografuoti, paieškoti  

savęs šioje srityje, nes tai jau šeštus  
metus mane žavinti meno sritis.
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Nukelta į 16 p.

  

Nuo mažens, kai atostogų metu tėtis 
išsitraukdavo fotoaparatą, kad įamžintų 
atostogų akimirkas, aš norėdavau būti pir-
ma, su kuria jis pasikeis vietomis – kad ir 
jis būtų įamžintas. O, kaip aš džiaugiausi, 
kai galėdavau būti tėčio padėjėja, nešiojanti 
fotoaparato stovą!.. 

  

Pati į rankas fotoaparatą paėmiau 2011 
metų vasarą, kai su seneliais keliavome prie 
jūros. Tai tapo lyg kasmetė tradicija. Vėliau 
pradėjau įamžinti mokyklos renginius, gimi-
nių susibūrimus, gimtadienius ir vis išeida-
vau pasivaikščioti po miestą – „pamedžioti“ 
kadrų. Kodėl? Tikriausiai todėl, kad man 
visuomet patikdavo stebėti žmones, situa-
cijas, vietas, o dabar galiu jas dar įamžinti. 
Taip pat tai lyg būdas atsigauti, įamžinti tai, 
kas greitai pasimiršta, pamatyti pasaulį iš 
kitos perspektyvos, nes tik nuotraukos iš 
„kito kampo“ yra vadinamos „geromis“. 

  

Šiaip esu introvertiška asmenybė, tad ši 
meno sritis man leidžia dalyvauti veiksme, 
bet nebūti jo centre. Fotografuojant gera 
žinoti, kad tai teikia džiaugsmo ne tik man, 
bet ir kitiems.

  

Kūryba – tai pasaulio įamžinimas.
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Atkelta iš 15 p.

  

Man patinka fotografuoti tiek gamtą, tiek ir žmones, bet la-
biau pavyksta fotografuoti gamtą – ją fotografuojant viskas vyksta 
kiek lėčiau, turi daugiau laiko apgalvoti kadro kompoziciją. Vis 
dėlto kartais susierzinu, kai prieš akis taip gražiai leidžiasi saulė, 
o kamera to neperteikia... 

  

Norėčiau tobulėti fotografuodama žmones, nes vienos gra-
žiausių nuotraukų man yra tos, kuriose žmonės spinduliuoja 
natūralumu. Tai sudėtinga, nes visuomet turi budėti su kamera 
rankose arba akimirksniu išsitraukti ją iš kuprinės, o tai nėra 
lengva. Tačiau to norisi, nes šiais laikais fotografuojant žmones 
per daug dirbtinumo.

  

Savo pirmąją parodą mokyklos koridoriuje pavyko surengti 
dizainerės Gedos Žyvatkauskaitės dėka. Jei ne ji, apie parodą net 
nebūčiau pasvajojusi. Ji padėjo atrinkti nuotraukas – geresnes, 
kokybiškesnes, įdomesnes. Jas sugrupuoti buvo pakankamai 
sudėtinga, nes visos darytos skirtingose vietose, skiriasi tematika.
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Ši paroda man yra tikrai didelis įver-
tinimas ir paskatinimas. Labai keista, kad 
tos nuotraukos, dėl kurių dvejojau, kurias 
dariau paprasčiausiomis aplinkybėmis, 
sulaukė daugiausiai dėmesio. Tai stebina ir 
džiugina, – vadinasi, viskas išeina pakanka-
mai paprastai ir natūraliai. Mano pirmąja 
paroda džiaugiasi ir draugai.

Parengė Sonata Aleksandravičienė 
 ir Geda Žyvatkauskaitė
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Kornelijau ir Evelina, jūsų mama yra 
pastorė, tad noriu paklausti, ką jums tai 
reiškia? Ar jautėte dėl to naštą? Ar sulauk-
davote daugiau dėmesio iš kitų todėl, kad 
mama pastorė?

Kornelijus: Vaikystėje problemų nekilo, 
nors tada mama jau buvo bažnyčios vyres-
nioji. Man tai buvo įprasta... Kai mokiausi 
vidurinėje mokykloje, šis klausimas iškilo 
kiek ryškiau – kitiems buvo keista, kaip 
gali mama būti dvasininkė? Juk paprastai 
dvasininkai būna vyrai. Kai kas klausdavo, 
kas apskritai yra pastorius.

 Evelina: Mama buvo ordinuota pas-
tore, kai mes buvome paaugliai. Tuo tikrai 
džiaugėmės. Tai buvo natūralu. Žinoma, 
kartais sekmadieniais, ypač paauglystė-
je, būdavo sunku klausyti jos pamokslų, 
nes visą savaitę girdi mamą namuose, o 
sekmadienį nueini į bažnyčią, ir ten vėl 
pamokslauja mama (šypsosi). Kai dar gy-
venau Raseiniuose, ir mama važiuodavo 
kur pamokslauti, dažnai kartu važiuodavau 
ir aš. Mama pamokslaudama labai mėgsta 
visokius gyvenimiškus pavyzdžius įterpti, 
tad kartais ji pamokslo metu įterpdavo kokį 
pavyzdį, kurį mes ką tik mašinoje aptari-
nėjome. Dažnai tu tiesiog tampi vienu iš 
pavyzdžių pamoksluose. 

O kaip jums, Egidijau, kaip vyrui, – ką 
reiškia turėti žmoną pastorę?

Manajam ego tai buvo iššūkis. Bet aš 
pripažinau, kad daugelyje sričių ji priima 
protingesnius sprendimus, ypač kalbant 
apie vaikų auklėjimą. Žinoma, kartais 
norėdavau nesutikti, pasiginčyti, viduje 
tas manasis ego kartais sucypdavo, bet aš 
stengdavausi patylėti ir galiausiai rezultatai 
buvo geri. Gerbiu ją. Matau, kad turi dovaną 
pamokslauti – tai tikrai Šventosios Dvasios 
dovana. Nes kartais žinai, kad mažai laiko, 

Svarbiausia  neprarasti  
pasitikėjimo  Juo

Šį pavasarį evangelija.tv filmavimo grupė lankėsi vidurio Lietuvoje – 
Raseiniuose, kur svečiavosi evangelinės bažnyčios „Tikėjimo žodis“ 
pastorės Jurgitos Kučinskienės šeimoje. Siūlome susipažinti su Jurgi-
ta ir Egidijumi bei jų vaikais Evelina ir Kornelijumi, kurie papasakojo ir 
apie tikėjimą Dievu, ir apie iššūkius, su kuriais susiduria gyvendami ir 
tarnaudami nedideliame mieste. 

gyvenimo. Žinoma, ir juos reikia tinkamai 
paruošti, sudėlioti. Būdavo, kad pervarg-
davau (šalia tarnystės visada dirbau visu 
etatu). Susikurti atokvėpio akimirkų man 
padeda vyras: šeštadienio ir sekmadienio 
rytais jis paruošia pusryčius ir atneša man 
juos į lovą. Taip šeštadienio rytais pusry-
čiaudama dar pavartau spaudą, pailsiu, o 
sekmadienio rytais dar kartą permąstau 
pamokslą. Mūsų bažnyčioje daugiau mus 
pažįstantys žmonės sako: „Jurgita nebūtų 
Jurgita, jei šalia nebūtų Egidijaus.“ 

Papasakokite, kaip jūs susipažinote? 
Labai įdomu išgirsti jūsų meilės istoriją.

Jurgita: Aš įtikėjau besimokydama 12-
oje klasėje, 1992 metų sausio 4 d., o Egidijus 
bažnyčioje pasirodė gal po mėnesio. Čia mes 
ir susipažinome, o po 1,5 metų susituokėme.

Pamenu vieną akimirką iš paauglystės, 
kai mes su Egidijumi prasilenkėme Raseinių 
gatvėje. Tada aš pagalvojau: „O, koks įdomus 
vaikinas. Vyresnis už mane, ilgoki juodi 
plaukai ir blyški oda.“ Šis epizodas man 
įstrigo, ir kai jis pasirodė bažnyčioje, aš 
jį prisiminiau: „Čia juk tas pats įdomus 
vaikinas!“      

Egidijau, o kaip jūs pastebėjote Jur-
gitą?

Pirmiausia pamačiau Jurgitą, giedančią 
bažnyčios chore. Ji buvo jau kelias savaites 
įtikėjusi ir iškart pradėjo tarnauti – giedojo 
chore. Žinoma, mažoje bažnytėlėje visi 
lankytojai tapdavo bičiuliais. Kai Jurgita 
išvyko mokytis į Kretingą, rašėme vienas 
kitam laiškus. Aš rašydavau lyg ir nuo 
kelių brolių, bet širdy jau domėjausi ja. 
Buvau sau prisiekęs, kad mano žmona bus 
įtikėjusi ir gero charakterio, nes mačiau, 
kaip pasaulyje žmonės gyvena... Supra-
tau, kad išvaizda gali pasikeisti, bet geras 
charakteris yra vertybė. 

Jurgita: Mūsų santykių istorija yra 
gana neįprasta. Tokio nepaprasto įsimy-
lėjimo, begalinės aistros lyg ir nebuvo. 
Mes labai blaiviai mąstėme. Draugaudami 
kartu skaitėme knygas, ilgai kalbėdavomės, 
darbuodavomės, tarnavome bažnyčioje. 
Iškilo tam tikrų charakterio, pasaulėžiūros 
neatitikimų. Mes pusmetį draugavome, 
susižadėjome ir dar po pusmečio šventė-
me vestuves. Bet prieš pat vestuves iškilo 
rimtų dvejonių...

Egidijus: Taip, prieš pat vestuves mes 
atvėrėme širdis, ir iškilo gilesni dalykai, kurie 
mums vienas kitame nepatiko... Maldoje 
vienumoje verkiau ir klausiau Dievo: „Dieve, 

bet ji geba susikoncentruoti ir paruošti 
pamokslą. Rezultatas būna puikus. Dievo 
Dvasia tikrai veikia ir padeda. Man tai būtų 
didelis stresas. Keletą metų teko tarnauti 
kaliniams Alytaus pataisos namuose, tai 
prisimenu, kad būdavau labai įsitempęs, 
visą kelią važiuodamas melsdavausi, kad 
ten pakalbėčiau pusę valandos. Bet žmonai, 
matau, tai ne problema. 

Smalsu Jurgitos paklausti, ar tarnauti 
bažnyčioje, paruošti pamokslus iš tiesų ne 
problema? Juk jūs turite šeimą, dirbate ir 
dar tarnaujate bažnyčioje. Kaip pavyksta 
pakelti visus iššūkius? Juk jūs dar ir mote-
ris dvasininkė, o dažniausiai įsivaizduoja-
ma, kad dvasininkas turi būti vyras. Kaip 
jums pavyko įveikti šį stereotipą?

Nemanau, kad šį stereotipą įveikiau. 
Artimiesiems tai įprasta, o kitiems vis dar 
kelia nuostabą. Šiaip aš gyvenu normalų 
tikinčio žmogaus gyvenimą. Iš savo gy-
venimo ir daliniesi su kitais – kaip Die-
vas veikia kasdienybėje. Aš esu analitikė. 
Man reikia įsigilinti, atsekti priežastis, o 
apmąstant situacijas Šventojo Rašto šviesoje 
viskas taip natūraliai ir persipina. Manau, 
kad ir mano pamokslai labiau praktiški, iš 

 Ir jau santuokoje, kai 
iškyla įvairių krizių, tas 
prieš vestuves mūsų 
atskirai gautas pažadas, 
kad Viešpats išves, 
Viešpats sutvirtins, kad Jis 
mūsų santuokoje yra Tas, 
kuris statydina santykius, 
labai padeda.

„

“
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negi viskas tuo baigsis?“ Bet Dievas įsikišo 
ir pasakė: „Jos nuodėmės yra atleistos...“ 
Šventoji Dvasia manęs neteisino... Man 
teko pripažinti, kad aš buvau toje situaci-
joje neteisus, tad teko įveikti save ir keistis 
pačiam. Tuo metu mūsų santykiai buvo 
priėję kritinę ribą. 

Jurgita: Taip, savaitę ar dvi mes be-
veik nebendravome ir maldoje ieškojome 
atsakymų. Aš taip pat gavau „žinutę iš 
dangaus“, kuri padėjo apsispręsti ir ne-
nutraukti santykių. Mes abu turbūt Dievą 
mylime labiausiai. Ir jau santuokoje, kai 
iškyla įvairių krizių, tas prieš vestuves mūsų 
atskirai gautas pažadas, kad Viešpats išves, 
Viešpats sutvirtins, kad Jis mūsų santuokoje 
yra Tas, kuris statydina santykius, labai 
padeda. Aš labai aiškiai supratau, kad du 
žemėje gyvenantys žmonės artės vienas prie 
kito tada, kai jie artės prie Dievo. Santuokai 
tai itin tinka. Jeigu kyla koks konfliktas, 
kokie sunkesni periodai, tai faktas, kad 
tuo metu esame atitolę nuo Dievo. Mes 
neįsiklausome, nebesuprantame vienas 
kito... 

Evelina, koks įvykis su šeima labiau-
siai tau įsiminęs? 

Maždaug iki 10-ojo mano gimtadienio 
mes gyvenome kaime, Betygaloje. Ten ne-
paprastai graži vieta. Mūsų šeima turėjo 
tradiciją – pavasarį eidavome prie upelio, 
susikurdavome lauželį, kepdavome bulves 
ir bendraudavome... Prisimenu, kaip mes 
visi keturi (mes su Kornelijumi buvome 
dar visai maži) eidavome tiesiog per pievą 
ir tėtis su mama traukdavo giesmę „Žy-
giuoja štai šventų būrys“. Prisimenu, kaip 
mes žygiuodavome vienas paskui kitą ir 
traukdavome šią giesmę.     

Kornelijau, o kas tau labiausiai įsi-
minė?

Man irgi įstrigęs panašus vaizdas, tik 
miške – kai visi kepėme dešreles, statėme 
užtvanką... Bet tai iš to paties laiko – iš vai-
kystės, kai leisdavome laiką drauge. Tas tėvų 
vaikams skiriamas laikas yra labai brangus. 

Kaip jūs, kaip šeima, leidžiate laisva-
laikį? Ką jūs veikiate? 

Jurgita: Dažniausiai kalbamės.
Evelina: Taip, iš tiesų. Ypač tuo metu, 

kai visi keturi dar gyvenome drauge... Susė-
dame vakarieniauti ir pradedame šnekėtis. 
Taip įsišnekame, kad nepastebimai ateina 
vėlus vakaras, o dar reikia namų darbus 
daryti... Mes tikrai dažnai kalbamės. 

Kornelijus: Taip, susėdame ir aptariame 
dienos ar savaitės įvykius. 

Egidijus: Na, o nuvykę į didelį miestą 
mėgstame pažaisti boulingą. Tai irgi puikus 
bendras užsiėmimas.

