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Toje apylinkėje laukuose buvo 
piemenys, kurie, budėdami naktį, 
saugojo savo bandą. Staiga jiems 
pasirodė Viešpaties angelas, ir juos 
apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai 
išsigando, bet angelas jiems tarė: 
„Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį 
džiaugsmą, kuris bus visai tautai. 
Šiandien Dovydo mieste jums gimė 
Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. 
Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, 
suvystytą ir paguldytą ėdžiose“ 
(Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus 
8–12 eilutės).

Šis keliais sakiniais papasakotas 
įvykis iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip 
pasaka – graži kalėdinė legenda.  

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Jums  gimė  
Gelbėtojas

Nukelta į 4 p.

JURGITA KUČINSKIENĖ

Anapus  Kalėdų  
slenksčio

Kviečiu šiandien pakeliauti laiku ar netgi 
už jo ribų. Įsikibkite, kelionė prasideda!

Nusikelkime atgal į praeitį daugiau nei 2000 metų. 
Tvartelis: gyvulėliai, šienas, duslus kvapas, jauna žydė 
moteris su savo vyru ir ką tik gimęs kūdikis, suvysty-
tas vystyklais ir paguldytas ėdžiose. Lauke – nustebę, 
ką ten nustebę – apstulbę piemenys! Jie ką tik atbėgo 
į Betliejų iš laukų, kur pamainomis sergėjo bandą.  
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Daugeliui Lietuvos žmonių ji tikriausiai girdėta. Tačiau pažvelgus 
į ją atidžiau, kyla klausimų. Kokį vaizdą pamatė piemenys? Ką 
reiškė angelo žodžiai tiems piemenims? Kaip atrodo Viešpaties 
šlovė, ir kodėl piemenys išsigando jos apšviesti? (Įdomu, ar mus 
tai taip pat išgąsdintų?) Kaip jie turėjo suprasti žodžius „Viešpats –  
Kristus“, ir kodėl žinia apie Jo gimimą buvo didelis džiaugsmas 
visai tautai? Kas turėta omeny, kai angelas pasakė: „Jums gimė 
Gelbėtojas“? Nuo ko juos reikėjo gelbėti, ir ar jie laukė gelbėtojo? 
(Ar ir mums reikalingas gelbėtojas?)

Kaip rasti atsakymus į šiuos klausimus?
Pradėkime nuo to, ką pamatė piemenys. Visų pirma tenka 

prisiminti, kad piemenys ganė Izraelio žemėje, mums neįprastame 
gamtovaizdyje – pietų krašto dykvietėje, kur augo avims tinkama žolė 
ir tikrai nebuvo sniego. Nesiūlau bandyti įsivaizduoti angelo, kurį 
jie pamatė, nes tai amžina dvasia, Kūrėjo pasiuntinys. Jis tikresnis 
už mus supantį laikiną regimą pasaulį. Todėl bandymai įsivaizduoti 
angelą, remiantis matytais paveikslais ar filmais, tik klaidins.

Kodėl piemenis išgąsdino juos apšvietusi Viešpaties šlovė? 
Šventajame Rašte skaitome, jog Kūrėjo šlovė yra puiki. Psalmės 
autorius rašė: Viešpatie, mėgstu Tavo namų buveinę, vietą, kur 
Tavo garbė gyvena (Psalmių knygos 26 skyriaus 8 eilutė). Tačiau 
Viešpaties šlovė apšviečia žmonių širdis. Jos apšviesti pamatome 
tikrąją savo padėtį ir suprantame, kad esame nusikaltę Kūrėjui. 
Tai gąsdina žmones visais laikais.

Kodėl žinia apie gimusį Gelbėtoją turėjo atnešti džiaugsmą visai 
tautai? Jeigu skaitytume Senajame Testamente užrašytą Izraelio 
tautos istoriją, pamatytume, jog Kūrėjas daugelį kartų gelbėjo juos, 
tam tikslui išsirinkdamas konkrečius žmones. Iš Egipto vergys-
tės izraelitus išvedė Mozė, į Pažado žemę vedė Jozuė. Vėliau, kai 
Izraelio tauta jau gyveno Pažadėtoje žemėje, žmonės pradėdavo 
garbinti kitų tautų dievus, ir juos pavergdavo aplinkinės tautos. 
Tuomet jie šaukdavosi savo protėvių Dievo, o Jis pakeldavo lyderius, 
kurie suburdavo žmones kovai ir, Dievo padedami, išgelbėdavo 
tautą iš priespaudos. Tie lyderiai buvo įvairūs žmonės: kunigai, 
pranašai, teisėjai ar karaliai. Kiekvieną iš jų vadino pateptuoju 
(hebrajiškai – mesiju, o graikiškai – kristumi), nes Dievas jiems 
suteikdavo savo Dvasios.

Tuo metu, kai angelas pasirodė piemenims, Izraelis buvo 
pavergtas Romos imperijos. Romėnai spaudė izraelitus, primetė 
jiems savo kultūrą, piktino juos savo stabmeldyste. Daugelis tautos 
žmonių meldė Dievo pagalbos ir visa tauta laukė gelbėtojo. Tų laikų 
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Šventojo Rašto mokytojai vis aiškiau suvokė (ir to mokė tautą), jog 
visi buvusieji Izraelio gelbėtojai yra pranašiškos nuorodos į didįjį 
Dievo siųstą Gelbėtoją – Mesiją – Kristų. Jis išlaisvins Izraelį iš 
priespaudos ir valdys visą pasaulį.

Galbūt anais tolimais laikais Romos okupuotame Izraelyje, ro-
mėnų priespaudoje gyvenantiems izraelitams tai galėjo būti džiugi 
žinia, bet ar tokia pati džiugi ir mums šiandien? Ar mums šiandien 
angelo atnešta žinia gali suteikti džiaugsmą? Nuo ko mus reikėtų 
gelbėti, ir ar mes patys nesame pajėgūs išspręsti iškylančių problemų?

Atsakyti į šiuos klausimus mums padės kitas Naujajame Testa-
mente užrašytas pasakojimas apie Jėzaus Kristaus atėjimą į pasaulį.

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo 
susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo 
nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir 
nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai 
jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas 
ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo 
žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagim-
dys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš 
jos nuodėmių“ (Evangelijos pagal Matą 1 skyriaus 18–21 eilutės).

Daugelis juokiasi iš žinios apie prasidėjimą iš Šventosios Dva-
sios, nors šiais laikais tai visiškai nebeturėtų stebinti, nes Kūrėjas 
tikrai gali padaryti tai, ką šiandien daro žmonės, – įsodinti į moters 
įsčias žmogaus gemalą.

Marijos sužadėtinis Juozapas buvo visiškai sutrikęs. Jis žinojo, 
kaip prasideda vaikai, todėl jo sužadėtinei pastojus ne nuo jo, jos 
gailėdamas nusprendė tyliai ją atleisti, nes tų laikų Izraelyje už 
paleistuvystę buvo užmušama akmenimis.

Tačiau tikrasis Gelbėtojas negalėjo ateiti kitokiu keliu. Jam 
buvo privalu prasidėti iš Šventosios Dvasios, kad galėtų išgelbėti 
žmones iš jų nuodėmių.

Pasirodo, gimęs Gelbėtojas išgelbės savo tautą ne iš romėnų 
priespaudos, bet iš jos nuodėmių. Ar mus reikia gelbėti iš mūsų 
nuodėmių? Tikrai taip. Su tuo įmanoma nesutikti tik visiškai 
nesuvokiant savo padėties. Esame linkę labai paviršutiniškai žiū-
rėti į nuodėmę: jeigu nevagiu ir nežudau, tai jau ir nenusidedu. 
Žmones, kurie pamynė visuomenės priimtą bendro gyvenimo 
tvarką, yra paskendę įvairiose priklausomybėse, galėtume vadinti 

Jums  gimė  
Gelbėtojas

Atkelta iš 1 p.

Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius

Nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų pats savo 
jėgomis gyventi ir nenusidėti.

„
“
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nusidėjėliais, bet normalius piliečius – tikrai ne. Šiais laikais net 
santuokinė neištikimybė, gyvenimas kartu ne santuokoje, įvairiau-
sios variacijos šeimos tematika nebelaikomos nuodėme, o ką jau 
kalbėti apie iš dalies teisingos informacijos skleidimą, apkalbas, 
gandus bei šmeižtus. Tačiau jeigu sudarytume net labai išsamų 
nuodėmių sąrašą, pradedant geismais, netyromis mintimis bei 
bjauriais žodžiais, o baigiant įvairiausiu žeminimu, smurtu ir žu-
dymu, vis tiek neišsemtume tos duobės, kuri vadinama nuodėme, 
ir nesuvoktume nuodo, kuriuo užnuodyti visi žmonės, be išimties.

Labai blankiai nuodėmę galėtume palyginti su vėžio liga. 
Vienu atveju ši liga atvirai ir ilgai kankina žmogų. Apgailėtina jo 
būklė visiems matoma. Kitais atvejais žmogus atrodo visai sveikas, 
ir jeigu jam bandysi pasakyti, kad jis serga jau ketvirtos stadijos 
vėžiu, greičiausiai nepatikės, ypač jei koks nors kitas „diagnosti-
kas“ jam sakys, kad viskas tvarkoje. Kiek daug žmonių šiandien 
sako – mums nereikia gelbėtojo, ir visiškai nesupranta, kad jeigu 
būtų įmanoma patiems išsivaduoti iš nuodėmės valdžios, Kūrėjas 
niekada nebūtų siuntęs į mūsų pasaulį Jėzaus Kristaus. Tas pats 
nuodas, kuris akivaizdžiai griauna vienų žmonių gyvenimus, 
įstumia žmones į pačius bjauriausius poelgius, kituose glūdi giliai 
pasislėpęs ir tampa matomas tik tuomet, kai juos apšviečia Kūrėjo 
šviesa. Nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų pats savo jėgomis 
gyventi ir nenusidėti.

Tačiau, kas čia blogo – nedidelės nuodėmėlės? Sugrįžkime 
prie pavyzdžio apie vėžį. Gal truputį paskauda galvą, šioks toks 
silpnumas... Tačiau žmogus nesupranta, kokia baisi, gyvenimą 
naikinanti liga slypi po tais menkais simptomais.

Šventasis Raštas nuodėmę mums pristato kaip augalą, kaip 
medį, kuris gali išleisti įvairiausių ūglių – tiek labai bjaurių, tiek 
dailiai atrodančių, bet esminė jo savybė yra ta, kad jis užnuodija 
žmogaus sielą ir padaro žmogų tikro gyvenimo priešu, vaikščio-
jančiu numirėliu.

Skaitome apaštalų žodžius, kad nuodėmė mus padarė Kūrėjo 
priešais. Mes galime atvirai maištauti arba atrodyti net labiausiai 
religingi, bet atstumti Jo ištiestą gelbstinčią ranką, bandydami savo, 
atrodytų, gerais darbais užsitarnauti Jo palankumą.

Nuodėmė mus visus padarė tokiais parazitais, kuriuos reikėtų 
naikinti kaip didžiausią užkratą. Mūsų nebausti visiškai neteisin-
ga. Išgelbėti iš šios beviltiškos padėties gali tik nuodėmės nuodo 
nepažeistas žmogus. Tik Jam įmanoma atsistoti kaltųjų vietoje 
ir savo noru prisiimti jų kaltę bei atlikti jų bausmę. Būtent toks 
Gelbėtojas gimė tą naktį Dovydo mieste. Jis savo noru tapo Dievo 
pasiųsta auka, naikinančia pasaulio nuodėmę.

Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaity-
damas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį. 
Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų 
per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ 
Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, 
kad mes Jame taptume Dievo teisumu (Apaštalo Pauliaus Antrojo 
laiško korintiečiams 5 skyriaus 19–21 eilutės).
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Būtent toks Gelbėtojas gimė tą naktį Dovydo 
mieste. Jis savo noru tapo Dievo pasiųsta auka, 
naikinančia pasaulio nuodėmę.

„
“

Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi (Mato 
3,17).

Šiais žodžiais Dievas tarsi mums byloja: „Per Jį jums dova-
noju visą savo malonę, meilę ir palaiminimą, viską, kas yra 
mano galioje. Aš jums siūlau ne Mozę ar kitą pranašą, ne 
auksą ar sidabrą, ne brangias žemiškas ar dangiškas dova-
nas, bet savo Sūnų. Savo paties širdį, tikrą ir amžiną malo-
nės ir gėrio šaltinį, kurio joks angelas ar kitas kūrinys nei 
žemėje, nei danguje negali išmatuoti. Jis bus mano malo-
nės ir meilės ženklas, užstatas už jūsų nuodėmes ir baimes. 
Jis gimimo teise yra tikrasis paveldėtojas ir kūrinijos Vieš-
pats, todėl Jame jūs tapsite mano vaikais ir paveldėtojais 
visko, kas Jo galioje.“ Prieš suteikdamas šias privilegijas ir 
paveldą, Jis išpirko mus kančia ir mirtimi, tapdamas mūsų 
kunigu ir vyskupu, kad mes būtume Jo išrinkti vaikai ir visų 
JO teikiamų dovanų paveldėtojai. Ką daugiau Jis galėjo 
mums duoti ar padaryti dėl mūsų ir kokių didesnių dalykų 
žmogiška širdis galėtų trokšti?

Iš pamokslo apie Šventąjį krikštą, Išminčių šventė, 1544. WA 
52/157

Parengta iš knygos Martynas Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“, 
2017, išleido Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija

MARTYNAS LIUTERIS

Jums  atidaviau  visą  
savo  malonę
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Į miestelį juos atvijo nekasdienis įvykis: juos 
nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa ir angelas 
perdavė jiems žinią iš dangaus – nuorodą, 
kurią reikėjo patikrinti! Dieve, tu prakalbai 
jiems tiesiai per angelus! Kas gi tokio svar-
baus vyko tą ramią naktį Izraelyje amžių 
gūdumoje? Ką angelai pranešė piemenims, 
kad šie bėgo ieškoti naujagimio? Kodėl net 
žmonijos istorija tame taške lūžta ir net lai-
kas imamas skaičiuoti IKI ir PO šio įvykio? 

„Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net 
angelai“, – sako apaštalas Petras (1 Pt 1, 12). 
Pažvelgti ir suvokti visa tai, kas suplanuota 
ir paruošta žmonėms. Nes tai – stulbinama! 
Viešpaties angelas su gausia dangaus karei-
vija įspūdingai atneša žmonijai skirtą žinią, 
gerąją naujieną: „Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – 
Kristus“ (Lk 2, 11). Ir štai piemenys, vos 
atsitokėję nuo įspūdžio, žvelgia į ėdžiose 
paguldytą kūdikį – žmonių Gelbėtoją. Jo 
motina klauso piemenų pasakojimo – ji 
žino, kad tai nepaprastas kūdikis. Ji žino, nes 
angelas ir jai kalbėjo: „Štai tu pradėsi įsčiose 
ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis 
bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. 
<...> Jis valdys Jokūbo namus per amžius, 
ir Jo karalystei nebus galo“ (Lk 1, 31–33). 
Angelas kalbėjo ir Juozapui, Marijos vyrui: 
„Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pa-
gimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, 
nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių“ 
(Mt 1, 20–21).   

Ir štai vidury nakties dangaus angelai 
gieda: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje 
ramybė Jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 
14). Taip gimsta Dievo Sūnus! Naujasis 
Testamentas prasideda šia nuostabia istorija. 
Ji aprašyta visose keturiose evangelijose. 

Vis dėlto ši istorija prasideda ne čia... Pa-
galvokite, juk jei į jūsų duris pasibelstų jus 
mylintis žmogus, bendrystė prasidėtų ne 
tada, kai jūs tas duris atidarysite. Ji prasi-
dėjo dar tuomet, kai buvo sumanyta ateiti 
ir jus aplankyti. Sakyčiau, net dar anksčiau: 
ne tik nuo sprendimo jus aplankyti, o nuo 
pirmosios pažinties akimirkos su tuo, kuris 
dabar stovi ir beldžia į jūsų duris. 

Jėzaus gimimas man panašus į akimirką 
visatoje, kai amžinybė įsirėmina laike ir Vi-
sur Esantysis nusprendžia priimti žmogaus 
pavidalą, įsikūnyti. Taigi, Amžinasis atve-
ria laiko duris, o už jų mes turime Kalėdų 
priešistorę! 

Kaip mes jau žinome, Dievo Sūnus 
neatsiranda Kalėdų naktį! Jis buvo visada. 
Vienas Dievo, kurio vardas Aš Esu, Trejybės 
asmuo šią lūžio naktį gimsta žmogumi. Sū-
nus ateina vykdyti Tėvo valios: „Štai ateinu, 
kaip knygos ritinyje apie mane parašyta, 
vykdyti Tavo, o Dieve, valios!“ (Hbr 10, 7). 
Vėliau Jėzus kalba žmonėms: „Tokia mano 
Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų 
ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 6, 
40). „Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose 

rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija 
apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, 
kad turėtumėte gyvenimą“ (Jn 5, 39–40). 
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas 
nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. 
Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano 
Tėvą“ (Jn 14, 6–7). Jėzus sako: pažiūrėkite į 
mane, ką Aš darau, ką sakau, kaip jus myliu, 
ir jūs suprasite Dievą, kurį garbinate, kurio 
bijote, kuris nematomas. Jis – toks pat kaip 
Aš. Nes „Aš ir Tėvas esame viena“ (Jn 10, 
30).  Apaštalas Paulius vėliau rašys tikintie-
siems Kolosuose: „Jis yra neregimojo Dievo 
atvaizdas. Visa sukurta per Jį ir Jam, Jis yra 
pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi <...>. Nes 

Tėvui patiko Jame apgyvendinti visą pilnatvę 
ir per Jį visa sutaikinti su savimi, darant Jo 
kryžiaus krauju taiką“ (Kol 1, 15–17. 19–20). 

Jėzus apreiškia mums Dievą tokį, koks 
Jis yra: štai, sako, Aš pasirodžiau jums. Ir 
ne tik pasirodžiau, „Aš – gerasis ganytojas. 
Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“ (Jn 
10, 11). Ir mes žinome, kad Jis ne tik taip 
kalbėjo, bet, patvirtindamas visa, kas buvo 
pasakyta, taip ir padarė: atidavė savo gyvybę, 
kad mes turėtume gyvenimą – amžinąjį 
gyvenimą.     

Tai matydami, galime drąsiai daryti 
išvadą, kad Dievui mes esame tikrai brangūs 
ir kad esame tikrai įklimpę į kažką baisaus, 
iš ko išgelbėti gali tik Dievo Sūnaus mirtis 
ant kryžiaus. 

Laiške romiečiams cituojamos Do-
vydo psalmės (Ps 14 ir 53) apie žmonijos 
padėtį: „Nėra teisaus, nėra nė vieno. Nėra 
išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi 
nuklydo, visi nuėjo vėjais; nėra kas darytų 
gera, nėra nė vieno!“ (Rom 3, 10–12). Jei 
esame sąžiningi kaip apaštalas Paulius, 
savyje atpažįstame tą nesutramdomą ir mus 
valdančią prigimtinę nuodėmę: „Aš esu 
kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion 
[...], gero trokšti sugebu, o padaryti – ne“ 
(Rom 7, 14–20). Dievo žodis – Biblija – at-
skleidžia mūsų padėtį ir Dievo sumanymus. 
Ten randame visus atsakymus į gyvenimo 
prasmės klausimus. Ir apie mus kankinan-
čią nuodėmę mes skaitome: „Todėl, kaip 
per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, 
o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasi-
skverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo“ 
(Rom 5, 12). Per nuodėmę įėjo mirtis! Tai –  
ne juokas, ne lengvas pasilinksminimas, 
ne žaidimas, kurį pradėjęs galiu bet kada 
baigti! Nuodėmės problema tokia rimta, 
kad jos sprendimas yra tik vienas – Dievo 
Sūnaus auka. 

Anapus  Kalėdų  
slenksčio

Atkelta iš 1 p.

Raseinių evangelinės bažnyčios pastorė 
Jurgita Kučinskienė

Jėzus kalba žmonėms: 
„Tokia mano Tėvo valia, 
kad kiekvienas, kuris 
regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų 
amžinąjį gyvenimą“  
(Jn 6, 40).

„

“

Dievo žodis – Biblija – 
atskleidžia mūsų padėtį ir 
Dievo sumanymus. 

„
“
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Tačiau, kad ir koks didingas ir lemtingas 
buvo Jėzaus atėjimas į Žemę tą stulbinančią 
Kalėdų naktį, Dievo planas išgelbėti nusi-
dėjusius mylimus žmones prasidėjo kur kas 
anksčiau. O, teisingiau sakant, visada buvo 
Dievo numatytas. Nuo pat pradžių. Nuo 
„pradžių“, kaip tik tą pradžią mes galime 
(arba negalime) suvokti. Netgi tada, kai 
dar nieko nebuvo sukurta, Dievas, mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, palaimi-
no mus Kristuje „mus išrinkdamas Jame 
prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi 
ir nekalti meile Jo akivaizdoje“ (Ef 1, 4)! 
Mūsų išgelbėjimas Kristuje numatytas 
prieš pasaulio sukūrimą! Šita žinia turėtų 

padėti mums visiškai pasitikėti tobulu ir 
geranorišku, visa žinančiu ir visa galinčiu, 
teisingu ir mylinčiu Dievu. O meilė reiškia 
laisvą valią – laisvę rinktis. Leidžia klysti ir 
už tas klaidas atsakyti.   

Kai Dievas sukūrė žmogų pagal savo 
atvaizdą ir pavidalą, apžvelgęs visa, ką buvo 
sukūręs, Jis įvertino: „Iš tikrųjų matė, kad tai 
buvo labai gerai“ (Pr 1, 31). Dievas nesuklydo 
sukurdamas žmogų! Tai buvo netgi labai 
gerai! Meilė patiria išbandymus. Žmogaus 
meilė Dievui to išbandymo neišlaikė. Bet 
ne Dievo meilė žmogui! „O Dievo meilė 
pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė 
į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gy-
ventume per Jį“ (1 Jn 4, 9). „Tėvas atsiuntė 
Sūnų, pasaulio Gelbėtoją. Kas išpažįsta, jog 
Jėzus yra Dievo Sūnus, Dievas tame ir tas 
Dieve pasilieka“ (1 Jn 4, 14–15). Dievas rodo 
žmonėms, kokia yra Trejybė, pagal kurios 
pavyzdį sukurtas žmogus. Rodo, kokia mei-
le, kokiu nuolankiu ir pagarbiu tarpusavio 
santykiu jie palaiko vienas kitą: „Tu esi mano 
mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi“ (Mk 1, 
11). Dievas apreiškiamas Jėzuje: „Jis, Dievo 
šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaiz-
das, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats 

nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės 
dešinėje aukštybėse“ (Hbr 1, 3).

Anuomet – tvartelis, kūdikis, piemenys. 
Dievo paprastumas – stulbinantis. Ir dar 
išminčiai, pagarbinantys gimusįjį Karalių. 
Visa tai tik parodo Dievo širdį ir tikslą – ne-
paisant jokių kliūčių, pasiekti mylimuosius. 

Šiandien – kalėdinė giesmė „Marija, 
ar žinai“ (Mary, Did You Know), puikiai 
iliustruojanti šio kalėdinio epizodo didybę 
ir anapusiškumą:

Marija, ar žinai – Tavo kūdikis eis ežero 
paviršium...
...Tas, kuris tau gimė, išgelbės mus visus.
Ar žinai, tavo kūdikis – apsuptas angelų.
Kai bučiuoji savo sūnų, bučiuoji Dievą tu.
Marija, ar žinai – Tavo kūdikis – dangaus 
ir žemės Viešpats.
Marija, ar žinai – Tavo kūdikis atneš pa-
sauliui šviesą.
Ar žinai – tavo kūdikis atvėrė dangų mums!
Šis miegantis vaikelis – didis „Aš Esu“.

(Muz. ir ž. M. Lowry, B. Greene,  
vertė E. Kaminskienė)  

Mūsų išgelbėjimas 
Kristuje numatytas prieš 
pasaulio sukūrimą! Šita 
žinia turėtų padėti mums 
visiškai pasitikėti tobulu ir 
geranorišku, visa žinančiu 
ir visa galinčiu, teisingu ir 
mylinčiu Dievu.

„

“
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Šįmet į RELF 2019 vykome keturi  
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos 
atstovai: pastoriai Giedrius Ažukas, Alvy-
das Stankevičius, Gintautas Gruzdys bei 
Vilniaus evangelinės bažnyčios pamoksli-
ninkas Gintautas Miežonis. Tai jau trečiasis 
forumas Kijeve, kuriuose dalyvauja Lietuvos 
evangelinių bažnyčių bendrijos atstovai. 

Forumo tikslas – pasitelkiant  mokymą 
ir lavinimą, raginti krikščionis formuoti 

GINTAUTAS GRUZDYS 

IX   Rytų  Europos  
lyderių  forumas  

Kijeve

vientisą biblinę pasaulėžiūrą, skleidžiant 
Dievo karalystės principus įvairiose mūsų 
gyvenimo srityse – politikoje, ekonomikoje, 
kultūroje, žiniasklaidoje; ugdyti tarnautojų 
profesionalumą, juos vienyti, aprūpinant 
ir statant jungiančius tiltus tarp atskirų 
tarnautojų, tarnavimų ir pan.                                               

Forumo programą sudaro keturios pa-
grindinės dalys. Po 1,5–2 val. trukdavusios 
plenarinės sesijos, prasidėdavusios 9 val. ir 

19 val. – tai atitiktų mūsų bažnyčių susirin-
kimus su šlovinimu ir pamokslu. Po rytinės 
plenarinės sesijos ir kavos pertraukėlės iki 
pietų klausydavome pranešimų ir dalyvau-
davome diskusijose pasirinktose sekcijose, 
kurias galėjome rinktis pagal temas: Apolo-
getika, Socialinis darbas, Menas ir kultūra, 
Žiniasklaida, Evangelizacija, Misijos ir baž-
nyčių kūrimas, Universitetas, Tarnavimas 
šeimoms, Tarnavimas jaunimui, Lyderystė 
bažnyčioje, Bažnyčia ir pilietinė visuomenė. 
Mes, Lietuvos atstovai, visi pasirinkome tą 
pačią temą – Bažnyčia ir pilietinė visuome-
nė. Po pietų, iki vakarinio tarnavimo dar 
buvo galima dalyvauti seminaruose, pasi-
rinkus vieną ar kelias dominančias temas 
iš kelių dešimčių. Ne mažiau svarbi buvo ir 
neoficialioji forumo dalis – bendri pietūs, 
vakarienės, kavos pertraukėlės, kurių metu 
užmezgėme bendrystės ryšius su Forumo 
dalyviais, dvasininkais bei tarnautojais iš 
kitų šalių, dalinomės savo patirtimi. 

Dalyvavimas RELF 2019 forume parodė, 
kad mūsų Bendrija keliauja panašiu keliu 
kaip ir kitos Rytų Europos šalių bažnyčios. 
Ekumeniškumo ir bendrystės dvasia tarp 
skirtingų evangelinių bažnyčių dėl bendro 
tikslo – tai stebėjome ir Kijeve. Forumas vyko 
Kijevo sekmininkų bažnyčios „Filadelfija“ 
pastate, tačiau dalyviai bei pranešėjai buvo 
ne vien sekmininkai, bet ir iš kitų evangeli-
nių denominacijų – evangelikų reformatų, 
baptistų ir pan. Prie šios bažnyčios veikia 
teologijos seminarija, ruošianti įvairių sri-
čių magistrus. Šios seminarijos dėstytojai ir 
profesoriai Forumo metu taip pat vedė daug 
seminarų.  Forume kalbėjo pranešėjai iš skir-
tingų šalių – Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, 
Uzbekistano, JAV, Vokietijos, Pietų Korėjos. 

Trys iš mūsų, lietuvių, Kijeve buvome 
pirmą kartą, todėl norėjome pamatyti ir 
žymiausias Ukrainos sostinės vietas. Tad 
laisvalaikiu aplankėme Pečorų Lauros sta-
čiatikių vienuolyno kompleksą, Didžiuosius 
auksinius Kijevo vartus, Maidano aikštę ir kt. 

2019 m. lapkričio 6–9 d. Kijeve, Ukrainoje, vyko Rytų Europos lyderių 
forumas (RELF). Šis jau nuo 2011 m. organizuojamas renginys yra kito-
se šalyse vykstančių Europos lyderių forumo dalis ir gera alternatyva 
tiems, kurie gerai nemoka anglų kalbos. Kijeve vykstančiame forume 
vyrauja slaviškos kalbos – rusų, ukrainiečių, baltarusių. 

Lietuvos delegacija Kijeve

Rytų Europos lyderių forume dalyvavo Vilniaus evangelinės bažnyčios 
pamokslininkas Gintautas Miežonis, Kėdainių krikščionių bažnyčios pastorius 
Alvy das Stankevičius, Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius 
Ažukas ir Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius Gintautas Gruzdys
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Š. m. lapkričio 14 d. Švenčionių savival-
dybės viešojoje bibliotekoje vyko renginys, 
skirtas XVI a. vykusios Reformacijos įtakai, 
kurią ji padarė Europai ir Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštystei, priminti.

Bibliotekos renginių vedėjai pristačius 
svečius, sveikinimo žodį Švenčionių gy-
ventojams ir susirinkusiems svečiams tarė 
Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios 
pastorius bei Lietuvos evangelikų reformatų 
bažnyčios paskirtasis evangelikų karių LR 
kariuomenėje karo kapelionas Giedrius 
Ažukas. Švenčionėlių krikščionių evan-
gelikų bažnyčios vyresnysis, psichologijos 
mokslų magistras Aleksandras Anikinas 
po perskaitytos pirmos psalmės iš Šventojo 
Rašto, atliko evangelikų dainų autorės ir 
kompozitorės Daivos Palionienės giesmę 
„Aš – kaip žalias medis“.

O Europoje ir LDK vykusią Reformaciją 
labai išsamiai, įdomiai ir vis įterpdamas 
vaizdingus pasakojimus iš Martyno Liu-
terio, Jano Huso, Jono Kalvino, Abraomo 
Kulviečio, Mikalojaus Radvilos Juodojo ir 
kt. gyvenimų, pristatė Vytauto Didžiojo uni-

Reformacija  sudomino 
Švenčionis

versiteto Švietimo akademijos profesorius, 
istorikas dr. Deimantas Karvelis.

Švenčionių bibliotekoje susirinkusi 
publika išgirdo apie Šventojo Rašto kelią 
į skirtingas tautas jų gimtąja kalba. Refor-
matoriai evangelikai daug prisidėjo ir prie 
lietuviško rašto, abėcėlės kūrimo, parašė 
pirmąsias knygas lietuvių kalba. Nedaug 
kas žino, kad pirmosios lietuviškos knygos 
autorius Martynas Mažvydas, poemos 
„Metai“ autorius Kristijonas Donelaitis, 

raštijos LDK pradininkas Abraomas Kul-
vietis ir Lietuvos ekonomikos bei kultūros 
puoselėtojai didikai Radvilos buvo pro-
testantai, puoselėję Reformacijos idėjas 
Lietuvoje. „Didingas protestantų indėlis 
visose Europos tautose, kurios priėmė pro-
testantų evangelikų tikėjimą, buvo ir išlieka 
akivaizdus, net ir žvelgiant į šiandieninius 
atlyginimus… Ar nenorėtų bibliotekininkai 
Lietuvoje gauti švedišką atlyginimą? – 
intriguojančiai klausė profesorius. – Bet 
Lietuva pasirinko kitą kelią...“ – kalbėjo 
D. Karvelis.

Žmonės uždavė profesoriui daug įvairių 
klausimų – ir apie vienuolystę, celibatą, ir 
apie bažnyčios bei valstybės santykį ir val-
dymą, ir apie sakramentus bei šeimą. Visi 
sulaukė pagarbių, o kartais ir nuotaikingų 
atsakymų. Reformacija tęsiasi ir, anot D. 
Karvelio, visi atsakymai yra „Knygų Kny-
goje“ – Šventajame Rašte, kurį šiandien visi 
galime skaityti savo gimtąja kalba.

Švenčionių bibliotekos darbuotojai 
bei klausytojai nuoširdžiai dėkojo už labai 
įdomų vakarą, o mes, organizatoriai evan-
gelikai, nuoširdžiai dėkojame Švenčionių 
savivaldybės viešosios bibliotekos vado-
vams ir darbuotojams už šiltą priėmimą bei 
nuoširdų bendravimą, o gerb. profesoriui 
Deimantui Karveliui – už turiningą Refor-
macijos pristatymą.

Švenčionėlių krikščionių evangelikų 
bažnyčios informacija

Istorikas Deimantas Karvelis

Krikščioniškos 
muzikos  

festivalis   „Sielos“

Lapkričio 16 d. Šakiuose vyko jau XVIII šiuolaikinės  
krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS. Krikščioniška 
muzika skambėjo net 3 erdvėse: Šakių kultūros centre (kon-
certinė muzika), Evangelikų liuteronų bažnyčioje (akustinė 
muzika) ir „Varpo“ mokykloje (šlovinimo giesmės). Šventėje 
dalyvavo daugiau nei 30 skirtingų kolektyvų, o jos programą 
džiugia nata baigė kviestiniai svečiai iš Jungtinės Karalystės –  
grupė !Audacious.
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2019 m. rugsėjo 28 d. Kaune įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių 
bendrijos Sinodas – pastorių ir vyresniųjų susirinkimas. Šio Sinodo pir-
mininke buvo išrinkta Rima Bocisienė, sekretore – Dalia Janušaitienė. 
Susirinkime dalyvavo 25 Sinodo nariai ir svečias Gintautas Miežonis.

Atidarydamas Sinodą, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendri-
jos vadovas, Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius 
Lukošius pasidalijo įžvalgomis iš Šventojo Rašto (pgl. Mt 5, 25) 
ir perskaitė Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Ganytojo 
etikos kodeksą. Prieš prasidedant posėdžiui Sinodo nariai ir svečiai 
dalyvavo Viešpaties Vakarienėje. 

Sinodo nariai išklausė informaciją apie Lietuvos evangelinių 
bažnyčių bendrijos medijų veiklą, kurią pristatė Dalia Janušaitienė 
ir Žaneta Martingale, svarstė Vilniaus bažnyčios pastoriaus Dariaus 
Širvio pristatytą klausimą apie naują Biblijos leidimą, kuris jau 
rengiamas. Taip pat buvo svarstyta galimybė perkelti Vienybės 
šventę į  birželio mėn. 26–28 d. Išklausius visų pasisakiusiųjų, 
nuspręsta Vienybės šventę 2020 metais rengti birželio 26–28 d.

Įvyko  Lietuvos  
evangelinių  bažnyčių  

bendrijos  Sinodas 

 Šių metų rugsėjo 23 d. Utenos evan-
gelinėje bažnyčioje buvo minima Lietuvos 
žydų genocido aukų atminimo diena. Pa-
minėjimo metu buvo skaitomi aukų vardai. 
Kiekvienas dalyvis gavo po lapą, kuriame 
buvo surašyta po 50 nužudytųjų vardų. 
Masinės žydų žudynės vykdytos 1941 m. 
Utenos pakraštyje, Skaistašilyje, kur buvo 
sušaudyta apie 8 000 Utenos krašto žydų. 
Tarp sušaudytųjų buvo ir vaikų, ir senelių. 
Atminimo vakaro vedančioji, sesuo Aldona, 
pakvietė visus dalyvius atgailos maldai už 
mūsų protėvių padarytą skriaudą žydams, 
kurie tuo metu taip pat buvo ir Lietuvos 
piliečiai.

Paminėta  
Lietuvos  žydų  

genocido  aukų  
atminimo  diena

Pastoriai Romas Tuominis ir Mindaugas Palionis pristatė so-
cialines tarnystes Šiaulių regione: Kuršėnuose (VšĮ „Eterna Vita“) 
ne vienus metus veikia reabilitacijos centras vyrams, atidarytas 
centras moterims su vaikais, bendruomeniniai šeimos namai, 
kur teikiamos psichologo, teisinės paslaugos ir pan. Kuršėnuose 
veikia vienas vaikų dienos centras, bet, raginant savivaldybei, 
planuojama atidaryti dar vieną. Vaikų dienos centrai taip pat 
veikia Akmenėje, Panevėžyje, Kėdainiuose. Mindaugas Palionis 
ir Darius Venslovas pristatė kelis naujus projektus. 

Numatoma kitą Sinodą rengti 2020 m. vasario 8 d. Vilniuje.

Lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos 
Seime vykusioje spaudos konferencijo-
je, kurią organizavo Seimo narė V.  Alek- 
naitė-Abramikienė, dalyvavo ir Vilniaus 
krikščionių gimnazijos direktorius Valdas 
Statulevičius bei krikščioniškos radijo stoties 
XFM bendradarbis, evangelikas Arnoldas 
Matijošius. Spaudos konferencijos tema – 
„Ar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 
taps antrąja prokuratūra?“ Kaip pastebėjo 
šios spaudos konferencijos iniciatorė V.  
Aleknaitė-Abramikienė, kai kurios naujojo 
Lygių galimybių įstatymo pataisos yra ydin-
gos dviem požiūriais: bandoma panaikinti 
išlygas, kurios iki šiol gynė  konstitucines as-
menų, šeimos teises, žmogaus teisę į religijos 
laisvę, ir siekiama išplėsti Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos galias.

Seimo  spaudos  konferencijoje  
dalyvavo  ir  Vilniaus  krikščionių  

gimnazijos  direktorius
Vilniaus krikščionių gimnazijos di-

rektorius Valdas Statulevičius, išsamiai 
pristatęs mokyklą, kuriai vadovauja, iš-
sakė susirūpinimą, kad priėmus naująjį 
Lygių galimybių įstatymą būtų suvaržyta 
tikėjimo bei sąžinės laisvė ir būtų sudary-
tos prielaidos Lygių galimybių tarnybos 
sprendimais koreguoti vertybinę aplinką 
švietimo įstaigose.   

XFM bendradarbis, Žurnalistų są-
jungos narys Arnoldas Matijošius išsakė 
nuogąstavimus, kad išplėtus Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybos galias būtų 
ribojama žodžio laisvė, religinių mažumų 
žiniasklaidos laisvė.

Melskime ir tikėkimės, kad naujasis 
Lygių galimybių įstatymas su antikonstitu-
cinėmis pataisomis  nebus priimtas.

Prieš prasidedant posėdžiui Sinodo nariai ir svečiai dalyvavo 
Viešpaties Vakarienėje
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Lapkričio 22–23 d. Vilniuje, Siemens arenoje vyko jau 10-oji 
Pasaulinė lyderystės konferencija Lietuvoje.  

Konferenciją vedė PLK atstovas Lietuvai pastorius Saulius 
Karosas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir TV laidų bei renginių 
vedėja Aurelija Žakaitienė. Šiais metais dalyviai girdėjo K. Grošelio, 
B. Šervudo, Dž.  Dorsėjaus, T. Henrio ir kitų pranešimus, pastorių 
Saulių Karosą kalbino V. Mitrofanovas ir R. Šapauskas, pasisakė 
K. Skausminas, savo patirtimi dalijosi R. ir J. Gaiduk.

Jubiliejinė  Pasaulinė  
lyderystės konferencija 

2019 m. gruodžio 7 d., eidamas 79 me-
tus, mirė evangelistas iš Vokietijos Rein-
hardas Bonnke, savo gyvenimą skyręs tar-
navimui Afrikoje. Bonnke‘s kampanijos 
suburdavo didžiules minias, dėl to jis buvo 
vadinamas „Afrikos Billy Graham‘u“.

Anot jo įkurtos organizacijos „Kristus vi-
soms tautoms“ (Christ for All Nations, CfaN), 
per visą Bonnke‘s tarnavimą nuo 1967 m.  
iki išėjimo į pensiją 2017 m. Kristų pažino 
daugiau negu 79 mln. žmonių. Sekmininkų 
evangelistas pamokslavo galingą žinią apie 
keičiančią Kristaus jėgą, kurią lydėdavo iš-
gydymai ir stebuklai. „Tie, kurie jį pažinojo 
asmeniškai, matė šio tarno sąžiningumą, 
nuoširdų gerumą ir begalinę meilę Viešpa-
čiui, – rašė evangelistas Danielis Kolenda, 
kuriam Bonnke 2017 m. perdavė organizacijos 
„Kristus visoms tautos“ vadovo pareigas. – 
Jo tarnystę įkvėpė ir palaikė karštas maldos 
gyvenimas, gilus Dievo žodžio supratimas ir 
nenutrūkstama bendrystė su Šventąja Dvasia.“

Evangeliško žurnalo „Christianity To-
day“ duomenimis, didžiausias Bonnke‘s 
renginys vyko Lagose, Nigerijoje. Į jį pasi-
klausyti evangelisto pamokslo susirinko apie 
1, 6 mln. žmonių. Istorikai tvirtina, kad dar 
nė vienas evangelistas iš Vakarų nėra pra-
leidęs tiek daug laiko Užsachario Afrikoje.

Po Bonnke‘s mirties daugybė Afrikos 
krikščionių išreiškė užuojautą Twitteryje teig-
dami: „Afrika niekada jūsų nepamirš.“ Nigeri-
jos vyriausybė pranešė, kad šalies prezidentas 
Muhammadu Buhari, kuris yra musulmonas, 

Mirė  evangelistas  
Reinhardas  Bonnke

„drauge su krikščionimis gedi dėl garsaus 
evangelisto 79 metų Reinhardo Bonnke‘s 
mirties“, ir jo išėjimą apibūdino kaip didelę 
netektį Nigerijai, Afrikai ir visam pasauliui.

Kenijos politikė Esther Passari rašė: 
„Melstis kitomis kalbomis pradėjau per 
Reinhardo Bonnke‘s tarnavimą 1988 m. 
Jis išsirinko mane iš minios ir meldėsi, kad 
Dievas mane panaudotų. Reiškiu užuojautą 
jo artimiesiems ir bendruomenei. Ilsėkis 
ramybėje, Dievo žmogau.“

Nepaisant įspūdingų rezultatų, Bonnke‘s 
tarnystė vertinama prieštaringai – apie tai 
„Christianity Today“ rašė 2001 m.: „Tuo 
metu, kai vieni vadina jį dvasios milžinu, kiti 
abejoja jo žadamais stebuklais ir patepimu. 
Kritikai tvirtina, kad Afrikos krikščionybei 
mažiausiai reikia pamokslininkų, kurie nu-
kreipia dėmesį į dvasiškai negilius įvykius, ir 
kad afrikiečiams būtina mokinystės kokybė, 
o ne minių kiekybė. Visgi paprasti afrikiečiai 
žavisi evangelistu. Pats Bonnke taip pat yra 
sudėtinga ir prieštaringai vertinama asme-

nybė. Nors jo kampanijoms dažnai būdingi 
efektai, evangelistas yra rūpestingas ganyto-
jas, nuoširdus ir neveidmainiškas asmuo. Ir 
ant scenos, ir gyvenime jis siekia paprasto 
tikslo – laimėti Afriką Kristui.“

Karaliaučiuje 1940 m. gimęs pastoriaus 
sūnus Reinhardas Bonnke pašaukimą tar-
nauti Afrikai pajuto dar vaikystėje. Vėliau 
baigęs Velso seminariją jis buvo ordinuotas 
Vokietijos sekmininkų bažnyčios dvasininku. 
Pradžioje jis vadovavo bendruomenei Šiaurės 
Vokietijoje, o vėliau tapo misionieriumi ne-
didelėje Lesoto valstybėje Pietų Afrikoje. Ten 
tarnaujant Šventoji Dvasia regėjime parodė 
jam „Jėzaus krauju nuplautą Afrikos žemyną“ 
ir paskatino pradėti masines evangelizacijas. 
1974 m. Bonnke įkūrė organizaciją „Kristus 
visoms tautoms“.

Pasak leidinio „Christianity Today“, per 
pastaruosius kelerius metus ši organizacija 
surengė kelias kampanijas JAV, kur Bonn-
ke buvo geriau žinomas sekmininkams ir 
charizmatams, o ne evangelikams apskritai. 
Nors Bonnke ilgus metus draugavo su tokiais 
pamokslininkais kaip Kennethas Copelandas ir 
Benny Hinnas, jis vengė „Tikėjimo  žodžio“ te-
ologijos ir skaidriai tvarkė finansinius reikalus.

2013 m. Bonnke sakė: „Kai kurie žmonės 
mane vadina gydančiuoju evangelistu, bet 
man tai nepatinka. Aš esu išganymo evange-
listas, kuris meldžiasi už ligonius. Kad ir kur 
mes vyktume, 95 proc. susirinkimo sudaro 
aiškus Evangelijos skelbimas.“

Bonnke parašė daugiau negu 40 knygų, 
o 2009 m. išėjusioje biografijoje „Gyvenimas 
ugnyje“ („Living a Life of Fire“) teigė: „Aš 
vis dar pamokslauju tik vieną pamokslą – 
paprastus Evangelijos pradmenis.“

Bonnke mirė namuose, apsuptas artimųjų. 
Jo liūdi žmona, trys vaikai ir aštuoni anūkai.

https://www.christianitytoday.com

Konferencijos metu vyko muzikos grupės „Iš arčiau“, Manto Jan-
kavičiaus, Vilniaus šv. Jonų bažnyčios GOSPEL choro, choreografės, 
šokėjos Lauros Geraščenko, aktoriaus Tomo Šečkaus pasirodymai.