Jurgita: Aš mėgstu ką nors spontaniškai 
suorganizuoti: kyla mintis, ir lekiam. Kartą 
išlėkėme prie Nemuno, kepėme viščiukus, 
kitą kartą staiga išsiruošėme porai dienų į 
Palangą. Mėgstame važiuoti į mišką, į gamtą, 
kartą ir Naujuosius metus sutikome prie laužo 
vidury miško. Be to, mėgstame žiūrėti filmus.

O kaip į jūsų šeimą reaguoja jūsų kai-
mynai? Raseiniai – mažas miestelis, tad 
ar nesulaukiate replikų: „Čia pastorė“, 
ar panašiai?

Egidijus: Artimiausi kaimynai į tai 
reaguoja ramiai.

Jurgita: Kartais galvoji, jog žmogus 
žino, kas tu esi, tačiau kai pasakai, kokią 
bendruomenę lankai, kur tarnauji, žmogus 
labai nustemba – lyg nė negirdėjęs apie tai.

Evelina: Prisiminiau vieną atvejį... Su 
kurso draugu šnekėjomės apie „Simpsonus“, 
o po to perėjome prie dvasinių dalykų... 
Jis prisiminė, kad Simpsonas yra kažkoks 
pastorius. Pradėjau jam aiškinti, kas yra 
pastoriai, kuo jie skiriasi nuo kunigų. O jis 
ir sako: „Taip, reikėtų ir Lietuvoje tokio pas-
toriaus... Kaip yra vyskupas, tai reikėtų, kad 
būtų ir pastorių...“ Tada aš jam atsakiau: „Na, 
šiaip Lietuvoje yra pastorių.“  „Tikrai?“ –  
labai nustebo jis. Tada jam ir pasakiau, kad 
mano mama pastorė (šypsosi).

Jurgita: Šiaip juk nesakai: „Aš esu 
pastorė.“ Mes tiesiog gyvename įprastą 
gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad gyvenimo 

būdas turi liudyti, kas tu esi, o tada žmonės, 
matydami, kad elgiesi kitaip nei kiti, klausia, 
kodėl tu kitoks. Aš dirbu vienos kompanijos 
administracijoje. Darbuotojų ten daug – per 
400. Vieną vakarą, man besiilsint namuose, 
kažkas pasibeldė į duris. Egidijus pakvietė 
mane ir sako: „Tavo bendradarbis, toks 
jaunuolis, atėjo...“ Pasirodo, darbe kažkas 
jam pasakė: „Jei tau reikia užtarimo admi-
nistracijoje, eik pas Jurgitą – ji tau padės.“ 
Jis sužinojo, kur aš gyvenu, ir atėjo prašyti 
pagalbos. Mes visą vakarą kalbėjomės... Ačiū 

Dievui, pavyko jam pagelbėti. Šiandien jis 
domisi Dievu, jam įdomus Šventasis Raštas.

Jurgita, ar nebuvo kokių baimių prieš 
ordinaciją pastore? Kaip vyko visas pro-
cesas?

Jurgita: Viskas vyko labai natūraliai. 
Kai įtikėjome, maždaug po metų mes su 
Egidijumi tapome Raseinių bažnyčios vy-
resniaisiais. Tada buvome dar jaunuoliai –  
trise nešėme atsakomybės naštą (buvo dar 
vienas brolis). Kai mes su Egidijumi susi-
tuokėme, kiek atsitraukėme, bet po 10 metų 
Viešpats mus vėl atvedė į Raseinius. Man 
pasiūlė prisiimti bažnyčios vyresniosios 
atsakomybę, o po kurio laiko Kauno regi-
ono vadovas pastorius Gabrielius Lukošius 
pasiūlė ordinuoti mane pastore.  

Kadangi Viešpats dar pačioje mano tikė-
jimo pradžioje liudijo man apie pašaukimą 
pamokslauti,  pastoriui Gabrieliui pasiūlius 
prisiimti Raseinių bažnyčios vadovo atsa-
komybę, nekilo jokių abejonių – aš žinojau, 
kad Dievas kviečia mane į šią tarnystę. 

Egidijus: Įtampų dėl to tikrai nebuvo. 
Nukelta į 20 p.

Egidijus ir Jurgita Kučinskai
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Atkelta iš 19 p.

Svarbiausia  neprarasti  
pasitikėjimo  Juo

Jurgita, labai smalsu, kaip jūs atėjote 
pas Kristų?

Jurgita: Kaip minėjau, tai buvo 1992 
metų sausis. Tuo metu mokiausi 12 klasėje. 
Buvau išsilavinusi, bet labai užsispyrusi, 
padūkusi, mėgstanti kompanijas ir pramo-
gas mergina. Buvau moksliukė ir aktyvistė. 
Visur dalyvaudavau, visur manęs buvo pilna, 
tad dalyvaudavau ir įvairiuose vakarėliuo-
se. Nuo mažumės buvau, galima sakyti, 
„sunkus vaikas“. Paauglystėje aš kartais 
dingdavau savaitgaliais, grįždavau neblaivi, 
prisirūkiusi... Mano tėvai labai dėl to išgy-
veno. Jie labai mylėjo vaikus... Jie matė, kad 
praranda savo jauniausią dukrą ir meldėsi –  
prašė Dievo pagalbos, nes nebežinojo, ką 
su manimi daryti... 

Šiaip aš atrodžiau visai geras žmogus: 
gerai mokiausi, visur dalyvaudavau. Bet 
širdis buvo kieta. Vieną dieną pastebėjau tą 
savo širdies kietumą ir aiškiai suvokiau, kad 
negaliu pati jos suminkštinti... Noriu būti 
geresnė, bet nesugebu. Pamenu momentą, 
kuris giliai įsirėžė mano atminty, – tarytum 
Dievas, kurio tada dar nepažinojau, norėjo 
parodyti man tikrąją mano būseną: tą vakarą 
ruošiausi į vakarėlį, puošiausi ir pastebėjau 
mamą, sėdinčią ir nežinios kupinu žvilgsniu 
žvelgiančią į mane, – ji nežino, kada aš 
grįšiu, kokia aš grįšiu, bet leidžia eiti... 
Norėjau prieiti, ją apkabinti ir nuraminti, 

bet viduje kilo ir pasipriešinimas... Suvokiau, 
kad aš noriu, bet negaliu pasakyti artimiems 
žmonėms, kokie jie man brangūs! 

Kai man buvo 17 metų, mano nuosmu-
kis darėsi vis ryškesnis. Kartą mano draugės 
iš dainuojamosios poezijos ansamblio papa-
sakojo, kad jos rado bendruomenę, kurioje 
šlovinamas Dievas, meldžiamasi, ir Dievas 
atsako į maldas. Man pasidarė įdomu, tad 
nusprendžiau išbandyti ir šią naujovę. 

Dar vaikystėje ir paauglystėje mes su 
broliu eidavome į katalikų bažnyčią ir lauk-
davome, kada Dievas prakalbės. Tad kai 
nuėjau į muzikos mokykloje besirenkančią 
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčią, Dievas mane iš 
karto palietė. Jis prisilietė prie mano širdies. 
Supratau, kad man reikia Dievo. Meldžiau-
si atgailos malda, atrodė, kad dužo mano 
kietos širdies sienos – verkiau kaip vaikas, 
gavau Šventosios Dvasios krikštą. Tą se-
kmadienį aš grįžau namo švytinti ir, vos 
įėjusi, pasakiau mamai, kad ją labai myliu. 
Mama nustebo, o jos žvilgsnis tarsi klausė: 
„Kažin ar ilgai šis pokytis tęsis?“ Bet tėvai 
matė mano atvirumą ir stebėjo kitus mano 
pokyčius. Ne viskas iš karto pasikeitė: aš 
dar pusę metų vaikščiojau į vakarėlius, o 
sekmadieniais eidavau į bažnyčią ir šlo-
vindavau Dievą. 

Kai mano tėvus kas nors bandydavo 
įspėti, klausdami: „Ar jūs žinote, kur jūsų 

dukra nuėjo? Kokią sektą ji lanko?“ – jie 
ramiai atsakydavo: „Taip, mes žinome. 
Matome, kas su ja vyksta.“ Vėliau jie man 
pasakė: „Mes už tave meldėmės, ir žinome, 
kad tai buvo Dievo atsakymas.“ 

Vadinasi, tėvai nesibaimino. Bet ar tei-
ravosi, kokią bažnyčią Tu pradėjai lankyti?

Aš pati jiems pasakojau. Mano mamytė 
ir dabar kartais ateina į bažnyčią, ji mėgsta 
mane lydėti, kai važiuoju pamokslauti į kitus 
miestus. Tėvelis taip pat, tik prieš 5 metus jis 
iškeliavo amžinybėn... bet jis išėjo tikintis. 

Egidijau, o kokia jūsų istorija?
Mano istorija kitokia. Mano vaikystė 

buvo sudėtinga: nebuvo nei saugumo, 
nei užtikrintumo. Tėtis mėgdavo išgerti. 
Būdavo, kad pusę metų negeria, bet kitą 
pusę metų geria... Ta aplinka įvarė man 
kompleksus. Kai baigiau vidurinę mokyklą, 
pradėjau mokytis Kauno taikomosios dailės 
mokykloje, tarp menininkų, aš jau buvau 
nusivylęs gyvenimu. Mačiau, kaip jie gyvena, 
mačiau tą bohemą, bet tas pasaulis manęs 
nežavėjo... Mano depresiją sustiprino dar 
ir tai, kad aš susidėjau su kompanija, kuri 
kartkartėmis dalyvaudavo spiritizmo sean-
suose. Tie okultiniai dalykai darė man įtaką 
per sapnus: aš nebenorėjau gyventi, mane 
ėmė kankinti savižudybės dvasia... Nors 
man atrodė, kad tuo metu tapydavau gerus 
paveikslus, iš tikrųjų jie perteikdavo baisią 
emociją... visgi kai kam jie buvo įdomūs. Aš 
jų nepardavinėjau, nes supratau, kad tapau 
kažkokį blogį ir skleidžiu depresiją. 

Taigi, prieš susidurdamas su Dievu, aš 
jau žinojau, kad yra velnias. Mačiau nei-
giamas okultinių dalykų pasekmes – tos 
dvasios pakišdavo blogų minčių ir visai 
mūsų kompanijai... Kartą eidamas Raseinių 
gatve vienam bičiuliui pasiguodžiau, kad 
esu pasišlykštėjęs šiuo pasauliu, kad ne-
noriu gyventi ir tik laiko klausimas, kada 
pasitrauksiu iš gyvenimo... Ačiū Dievui už 
to draugo, per kurį aš ir įtikėjau, drąsą –  
jis pasakė: „Na jeigu jau planuoji baigti 
gyvenimą, tai nieko neprarasi, jei nuei-

Esu įsitikinusi, kad 
gyvenimo būdas turi 
liudyti, kas tu esi, o tada 
žmonės, matydami, kad 
elgiesi kitaip nei kiti, 
klausia, kodėl tu kitoks.

„

“

Dukra Evelina ir sūnus Kornelijus – abu jau studentai
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si į bažnyčią.“ Jis nusivedė mane, tokį 
depresuotą ir kompleksuotą, į „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčią. Vos pradėjus šlovinti 
Dievą, pakilo mano rankos ir aš labai 
greitai pasidaviau Dievo Dvasiai. Pirmą 
susirinkimą aš nesimeldžiau, gal net pa-
melavau, kad viskas su manimi gerai, ir man 
nereikia, bet vėliau, pas tą draugą virtuvėje, 
meldžiausi atgailos malda. Sakiau jam, 
kad man tikrai reikia Dievo, tikrai reikia 
išlaisvinimo. Ir labai konkrečiai įvardinau 
Dievui keletą dalykų, ko aš noriu: prašiau, 
kad neturėčiau potraukio alkoholiui, nes 
mačiau dėl to vargstančius giminaičius; 
taip pat prašiau patraukti baisius sapnus ir 
depresiją. Dievas iš tiesų labai greitai atsakė: 
iškart po maldos aš pusmetį iš viso nieko 

nesapnavau ir ramiai išsimiegodavau! Jokių 
košmarų nesapnuoju iki šiol, esu blaivi-
ninkas – nuo to momento, kai meldžiausi 
atgailos malda, nesu prisigėręs.

Dievas ištraukė mane iš labai gilios de-
presijos. Suprantu, kad turiu nuolat puoselėti 
santykius su Dievu, nes, kad ir kaip būtų 
liūdna, esu „velnio registre“, ir jis kartais vis 
patikrina: tos baisios mintys atsitraukimo 
atveju, grįžta labai greitai... Ir kai būna sun-
kios situacijos, dažnai įsisuku į antklodę, 
sėdžiu vonioj ir meldžiuosi, atveriu širdį 
Dievui ir žinau, kad uoliai Jo ieškantiems, 
Dievas duodasi surandamas. 

Dėstydamas etiką mokykloje, aš turiu 
galimybę ir jaunimui užtikrintai atskleisti 
moralines vertybes. Nors, kaip mokyto-
jas, aš esu apribotas, negaliu daug kalbėti 
apie religinius dalykus, bet Išmintį pade-
da atskleisti ir kritinį mastymą ugdantys 

filosofai, kurie įtraukti į etikos mokymo 
programą.

Evelina ir Kornelijau, ką jums, kaip 
jaunuoliams, reiškia tikėti Dievu? Ar 
nejaučiate iš aplinkinių pasipriešinimo?

Kornelijus: Žinoma, kiti pastebi, kad 
mes kitokie. Kai studijavau, vienas vaikinu-
kas man sakė: „Nesuprantu, kas yra, bet tu iš 
kitų išsiskiri.“ Mėginau jam papasakoti, bet 
jis nelabai norėjo klausyti. Tačiau kartais net 
nereikia kalbėti. Jei nesi užsidėjęs kaukės, 
jei esi Dievui atsidavęs, tai matysis.

Evelina: Na, aš tai esu „šnekorka“. Todėl 
beveik visi mane supantys žmonės žino, kad 
aš tikinti. Ir mokykloje aš mėgdavau pasi-
reikšti, ypač per lietuvių kalbos pamokas ar 

tuomet, kai kalbama apie moralinius dalykus. 
Jei kur tik galima pakalbėti apie Dievą, pasi-
naudodavau proga. Ir mano bendraklasiai, ir 
dabartiniai kurso draugai žino, kad esu tikinti. 
Čia, mažesniame miestelyje, kartais žmonės 
pasišnibždėdavo, kad mes lankome kitokią, 
protestantišką, bažnyčią, kartais išgirsdavau 
įvairių gandų... Bet, pavyzdžiui, universitete 
jaučiu pagarbą dėl savo įsitikinimų. Aš stu-
dijuoju labai teorinį mokslą – filosofiją, tai 
krikščionybė man net padeda. Kartais grupės 
draugai sako, kad pavydi man, nes jau turiu 
pagrindą ir man kiek lengviau suprasti viso-
kias filosofines sroves ir idėjas. Konfrontacijos 
nesulaukiau, tik kartais pastebiu žvilgsnius –  
žmonės stebi, kaip tu pasielgsi: čia moralu 
ar nemoralu? Esi krikščionė, tad ar gali būti 
vienokioje ar kitokioje kompanijoje?.. Bet 
didelio spaudimo nejaučiu. Mėgstu dalytis 
tuo, kuo gyvenu, o gyvenu tikėjimu. 