Nr. 474,  2019 m.  gruodis10          Jauniems

Kalėdos nėra tik viena 
diena kalendoriuje, 
tai – žmogaus būsena, 
kai kiekvienas tikintis 
supranta, jog jei ne Dievas 
ir Jo siųstasis Kristus, 
tai šiandien nebūtų nei 
vilties, nei šviesos, nei 
šventės. 

„

“

Šiandien Kalėdos – tai nuostabi šven-
tė, kurios metu vienas kitam dovanojame 
dovanas. Prisimename ir lankome seniai 
pamirštus giminaičius. Jei esame labai gerai 
nusiteikę, padovanojame jiems kokį maž-
možį, taip tarytum patvirtindami lyg kokiu 
spaudu, kad jie yra mums brangūs. Kalėdos 
šiandien – tai džiaugsmo šventė. Išėjęs į 
miestą tamsiais vakarais džiaugiesi gražiai 
papuoštomis parduotuvių vitrinomis – jos 
šiek tiek praskaidrina niūrią nuotaiką. Tai 
nėra smerktina, tiesiog verslas nori parodyti, 
kaip gražu, kaip šilta, nors realybėje viskas 
gali būti priešingai... Žmogus gali pulti į 
neviltį, nes negalės taip gražiai pasipuošti 
eglės, o juo labiau po ja padėti tokių didelių 
dovanų. Šiame kontekste aš suprantu – Ka-
lėdos turėtų būti kitokios. Aiškiai suvokiu, 
kad man yra reikalingos Kalėdos. Bet ką 
man jos reiškia?

Man Kalėdos – tai prisiminimas apie 
Kristaus gimimą. Juk iš esmės tai ir švenčia-
me. Nors šiandien prakartėlės nebėra tokios 
populiarios ir Jėzaus gimimo istoriją dažnai 
nustelbia įvairios istorijos apie susitaikymą, 
gerumą ar pan. Vis dėl to dauguma žmo-
nių Kalėdas vis dar suvokia kaip Kristaus 
gimimo šventę. Rašytojas Ph. Yancey savo 
knygoje „Jėzus, kurio niekada nepažinojau“ 
rašo: „<...> tai padeda suvokti Kalėdas ir 
tikrai yra mano tikėjimo kertinis akmuo. 
Kaip krikščionis aš tikiu, kad mes gyve-
name gretutiniuose pasauliuose. Vienas –  

EDUARDAS GABALAS

Kodėl  man 
reikalingos Kalėdos?

tai kalvos, ežerai ir tvarteliai, politikai ir 
piemenys, prižiūrintys naktį savo bandas. 
Kitas – angelai ir piktosios jėgos, ir kažkur –  
tai, kas vadinama dangumi ir pragaru. Vieną 
tamsią ir šaltą naktį tarp kauburėtų Bet- 
liejaus kalvų šie du pasauliai suėjo kartu, 
dramatiškai susirinko viename taške. Die-
vas, kuriame nėra nei prieš, nei po, įžengė į 
laiką ir erdvę. Dievas, kuris nepažįsta jokių 
ribų, tapdamas kūdikiu priėmė sukrečian-
čius suvaržymus, grėsmingus mirtingumo 
apribojimus.“ 

Taip, man Kalėdos – tai nuostabus Die-
vo veikimas šioje žemėje. Ir tai nėra tik viena 
diena kalendoriuje, tai – žmogaus būsena, 
kai kiekvienas tikintis supranta, jog jei ne 
Dievas ir Jo siųstasis Kristus, tai šiandien 
nebūtų nei vilties, nei šviesos, nei šventės. 
Pati gruodžio 25-oji niekuo neišsiskirianti 
diena kalendoriuje, ją įprasmina Kristus. 
Taip Jis gimė, kad užaugtų, tarnautų ir paau-
kotų save už mano, tavo ir visų kitų žmonių 
nuodėmes. Kaip tobula ir Dievui priimtina 
auka. Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 
18 eilutėje užrašyti Jėzaus žodžiai: Aš pats 
ją [gyvybę] atiduodu. Jėzus, gyvendamas 
tobuloje vienybėje su Dievu, nusprendė, kad 
geriau kentės Jis, o ne tie, kuriuos Jis myli, 
t. y. mes. Toje pačioje evangelijoje Jonas 
sako: Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog 

atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą (Jn 3, 16).

Kalėdos – tai meilės istorija, primenan-
ti, kad mus mylintis Dievas tiesia mums 
gelbstinčią ranką ir dovanoja savo Sūnų, 
kad mes galėtume tapti Jo namiškiais. Jis 
nori, kad mes su Juo susitaikytume. Jis 
nori, kad mes gyventume darnoje ir ra-
mybėje. Manau, kad dėl to daug Kalėdų 
laikotarpiu pasakojamų istorijų kalba apie 
susitaikymą, tik žmonės dažniausiai akcen-

tuoja susitaikymą vienam su kitu. Net tie, 
kurie netiki, negali pabėgti nuo tikrosios 
žinios – Dievo meilės apreiškimo žinios, 
tikrosios Kalėdų žinios. 

Kalėdos man – labai brangi šventė. 
Žinoma, man patinka gauti dovanų. Patin-
ka ir pačiam dovanoti. Tai graži tradicija. 
Tik liūdna, kad dažnai žmonės nesuvokia 
pačios didžiausios mums dovanotos do-
vanos – atleidimo ir sutaikymo dovanos. 
Kristus yra visa: Jis atleidžia mums mūsų 
nuodėmes ir atstato mūsų santykius su 
Tėvu. Mes galime susigrąžinti tai, ką bu-
vome praradę. Atstatytas santykis su Dievu 
pripildo mūsų gyvenimą spalvų ir tam, kad 
pasijaustume gerai, mums jau nebereikia 
išpuoštų vitrinų – mes jaučiamės gerai, nes 
turime ryšį su Dievu. O tai leidžia mums 

Jėzus, gyvendamas 
tobuloje vienybėje su 
Dievu, nusprendė, kad 
geriau kentės Jis, o ne tie, 
kuriuos Jis myli, t. y. mes.

„

“
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Dovanos, žibanti eglutė ir gardus mais-
tas ne vienam primena Kalėdas. Vis dėlto 
mes, krikščionys, žvelgiame į šį laikotarpį 
kiek kitaip. Prisimename, kad Kalėdų pras-
mė – mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus 
Kristaus tapimas žmogumi, kad atpirktų 
žmoniją savo gyvybės kaina. Tai didelė ir 
nuostabi vilties žinia. Tai žinia apie tai, kaip 
Dievas atstato santykius. Ši žinia sujungia 
krikščionis ir apskritai suburia šeimas – 
daugelis Kalėdas praleidžia su artimaisiais. 
Kartais tai net vienintelė proga metuose 
pamatyti vienas kitą, mat kasdieniai rūpes-
čiai sėkmingai valdo ne tik mūsų darbo, bet 
ir laisvo laiko grafiką. Stinga laiko sustoti 
ir atsigręžti į savo artimą ne prie šventi-
nio stalo. Nors bet kada galime susiskam-
binti, mums trūksta išklausymo. Trūksta 
laiko ramiai pasėdėti ir išgerti arbatos –  
juk nuolat skubame.

Vis dėlto bendrystė – nepaprastai bran-
gi. Būdamas žemėje Kristus meldė savo 
Dangiškąjį Tėvą: kad jie būtų viena, kaip mes 
esame viena: „Aš juose ir Tu manyje“ (Jn 17, 
22–23). Dažnai skubame patarnauti bažny-
čioje, prisidedame prie savanoriškų veiklų, ir 
tai – puiku, esame uolios širdies krikščionys! 
Aleliuja! Bet štai tavo artimas jau keletą 
savaičių negirdėjo malonaus žodžio... arba 
neatsirado nė vieno, kas pasimelstų už jo 
išsakytą poreikį. Juk dažnai pastebime ar 
girdime kito poreikius, tačiau ištikimai nešti 
artimojo naštą – tikras iššūkis. 

EMILIJA ZAKAREVIČIŪTĖ

Atsigręžkime 
Tačiau Viešpats įsako išspręsti visus nesu-

tarimus, prieš ateinant į Jo artumą (Mt 5, 24). 
Kaip keista: juk Dievas nori, kad melstumės. 
Kartais užtenka kelių išblaškančių minčių, ir 
mes pamirštame išvis planavę eiti pas Tėvą, 
tad kodėl prieš maldą Jis nukreipia mus pas 
artimą? Jėzus išsako tai kaip įsakymą: Palik 
savo atnašą prie aukuro, eik pirmiau susitai-
kinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo 
dovaną. Dievas nori, kad Jo vaikai draugautų. 
Jis nori matyti brolius ir seseris bendradar-
biaujančius, dirbančius dėl Jo Karalystės. Jis 
nemėgsta vaidų, pykčių bei veidmainysčių –  
visa tai Jis vadina kūno darbais. Todėl ir sės-
dami prie šventinio stalo ar susirinkdami 
bažnyčioje Kalėdų rytą ateikime į Viešpaties 
artumą, susitaikę vienas su kitu.

Ilgėkimės tų pokalbių, kurie nuolat pri-
verčia juoktis ir šypsotis, nors temos galbūt 
ir kartojasi... Trokškime bendros maldos prie 
stalo – juk Kristus pažadėjo: „Kur du ar trys 
susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų“ (Mt 
18, 20). Būkime kartu. Atsigręžkime į esančius 
šalia. Viešpats laimina, dovanodamas šeimą, 
bažnyčią, artimą. Laikas, kuris niekada nesugrįš, 
lai būna išnaudotas išmintingai. Tai, ką pasakysi 
artimui, gali pakeisti jo gyvenimą – galbūt 
šiandien jam reikia vos vieno tavo žodelio!

 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo 
širdimi, visa savo siela ir visu savo protu.“ Tai 
pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis –  
panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save 
patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas 
Įstatymas ir pranašai“ (Mt 22, 37–40).

pažinti tą nuostabią šviesą ir patiems būti 
šviesa: Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmano-
ma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir 
niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet 
stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas 
yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa 
žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų 
gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris 
danguje (Mt 5, 14–16).

Šviesa – tai mūsų geri darbai, kuriuos 
darome, nes pažįstame visuomet gera da-
rantį Viešpatį. Jei nesi pratęs daryti gera ar 
būti geras, Kalėdos yra puiki proga paban-
dyti ir pradėti būti kitokiu. Jei turi draugų, 
kuriuos per rūpesčius apleidai ir lioveisi 
su jais bendrauti, galbūt pats laikas jiems 
parašyti, juos aplankyti, jei esi pakankamai 
drąsus – gal net iškepsi keksiukų ir taip juos 
nudžiuginsi. Daug tikrai nekainuos, bet 

meilė ir šiluma, kurią padovanosi, ištirpdys 
sušalusią širdį. Jokiu būdu negalvok, kad 
darai didvyrišką poelgį – prisimink Kristų, 
kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasi-
glemžęs savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė 
save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. 
Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, 
tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus 
mirties (Fil 2, 6–8). 

Na, ir norėčiau palikti jus su malda. Yra 
užrašyta viena labai graži Pranciškaus Asy-
žiečio, gyvenusio XII a., malda: „Viešpatie, 
padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu 
ir leisk man nešti meilę ten, kur siaučia 
neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; 
vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur 
kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja 
klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; 
džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur 
užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, 
kad aš trokščiau paguosti kitus, o ne pats 
būti guodžiamas; kad trokščiau suprasti 
kitus, o ne pats būti suprastas; mylėti kitus, 
o ne pats būti mylimas, nes kas duoda – 
gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas 
miršta, tas gimsta gyventi amžinai. Amen.“

Kalėdos – tai meilės 
istorija, primenanti, kad 
mus mylintis Dievas tiesia 
mums gelbstinčią ranką ir 
dovanoja savo Sūnų, kad 
mes galėtume tapti Jo 
namiškiais. 

„

“



Nr. 474,  2019 m.  gruodis12          Šeima

Kai man buvo dvylika, aš nenoromis 
keliavau į vieną gimtadienio šventę. Karena 
buvo dvejais metais už mane jaunesnė ir 
aš jos gerai nepažinojau, bet mažyčiame 
miestelyje, kuriame gyvenau, švenčių buvo 
labai mažai, o čia dar buvo ir galimybė pa-
smaguriauti torto, kas reiškė cukrų, kurio 
mūsų namuose taip pat buvo nedaug.

Susėdome aplink virtuvinį stalą. Mūsų 
buvo šeši. Kai sudainavome gimtadienio 
dainą, aš lėtai valgiau savo tortą, leisdama 
glajui tirpti burnoje. Karena pradėjo pakuoti 
savo gimtadienio dovanas. Lioviausi valgiusi 
tortą. Mano akimis žiūrint, tos dovanos buvo 
gan prabangios: žaisliniai arkliukai, lėlių 
namelis... Tokių žaislų mes neturėjome. Aš 
nepavydėjau – tai buvo kitiems žmonėms, ne 
mums skirti daiktai. Bet aš sėdėjau suimta 
baisios baimės. Galiausiai atėjo ir mano 
dovanos eilė. Tai buvo penkiasdešimt centų 
kainavusi knyga popieriniu viršeliu, kurią 
buvau gavusi iš Knygų mylėtojų klubo. Ta 

LESLIE LEYLAND FIELDS 

Šiam  metų  laikui  atėjus:  ką  
dovanoti,  kai  nieko  neturi

knyga apie arklį buvo skirta man. Deja, mano 
šeima neturėjo pinigų dovanai, o aš neturėjau 
nieko kito, ką galėčiau padovanoti. Karenos 
šeima nebuvo turtinga, bet jiems priklausė 
vietinė parduotuvė. Aš žinojau, jog tai apgai-
lėtina dovana, beveik įžeidimas, bet turėjau 
dar vieną dovanėlę – vieną dolerį. Tik tiek 
tuo metu turėjau – vieną gležną, sulamdytą 
dolerio banknotą, ir aš niekaip negalėjau 
gauti daugiau. Aš įdėjau tą dolerį į knygos 
vidurį, įpakavau visą savo turtą į laikraštį ir 
surišau kaspinu, kurį buvau kažkur radusi. 
Visa tai ir atnešiau į šventę.

Karena abejingai laikė knygą, ją pervertė, 
o pastebėjusi dolerio banknotą paviršutiniš-
kai tarė: „Ačiū, Lesle.“ Viskas tuo ir baigėsi. 
Jaučiau, kaip gėdos karštis užlieja mano 
veidą. Tai buvo pati prasčiausia dovana ant 
dovanomis nukrauto stalo, kaip ir kitose gim-
tadienio šventėse, kuriose aš dalyvaudavau. 
Dovanas aš dovanojau ne iš dosnumo, bet 
jausdama baimę ir gėdą. 

Ką daryti, jei dovanų dovanojimo 
metui atėjus, gali duoti labai nedaug?

Kas, jei tuo metu esi nuliūdęs, nes gedi 
po mylimo žmogaus mirties?

Kas, jei šiais metais dovanoms pirkti 
gali skirti tik labai nedidelę sumą?

O kas, jei tu netrykšti džiaugsmu šį 
tamsų ir šaltą žiemos mėnesį?

O jei šiais metais tu visai nepuoši namų 
Kalėdoms?

Kas tuomet, jei tave šiek tiek piktina 
tūkstantis dalykų, kuriuos turi padaryti 
per šias Kalėdas visiems kitiems žmonėms?

Kas tada, jei kai kurias dovanas dovanoji 
ne iš meilės, bet iš pareigos ir norėdamas 
išvengti gėdos?

Tada tu toks, kaip ir visi kiti. 
O jei tu esi kitoje pusėje – jei esi Kalėdų 

nykštukas ar dievota fėja, – šis straipsnis 
skirtas ir tau, nes šiuo metų laiku mums 
VISIEMS reikia šių kelių dalykų. Juos visus 
mes galime padovanoti Kalėdų laikotarpiu.

Dovanok tiesą
Vakar vakare, paskambinusi brangi 

draugė paklausė, kaip aš laikausi. „Ganėtinai 
bjauriai“,  – atsakiau jai ir papasakojau kodėl. 
Papasakojau apie prastą savo miegą, apie lietų 
ir tamsą, knygą, paauglius ir šį metų laiką. 
Turėjau visa tai išsakyti. Apsimetinėjimas 
kainuoja per brangiai. Ji išklausė mane ir su 
manimi kalbėjosi. Aš nebebuvau vieniša. 

Aš neraginu jūsų verkti ant kiekvie-
no sutiktojo peties. Neraginu murkdytis 
savigailoje. Bet leiskite sau artimiausiems 
draugams pasakyti tiesą apie patiriamus 
sunkumus. Pema Chodron rašo: „Kaip man 
pasisekė, jog mano širdis pabudo kitiems 
ir jų kančiai!“ Te pasitikėjimo vertos širdys 
nubunda. Tiesa visomis  formomis yra do-
vana. Draugystė be jos neišgyvens. 

Dovanokite pasakojimus
Nesvarbu, kiek metų būtų jūsų vaikams, 

pasakokite jiems apie jų vaikystę. Te jie 
pamilsta tą mažą ir jauną nepažįstamąjį, 
t. y. jaunesnįjį save, te jie mato jūsų meilę 
jam. Papasakokite, kaip jūs patys augote, 
pasakokite apie savo Kalėdas, mokyklą, pri-
siminkite linksmus nutikimus, kurie kaskart 
priverčia jus juoktis. Be šeimos istorijų mes 
esame tremtiniai dabartyje, išmesti į negy-
venamą salą be jokio konteksto, be istorijos. 
Netgi liūdnuose pasakojimuose mes galime 

Artėja Kalėdos, bet jūsų nuotaika visai ne kalėdinė? O gal tiesiog mąs-
tote, ką prasmingo galėtumėte padovanoti savo namiškiams ar drau-
gams? Tuomet šis straipsnis skirtas Jums. Bet pirmiausia pradėkime 
nuo pasakojimo.



Nr. 474,  2019 m.  gruodis

ryti? Ir kartais, užuot išsprendę konfliktą, 
jį tik pagiliname... 

Kodėl mes taip elgiamės? Kodėl mums 
taip sunku spręsti konfliktus?

Kodėl žengiame  
žingsnį atgal?
Atsakymą puikiai žinome: viskas tik 

dėl mūsų bjauraus, savanaudiško išdidumo. 
Mes jokiu būdu nenorime savęs „pastatyti“ 
į nesaugią padėtį ir būti pažeidžiami, ne-
norime nusižeminti ir prarasti derybinės 
pozicijos. Mes negalime pripažinti, kokie 
kvaili ir savanaudžiai esame. Nes jeigu kartą 
tai pripažinsime, vėliau negalėsime to išsi-
žadėti. Tad mes mieliau laikysime santykius 
įtemptus, negu paminsime savo išdidumą, 
net jei dėl to mūsų šeima, draugai ar baž-
nyčia patirs žalą.  

Jokūbas nori, kad į visa tai žvelgtume 
labai rimtai ir suprastume, jog už viską rei-
kės atsiskaityti. Nerimstančias užgaidas 
jis vadina draugyste su pasauliu ir dvasine 
paleistuvyste ir sako, kad tai paverčia mus 
Dievo priešais (Jok 4, 4). Kai leidžiame, 
kad šios aistros valdytų mūsų elgesį, mes 
elgiamės kaip Dievo priešai. O Jėzaus pa-
lyginimas apie negailestingą tarną (žr. Mt 
18, 21–35) skamba labai rimtai. 

Vienintelis kelias į taiką
Jūs negalite vesti derybų ar eiti į kom-

promisus su išdidumu; jums tiesiog reikia 
jį nugalėti. Ir tai yra  viena didžiausių kovų, 
kurioje mums tenka dalyvauti. 

Dvasingumas          13

Jūs negalite vesti derybų 
ar eiti į kompromisus su 
išdidumu; jums tiesiog 
reikia jį nugalėti. Ir tai yra  
viena didžiausių kovų, 
kurioje mums tenka 
dalyvauti. 

„

“

rasti grožį ir paguodą. Perduokite tai. Kai 
praeitį supa vien tik tyla, mes klaidžiojame, 
esame lyg benamiai, ieškantys, kur galėtume 
prisiglausti ir kam galėtume priklausyti. 
Perduodami savo vaikams paveldą, jūs 
suteikiate jiems namus. 

Dosniai dalinkite kilnius 
žodžius
Nesvarbu, kiek pinigų turite savo banko 

sąskaitoje, nesvarbu, ar gyvenate namelyje ant 
ratų, ar rūmuose  kalnuose, jūs turite kai ką 
neįkainojamo – galią ir gebėjimą įsakyti netgi 
mirusiesiems atgyti. Yra žodžiai, kurių mes 
laukiame visą gyvenimą. Galbūt jūs pats nesate 
tų žodžių girdėjęs... Neverskite kitų žmonių 
laukti, kaip kad laukėte jūs. Pasakykite jiems:

Aš tave myliu.
Tu esi nuostabus.
Tu esi toks puikus tėtis!
Tu esi nepaprastas sūnus!
Aš atsiprašau.
Tu esi pats rūpestingiausias žmogus, 

kurį pažįstu.
Tu esi toks gražus / graži – tiek vidumi, 

tiek išore.
Aš taip tavimi didžiuojuosi.
Aš tau atleidžiu. Ar tu atleisi man?
Aš visada esu, kad tau padėčiau.
Kai mes tai kalbame, tai atspindi pirmą-

sias Kalėdas – mes perduodame žmonėms 
Jėzaus prisilietimą.

O štai ir ketvirtas dalykas, galbūt net 
svarbiausias:

Dovanokite  priežastį vilčiai, 
kurią turite jūs, ypač, jei ta 
viltis yra Jėzus
Viliuosi, kad tai jums ir padovanojau, 

draugai. Aš stengiausi kalbėti tiesą, pasa-
kojau savo gyvenimo tiesas, pasakojau apie 
sunkumus, o dar svarbiau – siekiau perduoti 
Dievo tiesą. Stengiausi papasakoti tai, kas 
padėtų mums visiems rasti namus ir kal-
bėti kilnius žodžius, leisti jums pasijusti 
išklausytiems, pastebėtiems ir mylimiems. 

Ir, kad ir kaip tai neįtikėtina, jūs, mano 
draugai, man padarėte tą patį. Dėkoju jums 
iš savo skylėtos, bet dėkingos širdies. 

Gal ką nors praleidau? Ką dar mes ga-
lime duoti, nors esame vargšai dvasia ir 
neturime daug pinigų?

Iš www.leslieleylandfields.com 
vertė Lina Kerbelytė

Nedaug dalykų išsunkia mūsų džiaugs-
mą labiau nei emociškai sekinantys bei 
mintis sujaukiantys konfliktiški santykiai. 
Ir nedaug dalykų taip kenkia ir atneša į gy-
venimą tiek sumaišties ir destrukcijos, kaip 
konfliktai. Bet daugelio jų galima išvengti.

Žinoma, ne visada pavyksta konfliktų 
išvengti. Kai kurie nesutarimai kyla dėl klau-
simų, kurie yra tokie svarbūs tiesai, teisumui 
ir teisingumui, kad sąžiningumas reikalauja, 
jog mes laikytumės savo įsitikinimų, net jei 
tai ir griauna santykius. Jėzus leido suprasti, 
kad kai kuriems iš mūsų Jo sugrįžimas su-
kels skausmą dėl mums svarbių asmeninių 
santykių: Nemanykite, jog Aš atėjau atnešti 
žemėn ramybės. Atėjau atnešti ne ramybės, 
o kalavijo. Atėjau sukiršinti „sūnaus prieš 
tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš 
anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais“ 
(Mt 10, 34–36).

Vis dėlto didžioji dauguma konfliktų 
mūsų gyvenime nėra teisiškai reglamen-
tuojami. Jie pasireiškia per savanaudiškus 
dalykus, kurie nėra nei antro, nei trečio ar 
dar kažkurio ypatingos svarbos laipsnio. Ir 
yra tik vienas kelias viską išspręsti taikiai. 

Nerimstančios užgaidos 
Jokūbas savo laiške klausia: Iš kur tarp 

jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų 
užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? 
(Jok 4, 1). Dievas žino, kad mums reikia 
tai išgirsti. Bet tai nėra kažkas naujo, ko 
mes nežinojome. Nors dažnai mintyse tai 
pripažįstame, bet mums sunku prisipažinti 
kitų akivaizdoje.

Kaip dažnai po konflikto, jau būdami 
vieni, suvokiame, kad neteisingai elgėmės 
ar negražiai kalbėjome su žmogumi? Kiek 
kartų po konflikto įsivaizdavome, kaip 
viskas galėjo pakrypti, jei būtume kalbė-
ję malonius, meilės kupinus žodžius, ir 
repetavome, kaip atleidžiame, priimame 
atleidimą ar susitaikome? Ir kiek kartų, 
kai turime realią progą, staiga pasidaro 
taip sunku pripažinti savo nuodėmę, kad 
randame daugybę pasiteisinimų to neda-

JON BLOOM

Kaip  išspręsti  
konfliktus?

Nukelta į 14 p.
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Išdidumas yra mūsų vidinis priešas, 
kuris kalba mums tarsi būtų mūsų drau-
gas. Jo balsas skamba labai panašiai kaip 
savisauga, apsauga ar paskatinimas, bet 
dažnai mes nematome, kad jis naikina tiek 
mus, tiek aplink mus esančius. Jis sukyla ir 
ima piktintis tarsi kaltinantis prokuroras, 
kai kito asmens išdidumas mus sužeidžia, 
bet kai mūsų išdidumas žeidžia kitus, jis 
išradingai sumažina mūsų kaltę, pateisina ir 
atleidžia mus nuo kaltės ar pridengia mūsų 
netinkamą elgesį. Mus labai lengva įtikinti, 
kad mūsų išdidumas nori mus išgelbėti, 
kai iš tiesų jis tarsi mūsų vidinis „Judas“, 
bučiuojantis mus išdavystės bučiniu. 

Mes privalome, naudojant seną terminą, 
numarinti jį – pasiųsti išdidumą mirčiai. 
Ir yra tik vienas kelias tai padaryti: turime 
nusižeminti.

Pažadas nuolankiesiems
Turime nepaisyti išdidumo patarimų ir 

priimti Dievo mums duotas instrukcijas, o 
Viešpats ragina: „Nusižeminkite!“ (1 Pt 5, 
6), nes nusižeminę bus išaukštinti, o išdidieji 
sulauks savojo atpildo: Kas save aukština, 
bus pažemintas, o kas save žemina, bus iš-
aukštintas (Mt 23, 12).

Taip, tai sunku. Marinti išdidumą yra 
sunku. Tai reikalauja drąsos – tikėjimo 
drąsos. Tai reiškia, kad mes išgyvensime 
nepatogias situacijas, būsime pažeidžiami, 
bijosime, kad mus gali (o gal iš tikrųjų ir 
būsime) atmesti; gal atsidursime situaci-
jose, kai prarasime savo derybų svertus ar 

turėsime pripažinti, kokie iš tikrųjų kvaili 
ir savanaudžiai esame. Tačiau turime pa-
sitikėti Dievu ir nesistengti išsaugoti savo 
reputacijos, pasitikėti Juo, net jei kiti ir galėtų 
panaudoti mūsų prisipažinimą ir nuolan-
kumą savo naudai.

Pasitikėkime Dievu, kad per apašta-
lą Jokūbą duotas Jo pažadas yra kur kas 
realesnis nei tie pažadai, kuriuos mums 
duoda išdidumas. Jeigu mes nusižemin-
sime, Viešpats suteiks mums dar daugiau 
malonės, nes Dievas išdidiesiems priešinasi, 
o nuolankiesiems teikia malonę (Jok 4, 6). 
Kuo labiau nusižeminsime, tuo didesne 
malone būsime apdovanoti. 

Kas leidžia mums spindėti? 
Kai dėl mūsų nuodėmės kyla ar yra 

pakurstomas konfliktas, išdidumas gundo 
slėpti tiesą už apgaulingos gynybos ir ma-
nipuliacinio pykčio. Garbinga išorė atrodo 
svarbesnė nei Dievo malonė, ir išsaugoti gerą 
reputaciją atrodo vertingiau nei išsaugoti 
gerus santykius. Bet Dievas kviečia mus 
nusižeminti ir atskleisti nuodėmę, nes Jo 
šlovė (ir atstatyti santykiai) suteiks mums 
kur kas daugiau pasitenkinimo nei apsimes-
tinė poza ar melaginga reputacija. 

Kuomet mes nusižeminame ir liaujamės 
egoistiškai murmėti, mes, Dievo vaikai, 
spindime tarsi žiburiai pasaulyje (Fil 2, 
14–15). Išdidumas slepia šią šviesą, tačiau 

Kaip  išspręsti  
konfliktus?

Atkelta iš 13 p.

nuolankumas leidžia ryškiai spindėti. Būtent 
nuolankumas daro mus žiburiais pasaulyje.

Štai kodėl Jėzus sakė: Palaiminti taikda-
riai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais (Mt 
5, 9). Ryškiausiai šviečiantys taikdariai yra 
ne tie, kurie tik tarpininkauja nesutarian-
čioms pusėms, bet tie, kurie savo nuolankiu 
pavyzdžiu, pripažindami nuodėmę ir ma-
loniai atleisdami kitiems, demonstruoja, 
kaip sudaroma taika – tai vienintelis būdas 
sudaryti tikrą taiką. 

Ar jūsų gyvenime yra konfliktiškų 
situacijų? Jei taip, Dievas kviečia jus pa-
rodyti Evangelijos atperkančią jėgą, kad 
sumažintumėte išdidumo galią, o malonė 
per nusižeminimą lietųsi per jus ir jums. 
Tai kvietimas atsiduoti Dievui ir priešintis 
velniui, o tada jis bėgs nuo jūsų (Jok 4, 7).

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurgita Ratautienė

Jeigu mes nusižeminsime, 
Viešpats suteiks 
mums dar daugiau 
malonės, nes Dievas 
išdidiesiems priešinasi, 
o nuolankiesiems teikia 
malonę (Jok 4, 6). 

„

“

Kuomet mes 
nusižeminame ir 
liaujamės egoistiškai 
murmėti, mes, Dievo 
vaikai, spindime tarsi 
žiburiai pasaulyje  
(Fil 2, 14–15). 

„

“

Dali Atomicus, Philippe Halsman nuotr. (1948)
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DAILININKĖ IR AUTORĖ JENEDY PAIGE

Pažadas Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! [...] Jo vardas bus „Nuos-
tabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kuni-
gaikštis“ (Izaijo 9, 5).

Dievo  Avinėlis:   
Kūdikis  mums  gimęs,  

Sūnus  mums  duotas
Prieš keletą metų panorau nutapyti kūdikėlio Jė-
zaus gimimo sceną. Tas užmojis kėlė šiek tiek bai-
mės, bet vis tiek ryžausi. Logiškiausia man pasiro-
dė pradėti nuo išsamaus tyrimo, todėl pirmiausia 
atsiverčiau Evangeliją pagal Luką: „[Marija] suvystė 
jį [kūdikį Jėzų] vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes 
jiems nebuvo vietos užeigoje“ (Lk 2, 7). 

Vėliau susiradau vieno archeologo, Džefrio R. Čedviko (Jeffrey 
R. Chadwick), straipsnį, kurio atradimai ir įžvalgos buvo labai 
įkvepiančios ir tikrai atvėrė akis, leido visai kitaip pažvelgti į tą 
istoriją. Matot, Dž. Čedvikas kaip archeologas Izraelyje kasinėjimus 
atlieka jau daugiau kaip tris dešimtis metų. Jo specializacija – bi-
blinių pasakojimų fonas, istorinis ir kultūrinis kontekstas. Taigi 
Dž. Čedvikas kaip specialistas teigia, kad ėdžios greičiausiai buvo 
išskaptuotos iš kalkakmenio – tokio balto akmens, kurio kaip 
gamtinių išteklių gausu visame Izraelio regione. Savo nuomonę jis 
paremia įrodymais – aibe nuotraukų, kuriose matyti daug įvairių 
laikotarpių ėdžių / lovių, aptiktų per daugelį metų archeologinių 
kasinėjimų metu. Ir nors paprastai įsivaizduojame ėdžiose gulintį 
vaikelį, miegantį ant minkšto šienelio, archeologijos specialistas 
išsklaido ir šį vaizdinį, teigdamas, kad greičiausiai vaikelis gulėjo 
ant žalios žolės. Juk kam tas šienas, jei kiaurus metus Judėją supan-
čiuose kalnuose galėdavai rasti šviežios žolės? Taigi, kaip matome, 
ūkininkams nebuvo jokio reikalo vežtis į tvartus didžiules kupetas 
šieno. O ėdžios dažniau būdavo naudojamos ne žolei, o vandeniui 
laikyti (taigi veikiau tai buvo lovys).

Nukelta į 16 p.

Per kiekvienas Kalėdas perskaitau priminimą, kurį prieš keletą 
metų gavau elektroniniu paštu:

„Jei mums būtų labiausiai reikėję reformacijos, Dievas būtų 
atsiuntęs švietėją. Jei užvis labiau būtų reikėję technologijų, Dievas 
būtų davęs mums mokslininką. Jei labiausiai būtume stokoję pinigų, 
Dievas būtų atsiuntęs ekonomistą. Bet kadangi užvis labiau mums 
reikėjo atleidimo, Dievas atsiuntė mums Išganytoją.“

Kalėdiniai atvirukai. Išryškinti pažadai. Teiginiai, nusakantys 
priežastį, kodėl mes švenčiame Kalėdas.

Jis taps toks kaip mes, kad mes galėtume tapti tokie kaip Jis.
Angelai tebegieda ir žvaigždė vis dar kviečia.
Kiekvieną mūsų Jis myli taip, lyg daugiau nebūtų nieko kito, 

ką mylėti.

Iš knygos „Malonė šiai akimirkai“
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Be to, tokie rankdarbiai bylodavo ir apie jaunosios kruopštumą. 
Merginos stengdavosi, kad dailiai atrodytų abi išsiuvinėtų juostų 
pusės, kad paveikslai sutaptų, – tai simbolizuodavo, kad mergina 
puiki ne tik išore, bet ir vidumi. Per vestuvių ceremoniją tokiomis 
juostomis būdavo perjuosiamos ir apvyniojamos jaunųjų rankos. 
Taigi vystyklai, į kuriuos buvo susuptas mūsų Gelbėtojas, turėjo 
būti padabinti Judo liūto ir Jesės kamieno vaizdais. 

Šie naujai atrasti istoriniai ir archeologiniai faktai gerokai 
pakeitė mano supratimą apie Evangelijoje pagal Luką užrašytus 
įvykius. Supratau, kad dėl daugybės matytų piešinių, prieš kelis 
šimtmečius nutapytų Europos dailininkų, mūsų sąmonėje nugulę 
visai kitokie vaizdiniai. Aišku, negali tų dailininkų kaltinti – jie 
tapė taip, kaip suprato, ir pagal tuo metu turėtą pažinimą bei 
išmanymą. Vis dėlto supratau, kad šiuolaikiniai dailininkai irgi 
turėtų nesnausti ir pamėginti naujai iliustruoti anuos įvykius – 
pagal naujus atradimus. 

Nieko nelaukdama ėmiausi darbo ir pasidariau pirmuosius 
eskizus. Iš akmenskaldžių gavau kalkakmenio, nusipirkau drobinių 
juostų. Lyg pagal užsakymą mano gerų bičiulių šeimoje tuo metu 
kaip tik gimė berniukas. Dar nuostabesnis sutapimas buvo tai, 
kad jį pavadino Luku. Sudėjusi krūvon visus tuos „komponentus“, 
sukūriau tokį paveikslą, kokį matote. 

Uoliai darbavausi pieštuku, o vėliau teptuku. Prieš akis pa-
mažu ryškėjantis vaizdas lašas po lašo sklidinai pripildė mano 
širdį. Supraskit, atmetus visą tą holivudinę dramą, per amžius 
nugulusias tradicijas, medį ir šieną, belieka tik ant balto akmens 
gulintis naujagimis, įvyniotas į baltas, išsiuvinėtas drobės juostas. 
Tas vaizdinys beregint nukreipė mano mintis į mūsų Gelbėtojo 
gyvenimo tikslą – Jis gimė tam, kad… mirtų. Jis atėjo kaip aukai 
skirtas avinėlis, auka už visą žmoniją. Tampa aišku, kodėl Jo gyve-
nimas prasideda ant akmens – tarytum ant akmeninio aukuro. Jis 
suvyniotas į drobines juostas – panašiai kaip ir po mirties. Kadangi 
daiktas, ant kurio kūdikis guli, yra veikiau vandens lovys, tai taip 
pat galingas simbolis – Jėzus bus gyvasis vanduo, teikiantis gyvybę 
kiekvienam, visiems. Mano akyse tvenkėsi ašaros, galvojant apie 
Tėvą, kurio Sūnaus likimas buvo aiškus nuo pat pirmos užgimimo 
akimirkos. Jau buvo aiški Jo mirtis. Paskui širdį užliejo begalinis 
dėkingumas už tai, kad Jis – vienintelis, Dievo viengimis Sūnus, 
kuris bus visų mūsų Gelbėtojas, Išganytojas. Šlovinau Dievą už 
tai, kad Jis sutiko atsiųsti savo Sūnų, karalių Karalių ir viešpačių 
Viešpatį, mirti, kad mes galėtume gyventi. Kokia nuostabi, kokia 
gera žinia! Kokia paguoda ir koks didis džiaugsmas! Kokia didžiulė 
dovana mums dovanota! Ateikime pagarbinti… 

Beje, lietuvių k. žodis prakartėlė yra kilęs iš žodžio prakar-
tas, kuris reiškia: (1) ėdžios; (2) lovys guvuliams gerti arba ėsti 
(vertėjos pastaba).

Iš www.jenedypaige.com 
vertė Rūta Rušinskienė

Šį tą naudingo išsiaiškinau ir apie tekste minimus vystyklus. 
Labai dažnai galvodami apie senovinius vystyklus, įsivaizduo-
jame neišvaizdžias, paprastas audeklų skiautes ar prastas palas, 
liudijančias Marijos ir Juozapo skurdą. Bet iš tikro kūdikio (gi-
minės pratęsėjo) vystyklams izraelitų kultūroje buvo skiriama 
labai daug dėmesio. Tuoj po sužadėtuvių jauna mergina puldavo 
siuvinėti vystyklų – tai būdavo maždaug 15 cm drobės juostos, 
išsiuvinėtos jaunikio ir nuotakos giminių simbolika. Taigi tos 
gražios juostos simbolizuodavo dviejų šeimų susiliejimą į vieną. 

Dievo  Avinėlis:   
Kūdikis  mums  gimęs,  

Sūnus  mums  duotas
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Nukelta į 18 p.

Jeigu tu nori garbinti ką nors, / garbink 
saulę iš giedro dangaus. / Ji neklausia, kas 
tu esi, / Ji tik šviečia, / jai lygūs visi – min-
tyse skamba pagauli Andriaus Mamontovo 
dainos „Tiktai tavyje“ melodija iš albumo 
„Elektroninis Dievas“ (2011). Jei pasiūlymas 
garbinti saulę jūsų nevilioja, bet vis tiek „bū-
tina kažką garbinti“, kitame posme autorius 
pateikia subtilesnį pasiūlymą:  ...garbink van-
denį, jis tavyje. / Tu sutvertas vien iš lietaus. 
/ Tavo kūnas – vanduo iš dangaus. Tai ką gi 
garbinti – saulę, vandenį, lietų, o gal... save? 
„Juk tai poezija, – baruosi su savimi, – ko 
kabinėjiesi?“ Nežinią išsklaido teologinei 
tezei prilygstantis priedainis: Tiktai tavyje / 
Pasaulį gydanti šviesa. / O visi dievai netikri, 
/ Pasiklydusių žmonių sukurti. Štai kaip! 
Pasiklydę žmonės kuria netikrus dievus, bet 
štai pasiūlymas – kvietimas savyje atrasti 
dieviškumą, pasaulį gydančią šviesą… tarsi 
būčiau ne paklydėlis, bet gydantis šviesos 
šaltinis. Pats save sukūręs, dar vienas ne-
tikras dievas šio pasaulio dievų panteone. 

DARIUS ŠIRVYS

Kas  yra  
Dievas?

Klausimas
Kas yra Dievas? – šis klausimas iššoka iš 

vandens tarsi oro pripūstas sviedinys. Kiek 
jį beskandintum, šis vėl išnyra priešais. Na, 
Dievas tikrai nėra tai, ką kiti žmonės sukuria 
pagal savo įsivaizdavimus ir sugebėjimus – 
minėtos dainos autorius tai tiksliai pastebi. 
Paklydę žmonės kuria netikrus dievus, bet čia 
pat lyrinis herojus man pasiūlo Dievą „susi-
kurti“ savyje. Vis dėlto ar tai ne tas pats „bal-
vonas“ tik kitoje „šventykloje“? Bet kuriuo 
atveju tai tėra tik žmogaus kūrybos vaisius. 

Antrasis Naujojo miesto katekizmo klau-
simas klausia: Kas yra Dievas? Šventojo Rašto 
mokymu pagrįstas katekizmo atsakymas yra 
vertas svarstymo: Dievas yra visa ko kūrėjas ir 
palaikytojas. Jis amžinas ir beribis, Jo galia ir 
tobulybė, gerumas ir šlovė, išmintis, teisingu-
mas ir tiesa nesikeičia. Niekas nevyksta be Jo ir 
be Jo valios. Atsakymas sunkiai telpa galvoje. 
Bet ar Kūrėjas gali sutilpti savo kūriniuose? 

Reikšmės
Nesunku pastebėti, jog žodžiai, priklau-

somai nuo konteksto, gali reikšti visiškai 
skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, išgirdę žodį 
„futbolas“ europiečiai įsivaizduoja žalioje pie-
voje apvalų kamuolį gainiojančius žaidėjus, 
kurių tikslas – kojomis ar galva pasiųsti jį į 
priešingose pusėse stovinčius tinklu dengtus 
vartus. Tačiau tą patį žodį išgirdę amerikie-

čiai mato visiškai kitokį paveikslą – šalmais 
ir apsaugomis apsišarvavusius vyrukus. Jie 
grumiasi dėl kaušinio formos kamuolio, jį 
gavę bėga, meta, spiria. Nors abu žaidimai 
vadinami „futbolu“, tai visiškai skirtingos 
sporto šakos. 

Dar žmonės pyksta, jog kartais „futbolas 
žaidžiamas“ ministerijose, savivaldybėse ir 
kitose valstybinėse institucijose. Ir kalbama 
visai ne apie valdininkų fizinį aktyvumą... 
Turima omeny, jog valdininkai be reikalo 
siuntinėja piliečius vienas pas kitą, vilkina 
sprendimus, tuščiai politikuoja. Taigi žodis 
tas pats, bet „failai“ skirtingi. 

Taip ir žodis „Dievas“ nėra magiškas 
kodas, visada atveriantis tas pačias duris. 
Reikšmės gali skirtis, nes kitoks kontekstas, 
patirtis, įsivaizdavimai. Vieniems „Dievas“ 
yra neišsakomas jausmas, kitiems – buitinis 
priežodis (kaip: „dieve, dieve...“, „neduok 
tu, dieve“), filosofiškai nusiteikusiems – 
tobula esybė, nepajudinamas judintojas, 
kažkam – apatinis rašomojo stalo stalčius su 
iškarpomis apie neatpažintus skraidančius 
objektus. Svarbiausias klausimas: kas yra 
turimo Dievo paveikslo autorius?  

Biblijos Dievas
Andrius Mamontovas teisus – žmonės 

kuria dievus pagal savo įsivaizdavimus. Ta-
čiau niekas iš tiesų negali užimti Dievo vietos, 
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pasakyti, koks Jis turi būti, nei Jo „sukurti“.  
Todėl mums reikia paties Dievo autoport- 
reto, Jo autentiško paveikslo. Šį paveikslą 
išvystame skaitydami Šventąjį Raštą, kuris 
yra Dievo įkvėptų žmonių liudijimas apie Jo 
darbus, žodį ir valią. Taip, Biblija duota per 
žmones, bet jos žinia ne iš žmonių – tai Dievo 
įkvėpti žodžiai, Jo apreiškimas, kas Jis iš tiesų 
yra. Tai maloningas Kūrėjo prisistatymas 
(apsireiškimas) savo kūriniams. Tikrasis 
Dievas negali būti sugalvotas žmonių, Jis turi 
pats save apreikšti kūriniams. Biblijos Dievas 
toks ir yra: nepriklausomas nuo kūrinių ir 
save apreiškiantis gyvasis Dievas. 