Kornelijus: Dabar sulaukiame daugiau 
susidomėjimo nei konfrontacijos.  

Evelina: Taip, tikrai, dabar dažniau 
žmonės klausia: „O kaip jūs mąstote? O 
kaip ten Biblijoje parašyta? O kaip jūsų 
bažnyčioje vyksta pamaldos? Ar panašiai 
kaip Amerikoje?“   

Klausant jūsų atrodo, kad jūsų šeima 
niekada nebuvo susidūrusi su problemo-
mis. Jūs tokie entuziastingi... Bet, manau, 
kad tų problemų būta. Ko palinkėtumėte 
žmonėms, kurie šiuo metu susiduria su 
sunkumais?

Jurgita: Su problemomis susiduria-
me visi... Jų iškyla ir auklėjant vaikus, ir 
tarpusavio santykiuose, ir darbuose. Kurį 
laiką neturėjau darbo, ir labai sunkių laikų 
išgyvenome... Buvo laikas, kai net valgyt 
nelabai ką turėjome... tik kruopas... Dabar, 
kai daug dalykų jau praeityje, viskas atrodo 
labai šviesiai. Tie blogi dalykai užsimiršta, 
lieka tik pamokos, kurias eidamas per sun-
kumus išmokai.

Dabartinis mūsų gyvenimo periodas 
tikrai puikus. Tai – malonės laikas. Bet mūsų 
santuoka išties ne auksinė, – vaikai tai žino. 
Mes abu esame labai skirtingi, tad konfliktų 
buvo, tik jie būdavo tylūs. Buvome priėję 
iki labai tamsių, gilių duobių, kai kalbėjome 
net apie skyrybas... 

Ką daryti tokiose sunkiose situacijose? 
Turi stoti akistaton su tiesa, pripažinti 
realybę. Pamąstyk: ar tu gali iš tos situ-
acijos išeiti? Jei gali, eik. Dievas yra Tas, 
kuris nušviečia kelią, Jis leidžia pamatyti, 
kur dėti koją, o kai nesimato, – tave neša. 
Ne viena beviltiška situacija gyvenime tai 
patvirtino.

Vienintelis svarbus dalykas – niekada 
neprarasti pasitikėjimo Juo. Matai, kad vai-
kai klysta ir daro neteisingus sprendimus? –  
Ką tu gali padaryti? Gali melstis, kaip darė 
mano tėvai, ir... kalbėtis. Kalbėtis vieniems 
su kitais ir su Dievu. Dievas tikrai išklauso.

Ačiū, kad priėmėte į savo šeimą, ačiū 
už atvirumą – labai smagu jūsų klausyti. 

Kalbino Ignė Lembutytė

Vienintelis svarbus 
dalykas – niekada 
neprarasti pasitikėjimo 
Viešpačiu.

„

“

Kučinskių šeimą kalbino XFM rytinės radijo laidos vedančioji Ignė Lembutytė
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Denzelis Vašingtonas gimė 1958 m. 
gruodžio 28 d. Maunt Vernone, Niujorko 
valstijoje, JAV. Denzelio tėvas, Denzelis 
Heisas Vašingtonas vyresnysis, buvo sekmi-
ninkų tarnautojas, o motina Lenisė „Lin“ 
Vašington buvo kosmetologė ir turėjo savo 
grožio saloną.

Denzelis Vašingtonas užaugo mylinčioje 
krikščioniškoje šeimoje, buvo auklėjamas 
dievotai ir sako, kad Dievo baimė jam yra 
didelė vertybė. Aktorius pasakoja: „Mano 
žemiškasis tėvas, Denzelis Vašingtonas vy-
resnysis, 60 metų tarnavo pastoriumi. Žinau, 
kad jis šypsosi danguje, matydamas, kaip 
iš Dievo malonės jo sūnus stengiasi daryti 
viską kiek įmanoma geriau.“

Šiandien Denzelis Vašingtonas yra vienas 
iš mylimiausių Amerikos aktorių, tačiau jo 
gyvenimas ne visada buvo lengvas. Denzeliui 
sunkiai sekėsi mokytis mokykloje, todėl jo 
ateitis neatrodė šviesi. Kai jam suėjo 14 metų, 
gyvenimas dar pablogėjo – mat jo tėvai iš-
siskyrė, ir Denzelis liko gyventi su motina. 
Nusivylęs ir maištaujantis paauglys nenorė-
jo, kad jį kas kontroliuotų, tad pradėjo eiti 
pavojingu keliu. Jis valkiodavosi gatvėmis ir 
nuolat įsiveldavo į muštynes. Iš paskutiniųjų 
stengdamasi išgelbėti savo sūnų, Denzelio 
motina išsiuntė jį į privačią mokyklą – Karo 
akademiją Niujorke. Šį sprendimą Dievas 
panaudojo, kad aktoriaus gyvenimas pasi-
keistų visiems laikams. Vėliau Vašingtonas 
pripažino: „Šis sprendimas pakeitė mano 
gyvenimą. Jei ir toliau būčiau gyvenęs, kaip 
gyvenau, nebūčiau likęs gyvas. Vaikinai, su 

Denzelis  Vašingtonas:  
„Viskas,  ką  aš  pasiekiau  

ir  turiu,  –  iš  Dievo“ 

kuriais leidau laiką, mano geriausi draugai, 
kartu sudėjus kalėjime yra praleidę apie 40 
metų. Jie buvo puikūs vaikinai, bet juos pa-
siglemžė gatvė.“

Augdamas Denzelis, kitaip nei daugelis 
dabartinių aktorių, netroško tapti įžymybe. 
Atvirkščiai – sunki Denzelio vaikystė vertė 
jį galvoti, kad nieko doro iš jo nebus... Ta-
čiau vieną dieną prie jo priėjo moteris iš 
bažnyčios ir jį padrąsino – ta diena visiems 
laikams pakeitė jo gyvenimą. Denzelis pa-
sakoja: „Turėkite omeny, kad man buvo 
20 metų, mokiausi aš prastai, todėl buvau 
išmestas iš mokyklos. O ta moteris priėjo ir 
man pasakė: „Ateis diena, kai tu pamoks-
lausi.“ Dabar, jau žvelgdamas į praėjusius 40 
metų, manau, kad ji buvo teisi, – dirbdamas 
savo darbą kalbėjau milijonams žmonių.“

Įkvėptas naujos vilties, Denzelis įstojo 

į Fordhamo universitetą, kur studijavo me-
diciną, žaidė universiteto krepšinio koman-
doje, tačiau greitai suprato, kad jam trūksta 
užsidegimo būti gydytoju. Nenorėdamas 
veltui švaistyti laiko ir pinigų, Denzelis nu-
sprendė pasiimti akademines atostogas ir 
pradėjo dirbti vaikų vasaros stovyklos meno 
vadovu. Kaip vėliau paaiškėjo, Denzelis laiko 
ten tuščiai neleido – jo gyvenimas pradėjo 
tekėti visiškai kita vaga.

Dirbdamas vasaros stovykloje, Denzelis 
režisavo įvairius renginius ir vaikų spektak- 
lius. Ir čia išryškėjo jo gebėjimai vaidinti. 
Savo knygoje Denzelis rašo: „Stovykloje 
organizavome vaikų talentų šou. Su vaikais 
pasiruošėme eilėraščių, juokingų vaizdelių, 
atėjome į sceną ir pasirodėme. Po to koncer-
to prie manęs priėjo žmogus, vardu Mailsas 
Džoisas, ir paklausė: „Vyruti, ar tau nekilo 
mintis būti aktoriumi?“

Denzelis grįžo mokytis į universitetą 
jau susidomėjęs aktoryste ir 1977 m. įgijo 
žurnalistikos bakalauro laipsnį. Jis gavo 
stipendiją mokytis Amerikos teatro konser-
vatorijoje San Franciske ir netrukus įsitraukė 
į vaidybą. Po metų, baigęs studijas, Denzelis 
Vašingtonas grįžo į Niujorką, norėdamas 
išbandyti profesionalaus aktoriaus karjerą.

Praėjo vos ketveri metai, ir Denzelis Va-
šingtonas jau pasirodė Holivudo filme Tiksli 
kopija (1981 m. ) – jis vaidino staiga atsiradusį 
nesantuokinį baltaodžio kompanijos vadovo 
sūnų. Filmas sulaukė didžiulės sėkmės ir yra 
laikomas Amerikos kino klasika.

1982 metais jis gavo apdovanojimą už 
vaidmenį filme Kario istorija, o kitais metais 
jau vaidino seriale apie ligoninę Miestelyje 
šv. Kažkur (St. Elsewhere), kuriame atliko 
daktaro Filipo Čandlerio vaidmenį.

1989 metais istoriniame šedevre Šlovė 
Denzelis suvaidino buvusį vergą, kuris įstojo 
į Pilietinio karo juodaodžių pulką. Epizodas, 
kuriame Vašingtono herojui nuriedėjo vos 
viena ašara, kai jis buvo plakamas, nes buvo 
apkaltintas bandymu pabėgti – įspūdingiausia 
šio filmo ir turbūt viena geriausių scenų kino 
istorijoje apskritai. Jaudinanti jo vaidyba su-
žavėjo Ameriką, ir Denzelis laimėjo pirmąjį 
Oskarą už antraplanį vyro vaidmenį.

Apie tą vaidmenį Vašingtonas pasakojo: 
„Pamenu, kaip vaikščiojau, meldžiausi ir 
šaukiausi visų vergų dvasių, nes nežinojau, 
kaip tą sceną vaidinti... Daug apie tą sceną 
mąsčiau. Aš įžengiau išdidžiai. Spjoviau 
ant žemės. Mano nusistatymas ir jėga toje 
scenoje kilo iš apmąstymų – tai nebuvo 
apskaičiuota, tai buvo natūralu. Kai plakė, 

Denzelis Vašingtonas (Denzel Washington) – vienas mylimiausių Ame-
rikos aktorių. Jis ne tik žavingai šypsosi ir turi nuostabią šeimą, bet turi 
daugiau, nei žino gerbėjai.
Aš visada tai nujaučiau, bet dabar žinau iš tikrųjų – Denzelis Vašingto-
nas yra krikščionis. Ir jei susitiktumėte su juo akis į akį, greitai supras-
tumėte, kad jis nesigėdija to pripažinti. Denzelis Vašingtonas nesako, 
kad yra tobulas krikščionis. Aktorius pripažįsta, kad jo patirti gyveni-
mo sunkumai paskatino jį atsigręžti į Kristų.
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man skaudėjo, bet visu savimi norėjau pa-
rodyti, kad nepasiduosiu.“

Paskutinį XX amžiaus dešimtmetį šio 
aktoriaus populiarumas tik augo. Jis suvai-
dino tokiuose didelio biudžeto filmuose 
kaip Pelikano byla (1993), Filadelfija (1993), 
Purpurinis potvynis (1995), Pamokslininko 
žmona (1996) ir Abejotina drąsa (1996), kur 
jo honoraras siekė 10 mln. dolerių. Augo 
kino kritikų pripažinimas – už vaidmenis 
filmuose Malkomas X (1992) ir Uraganas 
(1999) jis buvo nominuotas Oskarui kaip 
geriausias aktorius, o 2002 m. jis šiuo prizu 
ir buvo apdovanotas už pagrindinį vaidmenį 
filme Išbandymų diena (2001).

2000–2010 m. Denzeliui Vašingtonui 
taip pat labai sekėsi. Jis suvaidino savo pel-
ningiausiame filme Prisiminkime Titanus. 
Ameriką vėl sužavėjo jo nepaprastas ge-
bėjimas suvienyti tautą ir griauti bjaurius 
rasistinius stereotipus. Už šį vaidmenį jis 
buvo apdovanotas Auksiniu gaubliu kaip 
geriausias dramos aktorius.

Denzelis taip pat pateko į istoriją 2001 m.  
laimėjęs Oskarą už geriausią vyro vaid- 
menį filme Išbandymų diena. Čia jis vaidino 
labai įtartinais metodais dirbantį, suktą Los 
Andželo policininką detektyvą Alonzą Ha-
risą. Jis buvo antrasis juodaodis amerikietis, 
už puikią vaidybą laimėjęs Akademijos 
apdovanojimą.

Įrodydamas, kad gali įtikinamai su-
vaidinti tokiuose filmuose kaip Išbandymų 
diena, kurioje pagrindinio veikėjo rasė prak-
tiškai nesvarbi, ir laimėti Oskarą už geriau-
sią vyro vaidmenį, Denzelis Vašingtonas 
praskynė kelią juodaodžiams amerikiečiams 
aktoriams. Pirmasis Oskarą laimėjęs juo-
daodis buvo Sidnis Puatje (Sidney Poitier), 
kuriam tais metais buvo įteiktas Akademijos 
garbės apdovanojimas.

Tačiau sėkmė Holivude buvo ne vienin-
telė dovana, kurią Denzeliui suteikė vaidyba. 
1983 m. birželį Vašingtonas susituokė su 
savo gyvenimo meile Poleta Pirson (Pauletta 
Pearson). Nors atrodytų, kad tai sunkiai 
įmanoma, bet šios įžymybės, Denzelis ir 
Poleta, kartu jau daugiau negu 33 metus. 
1995 m. pora atnaujino savo įžadus – be galo 
gera matyti (ypač dabartiniame Holivude), 
kad jų meilė neužgeso.

„Ne man teisti, bet gyvename laikais, 
kai žmonės labai lengvai pasiduoda“,  – sakė 
Denzelis, demonstruodamas savo atkaklų 
būdą, drąsinusį jį tris kartus pirštis Poletai, kol 
ji galiausiai sutiko tekėti. Įsimylėjėliai pirmą 
kartą susitiko vaidindami televizijos filme 

Vilma, o susituokę susilaukė keturių vaikų: 
sūnaus Džono (32 m.), dukros Katios (29 m.)  
ir dvynių Olivijos ir Malkolmo (15 m.).