Tarkim, jei mano žmona neatskleis-
tų, kodėl šiandien kepa obuolių pyragą, 
neatspėčiau. „Gal ji norėjo nustebinti, gal 
išmėgino naują receptą, o gal laukia netikėtų 
svečių?“ – spėlioju aš. Tačiau, pasirodo, py-
rago kepimo priežastis visai netikėta – kad 
nereikėtų išmesti pastovėjusių obuolių... 
Kaip sužinojau? Ji man tai pati pasakė, ji 
man tai „apreiškė“. Nusprendė, iškepė ir 
atskleidė. Panašiai ir su Dievu: tai, ką Jis 
maloningai mums apreiškė apie save ir Iš-
ganymą, tą mes ir žinome. Taigi esama tik 
vieno patikimo būdo pažinti tikrąjį Dievą, 
mūsų Kūrėją – pasitikėti Jo Apvaizdos rū-
pesčiu mums dovanotu Šventuoju Raštu. 

Kūrėjas
Kas sieja rašytoją J. R. R. Tolkien’ą ir šau-

nųjį hobitą Bilbą, romanistą Ž. Verną ir paslap-
tingąjį kapitoną Nemo, V. Šekspyrą ir „būti ar 
nebūti?“ dilemą sprendžiantį Hamletą, F. Dos-
tojevskį ir Raskolnikovą, lietuvių rašytoją V. 
M. Putiną ir klieriką Liudą Vasarį? Paprasta –  
pirmieji yra romanų ir pjesių autoriai, antrieji –  
literatūrinių kūrinių veikėjai. Krikščionių 
rašytojas C. S. Lewis, kurio plunksna sukūrė 
nepakartojamus Narnijos personažus, yra 
pastebėjęs, jog mūsų santykis su Dievu nėra 
tarsi Jis būtų virš mūsų, antrame namo aukšte 
gyvenantis kaimynas, bet kaip kūrinio veikėjo 
santykis su... kūrėju, rašytoju, autoriumi. Kad 
ir koks dramatiškas ir prieštaringas būtų li-
teratūrinio herojaus paveikslas, vingiuota ir 
savita jo gyvenimo linija, personažas niekada 
nepranoks savo kūrėjo. Paprasta, kol nepa-
bandai pritaikyti šios tiesos sau praktiškai. 

Kadangi nuopuolis sugriovė mūsų ben-
drystę su Kūrėju, mes liguistai tikime savo 
autonomijos iliuzija. Nors kūrybiškumas 
yra būdingas kiekvienam iš mūsų, dėl pri-
gimtinės nuodėmės mes linkę nepaisyti savo 
pačių Kūrėjo. Maištaudami ieškome būdų, 
kaip šį pasaulį ir save paaiškinti, neminint 
Jo vardo, arba susikuriame netikrų dievų. 
Tačiau kūrinys negali nei sukurti, nei val-
dyti To, kurio pats buvo sukurtas. Tai būtų 
visiškas absurdas. Štai kodėl Biblijos Dievas 
draudžia daryti bet kokį savo atvaizdą ir jį 
garbinti (žr. Iš 20, 4). Tačiau Dievas nepaliko 
savęs nepaliudyto, darydamas gera, duo-
damas mums lietaus iš dangaus ir vaisingų 
metų, pripildydamas mūsų širdis maisto ir 
džiaugsmo (Apd 14, 17). Dar daugiau – dau-
gel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas 
yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis 
paskutinėmis dienomis prakalbo mums per 
Sūnų (Hbr 1, 1–2). Kūrėjo garbę skelbia Jo 
kūriniai (Ps 19, 1), o Jo valią, tiesą, malonę 
ir išgelbėjimą pažįstame per Jo žodį – mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų (Jn 1, 14. 18).

Palaikytojas 
Šventajame Rašte Dievas pats apie save 

kalba kaip apie amžiną, teisų, asmenišką ir 
mylintį Dievą, esantį anapus laiko, erdvės ir 
istorijos. Iš Šventoje Trejybėje tarpstančios 
bendrystės, gausos ir meilės Dievas sukūrė 
visa, kas matoma ir nematoma, dosniai pripil-
dė gėrybėmis. Viešpaties žodžiu buvo padaryti 
dangūs, o Jo burnos alsavimu – visos jų galybės 
(Ps 33, 6). Ir nors Dievas yra aukščiau (ana-
pus) visų kūrinių, Jis nėra nuo jų atsiribojęs 
absoliutas. Priešingai, nei kartais manoma, 
Dievo santykis su kūrinija nėra tarsi laikrodį 
sukūrusio, jį prisukusio laikrodininko santykis 
su prietaisu. Tiesa, jog gamtoje atrandame 
gausybę sudėtingų dėsnių – viskas veikia pagal 
tam tikrą tvarką, tačiau nors dėsnius galima 
aprašyti, matuoti ir panaudoti, taip iš esmės 
ir neaišku, kodėl tai veikia? Dėsniai padeda 
mums suvokti, kaip tai veikia, bet patys iš 
savęs nei ką nors kuria, nei palaiko. Dievas 
yra ir Kūrėjas, ir Palaikytojas, viską laikantis 
savo jėgos žodžiu (Hbr 1, 3). Jis sukūrė mėnulį 
laikui žymėti, saulė žino, kada nusileisti. Tu 
siunti tamsą, ir ateina naktis, miško žvėrys 
sujunda. Ima riaumoti jauni liūtai, grobio 
ieškodami, ir prašo Dievą sau maisto. Kai 
pateka saulė, jie pasitraukia miegoti į savo 
lindynes (Ps 104, 19–22). 

Taigi Viešpats neapleidžia savo kūrinijos, 
net jai kenčiant nuopuolio pasekmes ir suirimo 
vergiją (žr. Rom 8, 21). Juo labiau Dievui rūpime 
mes – žmonės, Jo akyse vertesni už daugybę 
žvirblių (Mt 10, 31). Jis atidavė už mūsų nuo-
dėmes pats save. Mes tikrai Jam rūpime!  

Kas  yra  
Dievas?

Visuma
Šventasis Raštas pateikia įvairiapusišką 

vienintelio gyvojo ir tikrojo Dievo paveikslą. 
Jis yra begalinis ir tobulas, nematomas ir 
nesikeičiantis, neaprėpiamas ir amžinas, 
visagalis ir išmintingas, šventas ir mylintis, 
gailestingas ir maloningas, kantrus, bet 
nepaliekantis nusikaltusio nenubausto, at-
leidžiantis nusikaltimus, bet rūstaujantis 
dėl nuodėmės… Svarbu, kad nepadarytu-
me klaidos – neišsirinktume tik vienos Jo 
savybės ir nepadarytume iš jos visumos. 
Pavyzdžiui, kas nors gali žavėtis vien Dievo 
suverenumu ir visagalybe, tačiau pamiršti Jo 
gerumą ir nuolankumą, arba – kalbėti vien 
tik apie Jo gerumą ir atleidimą, pamiršdamas 
apie Jo šventumą ir teisingumą. Taip pat 
nedera remtis vien Dievo teismu ir rūstybe, 
pamirštant, jog Jis yra tobulas meilės Dievas, 
kuris taip mylėjo savo maištingus kūrinius, 
jog siuntė savo Sūnų mirti ant kryžiaus, 
prisiimant teismą už mūsų nuodėmes. 

Taigi norint pažinti tikrąjį Dievą ir iš 
tiesų nuoširdžiai bei tinkamai Jį pagarbinti, 
būtina nuolat grįžti prie Šventojo Rašto. 
Turime gyventi Dievo žodžiu, kad matytume 
visapusišką, gyvą ir nuostabų Jo paveikslą. 
Biblija nėra skirta tam, kad pagrįstų mūsų 
nuomonę ir prielaidas apie Dievą, bet kad 
per jos liudijimą, Jam veikiant Šventąja 
Dvasia, Jį pažintume.    

Garbinimas
Žmogus sukurtas gėrėtis, stebėtis, 

džiaugtis, todėl nuolat ieško grožio gam-
toje, kūryboje, santykiuose. Tačiau regimi 
dalykai tėra tik šešėlis, užuomina to, koks 
nuostabus yra tikrasis Dievas, gyvenantis 
neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus 
neregėjo ir negali regėti (žr. 1 Tim 6, 16). 
Ir nors Jis gyvena dangiškoje šlovėje, Sū-
nus Jį mums apreiškė (Jn 1, 18) ir Dvasia 
Jį paliudijo. Todėl visai nesinori garbinti 
ko nors – saulės, kuri neklausia, kas tu esi, 
visai nebūtina garbinti kažką – vandenį, 
save... Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos 
nušvisti šviesai, sušvito mūsų širdyse, kad 
suteiktų mums Dievo šlovės pažinimo šviesą 
Kristaus veide (2 Kor 4, 6). Pažinkime Jį ir 
pagarbinkime.

Viešpatie, Tu esi man begalinis, meilė tobula, 
Suteiki gyvenimo pilnatvę, dėkoju Tau! 
Jėzau – Tu šviesa beribė, noriu skęst joje, 
Neišsenkantis gyvenimo šaltinis, ir visa tai –  
Tavyje! 

Ištrauka iš šiuolaikinės evangelikų 
giesmės „Trokštu garbinti Tave“  

(autorė D. Vaitkevičienė)

Atkelta iš 17 p.
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Visų pirma, Gabriele, būtų įdomu išgirsti apie tave, tavo 
vaikystę, santykį su Dievu ir amžinybe.

Šiuo metu vis dar studijuoju – esu I kurso VDA tapybos 
magistrantė. Taip pat dirbu su vaikais – vedu tapybos pamokas 
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Ši veikla man teikia daug džiaugs-
mo, nors, prisipažinsiu, ne visada būna lengva. Kartais mokytojo 
duona reikalauja daug jėgų ir kantrybės. Be to, dar vedu jaunimo 
laidą krikščioniškame radijuje XFM ir tarnauju bažnyčioje. Veiklos 
tikrai nestinga, kartais net manau, kad jos per daug, bet šiuo metu 
nematau, ko galėčiau atsisakyti. 

Veikli esu nuo vaikystės. Prisimenu, visuomet prisigalvodavau 
įvairių užsiėmimų, o vasaros atostogų laukdavau kaip meto, kai 
galėsiu daryti tai, ką labiausiai mėgstu – piešti, tapyti, skaityti ar 
būti gamtoje. Taigi meilė kūrybai liepsnojo jau ankstyvame amžiuje.  

Laikinumas   
     jauno  žmogaus  kūryboje

Šią vasarą Vilniaus Dailės akademijos galerijoje 
„Akademija“ vyko jaunosios kartos tapytojos Gabrielės 
Krulytės darbų paroda „Begalybės“, o šiek tiek vėliau, 
rudenį, Vilniaus evangelinėje bažnyčioje autorė surengė 
antrąją savo darbų parodą „(Ne)matoma“. Pati Gabrielė 
sako, kad „savo šnabždančia, tylia tapybine kalba darbai 
prabyla apie kasdienes gyvenimo akimirkas, kurias 
taip dažnai esame linkę ignoruoti ar palaikyti savaime 
suprantamomis. Pavasarį tirpstanti ledo lytis, tekanti 
upės srovė, pro sniego dangą pasirodantys žolės 
lopinėliai ar užpustytas lauko peizažas iš pirmo žvilgsnio 
atrodo kaip ne itin svarbūs vaizdiniai. Visgi jie įgyja vertę 
tam, kuris moka sustoti ir pamatyti tą garsų žmogaus, 
viltingai trokštančio ramybės, saugumo ir prasmės, 
sielos šauksmą. Susipindamas su vis pasikartojančiais 
gyvenimo tėkmės raštais, tas šauksmas atsiskleidžia 
gamtos motyvuose, nurodydamas į trapią, jautrią ir 
pažeidžiamą žmonijos prigimtį. Žvelgiant į ištirpti, 
išnykti, dingti linkusius vaizdinius, nesunku suvokti ir 
savąjį laikinumą. Bet būtent tokioje pozicijoje atsidūrusio 
žmogaus mintys krypsta į Tą, kuris vienintelis yra amžinas 
ir pastovus. Kartais šią priklausomybę nuo Dievo būna 
sunku pamatyti, vis dėlto net ir trumpam stabtelėjus jos 
nepamatyti tiesiog neįmanoma.“ 

Siūlome susipažinti su jaunąja menininke ir pasigrožėti 
jos darbais.

Nukelta į 20 p.
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Tuo metu svajojau būti dailininke. Augant ir 
vis labiau perimant visuomenės diktuojamus 
stereotipus, ši svajonė ėmė blėsti. Tik dėl 
Dievo malonės ji neužgeso ir buvo prikelta 
gyventi. Lygiai kaip ir aš pati, sulaukusi 
16-os, buvau prikelta naujam gyvenimui 
ir supratau, kaip neapsakomai stipriai man 
reikalingas Kristus. 

Tas amžinybės ilgesys, kurį jutau nuolat, 
o paauglystėje itin aštriai, niekada neleido 
man nurimti ar pasitenkinti tik žemiška sfera. 
Visuomet jutau, kad yra kažkas daugiau, bet 
mintys apie priklausymą Dievui gąsdinda-
vo. Galvodavau, kad toks gyvenimas varžo, 
stabdo, todėl geriausia tikinčiojo gyvenimą 
pradėti senatvėje, kai visos įdomios veiklos 
išbandytos ar patirtos. Kaip ir daugelis jaunų 
žmonių, maniau, kad krikščionybė yra nuo-
bodi, o tikintieji yra suvaržyti ir negali daryti 
visko, ko nori. Bet Dievas mane pašaukė, ir aš 
Jo šaukimui negalėjau pasipriešinti. Pilnatvė, 
laisvė ir Jo gyvybė, alsuojanti manyje, tapo 
nepalyginamai vertingesnė už bet ką, ko aš 
pati galėčiau norėti ar svajoti. Trumpalaikiai 
mano įnorių ar aplinkinių nuomonės sufor-
muoti standartai nublanksta prieš meilės 
kupiną gyvenimą Kristuje.

Kaip ir kada gimė troškimas kurti? 

Kaip minėjau, troškimas kurti gimė dar 
vaikystėje. Kūrybinė veikla visuomet buvo 
mano mėgstamiausias užsiėmimas. Leis-
dama atostogas pas močiutę, nupiešdavau 

daug gražių piešinių. Močiutė mano darbą 
dažnai stebėdavo, patardavo, pataisydavo, 
bet niekada negirdavo. Pamenu, kaip man 
tai nepatikdavo, nesuprasdavau, kodėl ji 
nepagiria mano piešinių, nepasako ko nors 
gero. Dabar suprantu, kad močiutė neno-
rėjo manęs išlepinti, visuomet saugojo nuo 
pasididžiavimo.

Natūralus mano polinkis į kūrybą 
atvedė mane ir į dailės mokyklą.  Tačiau 
sieti savo gyvenimą su daile, o ypač tapy-
ba,  negalvojau. „Tai gali būti mano hobis, 
gyvenime juk yra ir rimtesnių veiklų“, – 
galvodavau aš.

Ką tau suteikė studijos ir kaip atradai 
savo braižą?

Studijuoti tapybą išdrįsau tik todėl, kad 
jaučiau Dievo paraginimą. Pati nesupratau, 
kuo studijos gali būti naudingos ar vertingos 
mano kūrybinės veiklos kokybei. Maniau, 
kad dailės mokykloje įgytų kompetencijų 
man visiškai užtenka. Deja, aš tikrai labai 
klydau. Be studijų aš ne tik nebūčiau išlavi-
nusi meninio skonio, atradusi savo braižo, 
bet turbūt iš viso net netapyčiau. Vis dėlto 
dera paminėti, kad studijų pradžia nebuvo 
labai lengva. Ne kartą norėjau mesti Dailės 
akademiją dėl ten tvyrančio dvasinio spau-
dimo, nešvarios aplinkos ir nesupratimo, 
kuo šios studijos man reikalingos ir ar tikrai 
Dievas čia mane siuntė. Tačiau, nepaisant 
visų trikdžių, negalėjau ignoruoti Dievo 

balso, kuris ragino mane pasilikti. Taigi 
iki galo visko nesuprasdama, aš pasirinkau 
tiesiog paklusti.

 Po daugybės skaudžių, ne visada teisingų 
dėstytojų pastabų, bandymų suvokti, ko iš 
manęs reikalaujama, kaip veikia meno laukas, 
tapyba pradėjo įgauti ir tam tikrą braižą. 
Galėčiau pasakyti, kad tai –  švelnus, lengvas, 
plono aliejinių dažų sluoksnio potėpis, ryškių 
spalvų vengimas. Visgi drįsčiau teigti, kad 
mano braižas dar tebesiformuoja. Man labai 
sunku apsistoti ties viena forma, visuomet 
noriu išbandyti ką nors naujo, atsiranda vis 
naujų kūrybinių krypčių. Tad įdomu bus 
pamatyti savo darbus po metų ar dvejų.

Ką trokšti perteikti savo paveikslais? 
Apie ką kalbi?

Savo kūryboje keliu žmogaus gyvenimo 
trapumo ir jo nevisagalystės problemą. Tokia 
tema kyla iš nuolatinio aplinkos stebėjimo ir 
nenoro taikytis su visuomenės peršamomis, 
žmogų, jo pasiekimus ir nuopelnus aukšti-
nančiomis idėjomis. Užuot kalbėjusi apie 
žmonijos pažangą ir išskirtinumą, žvilgsnį 
kreipiu į kartais nereikšmingai atrodančias 
kasdienybės detales, gamtoje vykstančius 
procesus, kurie man atrodo daug įdomesni 
ir reikšmingesni nei kova dėl autoriteto ar 
valdžios. Gyvenimas yra labai trapus, kai 
tai suprantame, neišvengiamai gręžiamės 
į savo Kūrėją. Tik kartais tą trapumą ne 
visada pastebime, ne visada pripažįstame...

Atkelta iš 19 p.
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Šį rudenį Vilniaus evangelinėje baž-
nyčioje buvo surengta tavo paroda „(Ne)
matoma“. Kaip pati ją pristatytum?

Tapybos darbuose nagrinėjamas ma-
tomumo ir nematomumo aspektas. Gilina-
masi į kasdienybėje, šiuo atveju – gamtoje, 
aptinkamas laikinumo apraiškas, ieškoma 
sąsajų su žmogiškąja prigimtimi. Dėmesio 
centre atsiduria iš pažiūros nereikšmingi, 
didelės įtakos gyvenimo raidai nedarantys 
motyvai – tirpstantis ledas, sniegas, tekanti 
upės srovė ir kita. Tokiu pasirinkimu siekiama 
žvilgsnį nukreipti nuo standartiškai svarbiais 
laikomų gyvenimo įvykių ir prasmės ieškoma 
„nematomuose“ ar ne itin reikšminguose 
išorinės aplinkos motyvuose. Žmogaus, o 
kartu ir gamtos, cikliškumas sudaro vieną 
nedalomą visumą, kurioje ryškėja  egzis-
tencinės raidos trapumas ir negalingumas. 
Individas, atsidūręs tokioje amžinai vykstan-
čioje, bet nepastovioje pozicijoje, suvokia savo 
laikinumą ir priklausymą nuo To, kuris visa 
valdo. Ši priklausomybė tapybos kūriniuose 
vaizduojama naudojant švelnų, lengvą potėpį, 
paliekant neužtapytus ar baltus drobės plotus, 
kurie yra aliuzija į amžiną, nepažinią laiko 
sąvoką. Taigi nereikšmingi ir greito gyvenimo 
tempe vis rečiau pastebimi motyvai mano 
kūryboje tampa pagrindiniais veikėjais, sie-
kiančiais atverti kasdieną matomų, bet kartu 
ir nepamatomų akimirkų svarbą.  

Ačiū už pokalbį. 

Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Kaip gimė idėja steigti dienos centrą 
vaikams?

Ramūnas: Prieš keletą metų daug 
svarsčiau, kaip mūsų bendruomenė galėtų 
prisidėti prie miesto gerovės kūrimo. Tos 

Vaikų  dienos  centras 
Panevėžyje – pagalba  

šeimoms
2016 m. Panevėžyje buvo įkurtas Labdaros-paramos fondas „Vilties 
arka“, kurio pagrindinė veikla – vaikų dienos centras. Įsigijus ir Pane-
vėžio evangelinės bažnyčios tikintiesiems padėjus įrengti per 200 kv. 
m patalpas šio miesto Aukštaičių bendruomenės bendrabutyje, kur 
kadaise veikė profilaktoriumas, teikęs sveikatinimo paslaugas, netru-
kus Vaikų dienos centras atvėrė duris daugiau nei trisdešimčiai vaikų. 
Kadangi veikla vyksta šešias dienas per savaitę, reikalinga nemaža 
komanda. Nors iš miesto valdžios ir jaučiamas palaikymas, bet kasdie-
nius darbus atlieka tik keli suaugę žmonės ir savanoriai. Pagrindines 
atsakomybes dalijasi pastoriaus Ramūno Juknos šeima (pats pasto-
rius, žmona Vilma ir sūnus Danielius) bei Aušra Morkūnienė (valdybos 
narė) su vyru. Na, o su vaikais daugiausiai laiko praleidžia Sigita Lin-
kytė, kuri priėmusi pastoriaus Ramūno kvietimą dirbti šiame centre, 
paliko Vilnių ir persikraustė gyventi į Panevėžį. Apie tai, kaip sekasi 
ugdyti vaikus, vadovaujantis šio fondo šūkiu „Pasiekti ir pakeisti“, pla-
čiau papasakos Ramūnas Jukna, Sigita Linkytė ir Aušra Morkūnienė.

paieškos užtruko ne vieną mėnesį. Didelę 
įtaką turėjo 2014 metais įvykusi misijų ke-
lionė į Filipinus – pamačiau, kaip ten žmo-
nės savanoriškais pagrindais šeštadieniais 
darbuojasi su vaikais. Pirmos kelionės metu 

kilo mintis, kad galime panašiai darbuotis 
Panevėžyje, tik reikia atrasti vietą ir žmonių, 
kurie norėtų ir galėtų tai daryti. Kai po metų 
vėl vykome į Filipinus, konkrečiau kalbė-
jomės su Deividu Judeniu, kuris tokį cen-
trą jau buvo įsteigęs Kėdainiuose. 2016 m.  
pradžioje bažnyčios taryboje ėmėme svars-
tyti, jog dienos centrą vaikams galime įkurti 
ir Panevėžyje.

Aušra: Kelionės į Filipinus metu Dei-
vidas padrąsino Ramūną tarnauti miesto 
vaikams, įsteigiant dienos centrą. Vėliau 
Ramūnas apie tai papasakojo ir bažnyčios 
tarybai. Pasvarstę ir apsisprendę, drauge 
su bendruomene žengėme didelį tikėjimo 
žingsnį – nusprendėme už bendruomenės 
bei privačių žmonių suaukotus pinigus įsi-
gyti patalpas. Kadangi jos buvo apleistos, 
laukė daug darbų. Džiugu prisiminti baž-
nyčios žmonių susitelkimą ir palaikymą, 
nes daugelis aktyviai įsitraukė, atlikdami 
patalpų remonto darbus bei remdami fi-
nansiškai. Panevėžio miesto savivaldybė 
palankiai reagavo į šią mūsų iniciatyvą, 
nors tuomet finansinio palaikymo iš jos ir 
nesulaukėme. Iš Dievo malonės mes patys 
įsirengėme didžiąją patalpų dalį. Džiaugia-
mės, kad esame nuo nieko nepriklausomi, 
kad galime patarnauti vaikams ir perteikti 
jiems moralines vertybes, rodydami jiems 
meilę, dėmesį ir rūpestį. Kuriame su vaikais 
šiltus santykius, stengiamės įtraukti ir vaikų 
tėvus, organizuojame mokymus tėvams, 
šventes šeimoms. Pirmuosius metus fondui 
vadovavo Deividas Judenis, o šiuo metu 
direktorius yra Ramūnas Jukna.

Kodėl pasirinkote patarnauti būtent 
vaikams? 

Ramūnas: Nulėmė keli faktoriai. Visų 
pirma, mums padėjo kitų žmonių, pavyz-
džiui, Deivido Judenio, patirtis. Kita vertus, 
žinojome, kad neįgaliems žmonėms Pane-
vėžyje jau yra teikiama nemažai pagalbos, 
bet trūksta vaikų dienos centrų. Be to, aš 
pats turėjau patirties dirbant su vaikais, pa-
augliais ir jų tėvais. Svarbiausias dalykas –  
norėjome išspręsti visuomenėje esančią pro-
blemą ir atsakyti į poreikį. Kai pradėjome 
mąstyti konkrečiau, žvilgsnis nukrypo į tą 
miesto dalį, kur šeimoms buvo reikalinga 
pagalba – tame rajone gyvena daug vienišų 
mamų, asmenų, turinčių įvairių priklausomy-
bių, žmonių, kuriems tiesiog gyvenime ne-
pasisekė. Šį rajoną pasirinkome sąmoningai.

Aušra: Iš tiesų šiame rajone daug ben-
drabučio tipo namų, žmonės gyvena var-
gingiau, tad natūralu, kad ir vaikai labiau 

Vaikų dienos centrą lanko per 30 vaikų, besimokančių 1–6 klasėse.  
Nuotraukoje: aktoriai po vaidinimo apie Juozapą.
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apleisti. Čia mažiau būrelių, popamokinės 
veiklos, vaikai nemažai laiko praleidžia 
gatvėje. Matydami didelį poreikį vaikus 
užimti, džiaugiamės Dievo malone, kad 
būtent šiame rajone aptikome patalpas ir 
pradėjome veiklą. 

Kiek ir kokio amžiaus vaikų lanko šį 
dienos centrą?

Ramūnas: Mūsų centrą lanko per 30 
vaikų. Nors vienas dienos centras neišspren-
džia visų problemų mieste, bet nereiktų šio 
darbo nuvertinti. Jau matau pokyčius kai 
kurių vaikų gyvenime. Tai mane džiugina, 
įkvepia ir paguodžia. Kai kurie vaikai tapo 
mažiau impulsyvūs, kiti – labiau socialūs, 
gebantys nors kažkiek geriau kontroliuoti 
savo emocijas. 

Šį centrą lanko 1–6 klasėse besimo-
kantys vaikai. Pradžioje planavome vai-
kais rūpintis tik savaitgaliais, bet gavome 
finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, vėliau parėmė ir Panevėžio 
miesto savivaldybė, tad galime darbuo-
tis kiekvieną dieną – nuo pirmadienio iki 
šeštadienio: darbo dienomis dirbame po 
5 valandas (nuo 13 iki 18 val.), o šeštadie-
nį – porą valandų. Norime užimti vaikus 
tiek per mokslo metus, tiek vasarą – vasarą 
rengiame dienos stovyklas, taip sudarome 
galimybę vaikams prasmingai leisti laiką 
ir pagelbėjame tėvams, sprendžiant vaikų 
užimtumo poreikį atostogų metu.

Ką vaikai veikia po pamokų? Kokia 
įprasta dienotvarkė? 

Ramūnas: Programa labai įvairi. Svar-
biausia užtikrinti, kad vaikai būtų pavalgę 
ir saugūs. Norime, kad vaikai kuo daugiau 
bendrautų tarpusavyje, nenaudotų mobilių-
jų telefonų, užsiimtų kūrybinėmis veiklomis, 
pasportuotų, pabūtų gryname ore. Turime 
kassavaitines krepšinio treniruotes, kurias 
veda puikus treneris Kęstutis, muzikos už-
siėmimus, teatro būrelį. Organizuojame 
ekskursijas.

Sigita: Padedame vaikams paruošti 
namų darbus, kartu gaminame valgyti. Vai-

kai padeda supjaustyti daržoves, padengti 
stalą, suplauti indus. Kiekvieną dieną, net 
jei oras ir prastesnis, stengiamės eiti į lau-
ką – norime, kad vaikai daugiau judėtų. 
Dienos centre neleidžiame naudotis tele-
fonais – vaikai patys juos paduoda mums. 
Daug žaidžiame aktyvių žaidimų, bėgiojame, 
kartais traukiame į žygį po miesto parkus. 
Yra ir ramesnės veiklos, tarp kurios ir knygų 
skaitymo laikas – siekiame, kad vaikai bent 
paimtų į rankas knygą. Vieni – tik pavarto, 
kiti pavartę įsitraukia skaityti, dar kiti skaito 
noriai – dėl to labai smagu. Žaidžiame stalo 
futbolą, stalo tenisą, piešiame, darome įvai-
rius darbelius. Kartais aš pati jiems garsiai 
skaitau knygas – jie susėdę klauso. Kartais 
įvairių veiklų paruošia savanoriai. Turi-
me teatro būrelį, ateina krepšinio treneris, 
kuris veda treniruotę salėje. Penktadie-
niais tvarkome patalpas, žiūrime filmus. 
Šeštadieniais vyksta muzikinės veiklos, 
kurias veda Danielius. Dienotvarkė gan 
paprasta: susirinkę kiek pabūname ramiai, 
netrukdydami kitiems paruošiame namų 
darbus, pavalgome, einame į lauką, o grįžę 
imamės ramesnės veiklos, apsitvarkome ir 
keliaujame namo. 

Vaikų dienos centre daugiau berniukų 
ar mergaičių?

Ramūnas: Įdomu, kad mūsų centras 
labai berniukiškas. Dienos centrą vaikai 
lanko ne prievarta – mes raginame tėvus 
leisti čia savo vaikus ir džiaugiamės, kad 
vaikai patys noriai pas mus ateina. O mes 
tiesiog geranoriškai atveriame duris ir už-
tikriname saugų buvimą.

Sigita: Daugiausia lanko pradinukų. 
Šiais metais pasipylė vaikai iš vienos tre-
čios klasės – centrą lankyti pradėję vaikai 
atsivedė ir savo klasės draugus. Ateina daug 
berniukų, todėl nemažai laiko praleidžiame 
lauke – jie nori lakstyti ir dūkti. Renkamės 
aktyvius žaidimus, kad jie išsidūktų, pa-
vargtų ir sugrįžę į centrą galėtume laiko 
skirti ramesnei veiklai. Jei kartais būna 
daugiau mergaičių, viskas savaime vyksta 
ramiau. 

Ar kyla konfliktinių situacijų? Kaip 
jas sprendžiate?

Sigita: Konfliktų tikrai pasitaiko. Juos 
spręsti padeda Ramūnas – jis kalbasi su 
vaikais. Dažniausiai vaikas supyksta, kad kas 
nors įžeidė, pasakė ką negražaus. Jie greit 
supyksta, bet ir greitai atsileidžia. Tačiau tuo 
momentu reikia padėti – mokyti atsiprašyti, 
nes dažniausiai atsiprašyti nenori… 

Aušra: Yra vienas berniukas, kurio vai-
kai vengė. Jam būnant, kiti jautėsi nesaugūs 
arba visai neateidavo į centrą. Dėl netin-
kamo elgesio keletą kartų šiam berniukui 
buvo uždrausta lankyti centrą, kol neatvyks 
pokalbiui su Ramūnu ar neatsiprašys vaikų. 
Neseniai Ramūnas pasidžiaugė, kad jis labai 
pasikeitė, su juo užsimezgė kitoks ryšys. 
Tai – pergalė: jis neišėjo į gatvę, liko centre, 
o dabar jau galima jį laikyti pagalbininku, 
patikėti jam tam tikras užduotis! Džiugu, 
kai vaikams, ypač berniukams, patarnauja 
vyrai – Ramūnas ir jo sūnus Danielius, mat 
daugelis vaikų neturi tėčių. 

Ramūnas: Konfliktų, be abejo, būna: 
vaikai konfliktiški ir dar toks nelengvas jų 
amžius, jie turi nedaug bendravimo įgūdžių. 
Laikomės taisyklių, kalbamės, sprendžiame 
situacijas, mokomės atsiprašyti. Didžiausias 
iššūkis vaikams – atsiprašyti, prisipažinti su-
klydus, nusižengus, nes jie to paprasčiausiai 
nemoka, bet kelis mėnesius pabuvę pas mus, 
pradeda bent jau pripažinti, kad nusižengė. 
Psichologijos žinios padeda bendraujant, 
kalbantis ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais, 
bandant juos įtraukti į ugdymo procesą. 
Kartkartėmis rengiame mokymus tėvams, 
siekdami jiems padėti. 

O kokia ugdymo programa?

Ramūnas: Ypatingų specialių programų 
neturime, tiesiog vykdome pačias įvairiau-
sias veiklas, kur svarbiausia – maitinimas, 
saugus vaikų užimtumas, pagalba atliekant 
namų darbus, edukaciniai užsiėmimai, so-
cialinių įgūdžių formavimas, ekskursijos į 
ugdymo įstaigas bei įvairias organizacijas 
mieste, į sostinę ar prie jūros ir pan. Tai 
prioritetiniai dalykai. 

Aušra: Programą kuriame patys – pir-
madieniais susitinka LPF „Vilties arka“ ko-
mandos branduolys (aš, Ramūnas, Sigita), 
aptariame veiklas, sprendžiame iškilusias 
problemas. Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija skiria finansavimą pagal pagrindinį 
metinį projektą, kuris užtikrina mūsų vaikų 
dienos centro kasdienį funkcionavimą.  
Taip pat teikiame paraiškas dalyvauti kituose 
projektuose, skirtuose nevyriausybinių or-
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ganizacijų veikloms remti. Norint parašyti 
projektą, atitinkantį pateiktus vertinimo 
kriterijus, reikalinga ne tik idėja, bet ir daug 
kruopštumo. Tai daug atidumo reikalau-
jantis darbas, kurį atliekant didele dalimi 
prisideda Ramūno žmona Vilma. Jeigu 
pavyksta gauti lėšų pagal šiuos projektus, 
atsiranda galimybė išvykti į ekskursijas 
po Lietuvos lankytinas vietas, organizuoti 
teminius renginius – šventes ar vasaros 
stovyklas. 

Ar tai krikščioniškas ugdymas?

Ramūnas: Mes esame krikščionys ir iš 
krikščioniškų paskatų atliekame šią misiją. 
Šis darbas didžiąja dalimi yra pasiaukoji-
mas, o ne pelno siekis. Mūsų tikslas yra 
rūpintis vaikais ir, jei atsiveria galimybės, 
dalintis gerąja naujiena. Tarkim, vasaros 
stovyklas rengia mūsų bičiuliai amerikie-
čiai, veiklų metu jie neįkyriai dalinasi savo 
gyvenimu liudydami Evangelijos žinią. 
Kasdienėse veiklose mes nepamokslauja-
me, nesimeldžiame, nespaudžiame vaikų 
būti ar atrodyti kaip krikščionys. Norime 
laimėti vaikus iš gatvės, užburto socialinio 
rato, priklausomybių nuo kompiuterio, 
žaidimų ir t. t. 

Sigita: Vadovaujamės krikščioniško-
mis vertybėmis, nors nemokome krikš-
čioniškų tiesų. Bet vaikai patys kartais 
klausia su tikėjimu susijusių klausimų, 
mat mokykloje ketvirtokai yra ruošiami 
Pirmajai Komunijai. Bandome atsakyti 
vaikams į klausimus. Yra buvę, kad eks-
kursijos metu, kai jau sėdi pavargę, jie 
netikėtai prabyla: „Vieni sako, kad Dievo 
nėra, kiti – kad yra. Tai kaip yra iš tikrųjų?“ 
Kiek klausia, tiek ir atsakai, nes jei kalbėsi 
per daug, jie paprasčiausiai nebeklausys. 
Kartais vaikai patys nori pasimelsti prieš 
valgydami – meldžiamės kartu.

Minėjote, kad formuojate ir gyveni-
miškus įgūdžius, rengiate įvairias akcijas, 
pavyzdžiui, „Susitvarkykime šiukšles“...

Ramūnas: Taip, tai vienas iš esminių 
dalykų. Nors vaikai auga namuose, bet kai 

kurie iš jų nemoka plauti indų, nemoka 
šluoti ar atlikti kitų elementarių buities 
darbų. Norime, kad vaikai išmoktų pri-
siimti atsakomybę, išmoktų paprastos 
tvarkos. Mokome vaikus būti atsakingus 
už dienos centrą, sakome, kad jis įkurtas 
jiems, todėl mums visiems reikia jį pri-
žiūrėti. Norisi, kad vaikai jaustųsi šeimi-
ninkais: nelaužytų žaislų, inventoriaus, 
nedaužytų sienų ar kt. Tai yra iššūkis. 
Nuolat ramiai, metodiškai tai kartojame 
ir galiausiai matome, kad vaikai pradeda 
suprasti, jog reikia saugoti. 

Sigita: Jau dabar matome labai didelius 
pokyčius. Žinoma, auga ir keičiasi patys 
vaikai… Vieni kaimynai sakė, kad vaikai 
mažiau keikiasi… Išties čia jie pagerina 
socialinius įgūdžius. 

Koks jūsų santykis su tėvais?

Sigita: Nemažai vaikų augina vienišos 
mamos. Kai kurios labai mielai bendrauja 
ir bendradarbiauja, ateina į renginius, bet 

Vaikų  dienos  centras  
Panevėžyje – pagalba   

šeimoms
Atkelta iš 23 p.

artimesnį ryšį su tėvais užmegzti kol kas 
sekasi sunkiai. Džiaugiamės, jei tėvai da-
lyvauja mūsų rengiamose šventėse. 

Kas jums tiekia maistą? Ar jūs daly-
vaujate „Maisto banko“ akcijose?

Ramūnas: Labai džiaugiamės mūsų 
partneriu – „Maisto banko“ organizacija, 
kuri palaikė mus nuo pat pradžios, o vėliau ir 
patys ėmėme du kartus per metus dalyvauti 
akcijose, rinkdami maistą stokojantiems 
žmonėms. 

Sigita: „Maisto bankas“ nurodo par-
duotuves, kuriose „Maisto banko“ akcijų 
metu surinkti produktai atitenka konkre-
čioms organizacijoms. Vienoje iš nurodytų 
parduotuvių produktus renkame ir mes, o 
vėliau juos išdaliname vienišoms mamoms, 
o dalį pasiliekame dienos centrui. Kiekvieną 
pirmadienį iš „Maisto banko“ gauname grei-
tai gendančių produktų, kuriuos išdaliname 
vaikams. Po pavasarį vykusios akcijos jau 
keturis kartus dalinome paketus vienišoms 
mamoms, prieš pat Kalėdas planuojame 
dar po paketą. Pasiekiame 15–20 šeimų. 
Norime, kad šeima maisto paketą gautų 
bent keturis kartus per metus. Maisto pri-
krauname į didelę dėžę nuo bananų – apie 
20 kg. Norime, kad žmogus, atėjęs pasiimti 
maisto, jaustų, jog tikrai jo gavo. Kai kurios 
mamos, atėjusios atsiimti maisto, nori ir 
pabendrauti. 

„Dienos centre daug žaidžiame aktyvių žaidimų. Turime teatro būrelį, vyksta 
krepšinio treniruotės, muzikos užsiėmimai.“
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 Kai gyvenime lieka tik gerai gyventi, 
jis tampa vertingesnis, pradedame paste-
bėti visus jo grožio aspektus. Kriauklelės 
pajūryje virsta meno kūriniais, kuriuos 
verta rinkti ir saugoti. Vėjuota diena naujai 
atskleidžia kūrinijos puikumą. Praeivio 
šypsena susieja mus su žmonija. Gaila, 
kad prireikė tiek daug laiko, kad galėtume 
giliai nustebti. Mes jautėme gyvenimo 
simfoniją, bet silpnai. O paskui staiga, kai 
nebelieka nieko tarp mūsų ir nepagražinto, 
aitraus ar saldaus gyvenimo centro, kai 
niekas negali jo užgožti, jis iškyla, gyvas 
ir švytintis, prieš mūsų akis.

Mus apima dėkingumas, bet dažnai tai 
nutinka pernelyg vėlai. 

Restorane sėdėjo grupė jaunų žmonių, 
visi su fizine negalia. Mergina pirštų galiu-
kais perbraukė šalia jos sėdėjusiam vaikinui 
per veidą. Tuomet ji palenkė galvą į šoną ir 
susižavėjusi nusijuokė: 

–Tu gražus! Tikrai gražus.
Ta mergina buvo akla. Ji atlošė galvą ir 

buvo matyti, kad jos akys tuščios, randuotos 
ir užverstos aukštyn. Ji nieko nematė. O gal 
ji išmoko matyti daug daugiau nei daugelis iš 
mūsų. Gal ji galėjo matyti tai, ko dalis mūsų, 
su puikia rega ir paviršutinėmis sielomis, 
niekada nesugebėsime pamatyti.

Šis vaizdas verčia susimąstyti: kodėl tik 
kažką praradę imame tai branginti? Galbūt 
tai gyvenimo instinktas, kuris sukyla tik 
tuomet, kai mums kažko trūksta.

Galbūt tai viena didžiausių brandaus 
amžiaus dovanų. Kai nebegalime vaikščioti 
taip greitai, pradedame pastebėti gėles, ply-
šius ant takelio, vaikus, ir visa tai matome 
daug aiškiau, sąmoningiau. Panašu, kad 
senėjimas pagelbėja pamatyti tai, ko nepa-
stebėjome visus ankstesnius metus.

Galbūt vienas svarbiausių brandaus am-
žiaus tikslų yra paskatinti mus suprasti, kad 
gyvenimo negalima priimti kaip savaime 
suprantamo dalyko. Gyvenimo negalima 

JOAN CHITTISTER

Dėkingumas
„Kaip gražiai sensta lapai. Pasku-
tinės jų dienos kupinos spalvų ir 
šviesos“ (Johnas Burroughsas).

ryti nekramtant, juo verta mėgautis. Jį reikia 
gerti po gurkšnelį ir iki dugno.

Deja, skubanti visuomenė nemoka mė-
gautis ir gardžiuotis. Gyvename taip, tarsi 
sėdėtume mašinoje piko valandą, barben-
dami pirštais į vairą. Mes sureguliavome 
net savo religinį gyvenimą. Jokių trumpų 
apsilankymų pas pažįstamus, meditacijų 
ant suoliuko prie upės, ilgų pokalbių apie 
dvasinius dalykus ar filosofinių klausimų 
aptarimų su senais draugais. Mes pernelyg 
užsiėmę, kad stabtelėtume ir pradėtume 
gerai gyventi.

Senatvėje viskas baigėsi. Kiekviena ne-
tektis ir apribojimas skatina labiau įsigilinti 
į gyvenimą. Kai pasidaro sunkiau kvėpuoti, 
pajuntu, kuo kvepia oras, dažnai pirmą 
kartą per ilgus metus. Kai matau į pabaigą 
artėjančias dienas, kiekviena iš jų tampa 
didesniu nuotykiu, jei tik pasistengsiu, kad 
taip būtų. Kai vyresni už mane žmonės 
išeina iš gyvenimo su širdį spaudžiančiu 
reguliarumu, pradedu daugiau kalbėtis apie 
svarbius dalykus su tais, kurie dar liko, nes 
bijau, kad man gali nelikti laiko papasakoti 
jiems, ko pats anksčiau nežinojau.

Dabar pradedu žvalgytis atgal ir atgai-
vinu atmintyje tai, ką pražiūrėjau per visus 
tuos bėgimo, rinkimo, kaupimo, keitimo 
ir atmetimo metus, kai taip nerūpestingai 
elgiausi su žmonėmis ir daiktais. Ir visa 
tai gavęs, jau pajėgiu įvertinti kitų žmonių 
reikšmę mano gyvenime. Vienas rodė dis-
ciplinos, kurios man reikėjo, pavyzdį. Kitas 
išmokė mylėti darbą, dėl to mano gyvenimas 
prisipildė kūrybiškumo, ir man neteko dirbti 
sunkiai bei nuobodžiai. Trečiasis pasakojo 
apie gyvenimą, išmokė gyventi brandžiai, 
bet ir su jauduliu.

Vasaros kaitra tokia maloni dabar, kai 
taip greitai žvarbsta kūnas. Žiemos vėjas 
ir pliaupiantis lietus tampa draugais, o ne 
priešais, kai jaukiai įsitaisau su šiltu apklotu 
ir gera knyga. Pagaliau suprantu, kad ruduo 
yra veikiau kito, gražesnio, pavasario paža-
das nei nuobodi ir pilka gyvenimo pabaiga.

Metai slegia, jei atsigręžę į savo metus 
pajuntame baimę, kad bėgte prabėgome per 
didžiąją savo gyvenimo dalį.

Metai džiugina, jei išmokstame naujai 
vertinti ne tik praeitį, bet ir dabartį.

Iš knygos  
„Metų dovana: gyvenimo rudens palaima“

O kokios pagalbos reikėtų jums pa-
tiems? 

Sigita: Norisi, kad prisijungtų daugiau 
savanorių, trokštančių dirbti su vaikais, 
kurie prisidėtų prie veiklų, padėtų susitvar-
kyti... Naujas žmogus vaikams visuomet 
būna ypatingas. 

Ramūnas: Mes patys įsirengėme pa-
talpas, griovėme, perstatinėjome sienas. 
Pagrindinės patalpos įrengtos, tačiau dar 
reikėtų sutvarkyti ventiliaciją, mat esame 
įsikūrę cokoliniame aukšte. Būtų gerai įreng-
ti rekuperacinę sistemą, bet tai brangus 
projektas. Norime, kad vaikai, tėveliai ir 
visi, atėję į mūsų patalpas, jaustųsi jaukiai.

Kokie jūsų planai? Apie ką svajojate?