Kai kažkas Denzelio paprašė pasida-
linti tvirtos santuokos paslaptimi, jis atsa-
kė: „Na, jei esi vyras, niekada nepamiršk 
dviejų frazių: „Taip, brangioji“ ir  „Mieloji, 
tu teisi.“ Po to Denzelis surimtėjo ir tęsė:  
„Santuoką reikia kurti. Nenusivilkite vienas 
kitu. Tai – įsipareigojimas. Būkite kantrūs. 
Visų pirma būkite geri draugai. Laikykitės 
vienas kito. Santuoką reikia kurti. Esu vedęs 
jau 33 metus. Medaus mėnuo ir gėlės ilgai 
netrunka, bet jei esate draugai, partneriai, 
jei esate vienas kitam atsidavę – viskas bus 
gerai. Jei kiti patarinėja – neklausykite.“

Tačiau Denzelis yra ne tik atsidavęs 
vyras ir šeimos žmogus – jis sako, kad  svar-
biausias dalykas jo gyvenime yra tikėjimas. 
Neseniai pasaulyje žinomas aktorius pra-
kalbo kaip pastorius prie sakyklos. Denze-
lis prisipažino: „2015 m. aš pasakiau sau: 
negaliu daugiau kalbėti tik savo darbais. Aš 
sąmoningai nusprendžiau pakilti ir kalbėti 
apie tai, ką Dievas dėl manęs padarė.“

Jis nesigėdija savo tikėjimo Jėzumi Kris-
tumi ir sako, kad už sėkmę yra dėkingas 
savo motinai, kuri ištikimai už jį meldėsi.

Denzelis Vašingtonas, sekmininkų pa-
mokslininko, kuris ganė bendruomenę 60 
metų, sūnus, krikščionišką tikėjimą išlaikė 
visos savo karjeros metu ir naudojasi kiek- 
viena proga, kad juo pasidalintų.

„Dievas visuomet mane nukreipdavo, 
apsaugodavo ar pataisydavo. Nebuvo tokio 
laiko, kai Jis būtų mane palikęs, – aistringai 
liudijo Vašingtonas. – Buvo laikas, kai aš ne-
buvau Jam ištikimas, bet Jis manimi tikėjo.“ 
Paklaustas, ką galvoja apie Bibliją, Denzelis 
atsakė: „Aš skaitau Bibliją kiekvieną dieną, 
skaitau kasdienį žodį man.“

Šiais metais Denzelis Vašingtonas sakė 
kalbą diplomų įteikimo ceremonijoje ir 

su dideliu užsidegimu ragino absolventus 
pašvęsti savo gyvenimus Jėzui Kristui.

Žinomas aktorius sakė: „Kad ir ką da-
rytumėte, visada Dievui teikite pirmenybę. 
Viskas, ką jūs matote manyje, viskas, ką aš 
pasiekiau, viskas, ką aš turiu, – viskas yra 
iš Dievo malonės. Tai dovana. – Ir pridūrė: 
Kiekvieną dieną dėkokite už palaiminimus. 
Kiekvieną dieną. Būkite dėkingi. Drąsinkite 
kitus. Neįmanoma vienu metu būti ir dė-
kingam, ir pilnam neapykantos.“

Aktorius ragino absolventus būti 
maldingus, sakydamas: „Eidami miegoti, 
pasidėkite savo šlepetes taip, kad atsikėlę 
rytą turėtumėte atsiklaupti jų ieškoti. O 
atsiklaupę pasakykite „ačiū“. Prašykite iš-
minties. Prašykite supratimo. Nesiekite tik 
užsidirbti pinigų, siekite pakeisti pasaulį.“

Denzelis Vašingtonas sakė: „Iš tikrųjų 
svarbu ne tai, kiek turi, o tai, ką tu darai su 
tuo, ką turi. Niekas nėra matęs, kad paskui 
žmogaus karstą vežtų ir jo daiktus. Kad ir 
ką turėtum savo gyvenime, su savimi to 
neišsineši. Egiptiečiai bandė tai daryti, bet 
jų kapus išplėšė... Aš neturiu to, ką turite 
jūs. Jūs neturite to, ką turiu aš. Visi turime 
tam tikrus ypatingus talentus ir gebėjimus. 
Kas šiandien jus įkvepia? Kas šiandien jus 
daro geresnius?“

Šiam aktoriui nereikia statulėlių ar ap-
dovanojimų, nereikia brangių drabužių. Jis 
sako, jog dirba tam, kad tarnautų: „Mano 
darbas – tarnauti. Tarnauti Dievui. Tarnauti 
savo šeimai.“

Nors Denzeliui Vašingtonui neįtikėtinai 
sekasi, jis yra pelnęs tris Auksinius gaublius, 
du Oskarus, Tony apdovanojimą, jis liko 
toks pat nuolankus tikintis žmogus, kuris 
gerbia savo žmoną ir myli savo vaikus, o tai 
verta pasigėrėjimo.

„Tikėjimas ir optimizmas gali prail-
ginti tavo gyvenimą. Netinkamą požiūrį 
galima palyginti su nuleista padanga: jei 
jos nepakeisi, nepajudėsi iš vietos“, – sako 
garsus aktorius.

Ačiū Dievui už tokius nuostabius žmo-
nes Holivude kaip Denzelis Vašingtonas! 
Klausydamas įkvepiančio pasakojimo apie 
Denzelį, negali neprisiminti Šventojo Rašto 
eilutės: Palaimintas žmogus, kuris pasitiki 
Viešpačiu, kurio viltis yra Viešpats! (Jer 17, 7).

Ačiū, Denzeli Vašingtonai, kad daliniesi 
įkvepiančia žinia apie viltį Jėzuje Kristuje! Pa-
sauliui reikia daugiau tokių tikinčių žmonių!

Iš http://qpolitical.com

vertė Jurga Domarkaitė

Tikėjimas ir optimizmas 
gali prailginti tavo 
gyvenimą. Netinkamą 
požiūrį galima palyginti  
su nuleista padanga:  
jei jos nepakeisi, 
nepajudėsi iš vietos.

Denzelis Vašingtonas

„

“



Nr. 8  (462)  2017 m.  rugpjūčio  12  d.24          Senjorams

Augant vidinei patirčiai, žvelgdami at-
gal, apstulbstame, kokie akli, kurti, kokie 
nesupratingi buvome, kiek mes galėjome 
padaryti gero ir išvengti blogo. Aš prisimenu 
vieną mūsų seną parapijietę, jau seniai miru-
sią, – sakydamas „mirusi“, aš išreiškiu, kaip 
jaučiu ją: po ilgo gyvenimo jos kūnas užgeso, 
ir ji įžengė į amžinybę. Kažkada pas mane ji 
atėjo pilna nerimo ir neišsenkančio liūdesio; 
ji sakė, kad dabar, kai priartėjo senatvė, ji 
nebesugeba kaip anksčiau suvaldyti savo 
minčių. Naktys (kaip jai atrodė) vis ilgėjo, 
nes miegoti tegalėjo vis mažiau ir mažiau. 
Kiekvieną naktį prieš ją iškildavo praeities 
vaizdai. Retai kada šviesūs vaizdai – šiuos 
ji prisimindavo ir dieną; kildavo tamsūs, 
liūdni, liguisti, skaudūs, gėdingi vaizdai. 
Jie užslinkdavo nelyginant juodas debesis ir 
neduodavo ramybės; atsirasdavo jie naktį, o 
apgailestavimas ir gėda lyg tamsos pelenai 
užklodavo visą dieną. Ir niekaip ji neatrado 
kelio į laisvę. Ką daryti? Kaip elgtis? 

Jai davė migdomųjų, tuomet praeities 
vaizdai, tos mintys virsdavo lyg kokiu siaubo 
sūkuriu; jos nedingdavo – tik ryškūs ir kan-
kinantys prisiminimai virsdavo košmaru. Aš 
jai pasakiau tai, ką noriu pasakyti ir jums, 
ką nuolat kartoju ir sau: žinoma, grįžti į vis 
atsimenamus momentus ir su dabartine pa-
tirtimi pakeisti savo poelgių mes negalime. 
Tai neįmanoma. Tačiau, kaip aš jai sakiau, 
mums duota ne vienąkart pergyventi savo 
gyvenimą, o daug daug kartų sugrįžti į praei-
tį. Bet yra, sakytume, įvairių praeities rūšių. 
Yra dalykų, kurie nutiko praeityje ir kartu 
su praeitimi išnyko, kaip lapai nuo medžių 
nukrenta rudenį; dalykų, kurie įvyko ir 
pasinaikino, kurių mūsų dabartyje daugiau 
nebėra. Taip būna su apgailima nuodėme: 
žmogus pasielgia blogai – žodžiu, mąstymu, 
troškimu ar poelgiu, – ir staiga pasibaisi 
pats savimi. Kreipiasi į Dievą, tiesiasi į Jį 
šaukdamas savo skausmą, savo gėdą, gailisi 
Jo akivaizdoje, atsižada tos sielos būsenos, 
kuri galėjo sukelti tokį poelgį, tuos jausmus 

Širdies  auklėjimas
ANTONIJUS IŠ SUROŽO

ir žodžius. Kartais didelė nuodėmė, baisus 
poelgis išdyla, beveik išnyksta; pasilieka tik 
randas – daugiau priminimas, nei prisimi-
nimas – priminimas apie mūsų trapumą, 
apie tai, kaip atsargiai reikia gyventi, kad 
neatsitiktų vėl tas pat.

Poelgiai gali būti baisūs, bet jie taip 
pat gali visiškai išnykti tikrai atgailaujant. 
Šventasis Nikita Stifatas, šventojo Simeono 
Naujojo Pamokslininko mokinys, sako: 

„Tikrosios atgailos ašaros gali grąžinti netgi 
prarastą mūsų nekaltybę...“ Ir šventasis 
Varsonofijus Didysis sako, kad jeigu mes iš 
tikrųjų gailimės prieš Dievą ir žinome, kad 
negrįšime į tai, kas yra nutikę, nes atgailos 
metu kažkas mumyse sudegė, susinaikino 
ir negali daugiau pagimdyti to blogio, kurį 
esame padarę, tuomet galime sakyti, kad 
mums atleista, ir įvykiai ištrinti iš gyvenimo 
knygos. Praeitis praėjo. Kaip rusų patarlėje: 
kas buvo – pražuvo, žolėm apaugo. Bet būna 
mūsų praeity dalykų neišgyvendintų, jie 
kažkada buvo įvykdyti ar patirti, bet neiš-
gyvendinti. Akimirką atsiradęs nedraugiš-
kumas pagimdė nesantaiką. Žinoma, nieko 

neatsitiko, bet kažkur ji nusėdo kaip nuodas. 
Mes galime neprisiminti to žmogaus ir tų 
aplinkybių, kuriomis šis jausmas ir nusitei-
kimas užgimė, bet jie mumyse tebėra. Kad 
ir kuo gyventume, kad ir kuo taptume – jie 
nuodija mūsų būtį pačioj šakny, pačioj gilu-
moj. Ir tuomet ta praeitis – jau ne praeitis, iš 
tikrųjų ji tampa dabartimi. Tai ne pereitas 
gyvenimo etapas, tai – pradėtas etapas. Ir 
kas nors turi atsitikti, kad praeitis iš tikrųjų 
būtų pagydyta. Aš labai ryškiai atsimenu 
pirmąjį išpažinties pas mane atėjusį žmogų 
(tai būtų pavyzdys tam, apie ką aš kalbėjau 
pradžioje). Tas žmogus prieš daugelį metų 
(iki mūsų susitikimo) įvykdė žmogžudystę ir 
visą šį laiką išgyveno siaubą dėl to, ką buvo 
padaręs. Jis gailėjosi ir atgailavo, degdamas 
iš baimės ir sudegdamas siaube. Pagaliau jis 
atėjo pas Dievą, nes jo atgaila taip subrendo, 
kad jis galėjo pasakyti Dievui: „Aš daugiau 
nesu tas žmogus, kuris įvykdė žmogžudystę, 
atleisk man ir išleisk mane į laisvę!“ Štai tie 
žodžiai: „Aš daugiau nesu tas žmogus, kuris 
padarė nuodėmę“, – kaip koks matas, pagal 
kurį išnyksta ar neišnyksta nusikaltimas, 
nuplauta, ištyrinta ar taip ir pasilieka mūsų 
nuodėmė. Ir jei mes galime pasakyti: „Aš 
daugiau nesu tas žmogus“, reikštų, kad tą 
nuodėmę žinome, nes mes joje buvome, bet 
tas žmogus mirė, jo daugiau nėra, yra nau-
jas žmogus, gimęs iš atgailos ir siaubingos 
patirties. Tas pats šventasis Varsonofijus 
Didysis sako: „Tokiu atveju netgi išpažinties 
galima neiti, nes užtikrintai, ramiai galime 
pasakyti: Dievas man atleido, jei Jis sukūrė 
mane iš naujo...“

Bet dažnai būna kitaip – taip, apie ką 
kalbėjo mano senutė parapijietė: vaizdas 
po vaizdo iškildavo jos praeitis – smulkūs 
ir žymesni įvykiai. Ne tokios nuodėmės 
kaip žmogžudystė, bet nuodėmės, kurios 
nuodijo kitų gyvenimą ir jos pačios širdį. 
Ir kaip visa tai pamiršti? Tuomet buvau 
įsitikinęs, kad nereikia pamiršti, negali-
ma pamiršti, tau gali būti atleista, bet sau 
atleisti negalima. Ir pamiršti nevalia dėl 
to, kad užsimiršimas nieko neišsprendžia, 
neišgydo sielos, nepakeičia gyvenimo. O ką 
gi daryti? Aš jai patariau kiekvieną kartą, 
kai tik iškyla koks praeities vaizdas, iš karto 
savęs paklausti: jei aš vėl patekčiau į tas 
aplinkybes, kai padariau nuodėmę, – kaip 
pasielgčiau dabar, turėdamas naują patirtį, 
ilgametę gyvenimo patirtį? Tada man buvo 
dvidešimt metų, trisdešimt, keturiasde-

Bėgant metams (ir tai priklauso ne nuo senatvės, o daugiau nuo išvar-
gimo, kūno ir dvasios išsekimo), kai kurie dalykai mums tampa ypač 
sunkūs. Vienas iš sunkiausių – tai akis į akį susitikti su savo praeitimi ir 
neišsigąsti.
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šimt, dabar man – aštuoniasdešimt, aš tiek 
išgyvenau ir supratau; jei sugrįžtum į tą 
įvykį, įsižiūrėtum į jį pačiu giliausiu, sielą 
draskančiu žvilgsniu, įsižiūrėtum į jį blaiviai, 
be gailesčio sau ir vėl paklaustum savęs: „Tos 
pačios aplinkybės – kaip pasielgčiau? Kuo 
aš būčiau?“ Ir jei tu gali pasakyti: „Šito aš 
daugiau niekada negalėčiau padaryti, pasa-
kyti, pagalvoti, išgyventi“, – tada žinok, kad 
tu atgimei ir gali Dievui tarti: „Ta, kuri tai 
įvykdė, tas ar ta, kurie buvo tuo žmogumi, 
dabar numirė; aš netgi gailėtis ir atgailauti 
iš tikrųjų negaliu todėl, kad tas žmogus 
manyje mirė...“ Aš prisimenu panašią išpa-
žintį, kai žmogus sakė: „Štai mano praeities 
nuodėmės, aš jas žinau, bet aš jų atsisakau, 
jų atsižadu, jų nekenčiu, bet atgailauti su 
ašaromis dabar nebegaliu todėl, kad aš nebe 
tas žmogus, kuris tas nuodėmes padarė; 
tas – mirė, nieko iš jo nebeliko, ne tokiame 
ir ilgame gyvenime – o tiesiog išgyvenant 
sukrečiamą gailėjimąsi ir atgailą.“

Ir ta moteris rado savyje stiprybės įsi-
žiūrėti į kiekvieną ją gąsdinantį praeities 
įvykį. Ji žvelgė į visą blogį, visą neteisybę, 
į visą praeities siaubą, klausdama savęs ir 
Dievo. Spręsdama kiekvieną klausimą ats-
kirai, ji pajuto, kad pamažu išsilaisvina iš 
savo praeities.