Ramūnas: Norėjome įkurti dar vieną 
dienos centrą, bet planų įgyvendinti ne-
pavyko. Matome, kad miestui išties reikia 
daugiau tokių dienos centrų, bet reikia ir 
savanorių, žmonių, turinčių pašaukimą 
darbuotis su vaikais ir šeimomis. Norisi 
kurti kažką gero – laukai išties dideli.  

Aušra: Norėtųsi suremontuoti esančias 
dar nenaudojamas ar dalinai naudojamas 
patalpas, daugiau dėmesio skirti tėvams. Nors 
mūsų Labdaros-paramos fondas „Vilties arka“ 
dabar funkcionuoja kaip vaikų dienos centras, 
bet galime vykdyti ir kitokias šeimai skirtas 
veiklas: organizuoti jaunimo užimtumo pro-
gramas, paskaitas tėveliams, pagalbą senjo-
rams. Kol kas apsiribojome pagalba vaikams, 
nes reikėtų daugiau patalpų ir darbininkų. 

Jei pavyktų atlikti remonto darbus, 
turėtume dar vieną patalpą veikloms bei 
įrengtume sanitarinę-higienos erdvę su 
dušais, skalbimo mašina. Fondo patalpose 
jau keletą kartų vyko jaunimo sąskrydžiai. 
Jaunuoliai kartais pasilieka nakvynei, todėl 
dušai būtų labai reiklalingi elementariems 
higienos poreikiams patenkinti. Manome, 
kad galimybė išsiplauti drabužius galėtų būti 
reali pagalba šalia gyvenantiems senjorams. 
Norėtume teikti įvairias paslaugas tame 
rajone gyvenantiems žmonėms. 

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Kviečiame visokeriopai paremti „Vilties 
arkos“ įsteigtą dienos centrą vaikams – savo 
rankų darbu, maldomis, maistu, pinigais 
(sąskaitos Nr. LT147300010149003347, AB 
Swedbank) ar kt. Apie šį centrą ir jo kasdie-
nius poreikius daugiau skaitykite FB pasky-
roje „Vilties arka“.
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Aiškiai supratau, kad jei 
noriu, kad kitas pasikeistų, 
pirmiausia turiu pasikeisti 
pati. 

„

“

Prieš 23 metus patikėjau Kristumi 
kaip savo Viešpačiu. Pamenu, kaip vieną 
vakarą svečiuose apsilankė draugė, kuri 
liudijo, kad įtikėjo Jėzumi kaip gyvenimo 
Viešpačiu. Tuomet pagalvojau: „Baigta, 
praradau draugę...“, mat laikraštyje buvau 
skaičiusi apie daug šurmulio tuomet sukė-
lusią bažnyčią. Bet man buvo įdomu, kas ją 
taip įtraukė, todėl nuvažiavau į susirinkimą, 
kuris tuomet vyko palapinėje. Pamaldoms 
baigiantis buvo kviečiama melstis atgailos 
malda – atrodė, kad kažkas kitas už mane 
pakėlė ranką ir nunešė į priekį, man reikėjo 
tik nesipriešinti tam, kas vyksta... 

Kiek vėliau, po metų, pasijutau blogai – 
po atliktų tyrimų sužinojau, kad sergu vėžiu. 
Kadangi anksti pastebėjo – buvo tik antra 
stadija, – tai po metus trukusio gydymo 
pavyko pasveikti. Žinoma, gydžiausi visus 
metus: teko ištverti chemoterapijos, švitini-
mo procedūras. Bet visą tą laikotarpį mane 
lydėjo antgamtinė ramybė – per procedūras 
tiesiog užmigdavau. Dabar taikant chemo-
terapinį gydymą sergantiesiems reikia tik 
išgerti tabletes, bet kai gydžiausi aš, vaistus 
ligoniams lašindavo į veną, tad po kurio 
laiko venas pradėdavo labai skaudėti, nes 
sudegindavo. Kai laša vaistai, tu jauti, kur 
tavo kūnu jie keliauja, nes labai skauda. Pa-
latose dažnai būdavo labai slogi atmosfera, 
o aš tuo metu... užmigdavau. Sapnuodavau 
nuostabiausius sapnus – kaip vaikštau po 
žydinčius sodus, renku gražius raudonus 
obuolius. Gydytojai skųsdavosi, kad po 
mano apsilankymo būdavo neįmanoma 
dirbti, nes visi miegodavo (juokiasi). Tuo 
metu nesupratau, kodėl taip vyksta, tik po 
kurio laiko suvokiau, kad Dievas lyg ant 
sparnų mane nešė per tą laiką.

Liudijimo  svarba
Būtent tuomet susipažinau su būsimu 

vyru. Netrukus aš pastojau. Dar buvome 
nesusituokę... Gydytojai patarė nutraukti 
nėštumą, nes lauktis vaikelio po vėžio gydy-
mo buvo pavojinga. Jie sakė: „Mirsi tu arba 
tavo vaikas, o gali būti, kad mirsite ir abu...“ 
Tikimybė išgyventi buvo labai menka. Su 
būsimuoju vyru grįžome į namus šokiruo-
ti, įsijungėme televizorių, o tuo metu kaip 
tik rodė socialinę reklamą: nėščiai moteriai 
jos įsčiose esantis kūdikis sako: „Nežudyk 
manęs.“ Kaipmat perjungėme kitą kanalą –  
įsijungėme „Discovery“, bet ir ten rodė vaikus –  
kaip vystosi dvynukai (juokiasi). Išjungėme 
televizorių, nes apsipyliau ašaromis... Norė-
dama nusiraminti, priėjau prie lango, bet ir 
pro langą išvydau vaikštančias mamas su 
vežimėliais... Tuomet supratau, kad jei aš 
padarysiu abortą, gyvenime nebegalėsiu 
pažiūrėti į jokį vaiką. Aš to nepadariau... 
Susituokėme. Tuomet daugelis gydytojų gine-
kologų atsisakė mane prižiūrėti dėl rizikingo 
nėštumo, bet, laimei, sutiko viena pensinio 
amžiaus gydytoja. Galiausiai viskas baigėsi 
gerai – mums gimė dukrelė, o vėliau ir dar 
viena. Man tai tikras stebuklas!

Vis dėlto pirmąjį santuokos dešimtmetį 
nuo Dievo buvau labai atitolusi, nėjau į baž-
nyčią, nors širdy giliai lyg ir tikėjau Dievu. 

Tik tikėjimą buvau tarsi padėjusi į tolimą 
stalčiuką. Kai susituokia vienas tikintis, o 
kitas netikintis, turbūt taip jau nutinka, 
kad tikintysis dažnai nutolsta nuo Dievo. 
Tie pirmieji metai buvo labai sunkūs – kad 
ištvertume, pasinėrėme į darbus. 

1999 metais pasirodė krikščioniškų 
knygų serija „Palikti“ – romanai pasakoja 
apie paskutines pasaulio dienas. Skaitant 
šią seriją atkreipiau dėmesį, kad visi vai-
kai iki 12 metų buvo paimti pas Dievą, o 
nuo 12 metų – tik tie, kurie tikėjo Kristų. 
Tuomet mūsų vyresnėlei kaip tik buvo 12 
metų. Susimąsčiau: „Aš pati esu įtikėjusi, o 
mano vaikas – ne. Juk aš atsakinga už savo 
vaiką.“ Nusprendžiau grįžti į bažnyčią, bet 
prasidėjo dar didesni nesutarimai su vyru, 
barniai dėl bažnyčios, nes nukentėdavo 
namų ruošos darbai. Kartais aš nusileisda-
vau ir neidavau į bažnyčią, bet mes vis tiek 
susipykdavome... Tuomet supratau, kad 
ne neatlikti darbai kalti, o mūsų priešas, 
šėtonas, priešinasi, ir apsisprendžiau lankyti 
visas bažnyčios pamaldas. Dukrai taip pat 
buvo sunku, nes bažnyčioje ji nenorėjo 
būti su bendraamžiais, tad per pamokslus 
sėdėdavo su manimi. Bet vėliau pavyko ją 
įkalbinti prisijungti prie paauglių grupelės, 
kur susirado draugų. Iki šiol tai jos geriausi 
draugai. O tuomet, kai pirmą kartą išvydau 
savo dukrą šlovinant bažnyčioje, pasiju-
tau be galo laiminga. Tada supratau, kodėl 
Dievas man siuntė tiek daug ženklų, kad ją 
išsaugočiau…
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Mūsų santykiai su vyru buvo labai 
įtempti. Savo viduje supratau, kad jei nuo 
vyro neatsiskirsiu, aš tiesiog mirsiu... Vieną 
dieną vyrui pasakiau, kad, jei niekas nesikeis, 
po pusės metų su vaikais išsikraustysiu pas 
mamą. Prieš dvejus metus ėmiau galvoti 
oficialiai išsiskirti. Tačiau netikėtai tą va-
sarą mane pakvietė dalyvauti menininkų 
plenere Latvijoje. Nors nesu dailininkė, bet 
labai norėjau ten vykti. Prisiminiau, jog kai 
prieš dešimt metų laukiausi antros dukrelės, 
lankiau akvarelės pamokas, tad nuo to laiko 
buvo likę teptukai, popierius... Tuomet dar 
nežinojau, kad ši stovykla visiškai pakeis 
mano gyvenimą. 

Prieš tą stovyklą buvau tokios būsenos, 
kad kai žmonės klausdavo, ar gali man kuo 
padėti, pagalbos atsisakydavau, nes nebe-
turėjau jėgų jos priimti... Be to, netikėjau, 
kad kas nors pasikeis. Man atrodė, kad jau 
viską, ką tik galėjau, padariau... Tiesiog no-
rėjau nutraukti santykius su vyru, ir viskas. 
Tą pavasarį dažnai lankydavo depresyvios 
mintys – kiekvieną rytą prisiversdavau at-
sikelti, eiti į darbą, dirbti. Tai iš tiesų buvo 
labai sunkus metas. Tad važiavau į stovyklą 
norėdama truputį pailsėti, pagalvoti, o grįžus 
planavau išsiskirti su vyru. 

Stovykloje rytais vyko Biblijos studi-
jos, įvairūs kūrybiniai užsiėmimai, daug 
piešdavome. Paskutinę dieną „Bridge Buil-
ders International“ organizacijos vadovas 
pastorius Čarlzas Kelis (Charles Kelly) pa-

klausė, ko mes norėtume – Biblijos studijų 
ar liudijimo. Paprašėme liudijimo. Mane 
labai sujaudino pastoriaus pasakojimas 
apie sunkią dukros situaciją. Jis sugrojo 
dukrai skirtą kūrinį, – nustebau, kad nors 
jų šeimos situacija tuo metu, kai kūrė šį 
kūrinį, buvo be galo sunki, tačiau jame 
nebuvo nė vieno liūdno akordo! Vos pra-

dėjus skambėti šiam kūriniui, visas mano 
vidus ėmė šaukti: „Man reikia pagalbos!“ 
Ėmiau pasisriūbaudama verkti – visa laimė, 
kad verkiau ne aš viena (šypsosi). Baigus 
pastoriui liudyti, priėjo viena nepažįstama 
dailininkė ir pasisiūlė už mane pasimelsti. 
Aš savo viduje vėl užsidariau, bandydama 
išsisukti: „Oi, ne, neturiu laiko, man nerei-
kia jokios pagalbos… Draugė laukia, mes 
skubame.“ Tačiau ji manęs nepaliko: „Aš 
labai trumpai už tave pasimelsiu.“ Sutikau. 
Po kelių minučių maldos ji ištarė: „Nežinau, 
ką tai reiškia, bet matau uždarytas duris. 
Jei jų neatidarysi, negalėsi eiti toliau.“ Aš 
supratau, kad tos uždarytos durys – tai 
didžiulis mano pyktis ant vyro. 

Visuomet galvojau, kad esu labai 
gera, nepykstu, o jei ir pykstu, tai moku 
savo pyktį suvaldyti, atitinkamai išreikš-
ti – nedaužau lėkščių kaip kiti... Ir staiga 
suvokiau, kad man būtina išlieti tą many 
susikaupusį pyktį. Nubėgau pas draugę ir 
paprašiau mane nuvežti prie jūros. Jūros 
krantas buvo akmenuotas, tad nulėkusi 
prie tų akmenų ėmiau laidyti juos į jūrą, 
garsiai išrėkdama visą pyktį. Pradžioje 
ėmiau didelius akmenis – kokius tik ga-
lėjau pakelti, ir mėčiau, mėčiau, mėčiau… 
Kuo toliau mėčiau, tuo labiau norėjosi imti 
vis mažesnius. O vieną akimirką supratau: 
viskas – nebenoriu mėtyti akmenų. Atsisė-
dau prie jūros ir iš gražių baltų akmenukų 
kažką sudėliojau. 

Po stovyklos manęs pasiimti atvažiavo 
vyras su dukromis. Supratau, kad turiu 
jo atsiprašyti, jog taip ilgai pykau (susi-
graudina). Kai jo atsiprašiau, kai dužau 
aš – dužo ir jis. Aiškiai supratau, kad jei 
noriu, kad kitas pasikeistų, pirmiausia 
turiu pasikeisti pati. 

Šiandien matau, kaip Dievas keičia mus 
abu – daro mus nuolaidesnius, atviresnius, 
pakantesnius. Man dabar lengviau priimti 
vyrą, kai jis manęs nesupranta. Suvokiau, 
kad kartais aš ir pati savęs nesuprantu... 

Po tos stovyklos ir toliau piešiu. Be to, 
mėgstu ir kitokią kūrybą. Namie turiu visą 
rankdarbiams skirtą spintą – ten priemonės 
siuvinėjimui, mezgimui, nėrimui, muilų 
gamybai, šiaudinių sodų gamybai, lėlių 
kūrimui, karoliai auskarų vėrimui ir kt. 
Kūryba mane atgaivina. 

Pastoriaus Č. Kelio liudijimas pakeitė 
mano gyvenimą. Kai šią vasarą antrą kartą 
važiavau į tą pačią stovyklą, norėjau visus 
padrąsinti liudyti, nes tai svarbu, ir padėkoti 
dailininkei, kuri išdrįso už mane pasimelsti. 
Vėliau ji man pasakojo: „Tąkart pajutau, 
kad reikia už tave melstis. Esu gana baili, 
tad net kelis kartus Dievo perklausiau, ar 
tikrai reikia. Bet kai Dievas pasakė: „Tikrai 
reikia“, sutikau.“ 

Man liudijimas – kaip į vandenį įmestas 
akmuo, nuo kurio pasklinda ratilai. Jie kažką 
pasiekė, sujudino… Tad ir mes išdrįskime 
dalintis savo liudijimu. Atsiveriant vienai 
širdžiai, veriasi ir kitos.

Agnė 
Parengė Sonata Aleksandravičienė

Išdrįskime dalintis savo 
liudijimu. Atsiveriant 
vienai širdžiai,  
veriasi ir kitos.

„

“
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Spalio mėn. Kauno krikščionių bažny-
čia atšventė 30-metį. Papasakokite, prašau, 
apie bažnyčios pradžią. 

Kauno krikščionių bažnyčia buvo įkurta 
1989 m. Tikinčiųjų bendruomenei Kaune 
įsikurti padėjo tikintieji iš Vilniaus bei Ma-
rijampolės sekmininkų bendruomenių.

1989 m. pavasarį į mūsų namus užsuko 
po evangelizacinio tarnavimo Rygoje, pa-
keliui į Marijampolę (tuometinį Kapsuką), 
grįžtanti mano žmonos sesuo su vyru – Vilija 
ir Mindaugas Biveiniai. Jie Rygoje buvo 
Dievo paliesti, įtikėjo ir buvo pakrikštyti 
Šventąja Dvasia, todėl džiaugsmingai Gerąja 
Naujiena pasidalino ir su mumis. Mano 
žmonos Valdos širdis jau tuo metu buvo 
atvira priimti Evangelijos žinią.

1989 m. birželio 21 d. mes su žmona ir 
žmonos sesuo su vyru dalyvavome Vilniaus 
Sporto rūmuose vykusiame didžiuliame 
evangelizaciniame renginyje, kuriame tarna-
vo JAV astronautas Čarlzas Djukas (Charles 
Duke) ir pamokslininkas Viktoras Gamas 
(Viktor Gamm). Čia išgirdome Evangeliją. 
Dievo veikimas buvo stiprus – daug žmonių, 
paliesti Šventosios Dvasios, atgailavo. Nors 
aš pats tada ir nepriėmiau Jėzaus, visgi širdis 
buvo Dievo paliesta.

Tos pačios vasaros pabaigoje Marijam-
polėje Vilijos ir Mindaugo Biveinių namuose 
vyko susirinkimas, kuriame dalyvavome ir 
mes su žmona. Susirinkimo metu Dievas 
palietė mano širdį, supratome, kad reikia 
pradėti skaityti Šventąjį Raštą. Dievas stipriai 
pakeitė mūsų gyvenimą. Rugpjūčio mėnesį 
mano žmona sukvietė artimuosius bei pažįs-

Pastorius  Rytis  Berūkštis:  
„Mūsų  misija – mylėti 

Dievą,  mylėti  žmones“
Šįkart skaitytojams norime pristatyti Sekmininkų sąjungai priklau-
sančią Kauno krikščionių bažnyčią. Tai turbūt šiuo metu didžiausia 
evangelinė bažnyčia Kaune, o tikinčiuosius čia gano pastoriai Rytis 
Berūkštis ir Rimantas Karkauskas. Kauno krikščionių bažnyčia spalio 
mėnesį atšventė 30-metį. Ta proga ir kalbiname pastorių Rytį Berūkštį. 

tamus ir mano tėvų bute Taikos prospekte 
surengėme nedidelį susirinkimą, kurį vedė 
Vilija ir Mindaugas iš Marijampolės. Šio 
susirinkimo metu įtikėjo mano mama.

Tų pačių metų spalio 15 d. Marijampolėje 
vyko evangelizacija su roko grupe „Faith to 
face“ iš JAV. Ten dalyvavo ir nemažai žmonių 
iš Kauno. Žmonės atgailavo... Buvo nutarta 
nuolat rinktis Kaune, nes visi suprato, kad 
neturi galimybių važinėti į Marijampolę. Ži-
noma, kilo klausimas: kur bus bažnyčios vieta?

Pirmieji susirinkimai Kaune vykti pradėjo 
jau 1989 m. rudenį viename Zarasų g. esančia-
me name, kur tuo metu gyveno kelios šeimos, 
tarp kurių buvo ir Virginijus bei Audronė 
Mozūrai. Virginijaus mama Julija leido rinktis 
jai priklausančiame kambaryje. Pirmuosiuo-
se susirinkimuose dalyvaudavo apie dešimt 
naujai įtikėjusių asmenų, o mums tarnau-
davo broliai ir sesės iš Vilniaus „Emanuelio“ 
bendruomenės bei iš Marijampolės misijos 
„Aušra“. Pradžioje rinkdavomės kasdien: kartu 
šlovinome Viešpatį giesmėmis, meldėmės, 
dalijomės Žodžiu, apreiškimais, rinkome 
aukas ir teikdavome pagalbą stokojantiems. 

1991 m. gegužės 2 d. kelių sekmininkų 
bažnyčių pastoriai įšventino mane pastoriumi.

Nors laikome, kad bažnyčia gimė 1989 m.  
rudenį, oficialiai bažnyčios įstatai buvo įre-
gistruoti tik 1992 m. spalio 23 d., o 1993 m.  
liepos 21 d. bažnyčia buvo įregistruota Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybėje bei Teisin-
gumo Ministerijoje.

Kai bažnyčia išaugo, žmonės nebetilpo 
tuose namuose, pradėjome nuomoti salę. 
Daug salių teko pakeisti: rinkomės Architektų 

namuose, Istorinėje Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje, Pasakos kino teatre, palapi-
nėje Nemuno saloje, Menininkų namuose...

1995 m. vasario 3 d. antruoju pasto-
riumi Kauno krikščionių bažnyčioje buvo 
įšventintas Rimantas Karkauskas.

2000 m. sausio mėn. bažnyčia pradėjo 
nuomotis salę K. Donelaičio g. 33, 5 aukšte, 
kur renkamės iki šiol. 

Būdama nepriklausoma sekmininkiška 
bendruomenė, Kauno krikščionių bažnyčia 
laisvu apsisprendimu po ilgą laiką truku-
sių maldų ir svarstymo 2004 m. rugsėjo 
29 dieną įsijungėme į Lietuvos evangelinio 
tikėjimo krikščionių sąjungą (LRETKS). Šį 
žingsnį žengėme paklusdami Viešpačiui ir 
pasitikėdami Juo.

Koks buvo jūsų paties (jūsų šeimos) 
kelias pas Viešpatį?

Apie tai jau kiek užsiminiau, bet noriu 
pasakyti, kad augau netikinčių žmonių šei-
moje, buvau tikras „tarybinis produktas“. 
Žmona Valda kilusi iš katalikiškos šeimos, 
bet gyvo Jėzaus ten nebuvo. Man atrodė, 
kad iki įtikėjimo aš neturėjau problemų, 
problemos prasidėjo įtikėjus – mat iš esmės 
gyvenime reikėjo keisti daugelį dalykų. Aš 
Dievo tikrai neieškojau – tai Jis mane surado. 
Kai įtikėjo mano žmona Valda, ji radikaliai 
pasikeitė. Aš žiūrėjau į ją ir mąsčiau: „Jei 
žmona tokia gera, tai gal ir Dievas geras?“ 
Tada mano širdy ir įvyko didysis pokytis.

Kaip pajutote Viešpaties kvietimą tar-
nauti? Kada buvote įšventintas pastoriumi?

Įtikėjau ir ėmiau visiems kalbėti, tik po 
to supratau, kad aš tarnauju. Žinote, kai kūdi-
kiai prižiūri kūdikius, visada yra rizikos, bet 
kažkas patikėjo manimi, patikėjo, kad Dievas 
mane naudos, ir 1991 m. gegužės 2 d. kelių 
sekmininkų bažnyčių pastoriai įšventino 
mane pastoriumi.

Bažnyčia nukeliavo ilgą kelią, tad buvo 
ir lengvesnių etapų, ir sunkesnių. Kokius 
įvykius norėtumėte išskirti? Kas per šiuos 
30 metų buvo sunkiausia?

Kiekvienas iššūkis, kurį reikia praeiti, tuo 
metu atrodo didžiausias. Apie 1992 m. mano 
žmona Valda dėl stuburo išvaržos negalėjo 
vaikščioti – ją vargino labai stiprūs skausmai, 
reikėjo operuoti. Medikai nieko gero nežadė-
jo... Buvo sunkus laikas: susirinkimai, darbas, 
vaikai, nevaikščiojanti, skausmus kenčianti 
žmona... Šaukėmės Viešpaties dieną naktį ir 
pasirinkome pasitikėti Dievu. Ne visi mus su-
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prato ir palaikė, bet Viešpats yra ištikimas – Jis 
pakėlė mano žmoną be operacijos ir be vaistų.

1999 m. taip pat buvo pilni iššūkių. 
Bažnyčia nutarė pirkti mikroautobusą, au-
kojome tam pinigus. Galiausiai Vokietijoje 
nupirkome mikroautobusą, parvarėme, o 
kol ketvirtadienio susirinkime dėkojome 
Dievui, tą autobusą pavogė.

Po kiek laiko man sutriko kraujotaka, 
atsidūriau klinikose. Net ir po kelių savaičių 
gydymo sunkiai pataikydavau pro duris li-
goninėje. Medikai nerado priežasties, teliko 
Viešpats, kuris kvietė vėl ateiti pas Jį. Broliai 
ir seserys meldėsi, o Viešpats girdi maldas. 
Pamenu, kai grįžęs iš ligoninės bažnyčioje 
pamokslaudavau, būdavau kaip sveikas, bet 
vos grįždavau namo, gulėdavau be jėgų. Žmo-
na juokavo: „Tau namuose reikia pastatyti 
sakyklą, ir būsi sveikas.“ Viešpats ištikimas –  
Jis padeda pakilti, moko pasitikėti tik Juo, 
kai eini per sunkumus, širdys apvalomos. 
Ir tąkart Viešpats pakėlė. Nevartojau jokių 
medikamentų, tik  širdyje turėjau Jo pažadą.

2010 m. buvo sudrebinti kai kurie tar-
navimai bažnyčioje, po to iš bendruomenės 
pasitraukė nemažai žmonių. Bet vėlgi, kai 
praeini tą laikotarpį, supranti, kad ne be 
Viešpaties valios vyksta sudrebinimai. Tenka 
nusižeminti, pripažinti klaidas, atgailauti... 
Pirmiausia reikia pasižiūrėti į savo širdį. 
Suprantu, kad kelionė tęsiasi.

Su kokiais iššūkiais jūsų bažnyčia su-
siduria šiandien?

Ko gero, kaip visuomet turime siekti 
vienybės, sutarimo, broliškumo, tarpusavio 

meilės, mokytis su meile priimti kiekvieną 
į bendruomenę ateinantį žmogų. Taip pat 
nepaprastai svarbu nepamesti pirmosios 
meilės Viešpačiui.

Kuo galite pasidžiaugti?
Džiaugiamės Jėzumi ir Jo malone bei 

šiandien bažnyčioje esančiais broliais ir 
sesėmis, kurių širdys dega dėl Viešpaties.

Kokie tarnavimai veikia jūsų bažnyčioje?

Bažnyčioje tikrai visko daug vyksta. 
Džiaugiamės, kad jaunimas gan aktyvus. 
Visko nė neišvardinsi. Trokštame, kad pakiltų 
naujos bažnyčios, būtų pasiektos gyvenvietės 
Kauno apskrityje, ta kryptimi ir judame. Ma-
nau, reiktų pasižiūrėti, kur yra spragų ir kur 
reikia pasitempti. Visada lengva džiaugtis, bet 
sunkiau sekasi pripažinti trūkumus.

Kokiose srityse jūsų bažnyčia patarnau-
ja kauniečiams, o gal ir ne tik kauniečiams?

Misionieriškas darbas bažnyčioje buvo 
vykdomas nuo pat pradžių. Jau antraisiais baž-
nyčios gyvavimo metais pradėjome važinėti į 
Kunionis, Kėdainius. 1994 m. organizavome 
evangelizacijas Babtuose, Alytuje, Druskinin-
kuose, Jonavoje, Vilkaviškyje ir kitur.

Dar vos Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, mūsų bendruomenė, bendradarbiaudama 
su Švedijos miestų evangeliškomis bažnyčio-
mis, teikė labdarą Kauno miesto ir rajono 
socialinėms įstaigoms, senelių namams bei 
ligoninėms, pradėjome skelbti Dievo žodį 
įkalinimo įstaigose esantiems asmenims, taip 
pat seneliams Senelių namuose Muniškėse.

1995 m. vienos sesers, Stasės Palionienės, 
širdyje gimė noras kurti reabilitacijos centrą 
moterims, išėjusioms iš įkalinimo įstaigų, 
kurios norėjo Dievui padedant keisti savo 
gyvenimą. Šis darbas buvo pradėtas name 
Zarasų g. – būtent toje vietoje, kur pačioje 
pradžioje rinkosi bažnyčia. 2001 m. pra-
dėjome bendradarbiauti su krikščioniška 
organizacija „Teen Challenge“, reabilitacijos 
centre buvo pradėta naudoti jų programa. 
Tais pačiais metais centras išsikėlė į naujas 
patalpas Šlienavoje. Pagalbos kreipdavosi 
ir vyrai, tad matėme poreikį ir vyrų centrui. 
2003 m. atsivėrė galimybė įsigyti pastatus, kur 
galima vystyti pagalbinį ūkį – iki šios dienos 
Dievas keičia ten gyvenančių vyrų gyvenimus.

Į bažnyčią ateina vis naujų žmonių, tad 
beveik kiekvienais metais bažnyčioje vyksta 
vandens krikštas, dalyvaujame įvairiuose 
evangelizaciniuose projektuose, į kuriuos 
aktyviai įsitraukia ir jaunimas. Negalima 
nepaminėti jaunimo komandos UNITY –  
jų organizuojami vieši renginiai mieste, jau-
nimo stovyklos atnešė laukiamų rezultatų. 
Ir šiandien bažnyčioje netrūksta aktyvaus 
jaunimo, kurie juda toliau nešdami Evan-
gelijos žinią ir tarnaudami daugelyje sričių.

Reiktų paminėti, kad būdami Sekminin-
kų sąjungos (LRETKS) dalimi dalyvaujame ir 
daugelyje bendrų projektų. Taip pat bendra-
darbiaujame su krikščioniška organizacija 
„Samariečio krepšys“ – dalijame dovanėles 
ir skleidžiame Evangelijos žinią Lietuvoje.

Kaip manote, kokiose srityse skirtin-
gos bažnyčios galėtų bendradarbiauti? Ar 
tai apskritai įmanoma?

Mūsų bendruomenės žmonės dalyvauja 
įvairiuose renginiuose, bendruose skirtingų 
bažnyčių projektuose, turime namų grupeles, 
į kurias ateina ne tik mūsų bendruomenės 
tikintieji, rengiami bendri Alfa kursai jau-
nimui – visko ir neišvardinsiu...

Tačiau, žinoma, reikėtų mokytis ben-
drauti ir su kitomis bažnyčiomis, puoselėti 
draugystę kaip broliams ir sesėms, pirmiau-
sia, žinoma, Kauno mieste. To ir norėčiau 
palinkėti sau ir mūsų bažnyčiai.

Ko palinkėtumėte laikraščio Ganytojas 
skaitytojams?

 Mes, kaip bendruomenė, suformula-
vome savo misiją – mylėti Dievą, mylėti 
žmones. To ir norėčiau palinkėti.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbino Žaneta Martingale

Kauno krikščionių bažnyčios pastorius Rytis Berūkštis su žmona Valda



Nr. 474,  2019 m.  gruodis30          Refleksijos

Malda man – didelė paslaptis. Ne-
slėpsiu – ne viskas man gerai sekasi. Mane 
persekioja kaltės šešėlis, kad meldžiuosi 
nepakankamai. Tikriausiai taip ir yra, bet 
dar didesnė bėda, jog šis šešėlis užslenka ant 
nuostabaus Viešpaties paveikslo. Gal Dievas 
skaičiuoja maldoje praleistas minutes, gal 
kritiškai sveria kiekvieną pasakytą žodį? 
Kartais sunku patikėti, kad Tėvas laukia 
manęs be priekaišto, jog buvau Jį pamiršęs, 
kviečia džiaugsmingai bendrystei, net kai 
jaučiuosi visai nedvasingas. Jis neskaičiuoja 
maldos valandų, nesveria žodžių, netaiso 
kalbos klaidų, bet myli tobula Sūnaus meile, 
kurioje liepsnoja šventa maldos dvasia. Ka-
daise Jėzaus mokiniai paprašė juos išmokyti 
melstis. Prašau, išmokyk ir mane...

Darius Širvys

  

Nežinau, ar galima taip sakyti, bet mal-
doje aš maitinuosi iš Dievo širdies... Širdies 
To, kuris pilnas gerumo, šilumos, šviesos, 
išminties, meilės, paguodos, grožio, tiesos 
ir teisingumo. Man malda – tai kelionė į 
Tėvo širdį, troškimas prisiglausti prie To, 
kuris pažįsta mane visą ir vis tiek laukia 
ir priima... Tai klausymasis, ką Viešpats 
kalba, siekimas priimti tai, kas man skirta, 
pažinti Jo valią ir būdas gauti stiprybės, kad 
ją įvykdyčiau.

Elena Kaminskienė

„Ateinančio  pas  mane  Aš  
neatstumsiu“  (Jn  6, 37)

Kartą mokiniai paprašė Jėzaus išmokyti juos melstis.  

Kas yra malda? Ar Dievui patinka, kaip aš meldžiuosi? O gal Jis taip už-
siėmęs svarbiais dalykais, kad mano, paprasto žmogaus, malda Jį tik 
trukdo?

Šv. Augustinas yra pasakęs: „Dievas duoda ten, kur randa tuščias ran-
kas.“ Dievas laukia mūsų, tad ateikime pas Jį tokie, kokie esame. Ir leis-
kime Jam, mūsų dangiškajam Tėvui, mus prie savęs priglausti.

Tegul šios kelios įžvalgos apie maldą mus sustiprins ir padrąsins mels-
tis bei praleisti daugiau laiko su Viešpačiu. Priimkime iš Dievo tai, ką 
Jis mums paruošė brangiausio – PATĮ SAVE.

Tiltas
Man asmeniškai malda – tai pokalbis 

arba bendravimas su Dievu. Gal tai skamba 
keistai, nes visi, kurie praktikuojame maldą, 
žinome, jog mūsų maldos labiau panašios į 
monologą nei dialogą. Tačiau esu įsitikinęs, 
kad Jėzus nori išmokyti mus girdėti savo 
Tėvo balsą. Maldos yra visokeriopos, todėl ši 
sąvoka labai plati ir kartu labai paslaptinga, 
nes mūsų „kita pusė“, su kuria mokomės 
bendrauti, yra antgamtinė. Mumyse gyvena 
Šventoji Dvasia, kuri ir yra „tiltas“, jungiantis 
mus su mūsų dangiškuoju Tėvu.

Šlovinimas, mano supratimu, yra tik-
ras tada, kai giedodami ar melsdamiesi mes 
žavimės Dievu, kai mūsų širdis pilna džiaugs-
mo, kad esame Jo. Neretai mes Jam tiesiog 
giedame, ir tiek. Tačiau būna ir taip, kad pati 
Šventoji Dvasia padeda mūsų silpnumui ir 
ateina mums į pagalbą tiek meldžiantis, tiek 
šlovinant. Tada ir vyksta tikri dalykai.

Artūras Pinkas rašo, kad labiausiai mus 
ugdo neatsakytos maldos. Šis teiginys man 
labai nepatinka, bet tai yra tiesa. Per pasta-
ruosius trejus metus Šventoji Dvasia mane 
daug ko išmokė būtent per neatsakytas mal-
das. Tiksliau pasakius, „neatsakytas“ pagal 
mano suformuluotus poreikius. Jei Jėzus 
yra mano Viešpats, tai ne aš, o Jis ir turėtų 
nuspręsti, kaip, kada ir kokie atsakymai ateis, 
nes atsakymas „ne“ taip pat yra atsakymas. 
Dievas nėra visų mūsų norų ar užgaidų 

vykdytojas, Jis geriau žino, ko mums reikia, 
nes Jis yra mūsų Viešpats.

Stasys Pancekauskas

Melstis įkvėptai

Gyvenimo realybė dažnai atrodo kaip 
kovos laukas. Tačiau giliai širdyje suprantu, 
jog esama tokio aukščio, iš kur žiūrint mūšis 
man būtų panašus į meilę. Meldžiu to ant-
gamtinio greičio, suteikiančio kilimo galios, 
tačiau bespalvė, bekvapė mano malda –  
lyg silpnas žemės purenimo padargas lūžta 
įsirėžęs į išdžiūvusio molio širdies dirvą.

„Viešpatie, štai aš silpnas ir pavargęs 
nuo savo priešų ir draugų, šaukiuosi Tavęs 
ir prašau: Išmokyk mane melstis, kad... 
pakilčiau!“

„Reikia labai daug kantrybės, – atsakė 
Jis. – Kad pakiltum, turi atsikratyti maldos 
rutinos.“

Tuomet supratau, kad maldos rutina – 
tai lyg važiavimas „Ferrari“ automobiliu 40 
km/h greičiu, nė nenutuokiant šios mašinos 
galimybių.

O maldos galimybės – tai susilietimas 
su aukštesne nei materiali realybe, tai gėrė-
jimasis Viešpačiu ir Jo artumos ragavimas. 
Tai sielos įsibėgėjimas iki tokio viršgamtinio 

greičio, kuomet ji pakyla virš kūniškumo, 
atsiskiria nuo materialių problemų, nuo 
kūno norų ir tampa gabi dėl Dievo valios 
sudeginti savo siekius.

Tai ir yra aukojimo šventykloje esmė – 
ugnis, kurioje sudega mūsų norai.

Maldos galimybės – tai mūsų kreivų, 
sunarpliotų gyvenimo kelių ištiesinimas.

Maldos galimybės – tai gamtos ir lem-
ties valdžios įveikimas. 

Viešpatie, išmokyk mus melstis... įkvėp-
tai! 

Saulius Kalkauskas

 Dievas neskaičiuoja 
maldos valandų, nesveria 
žodžių, netaiso kalbos 
klaidų, bet myli tobula 
Sūnaus meile, kurioje 
liepsnoja šventa maldos 
dvasia.

„

“
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Tėvo namai
Malda – tai Dievo dovana nuo Jo nu-

tolusiai žmonijai. Biblijoje skaitome: Atvesiu 
į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu savo 
maldos namuose [...], nes mano namai bus 
vadinami maldos namais visoms tautoms 
(Izaijo 56, 7). Viską gauname iš Dievo – tai 
Jis mus atveda į savo šventąjį kalną, Jis ir 
pradžiugina besimeldžiančius. Savo namus 
Jis panoro vadinti maldos namais.

Palyginime apie sūnų palaidūną (Evan-
gelijos pagal Luką 15 skyriuje) Jėzus taip pat 
kviečia mus į artimesnį santykį su Dangiškuo-
ju Tėvu. Kai savo širdyje tariame: „Pavargau 
stengtis susitvarkyti gyvenimą savo jėgomis, 
grįšiu pas savo Dangiškąjį Tėvą. Gal Jis priims 
mane į savo dangiškus namus?“

Ar jums teko ko nors laukti? Prabėga 
valanda, dvi, diena, kita diena, metai... Tėvas 
laukia savo nutolusio vaiko. Laukia jo taip 
stipriai, kad net po ilgo laiko iš tolo pamato 
savo vaiką grįžtantį. Bėgte bėga jo pasitikti 
ir paslepia jį savo glėbyje.

Geda Žyvatkauskaitė

  

Ilgą laiką mano malda buvo labiau 
panaši į savo problemų Dievui išsakymą 
ir atsakymų ieškojimą. Tačiau vėliau supra-
tau: jei malda yra pirmoji mano reakcija į 
problemą, tuomet ji kyla iš baimės ir tampa 
labiau panaši į skundą. Mes įeiname į Jo 
kiemus su dėkojimu ir šlovinimu (Ps 100, 
4), nes džiaugsminga širdis lengviau pasitiki 
ir girdi Dievo balsą. Taigi mano darbas – 
ne nuversti priešo tvirtoves, bet atsiverti 
Dievo artumui – išgirsti Jo balsą. Malda –  

tai atrasti, ką Dievas nori daryti, ir tada 
prašyti Jo tai padaryti. Todėl turiu melstis, 
kalbėdama Dievo tikslus, o ne savo prob-
lemas. Malda turi nuostabią perspektyvą, 
kai meldiesi kartu su Dievu.

Jurga Karosaitė

Malda – kalbėti Dievui tai, kas 
tikra
Nuo ko prasideda malda? Kartais, pasi-

girdus raginimui kartu pasimelsti, išgirstu 
žodžių tiradą... Bet ar nuo ištartų žodžių 
prasideda malda? Užduodu šį klausimą sau 
ir stengiuosi įsiklausyti: o ką kalba mano 
širdis? Ar žodis mano lūpose atėjo iš jos? 

Ar šauksmas į Dievą kyla iš širdies gelmės? 
Ar tikrai noriu pasakyti Dievui tai, ką taria 
mano lūpos? O jei kalbu tai, kas gražiai 
skamba, bet neturi nieko bendro su tuo, 
kuo gyvenu, kaip jaučiuosi, kur skauda, 
kai džiaugiuosi arba kai kyla kankinantys 
klausimai, kur Dievo žodžio šviesa? Dieve, 
apsaugok mane nuo tuščiažodžiavimo. Tegul 
mano lūpos taria tai, kas širdyje, kas mintyje, 
ką mato sielos akys, o visa kita – žvangantis 
varis ir skambantys cimbolai...

Ką kalbėčiau Dievui, jei Jis fiziniame 
kūne stovėtų prieš mane? Ar ištarčiau daug 
nereikalingų žodžių? Melsdamasi stengiuosi 
kalbėtis su Dievu, kaip kalbu su asmeniu, 
kurį kasdien sutinku (juk taip ir yra). Juk 
nekalbu draugui ar bendradarbiui įmantrių 
formuluočių, nekartoju daugybę kartų tų 
pačių kreipinių ar frazių. Kalbu tai, ką iš 
tiesų mąstau ir jaučiu, kas mane iš tiesų 
neramina ar kuo iš tiesų džiaugiuosi. Ar 

visa tai išsakiusi apsigręžiu ir nueinu? Ne, 
laukiu, ką atsakys man mano pašnekovas, 
laukiu išgirsti, ką jis mano, ką jis man nori 
pasakyti. 

Malda – kalbėti Dievui tai, kas tikra, ir 
laukti, ką Jis pasakys.

Rita Brazaitienė

  

Vaikystėje man malda būdavo mintinai 
išmoktų maldų kartojimas. Galvodavau, kad 
Dievas yra be galo didelis ir be galo toli, o 
aš, tokia mažytė, meldžiuosi iš pagarbos Jo 
didybei. Mano babytė, kai būdavau pas ją 
per atostogas, kiekvieną vakarą po išmoktų 
maldų išsakymo pridėdavo eilutę iš Biblijos 
(tada to dar nežinojau): Pasilik su mumis! 
Vakaras arti, diena jau baigiasi (Lk 24, 29). 
Ši eilutė mane lydi iki šiol. 

Kai vėliau buvau pakrikštyta Šventąja 
Dvasia, mėgavausi ir negalėjau atsistebėti 
malda kitomis kalbomis. Po kiek laiko suvo-
kiau, kad nebemoku, nedrįstu melstis sava 
kalba, ypač girdėdama aplinkui kitus taip 
nuostabiai ir įkvėptai meldžiantis.

Labai ilgai mano malda būdavo tiesiog 
dėkojimas už praėjusią dieną. Nesupra-
tau, kodėl reikia melstis ir ko prašyti, juk ir 
taip viskas vyksta pagal Dievo valią, o man 
ir taip viskas gerai, kaip yra, aš pasitikiu 
Juo ir „plaukiu per gyvenimą“. Pradėjus 
tarnauti šlovinimo tarnavime dažniausiai 
melsdavausi tiesiog giedodama giesmes, 
įsisąmonindama žodžius.

Vėliau malda man tapo būdu surikiuoti 
savo mintis, suvokti save ir kur link aš einu. 
Tai padėjo man suvokti, ko aš noriu, tad 
po truputį pradėjau išsakyti tai Viešpačiui. 
Tuomet pajutau, kad mano žvilgsnį Dievas 
kreipia nuo savęs į kitus. Pamačiau daug 
skausmo, sunkumų mane supančių žmonių 
gyvenime. Pajutau, kad melsdamasi nebe-
galiu galvoti tik apie save ir savo šeimos 
gyvenimą.

Melstis man padeda bei skatina 
atsakomybė, kurią jaučiu už kitų žmonių 
gyvenimą, ir žinojimas, kad būsiu išklau-
syta. Taip pat noriu bendrauti su Asmeniu, 
kurį myliu.

Viešpats veda ir toliau. Dabar mokausi 
klausytis Dievo. Gera ateiti pas Jį tokiai, 
kokia esu. Nuostabu ateiti pas VISATOS 
KŪRĖJĄ, MŪSŲ TĖVĄ ir kalbėtis!

Agnė Kavaliauskienė

Parengė Geda Žyvatkauskaitė
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

VILNIAUS   KRAŠTE
VIL NIU JE  – Bitėnų  g. 2C  sek ma die niais 11 val., ketvirtadieniais 

18.30 val.
PA NE VĖŽY JE – Urbšio g. 1 (4 a.) sekmadieniais 11 val.
UTE NO JE – K. Donelaičio g. 10 sekmadieniais 11 val.
IG NA LI NO JE – „Skaptuko“ galerija, Ažušilės g. 15,  sekmadieniais 

10 val.
UK MER GĖJE – Miškų g. 29 sek ma die niais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sek ma dieniais 14 val.
ANYKŠČIUO SE – Kalno g. 11 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 NYSE – Adutiškio g. 3/4  sekma dieniais 10 val.
VIEVYJE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 674 27243, 

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

©  „Ganytojas“. ISSN 2029-5030. Leidžia leidykla „Ganytojas“. Indeksas 960. 4 sp. l. Tir. 2300 egz. Spausdino UAB „BALTO print“, Utenos  41A, 08217 Vilnius.

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

11 val., trečiadieniais 18.30 val. Seniavos pl. 8A
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
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.
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.

32          Paskutinis puslapis

Kalėdiniai  renginiai
Kalėdinis giesmių vakaras

 „Pradžioje buvo Žodis“ 
gruodžio 15 d. 17 val. 
Vilniaus evangelinėje bažnyčioje, 

adresu Vilnius, Bitėnų g. 2C

  

Kalėdinis koncertas

 „Betliejaus stebuklas“ 
gruodžio 21 d. 19 val. 
VDU Didžiojoje salėje, 

adresu Kaunas, Daukanto g. 28

  

Kviečiame į šventines pamaldas gruodžio 25 d. 11 val.  
Lietuvos  evangelinėse bažnyčiose.