Jai taip atsitiko senatvėje, belikus dve-
jiems ar trejiems metams iki mirties. Bet 
šis klausimas iškyla mums kiekvieną kartą, 
kada tik rengiamės išpažinčiai; tik mes dabar 
dar pilni jėgų, gyvenimas mus dar vilioja, 
traukia kaip upės tėkmė, mes veikiame, dar 
neturime to sėslumo, kuris leistų žiūrėti į 
praeitį taip, kaip žmogus stebi gamtą nuo 
kalno, kada jis apžvelgia viską, kas prieš jį 
atsiveria; be aistros, pastabiai, aiškiai ir su 
giliu išgyvenimu.

Mums reikia mokytis nuo vaikystės 
ruoštis kiekvienai išpažinčiai, nebūtinai 
dvasininkui, bet kiekvienos dienos išpa-
žinčiai Dievui. Jei įsižiūrėsime į kiekvieną 
dieną ir į viską, ką tik atsiminsime iš pra-
eities, drąsiai (nes praeitis galbūt mums 

priekaištaus, kels klausimą, ar turime teisę 
vadintis krikščionimi ir netgi žmogumi)... 
Jei mes būtume pasirengę taip žiūrėti į savo 
praeitį, galėtume išgyvendinti daugelį neti-
kusių metų ir išpažinties ateiti iš tikro apimti 
gilaus išgyvenimo: ne su emocijomis, o su 
griežta ir blaivia nuodėmingumo sąmone. 
O nuodėmingumo sąmonė prieš Dievo 
veidą ir žmones reiškia, kad nesame verti 
meilės ir pagarbos. Reikia paklausti savęs: 
jeigu žmonės žinotų apie mane tai, ką pats 
žinau, kaip aš jausčiausi?..

Gąsdinti save, kad kada nors Pasku-
tiniajame Teisme visiems atsivers mūsų 
gyvenimo paslaptys, nepakanka, nes mes per 
daug lengvai atidėliojame tai, ką reikia daryti 
dabar. Taip, bus Paskutinysis Teismas – tada 
pamatysime, kas bus. Iki to laiko spėsime 
atlikti atgailą!.. Tam laikui pasikeisime!.. O 
„tas laikas“ niekada neateina todėl, jog mes 
mirštame per daug anksti, kad spėtume tapti 
amžinybės gyventojais.

Ir štai, rengdamiesi eilinei išpažinčiai, 
bendrai ar asmeninei, mes turime paban-
dyti nugyventi savo gyvenimą iš naujo; ne 
tik žvilgtelėti į jį ir padaryti sąrašą to, kas 
nedora, netinkama, negera, bet pažvelgti 
giliau: kaip tai buvo įmanoma?

Truputį nukrypsiu į šalį nuo to, apie ką 
kalbėjau, ir pasakysiu: nepakanka atgailauti 
už eilines nuodėmes; neužtenka kelti gry-
nai moralinį klausimą: gerai ar blogai aš 
elgiuosi? Reiktų klausti: kas gi aš esu? Aš 
esu žmogus; aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, 
kad esu rusas, pravoslavas; aš – sūnus, aš – 
duktė, aš – vyras ar žmona, aš – jaunikis ar 
nuotaka, aš – tėvas ar motina, aš – draugas, 
aš – bičiulis, aš – bendradarbis; visais lygme-
nimis – kas aš toks? Kiek manyje tikrumo ir 
kiek paviršutiniškumo? Kiek aš stengiuosi 
atrodyti, užuot paprasčiausiai – buvęs?

Anksčiau ar vėliau ateis laikas, kai nebe-
pajėgsime nustumti prisiminimų, užsidaryti 
savy, tuomet mums teks susitikti su savo 
praeitimi, tolima ir artima, bet tuomet jau 
bus sunku tai atlikti. O jeigu būtume tvirti ir 
ryžtingi, galėtume atlikti tai laiku, kad pasi-
keistume ne tik išoriškai, bet ir savo gelmėse.

Norėčiau pakalbėti dar apie kitką, kas 
taip pat priklauso tai vidinio ir išorinio, kū-
niško ir dvasinio nuovargio būsenai – toms 
bėgančių metų pasekmėms ir gyvenimo 
aplinkybėms, kurios užklumpa mus tiek 
jaunystėje, tiek vidutiniame ar vėlyvame 
amžiuje.

Kartais pritrūksta jėgų susikaupti mal-
dai; kartais norėtųsi melstis, o jėgų nėra; šir-

dis veržiasi, o protas delsia, tartum per ramų 
ežerą bėgtų vėjelis: visas paviršius virpa ir 
negali atspindėti nei dangaus, nei žemės; o 
nesujudintos gelmės pasilieka ramios. Taip 
dažnai būna ir mums: mūsų gelmės išlieka 
skaidrios ir tykios, o paviršiuje – tokia audra, 
kad neįmanoma sutelkti minčių ir jausmų. 
Ką gi tuomet daryti?

Norėčiau jums duoti patarimą, kurį 
kadaise gavau ir už kurį esu labai dėkingas 
savo dvasiniam tėvui. Jis man patarė prieš 
gulant miegoti nusilenkti penkis kartus 
(na, žinoma, nesvarbu, kiek kartų lenk-
tis ir apskritai, ar lenktis, svarbu atsistoti 
priešais Dievą, nusilenkti Jam dvasia, visa 
savo esybe) ir pasakyti: „Viešpatie!.. Dėl 
žmonių, kurie mane myli, maldų – išgelbėk 
ir apsaugok!..“ Ir paskui, – sakė man tėvas 
Afanasijus, – atsigulk, tik neįtempk proto, 
o atsiverk visų tave mylinčių žmonių, kurių 
veidai iškils tavo atmintyje, prisiminimams. 
Visi turime ką nors, kas mus myli, žmonių 
iš dabarties, nūdienos, dar esančių žemėje, 
linkinčių mums tikro gėrio, trokštančių, kad 
mes išsiskleistume, išaugtume į žmogiškojo, 
krikščioniškojo pašaukimo pilnumą. Ir 
kiekvieną kartą, prisiminus vardą, iškilus 
atvaizdui, – padėkok Dievui, kad yra žemėje 
ar danguje toks žmogus, ir paprašyk Dievo 
palaiminti šį žmogų už jo meilę.

O paskui – užmik. Ir tada iš tikrųjų at-
sitinka mums tai, kas Senajame Testamente 
parašyta: Aš miegu, o širdis mano budi, ji 
gyva (Giesmių giesmė 5, 2). Tik mano są-
monė apsiblausė, o širdis plazda meile tarp 
tų žmonių, gyvų ir mirusių, kurie, išskyrus 
meilę, neturi nieko ir myli mus neišskiriama 
(neskaidoma) meile.

Tai gali padaryti kiekvienas – ištarti: 
„Viešpatie! Dėl maldų tų, kurie mane myli, –  
išgelbėk ir apsaugok!“ Taip pat kiekvienas 
gali ir atsiverti tos meilės prisiminimui, 
kuri padarė gyvenimą įmanomą. Nesvarbu, 
kiek metų mums būtų, kad ir kaip būtume 
sugniuždyti nuovargio ar ligų, kad ir kaip 
būtume sudirgę ar išsibarstę, – tai tebėra 
įmanoma.

Vertė Vida Plerpienė 
Šeimoms.lt

Nepakanka atgailauti 
už eilines nuodėmes; 
neužtenka kelti grynai 
moralinį klausimą: gerai 
ar blogai aš elgiuosi? 
Reiktų klausti: kas gi  
aš esu?

„

“

„Viešpatie!.. Dėl žmonių, 
kurie mane myli, maldų – 
išgelbėk ir apsaugok!..“

„
“
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Kas yra naujiena?
Įsivaizduokite, kad kavinėje su pora 

draugų ramiai gurkšnojate kavą. Staiga 
kažkas atplėšia duris, ir pro jas įgriūva ne-
pažįstamasis, kurio veide spindi tiesiog 
laukinis džiaugsmas: „Puiki naujiena! – 
šaukia įsibrovėlis. – Niekada neatspėsite! 
Tiesiog neįsivaizduojamai gera naujiena!“

Apie ką, po perkūnais, jis čia kalba? 
Kokia galėtų būti ta jo gera naujiena, ir 
kodėl jis mano, kad tai suteikia teisę įsiveržti 
į kavinę ir ūžti ausis nepažįstamiems 
žmonėms?

I scenarijus. Galbūt gydytojai jam ką 
tik pasakė, kad jo dukrai pavyko įveikti 
mirtiną ligą. Be abejo, tai nuostabi naujiena, 
bent jau artimiesiems ir draugams, tačiau 
nepaaiškina, kodėl laimingas tėvas turėtų 
ją skelbti nepažįstamiems žmonėms.

II scenarijus. Galbūt jis pakeliui išgirdo, 
kad vietinė futbolo komanda sutriuškino 
ilgamečius savo varžovus. Kai kuriose mano 
šalies vietovėse tokia naujiena žmones tikrai 
pradžiugintų, nors dauguma futbolo mėgėjų 
tikriausiai ką tik bare stebėjo rungtynių 
transliaciją. Kodėl vienas iš jų turėtų pa-
likti dėl pergalės džiūgaujančius draugus 
ir skubėti pranešti ją kavinės lankytojams, 
kurie nesidomi futbolu?

III scenarijus. Galbūt jis ką tik sužinojo, 
kad regione, kurio žmones vargina didelis 
nedarbas ir skurdas, neseniai buvo atrasti 
gausūs anglies, naftos ar dujų ištekliai. Žinau, 
kad kai kuriose vietovėse tai paskatintų 
paprastai ramius žmones veržte įsiveržti į 

Kokią  tikrąją  žinią  Jėzus  
atėjo  paskelbti?

patalpą ir visa gerkle paskelbti šią naujieną 
visiems, o naujienos svarba pateisintų tokį 
audringą skelbimą.

Šiuos scenarijus savo knygos pradžioje 
išdėsčiau todėl, kad manau, jog mes pamir-
šome esminį krikščioniško tikėjimo ele-
mentą. Ankstyviausių formų krikščioniškas 
tikėjimas ir būdavo pristatomas kaip geroji 
naujiena. Geroji naujiena – tokia pirminė 
graikiško žodžio Evangelija prasmė. Visgi 
galiu tvirtinti, jog mintis, kad krikščioniškas 
tikėjimas yra gera naujiena, šiandien dauge-
liui žmonių visiškai nauja (kad ir kaip ironiš-
kai tai skambėtų). Netgi tie, kurie teoriškai 
žino, kad žodis Evangelija reiškia būtent tai, 
dažnai neįvertina šio fakto reikšmės. Taigi 
manau, kad turėtume vėl savęs paklausti: 
„Kokia gi ta Geroji Naujiena, kurią Jėzus 
skelbė pats ir įsakė skelbti savo sekėjams?“

Dauguma žmonių, įskaitant ir daugelį 
krikščionių, niekada neužduoda sau šio 
klausimo. Mes manome, jog suprantame 
Evangeliją, nes ji atrodo puikiai pažįstama 
ir giliai įsišaknijusi. Mes nebesuvokiame, 
kodėl Evangelija mus pasiekė kaip skelbiama 
pati geriausia naujiena. Dabar žodis Evan-
gelija įgijo daug kitų prasmių. Pavyzdžiui, 
frazę „Evangelijos tiesa“ sakome norėdami 
pabrėžti kokio nors dalyko patikimumą. Kai 
kuriose bažnyčiose „pamokslauti Evangeliją“ 
reiškia „paaiškinti, kaip tapti krikščioniu“ –  
tam tikrą formuluotę, kurią kartojame, no-
rėdami būti užtikrinti, jog galiausiai sau-
giai pasieksime dangų. Dar kitiems žodis 
Evangelija (anglų k. – gospel) susijęs tik su 
gospelo muzika, nors, reikia pasakyti, kad 

gospelo muzika dažnai sukuria džiugaus 
laukimo įspūdį.

Visgi kai Jėzus ir pirmieji krikščionys 
kalbėjo apie Gerąją Naujieną (o jie būtent tai 
ir darė), jie turėjo omenyje kur kas daugiau. 
Jie tikrai suvokė Evangeliją kaip naujieną ir 
tikrai tikėjo, jog ši naujiena tokia gera, kad 
ją verta kuo plačiau paskelbti. Šiandien 
daugelis bažnyčių ir krikščionybės mokytojų 
sugeba tai ignoruoti. Paprastai žmonės, kurie 
nėra krikščionys, net neįsivaizduoja, kad 
krikščionybė kaip tik ir turėtų būti tokia 
gera žinia.

Vėl prisiminkime į kavinę įsiveržusį 
nepažįstamąjį. Kiekvienas iš mano pasiūlytų 
scenarijų leidžia į geros naujienos sąvoką 
pažvelgti iš skirtingos perspektyvos ir giliau 
suprasti šios frazės prasmę.

Visų pirma, nė viena iš pavyzdžiuose 
minėtų naujienų nebuvo visiškai netikėta. 
Už kiekvienos iš šių paskelbtų naujienų yra 
kur kas platesnis kontekstas, taigi jas galima 
laikyti nauju ir netikėtu kur kas didesnio 
masto istorijos posūkiu. Pirmuoju atveju, 
paskelbtos žinios fonas – mirtinai sergančio 
vaiko istorija, antruoju atveju – ilgalaikė ir 
daugeliui žinoma sporto komandų konku-
rencija. Trečiosios žinios kontekstas – pa-
laipsnis viso į skurdą grimztančio regiono 
nuosmukis. Taigi paskelbtos naujienos 
prasmingos tik žinant už jų slypinčią iš-
samesnę istoriją. Tik žinodami šią pradinę 
informaciją galime suprasti, kodėl paskelbtas 
žinias galima vadinti geromis naujienomis.

Antra, tai naujienos apie įvyku-
sius įvykius, dėl kurių dabar viskas pa-
sikeis. Tai svarbios naujienos, jos daro 
įtaką, o jų pasekmės keičia gyvenimą.  

Leidykla „Upė“ išleido anglikonų dvasininko, vieno žymiausių pasau-
lyje Biblijos tyrinėtojo N. T. Raito (N. T. Wright) knygą „Tiesiog Geroji 
Naujiena. Kodėl Evangelija yra Naujiena ir kodėl ta Naujiena gera“. 
Perkamiausių knygų autorius atskleidžia, kas iš tiesų yra Evangelija ir 
kaip ji gali pakeisti tiek mūsų šiandieną, tiek rytojų. Daugelis žmonių 
mano, kad Evangelija yra tai, jog tikėdami Jėzumi būsime išgelbėti iš 
pragaro ir po mirties pateksime į dangų. Bet Geroji Naujiena, kurios 
Jėzus atėjo paskelbti, yra kur kas didesnė, geresnė ir apima kur kas 
daugiau, nei įvykius po mirties.

Jūsų dėmesiui siūlome šios knygos ištrauką:
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Jeigu apie geras naujienas kalbate plates-
niame kontekste, nesakote: „Buvo malonu, 
bet dabar viskas bus kaip buvę.“ (Galbūt, 
kalbant apie pergalę futbolo rungtynėse, 
po kelių savaičių taip ir gali atrodyti, tačiau 
tuo metu kiekviena iškovota pergalė reiškia 
naują pradžią). Vaikas pradėjo sveikti! Viso 
regiono ekonomika ėmė atsigauti! Gyveni-
mas pasikeitė!

Trečia, su šiomis naujienomis susijęs 
tarpinis laukimo laikotarpis. Vaikas vis dar 
ligoninėje, tačiau jo artimieji į ateitį dabar 
žvelgia ne su nerimu ir liūdesiu, bet džiugiai 
nekantraudami, kada vaikas pasveiks ir 
galės grįžti namo. Pusė darbingo amžiaus 
gyventojų vis dar bedarbiai, tačiau kupini 
lūkesčių ir nekantriai laukia naudingos 
veiklos bei ją lydėsiančio klestėjimo.

Būdingas geros naujienos bruožas yra 
tai, kad ji į seną istoriją įpina naują įvykį 
ir nukreipia žvilgsnius į nuostabią ateitį, 
kuri iki šiol buvo nepasiekiama. Gera žinia 
atveria naują laiką, kai žmonės, užuot sken-
dėję neviltyje, nekantriai laukia artėjančių 
gerų dalykų.

Taigi Geroji Naujiena, kurią skelbia 
krikščionybė, taip pat turėtų būti tokia 
žinia. Jėzaus Kristaus Evangelija – tai nau-
jiena senos istorijos kontekste. Ji kreipia 
žvilgsnius į nuostabią ateitį. Ji taip pat atveria 
naują laukimo laikotarpį, kuris keičia mūsų 
lūkesčius. Šią knygą rašau todėl, kad manau, 
jog daugybė žmonių, tiek bažnyčioje, tiek 
už jos ribų, nedažnai girdi būtent taip 
pristatomą Evangeliją, ir dėl to daugelis 
dalykų susijaukia.

Geras patarimas, bloga 
naujiena
Daugelyje bažnyčių gerąją naujieną sub-

tiliai pakeitė geri patarimai. Jose mokoma, 
kaip reikia gyventi, kaip melstis. Siūlomi 
metodai, padėsiantys jums tapti geresniu 
krikščionimi, geresniu žmogumi, geresniu 
vyru ar žmona. Ir – tai ypač pabrėžiama – 
kaip užtikrinti, kad jūs teisingai suvokiate 
tai, kas vyks po mirties. Pasinaudokite šiuo 
patarimu – melskitės šita malda ir būsite 
išgelbėti. Jūs nebepateksite į pragarą, bet 
eisite į dangų. Štai, kaip tai padaryti...

Tai – patarimai, ne naujiena.
Patarimo esmė slypi tame, kad jūs tu-

rite kažką padaryti, jog gautumėte norimą 
rezultatą. Be abejo, geri patarimai yra geras 
dalykas. Mums visiems jų reikia. Tačiau geri 
patarimai ir geros naujienos yra skirtingi 
dalykai. Naujiena – pranešimas apie tai, kad 
įvyko kažkas svarbaus. Būtent tokią Gerąją 

Naujieną skelbė Jėzus ir pirmieji Jo sekėjai.
Dabar kai kas galbūt paprieštaraus: 

„Mano bažnyčia nepamiršo Gerosios 
Naujienos! Mes žinome, kad Jėzus mirė už 
mūsų nuodėmes. Jis prisiėmė mums skirtą 
bausmę, kad mes galėtume patekti į dangų. 
Ar tai ne gera naujiena? Jeigu manėte, kad 
esate pasmerkti pragarui, ir staiga pasakė, 
kad Dievas padarė dėl jūsų tai, kas padės jo 
išvengti, argi tai ne gera naujiena?“

Taip, žinoma, būtų. Tačiau – ir tai šoki-
ruoja daugelį žmonių bei yra jiems nepri-
imtina – tai nėra būtent ta Geroji Naujiena, 
kurią skelbė Jėzus ir ankstyvoji bažnyčia.

Kitaip tariant, jei vieni krikščionių 
mokytojai Gerąją Naujieną pakeitė gerais 
patarimais, kiti ir toliau skelbia Evangeliją 
kaip naujieną, tačiau jie pasakoja visai 
kitokią istoriją nei ta, kurią Gerąja Naujie-
na vadino Naujojo Testamento autoriai.

Žinoma, Geroji Naujiena – tai visų 
pirma žinia apie Jėzų, Jo mirtį ir prisikėli-
mą. Taip, ši žinia atveria mums nuostabų 
gyvenimą po mirties, taigi Jo laukdami 
mes turime viltį ir galime džiaugtis. Bet 
paprastai populiarioji dangaus ir pragaro 
schema iškreipia biblinę Gerąją Naujieną. 
Per daugelį šimtmečių Vakarų bažnyčios šią 
istoriją ėmė pasakoti neteisingai. Jos pamiršo 
šios istorijos foną (platesnį kontekstą, kuris 
suteikia Gerajai Naujienai prasmę). Todėl 
naujiena dabar skamba kitaip ir ilgalaikė 
perspektyva, kurią ši žinia mums atveria, 
taip pat reiškia kažką kito.

Ir tai veikia viską: kaip mes suprantame 
savo santykius su Dievu, savo ateitį, savo, 
kaip bažnyčios ir mokinių, atsakomybę ir 
daugelį kitų dalykų.

Taigi visų pirma noriu pabrėžti, kad 
krikščionybės žinia yra Geroji Naujiena, o ne 
geri patarimai. Ir viena iš priežasčių, kodėl 
turime tai išsiaiškinti, yra tai, kad daugelis 
žmonių gyvena klausydamiesi iškreiptos 
Gerosios Naujienos versijos.

Norėčiau tai pailiustruoti dviem atsi-
minimais – apie visai neseną įvykį ir apie 
prieš kelerius metus įvykusį dalyką.

Prieš kurį laiką gavau elektroninį laišką 
iš žmogaus, kurio niekada nebuvau sutikęs 
(tokių laiškų sulaukiu gana dažnai). Jis 
perskaitė vieną mano knygą ar bent jau 
jos dalį. Perskaitė pakankamai, kad pano-
rėtų prieštarauti man dėl klausimo, kuris, 
manau, rūpi daugeliui žmonių. Taigi laiške 
jis rašė: „Visų pirma, krikščionių tikėjimas 
nėra naujiena. Jam du tūkstančiai metų. 
Per tą laiką mes išmokome daug ko naujo. 
Antra, kai aš girdžiu, kaip jūs žmonėms 
apie jį pasakojate, nemanau, kad jis toks jau 
geras. Visos tos kalbos apie tolimą dievybę, 
kuri gąsdina mus pasmerkimu ir pragaru, 
o tada, jeigu jums pavyksta, pasiūlo klas-
tingą būdą, kaip iš jo išsisukti... Vadinti 
tai „gerąja naujiena“, švelniai tariant, tikra 
apgaulė.“

Tai puikūs klausimai. Iš tiesų, kaip tai, 
kas įvyko prieš du tūkstančius metų, vis 
dar gali būti vadinama naujiena, ir kodėl 
mes esame tokie įsitikinę, kad jai tinka bū-
dvardis geroji? Kaip jau minėjau anksčiau, 
geras naujienas galima iki galo suprasti 
tik žinant ankstesnės istorijos kontekstą. 
Tad jeigu Evangelijos kontekstas yra tai, 
kad mes visi einame į pragarą, kol neatsi-
veria kitas kelias, tada šios žinios dažnai 
negalima vadinti naujiena (pranešimu apie 
tai, kas jau įvyko), tai greičiau patarimas 
(rekomendacijos, ką mes turėtume daryti). 
Geras patarimas skamba taip: „Egzistuoja ir 
dangus, ir pragaras, tad jūsų vietoje aš pa-
sinaudočiau galimybe pasirinkti teisingai.“ 
Jeigu tai naujiena, galbūt teiginys, kad Jėzus 
siūlo būdą, kaip pasirinkti teisingai, – tada 
mano susirašinėjimo partneris teisus, – 
gerokai senstelėjusi naujiena, ir gera ji tik 
tiems, kurie patarimu pasinaudos.

Tokio Evangelijos aiškinimo problema 
slypi tame, kad pats Jėzus nedaug kalbėjo 
apie dangų taip, kaip mes paprastai jį supran-
tame. Kalbėdamas apie dangaus karalystę, 
Jis neturėjo omenyje dangumi vadinamos 
vietos, į kurią žmonės gali patekti (bet gali 
ir nepatekti) po mirties. Jis kalbėjo apie tai, 
kas galėtų tapti tikrove: kaip danguje, taip ir 
žemėje (Mt 6, 10). Tačiau Jėzus nekalbėjo, 
kad mes, palikę žemę, pateksime į dangų, 
Jėzus skelbė gerą naujieną apie tai, kad dan-
gus ateina į žemę. Tiek bažnyčioje, tiek už jos 
ribų yra daug žmonių, kurie šios naujienos 
niekada negirdėjo. Ir tai ne tik ateistai, kurie 
viską stengiasi aiškinti priešingai.

Knygą galite įsigyti internetinėje 
parduotuvėje upe-leidykla.lt, krikščioniškame 
knygyne elknygynas.lt ir kt. knygynuose.

Krikščionybės žinia 
yra Geroji Naujiena 
apie įvykusius įvykius, 
dėl kurių dabar viskas 
pasikeis, o ne geri 
patarimai. 

„

“
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Patirta  Dievo  pilnatvė,  
arba  apie  mesijinių  žydų  

viešnagę  Lietuvoje 
Žydų ir visų tautų tikinčiųjų dvasinė 

jungtis Kristuje į vieną Dievo tautą, kuriai 
duotas amžinojo Gyvenimo pažadas, yra 
didelė Dievo paslaptis. Apaštalas Jonas Ap-
reiškimo knygoje pasakoja didingą vaizdą –  
jis matė minią iš visų tautų, stovinčią Dievo 
akivaizdoje ir giedančią Dievo tarno Mozės 
ir Avinėlio giesmę: Didingi ir nuostabūs Tavo 
darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir 
tikri Tavo keliai, šventųjų Karaliau! Kas gi 
nesibijotų Tavęs, Viešpatie, ir nešlovintų Tavojo 
vardo?! Juk Tu vienas šventas! Visos tautos 
ateis ir pagarbins Tave, nes apreikšti Tavo 
teisūs sprendimai (Apr 16, 3–4). Laiškuose 
romiečiams ir efeziečiams apaštalas Paulius 
atskleidžia, kad pažįsta šią nepaprastą Die-
vo valią, kai Kristaus mirtyje tarp žydų ir 
pagonių sunaikinama priešybės siena ir iš 
dviejų sukuriamas vienas – naujas žmogus 
(naujos kūrinijos atspindys) Kristuje. Tenka 
pripažinti, kad priešiškumas tarp žydų ir kitų 
tautų tikinčiųjų, kuris, deja, pastebimas nuo 
pat I-ojo a., Bažnyčios istorijoje ne kartą išaug-
davo ir virsdavo antisemitizmo apraiškomis.

Aktyvesnis mesijinių žydų judėjimas 
prasidėjo ne taip seniai, XX a. pabaigoje, 
nors žydai, tikintys Kristumi kaip Mesiju, 
reiškėsi įvairių dvasinių prabudimų, vykusių 
Vakarų Bažnyčioje metu (katarai, Moravi-
jos broliai ir kt.). Krikščionims iš įvairių 
konfesijų svarbu atpažinti ir suprasti šio 
judėjimo reikšmę. Susitikę su žydų tikin-
čiaisiais, aiškiai išgyvenome pilnatvę. Kai 
mes visi esame ir veikiame atskirai, kažko 
trūksta ir žydų kilmės tikintiesiems, ir ti-
kintiesiems, kilusiems iš kitų tautų. Tačiau 
nuostabu pažinti kitokią Rašto supratimo, 
Dievo pažinimo ir tarnystės dimensiją, kuri 
atsiveria Dievo tautoje. Ir tik tuomet, kai 
žydai ir įvairių konfesijų krikščionys dar-
buojasi dėl Viešpaties drauge, pažindami ir 
praturtindami vieni kitus, patiriame Dievo 
Žodžio ir Dvasios pilnatvę Kristuje.  

Nuostabias tokios Dievo pilnatvės ap-
raiškas galėjome išgyventi š. m. birželio 
18–24 d., kai Lietuvoje viešėjo 20 žmonių 
grupė – mesijiniai žydai, jų rabinai ir pasto-
riai: Borisas Grisenko, Andrejus Vdovas, 

Michailas Grišimas ir kiti iš Kijevo, Sankt 
Peterburgo ir Tichvino. 

Oficialiai jų viešnagė prasidėjo birželio 
18 d., sekmadienio, pamaldomis Šiaulių 
bažnyčioje Tiesos žodis. O vyresnysis rabinas 
Borisas Grisenko su žmona Alina iš Kijevo 
nuvyko į Pakutuvėnų vienuolyną, kur juos 
pakvietė kun. br. G. Numgaudis. 

Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčioje pamal-
dos prasidėjo pastorės A. Krikštaponienės 
sveikinimu, remiantis Evangelijos pagal 
Matą 3 sk., kuriame kalbama apie Joną 
Krikštytoją, ruošusį atgailos kelią Izraelio 
žmonių širdyse Kristui ateiti. Paminėjusi, 
kad prieš siųsdamas dvasinį prabudimą, 
Dievas savo Dvasia sužadina tautoje atgailą, 
pastorė pastebėjo, kad mūsų tauta turi vis 
dar nesuvoktą didelę kaltę dėl 1941–1944 m.  
vykdyto žydų tautos genocido. Tai buvo 
vienas didžiausių genocidų Europoje –  
Lietuvoje nužudyta 96%, t. y. 190 000, čia 
gyvenusių žydų, neskaičiuojant pabėgėlių iš 
Lenkijos, Austrijos, Vokietijos ir Prancūzijos 
(bendras skaičius gerokai viršytų 200 000). 
Tad užsimezgusi draugystė su mesijiniais 
žydais ir jų raginimas giliau permąstyti šią 
temą skatina pirmiausia Lietuvos Bažny-
čią, skirtingų konfesijų narius, brandžiai 
ir sąmoningai stoti akistaton su šia tautos 
tragedija ir pripažinti holokaustą, kuriame 
dalyvavo ir mūsų tautos žmonės, dvasiniu bei 
moraliniu nusikaltimu, kviesti tautą atgailai. 

Pamaldose šlovinimą pradėjo bažnyčios 
Tiesos žodis tikintieji, vėliau svečiai šlovino 
Dievą izraelietiškomis giesmėmis ir šokiais. 
Įtraukę šokti beveik visus esančius bažnyčio-
je, svečiai parodė, kad šlovinimas giesmėmis 
ir šokiais yra neatsiejama tradicinio jų Dievo 
šlovinimo ir garbinimo dalis – taip Viešpats 
aukštinamas visomis jėgomis. 

Vėliau atvykę svečiai prisistatė rabinas 
Andrejus Vdovas iš Sankt Peterburgo mesi-
jinių žydų bendruomenės priminė ir Šven-
tajame Rašte užrašytą principą: kas laimins 
Izraelį, bus palaimintas, o jį keikiantys bus 
patys prakeikti (Pradžios 12, 3). 

Paklaustas apie jų bendruomenės susi-
kūrimo pradžią, rabinas Andrejus pasakojo, 

kad bendruomenė Tėvo širdis gimė iš labai 
nedidelės grupelės žmonių. 2005 m. Kijeve 
Andrejus pasidalijo savo vizija ir mintimis 
su vyresniuoju rabinu – jis jautė, kad greitu 
metu turės kažkur išvykti, tik dar nežinojo, 
kur Viešpats jį ves. Tais pačiais metais rabinas 
jam pasiūlė padėti mažai mesijinių žydų 
grupelei Sankt Peterburge. Nors tuo metu 
Andrejaus žmona laukėsi vaikelio, jis sutiko 
ten vykti. Tada bendruomenė Tėvo širdis ir 
pradėjo oficialiai veikti.

Tichvino mieste rabino Michailo Griši-
mo bendruomenė Viltis vienybėje gyvuoja 
nuo 2009 metų. Michailas prisipažino, kad 
kartą bendraudamas su vienu rabinu Švedi-
joje, jis suprato, jog iš dalies ir jis pats, nors 
turi žydiško kraujo, yra prieš juos nusistatęs. 
Jis nejautė pilnatvės ir dėl to paniręs nagri-
nėti Raštą pradėjo suvokti, kad Dievas myli 
žydus, kad antrasis Kristaus atėjimas yra 
susijęs ir su žydų atgimimu, jų atsivertimu 
tikėti Kristumi. Michailas ieškojo bendra-
minčių ir meldėsi, prašydamas Dievo siųsti 
žmonių, kad jis galėtų suburti bendruomenę. 
Netrukus Viešpats į Michailo gyvenimą pra-
dėjo siųsti žydiškų šaknų turinčius žmones.

Kartu su mesijiniais žydais atvykęs cha-
rizminės bendruomenės pastorius Sergejus 
Martyničevas papasakojo, kad jų bažnyčios 
Gyvenimo duona draugystė su žydais prasidėjo 
maždaug prieš 3 metus, po bendrų maldų 
Lenkijoje. Dabar ši bendruomenė šeštadie-
niais švenčia šabą, o sekmadieniais vyksta jų 
įprastos pamaldos. Jie aktyviai dalyvauja žydų 
rengiamuose renginiuose, pvz., kai mieste or-
ganizuojamos žydiškos šventės (Chanuka ir kt.)

Mesijinių žydų kelionės tikslas buvo 
aplankyti istorines žydų žudymo vietas 
Lietuvoje ir kviesti žmones atgailai. Taip 
jie siekė atkreipti dėmesį į dažnai istorijoje 
neminimus ir pamirštus praeities įvykius, 
kai žydų genocidas buvo vykdomas ne tik 
nacių bei jų kolaborantų.

Birželio 19 d. Šiaulių bažnyčia Tiesos 
žodis kartu su viešinčiais mesijiniais žydais 
organizavo atvirą renginį „Holokaustas. 
Daugiau tai neturi pasikartoti“. 15 val. tikin-
tieji rinkosi prie pamaldų salės ir autobusu 
vyko į pažintinę-maldos kelionę prie Šiaulių 
geto ir vienos iš masinių žudynių vietos 
Šiaulių raj., Kužiuose. 

Pirmieji žydai Šiauliuose apsigyveno 
XVII a. pr. Žydai Lietuvoje buvo labai drau-
giški: sutarė tiek tarpusavyje, tiek su lietuviais 
ir kitų tautų atstovais, todėl iki II pasaulinio 
karo Lietuvoje, priešingai nei Ukrainoje ar 
Rusijoje, neįvyko nė vienas antisemitinis 
pogromas. Prieš II pasaulį karą Šiauliai buvo 
žydų kultūros ir religijos centras. Čia gyveno 
8 000 žydų, veikė 7 sinagogos, keli jų įkurti 
bankai ir ligoninės, darbavosi daug stambių 

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ, IVETA ILEVIČIŪTĖ
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verslininkų (pvz., Frenkelis). Prasidėjus 
karui, į Šiaulius iš Klaipėdos krašto atvyko 
dar 6 000 žydų. Deja, didžioji dalis žydų 
tapo holokausto aukomis – karą išgyveno tik  
1 700 iš 14 000 žydų.

Atvykę į Kužius, aplankėme šešias di-
džiules kapavietes – čia buvo nužudyta 6 000 
žydų. Mesijiniai žydai tyliai sugiedojo raudų 
giesmę Kadeš, o pastorė A. Krikštaponienė 
paprašė Lietuvos žydų atstovų atleidimo už 
mūsų tautos žemėje vykdytą nuožmų žydų 
tautos genocidą ir padarytą sunkiai išma-
tuojamą žalą visai tautai. Pastorė Anželika 
vedė ir atgailos bei susitaikymo maldą. 

Po to visa grupė vykome prie Šiaulių I-ojo 
geto, kur 1941 m. buvo uždaryti visi Šiaulių 
žydai. Šiaulių apskrities žydų bendruomenės 
pirmininkas Josifas Buršteinas pastebėjo, jog 
1941 m. liepos–rugpjūčio mėn. buvo sunai-
kinta apie 90% visų Lietuvos žydų. Kelionės 
dalyviai buvo giliai sukrėsti ir turėjo progą dar 
kartą apmąstyti šį sveiku protu nepaaiškinamą 
tamsybių siautėjimo reiškinį. 

Po kelionės, grįžę į pamaldų vietą, 
drauge su mesijiniais žydais toliau tęsė-
me maldos ir šlovinimo tarnavimą, kurio 
metu išgyvenome sutaikinimo ir atleidimo 
malonę. Dievo meilė tirpdė ir minkštino 
širdis, tikintieji išpažino senas antisemitines, 
nepakantumo įkvėptas nuostatas...

Birželio 20 d. 11 val., įvairių bažnyčių 
Šiauliuose pastoriai, vyskupai, kunigai ir 
tarnautojai susitikti su mesijinių žydų rabi-
nais rinkosi Laisvųjų krikščionių bažnyčioje.  
Susitikimą pradėjęs  Valdas Vaitkevičius 
atkreipė dėmesį į gana parodoksalią situa-
ciją: žydų tautybės tikintieji, kurių protėviai 
nukentėjo holokausto metu, rodo iniciatyvą 

ir kviečia bendradarbiauti bažnyčias, kurios, 
kaip Dievo tarnaitės, turėtų pačios pirmos 
kelti šį klausimą Lietuvoje. „Ateina laikas 
kalbėti ir tokiomis sudėtingomis temomis. 
Tam reikalinga branda“, – sakė pastorius. 

Visiems dalyviams prisistačius, pasisakė 
vyr. rabinas Borisas Grisenko iš Kijevo. Jis 
perskaitė  citatą iš rabino, tarpukariu gyve-
nusio ir mokiusio Vilniuje, Ošre Efraimo 
knygos Holokausto responsai. Nustebino, 
kaip šviesiai rabinas prisimena Lietuvą – iki 
pat II pasaulinio karo Lietuva buvo puiki, 
žydams draugiška šalis. Karo pradžia neat-
pažįstamai pakeitė situaciją. Svečias paste-
bėjo, kad didžioji dalis Lietuvos žydų buvo 
litvakai, kurie nepuoselėjo jokios ideologijos. 
Dauguma jų buvo tiesiog sionistai ir tik 2 %  
jų buvo bolševikai. Todėl Lietuvoje ne tik 
nacistų, bet ir pačių lietuvių vykdytas geno-
cidas buvo ne ideologinio, bet antisemitinio 
pobūdžio – buvo siekiama naikinti žydų 
tautybės žmones dėl to, kad jie buvo žydai. 
Rabinas Borisas plačiai apžvelgė karo meto 
situaciją Pabaltijyje, Ukrainoje ir Rusijoje, 
paminėjo daug istorinių faktų bei pavyzdžių, 
biblinių įžvalgų.

Po šio pasisakymo vyko pastorių dis-
kusija. Lietuvos pastoriai pripažino, kad 
mūsų tautai reikalinga atgaila, ir domėjosi, 
kokius žingsnius būtų galima žengti. Rabinas 
Borisas pasidalino patirtimi ir papasakojo, 
kaip jie vykdo atgailos tarnystę Ukrainoje ir 
Lenkijoje. Jis išskyrė 5 žingsnius: 

1 – ATGAILA. Čia svarbus atgailos objek-
tas ir tinkamas širdies nusistatymas pripažinti 
klaidas ir nusikaltimus. Galima pripažinti 
ankstesnių kartų nuodėmes – taip elgėsi Bi-
blijoje minimi Nehemijas, Ezdra, Danielius. 

 2 – BENDRA BAŽNYČIŲ MALDA, 
kai skirtingos bažnyčios sujungia jėgas ir 
meldžiasi už savo tautą, griauna priešiškas 
tamsos jėgas. 

3 – BIBLINIS ŠVIETIMAS IR SKLAIDA 
TAUTOJE. Svečias teigė, kad svarbu suvokti 
antisemitines šaknis ir pakeitimo teologijos, 
kuri vis dar atranda vietos bažnyčiose, žalą. 
Ilgus amžius ši teologija gyvavo katalikų ir 
ortodoksų bažnyčiose, su tam tikromis Baž-
nyčios Tėvų nuostatomis perėjo į evangelikų 
bažnyčias ir neretai plačiai įsigali dabartinių 
evangelikų ratuose ir vis daigina antisemti-
nius daigus. Bažnyčios privalo atnešti tiesą 
ir šviesą tikintiesiems. 

4 – KELIONĖS Į IZRAELĮ padeda vis 
daugiau ir geriau suprasti Raštų šalį – pa-
žado žemę. 

5 – TARNYSTĖ VIETINIAMS ŽY-
DAMS. Ieškokime, kuo bažnyčios gali pa-
sitarnauti vietinėms žydų bendruomenėms.

Pastoriams kalbantis buvo užsiminta ir 
apie maldos maršą per Lietuvą, kurį turėtų 
inicijuoti pačios Lietuvos bažnyčios, – jame 
mielai dalyvautų ir mesijiniai žydai. Buvo 
nuspręsta maldos turo idėją aptarti regio-
ninių ekumeninių dvasininkų susitikimų 
metu ir sukurti maldos turo organizacinę 
grupę Lietuvoje. Pastorių susitikimą baigėme 
bendrais pietumis.

Birželio 23 d. vakarą žydų kvietimas 
atgailauti už mūsų tėvų ir senelių nuodėmes 
visus, susirinkusius Laisvųjų krikščionių 
bažnyčioje Šiauliuose, suvienijo ir ekume-
niniam šabo šventimui. Tą penktadienio 
vakarą čia susitiko tikintieji ne tik iš skirtingų 
bažnyčių, bet ir iš skirtingų miestų (Šiaulių, 
Anykščių, Troškūnų, Kuršėnų, Jonavos). 
Šabo simboliu tapo šofarų (instrumentas, 
pagamintas iš rago) pūtimas. Rabinas Andre-
jus Vdovas papasakojo apie šofaro reikšmę 
Senajame Testamente: šofaras simbolizuo-
ja Dievo malonę, kuri parūpina Atpirkėją 
nuodėmės atleisti. Šabo giesmės ir šokiai 
atvėrė žmonių širdis tiek atgailos maldai, 
tiek džiaugsmingam šlovinimui vienybėje 
su broliais ir sesėmis iš skirtingų bažnyčių. 
Švenčiant šabą dalyvavo katalikų kunigas 
Vidas Sajeta, Šiaulių bažnyčios Tiesos žodis 
pastorė Anželika Krikštaponienė, Kuršė-
nų bažnyčios Tiesos žodis pastorius Romas 
Tuominis, Anykščių evangelikų bažnyčios 
vyresnioji Birutė Venteraitienė.

Visą savaitę trukusios mesijinių žydų 
viešnagės metu patyrėme Dievo pilnatvę, 
trykštantį džiugesį, dvasios laisvę, sutai-
kinimą, atleidimą ir brolišką bei seserišką 
malonę – vienybę skirtybėse. Skirtumai 
išnyko, liko viena Dvasia, viena Dievo 
šeima!

Šabo giesmės ir šokiai atvėrė žmonių širdis tiek atgailos maldai, tiek džiaugsmingam 
šlovinimui vienybėje su broliais ir sesėmis iš skirtingų bažnyčių
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Visi žmonės gyvena tam,  
kad pažintų Dievą
Niekur nerasite žmogaus (net jei jis būtų 

necivilizuotas ar laukinis), kuris visiškai 
nieko nenutuoktų apie religiją. Taip yra dėl 
to, kad mes visi buvome sukurti pažinti savo 
Kūrėjo didybę, o pažinę – vertinti ją labiau 
už viską. Mes turime rodyti Jam pagarbią 
baimę, meilę ir didžią pagarbą.

Netikintieji siekia ištrinti bet ką, kas 
siejasi su į sielas įsodintu Dievo jutimu. 
Netikintys žmonės ieško būdų, kuriais 
galėtų ištrinti visą atmintį, įdėtą jiems į 
širdis ir priverčiančią jausti Dievą. Nusigręžę 
nuo netikinčiųjų, mes, turintieji asmeninį 
tikėjimą, privalome atsiminti, kad šis gyveni- 
mas greitai baigsis. Mes privalome gyventi 
mąstydami apie amžinybę.

Amžinasis, nemirtingas gyvenimas 
negali būti randamas niekur kitur – tik 
Dieve. Iš to darome išvadą – pagrindinis 
mūsų gyvenimo rūpestis ir siekis turi būti 
Dievo ieškojimas. Labai nuoširdžiai turime 
ilgėtis Jo ir neieškoti ramybės bei poilsio 
kur kitur – tik Jame.

Tikros ir klaidingos  
religijos skirtumas
Sutariama, kad gyventi be tikėjimo – tai 

gyventi tikrame varge, ne geriau nei lauki- 
niams žvėrims. Būtent todėl nė vienas 
žmogus nenori būti laikomas visiškai ne-
sidominčiu asmeniniu tikėjimu ir Dievo 
pažinimu.

Tačiau tarp regimųjų formų, kurias 
įgauna religija, yra daug skirtumų. Taip 
yra todėl, kad dauguma žmonių iš tiesų 

JONAS KALVINAS

Dievo  ir  savęs  
pažinimas

Jonas Kalvinas žinojo, jog tam, kad kilus Reformacijai iš naujo atrastos 
biblinės tiesos pasklistų po pasaulį, būtina jas pateikti suprantamai 
paprastiems žmonėms.
Tad 1536–1537 m. žiemą, būdamas 29 metų, Kalvinas prancūzų kal-
ba parašė Trumpą krikščioniško tikėjimo santrauką (Brève instruction 
chrétienne). Ši nedidelė knygelė iš tikrųjų yra jo „Krikščioniško tikėji-
mo pagrindų“ (Christianae Religionis Institutio) pirmojo leidimo (1536 
m.) reziumė. (S. Olyott, įžanga)

nėra paveikti Dievo baimės. Ir vis dėlto, 
sąmoningai ar ne, tokie žmonės negali 
išvengti minties apie kokios nors dieviškos 
būtybės egzistavimą. Toji būtybė savo ga-
lia juos pakylėja arba nužemina. Ši mintis 
vis kirba jų galvose. Sukrėsti minties apie 
beribę būtybės galią, žmonės vienokiu ar 
kitokiu būdu ją garbina. Jie taip elgiasi iš 
baimės, kad, pernelyg niekindami galią, 
neišprovokuotų atsakomojo, į juos nukreipto 
veiksmo. Tačiau gyvendami netvarkingai 
ir atmesdami bet kokį sąžiningumą, jie 
akivaizdžiai rodo nesirūpinimą Dievo 
teismu.

Be to, tokie žmonės ne dėl neišma-
tuojamos Dievo didybės, o dėl to, kad jų 
supratimą apie Dievą lemia pasipūtęs, neiš-
mintingas ir neišsamus mąstymas, iš tikrųjų 
nusisuka nuo tikrojo Dievo. Būtent todėl jų 
tikros ir rūpestingos pastangos patarnauti 
Dievui virsta tik laiko gaišimu. Jie garbina 
savo širdžių svajones bei sapnus, o ne am-
žinąjį Dievą.

Lieka tik baimė, kai labiausiai norėtųsi 
pabėgti nuo Dievo teismo, bet, negalint to 
padaryti, ji toliau plečiasi. Jokio dievotumo 
čia nėra. Iš tikrųjų dievotumas pasireiškia 
tyra ir tikrai degančia Dievo – tikro Tėvo –  
meile, kai į Jį žvelgiama kaip į tikrąjį Vieš-
patį, kai priimamas Jo teisumas ir labiau nei 
mirtis neapkenčiamas Jo įžeidimas.

Visi, kuriems būdingas toks užside-
gimas, neskuba pagal savo įgeidžius kurti 
Dievo įvaizdį. Jie iš paties Dievo trokšta gauti 
žinių apie tikrąjį Dievą ir neįsivaizduoja 
Dievo kitokio, nei Jis pats save apreiškia ir 
leidžia save pažinti.

Ką mes privalome žinoti  
apie Dievą
Kadangi Dievo didybė yra aukščiau ir 

toliau nei siekia žmogiškasis suvokimas, 
kuriuo mes negalime jos aprėpti, privalome 
žavėtis tokiu nepasiekiamumu, o ne atidžiai 
žiūrėti į ją, nes dėl neapsakomo jos ryškumo 
galime būti priblokšti.

Dievo kūrinija mums atskleidžia tai, ko 
mes kitaip apie Dievą nesužinotume. Būtent 
todėl privalome ieškoti Dievo, apmąstyti Jo 
darbus, kuriuos Raštas vadina „neregimo-
siomis ypatybėmis“ (Rom 1, 19–20).

Čia kalbame ne apie mūsų protus 
apraizgančias lengvabūdiškas ir tuščias 
spėliones, bet ką mums būtina žinoti dėl 
savo pačių gerovės, ir apie tai, kas mumyse 
įtvirtina tikrą ir tvirtą pamaldumą, t. y. Die-
vo baimės lydimą pasitikėjimą.

Tad, žvelgdami į visatą, mes žiūrime į 
savo Dievo nemirtingumą. Šis nemirtingu-
mas yra visko, kas egzistuoja, pradžia bei 
šaltinis. Mes atidžiai įsižiūrime į Jo galią, 
sukūrusią tokią beribę sistemą ir ją palai-
kančią, į Jo išmintį, padariusią tiek daug 
įvairių kūrinių ir valdančią juos pagal tobulai 
suderintą tvarką. Mes atidžiai įsižiūrime į 
Jo gerumą, dėl kurio visi tie dalykai buvo 
sukurti ir toliau egzistuoja, į Jo teisingumą, 
pasireiškiantį susižavėjimą keliančia gerų 
žmonių apsauga ir blogų – nubaudimu. 
Mes taip pat atidžiai įsižiūrime į Jo gailes-
tingumą, taip švelniai besielgiantį su mūsų 
nuodėmėmis tik tam, kad galėtų pakviesti 
mus susitvarkyti savo gyvenimą.

Iš tikrųjų mes turėtume daug ko pasi-
mokyti apie Dievą ir leisti visatai pamoky-
ti mus. Ji taip ir padarytų, jeigu ne mūsų 
aklumas – šiurkštus nejautrumas tokiai 
ryškiai šviesai. Tačiau mes nusidedame ne 
tik dėl savo aklumo. Mūsų neklusnumas toks 
didelis, kad, apmąstydami Dievo darbus, 
vis tiek juos suvokiame blogai, iškreiptai. 
Neklusnumas apverčia aukštyn kojomis 
visą dangiškąją išmintį, kuri, jei to nebūtų, 
mums labai aiškiai suspindėtų.

Todėl mes turime pažvelgti į Dievo 
Žodį, kuriame Dievas labai gerai mums 
apibūdinamas savo darbais. Žodyje Jo 
darbai vertinami ne pagal mūsų iškreiptą 
suvokimą, bet remiantis amžinosios tiesos 
standartu. Iš Žodžio sužinome, kad mūsų 
Dievas, vienintelis ir amžinasis Dievas, yra 
viso gyvenimo, teisumo, išminties, jėgos, 
gerumo ir gailestingumo šaltinis bei versmė. 
Viskas, kas yra gera, be jokios išimties, kilo 
tik iš Jo. Todėl Jam prideramai turėtų grįžti 
visa šlovė.
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Kiekvienoje žemės ir dangaus srityje visi 
šie dalykai pastebimi labai aiškiai. Tačiau tik 
iš Dievo Žodžio mes iš tiesų suvokiame, koks 
yra mūsų pagrindinis tikslas, į kurį nukreipti 
visi dalykai, kokia jų vertė ir kokią prasmę 
mes turėtume jiems suteikti. Tuomet atidžiai 
save patyrinėjame ir apsvarstome, kaip Vieš-
pats savo gyvenimą, išmintį ir jėgą apreiškia 
mumyse, kaip Jis mūsų atžvilgiu vykdo savo 
teisingumą, malonumą ir gerumą.

Ką mes privalome žinoti  
apie žmogų
Iš pradžių žmogus buvo skurtas pagal 

Dievo atvaizdą ir panašumą, kad galėtų 
žavėtis savo Kūrėju su orumu, taip dosniai 
jam suteiktu Dievo, ir kad galėtų pagerbti 
Jį atitinkama padėka.

Tačiau, pasitikėdamas beribiu prigimties 
nuostabumu ir pamiršęs, iš kur visa tai gavo ir 
kas tai palaiko, žmogus siekė išaukštinti save 
atsiskyręs nuo Viešpaties. Todėl iš žmogaus 
buvo atimtos visos Dievo dovanos, kuriomis 
jis neišmintingai gyrėsi. Tai įvyko dėl to, kad 
žmogus, iš kurio visa buvo atimta ir kuriam 
buvo nuplėšta visa šlovė, galėtų pažinti jį 
dosniai apipylusį dovanomis Dievą, kurio 
jis išdrįso neapkęsti ir Jį niekinti.

Štai kodėl visi mes, kurie savo kilme 
esame Adomo palikuonys ir kuriuose pa-
našumas į Dievą ištrintas, – esame kūnas, 
gimęs iš kūno. Nors Dievas mus sukūrė su 
siela ir kūnu, mes niekuomet nejaučiame 
nieko daugiau, tik kūną. To padarinys – kad 
ir kaip nagrinėtume Dievo kūrinį – žmogų, 
dabar jame nebegalime pamatyti ko nors 
daugiau nei tai, kas Dievo akimis yra ne-
tyra, negarbinga ir pasibjaurėtina. Tai yra 

dėl to, kad apakinta ir begaliniais pakly-
dimais besididžiuojanti žmogaus išmintis 
nusistato prieš Dievo išmintį. Žmogaus 
valia yra pikta ir kupina netyrų prisirišimų, 
todėl žmogus labiau už viską neapkenčia 
Dievo teisingumo. Būtent dėl to žmogus 
apskritai nesugeba nuveikti nieko gero ir 
beatodairiškai linkęs į blogį.

Laisva valia
Dažnai Raštas patvirtina, kad žmogus 

yra nuodėmės vergas. Tai reiškia, jog žmo-
gaus protas yra taip nutolęs nuo Dievo tei-
sumo, kad jis mąsto, trokšta ir imasi tik 
tokių dalykų, kurie blogi, iškrypę, kupini 
nedorybių ir sutepti; nes žmogaus širdis, 
pertekusi nuodėmės nuodais, gali užauginti 
tik nuodėmės vaisius.

Tačiau neturėtume manyti, kad žmogų 
nusidėti verste verčia kokia nors nenugalima 
jėga. Žmogus nusideda visiškai pritardamas 
savo valiai ir tai daro noriai, vedamas polinkių.

Širdies sugedimas reiškia, kad žmogus 
pasižymi labai stipria ir nesibaigiančia nea-
pykanta visam Dievo teisumui. Be to, jis 
atsidavęs kiekvienam blogiui. Todėl sakoma, 
kad žmogus neturi vadinamosios laisvos 
valios, t. y. laisvo gebėjimo pasirinkti tarp 
gėrio ir blogio.

Nuodėmė ir mirtis
Rašte nuodėmė reiškia žmogaus pri-

gimties iškrypimą, kuris yra bet kurios ydos 
šaltinis, nedorus troškimus, gimstančius iš 
tokios prigimties. Nuodėmė taip pat reiškia 
neteisingus ir gėdingus iš tokių troškimų 
kylančius veiksmus: žmogžudystes, vagystes, 
svetimavimus ir kitus.

Todėl mes, jau nuo motinos įsčių bū-
dami nusidėjėliai, gimstame patirti Dievo 
pyktį ir atpildą. Kai subręstame, tik dar 
labiau pelnome Dievo nuosprendį. Galiau-
siai per visą savo gyvenimą mes tik sparčiai 
artėjame prie mirties.

Todėl nėra jokios abejonės, kad Dievo 
teisumui visoks blogis yra atstumiantis. Ko 
tada mes – vargšai, didžiulės nuodėmių 
naštos slegiami ir begalinės nešvarybės ka-
muojami žmonės, – galime tikėtis iš teisėtai 
pasipiktinusio Dievo, jei ne būti sugėdinti?

Mums būtina pažinti šią tiesą, nors 
žmogų ji siaubingai sukrečia ir savo bevil-
tiškumu sutraiško. Kai nuplėšiamas mūsų 
pačių teisumas, atimamas pasitikėjimas savo 
jėgomis, sunaikinama bet kokia viltis kada 
nors turėti gyvenimą, tada mūsų pačių skur-
do, nelaimės ir nešlovės suvokimas moko 
mus parpulti prieš Viešpatį. Pripažindami 
savo nedorybes, bejėgiškumą ir visišką žlu-
gimą, mes išmokstame visą šlovę atiduoti 
Dievui už Jo šventumą, galią ir išgelbėjimą.

Kaip mes atvedami į 
išgelbėjimą ir gyvenimą
Toks savęs pažinimas, jeigu jis iš tikrųjų 

atsiranda mūsų širdyse, parodo, kad esame 
niekas. Tuo mums palengvinamas kelias 
atrasti teisingą Dievo pažinimą. Ir pats 
Dievas, apie kurį kalbame, jau atidarė pir-
mas duris į savo karalystę. Tai Jis padarė, 
kai įveikė dvi baisias epidemijas: apsau-
gos nuo Dievo bausmės jausmą ir netikrą 
pasitikėjimą savimi. Nes tik tuomet mes 
pradedame kelti į dangų savo akis, kurios 
anksčiau žiūrėjo į žemę ir ją tyrinėjo. Ir mes, 
kurie anksčiau rasdavome poilsį savyje, 
imame ilgesingai trokšti Dievo.

Kita vertus, nors mūsų nedorybė ir 
nusipelno visiškai kitokių dalykų, gailes-
tingasis Tėvas neįtikėtinu gerumu savo 
noru atskleidžia save mums, suteptiems ir 
siaubingai priblokštiems. Dievas žino, kad 
tokiomis priemonėmis Jis gelbsti mus iš 
mūsų silpnumo. Jis šaukia mus palikti klyst-
kelius ir grįžti į teisingą kelią, iš mirties –  
į gyvenimą, iš pražūties – į išgelbėjimą, iš 
velnio karalystės – į Dievo karalystę.

Visiems, kuriems Viešpačiui patiko iš 
naujo suteikti amžinojo gyvenimo paveldėtojų 
teises, Jis kaip pirmą žingsnį iš anksto nustatė 
sielvartauti dėl sąžinės graužimo, sukniubti 
nuo savo nuodėmių svorio ir pradėti gyventi 
Dievo baimėje. Todėl iš pradžių Jis nurodo 
Įstatymą, kuris sukelia mumyse šią būseną 
[II sk.: Viešpaties įstatymas].

www.reformacijai500.lt
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

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

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

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

11 val.
IG NA LI NO JE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15  sekmadieniais 

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

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

11 val.
KU PIŠ KY JE – Krantinės g. 10-12 sekma die niais 15 val.
RO KIŠKY JE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 650 

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

dieniais 10 val.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
ŠIAU LIUO SE – Polifonijos salė (Aušros al. 15)  sek madieniais 11 val.
KUR ŠĖ NUO SE – Daugėlių g. 83 sek ma dieniais 11 val.
N.AK ME NĖJE – Nepriklausomybės g. 20 sekmadieniais 11 val.
RAD VI LI ŠKY JE – Laisvės alėja 8  sekmadieniais 11 val.
TAU RA GĖ JE – Vytauto g. 83-300 (viešbutis  „Tauragė“, 3 a.) 

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

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė. 

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

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

32          Paskutinis puslapis

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

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

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

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


