
Mėgstantys skaityti Šventąjį Raštą tikrai 
supranta sąvoką „Šventosios Dvasios ve-
dimas“. Be šio vedimo nė vienas negalime 
būti Dievo vaiku. Šventoji Dvasia dalyva-
vo mūsų gyvenime, kai išpažinome Jėzų 
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Nuolat girdžiu žmones sakant: „Bet kuris tikėjimas 
yra vienodai geras, nes visos religijos moko to paties: 
gėrio, meilės, pagarbos ir pagalbos kitiems, skati-
na sutelkti pastangas, kad būtum išgelbėtas ir pan.“ 
Tokius pasisakymus apibendrinčiau taip: religijos 
tikslas (turima minty bet kuri religija – krikščionybė, 
islamas, judaizmas, pagonybė ir t. t.) yra padaryti 
žmogų geresnį, o tai jau savaime yra geras dalykas. 
Reiktų tik džiaugtis, kad žmonės kažkuo tiki, įsitraukia 
į savo religijos veiklas. Sutikčiau, kad toks požiūris man, 
kaip evangelikui, yra kur kas priimtinesnis, nei ateistinės 
sistemos kurtas priešiškumas bet kokiai religinei idėjai 

RAMŪNAS JUKNA

Kiekvienas  
tikėjimas  

vienodai  geras.   
Ar  tikrai?

DARIUS ŠULSKIS

Kur  veda  Šventoji  
Dvasia?

Kristų savo Viešpačiu, ir iki šiandienos mus 
veda guosdama, globodama, padėdama. 
Laiške romiečiams rašoma: Visi, vedami 
Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai (Rom 8, 14). 
Tačiau kurgi Šventoji Dvasia veda Dievo 
vaiką?

arba praktikai ar vienos stiprios dominuojančios religi-
nės grupės priešiškumas viskam, kas nėra panašu į ją.  
Bet kaip krikščionis su panašiu teiginiu negaliu sutikti 
dėl kelių priežasčių.  

Krikščionio gyvenimas
Laiško romiečiams 8 skyriuje apaštalas Paulius aiš-

kina, kaip atrodo krikščioniškas gyvenimas. Ypatingas 
reiškinys yra Šventosios Dvasios dalyvavimas tikinčiojo 
gyvenime. Įdomu, kad Laiško romiečiams 7 skyriuje 
žodis „įstatymas“ minimas per 40 kartų, o „dvasia“ 
tik vieną (Rom 7, 6), o 8 skyriuje „dvasia“ minima 19 
kartų, o „įstatymas“ vos kelis. Šventoji Dvasia labai 



Nr. 473,  2019 m.  rugsėjis2          Pastoriaus  žodis

Visų pirma, toks požiūris demonstruoja 
paslėptą pranašumą religinių įsitikinimų 
atžvilgiu. Juk skirtingos religijos ir tikėji-
mų sistemos egzistuoja todėl, kad žmonės 
mano, jog jų įsitikinimai yra teisingi, o kiti 
klaidingi ar bent jau mažiau teisingi nei jų. 
Kuo tas įsitikinimas savo tikėjimo teisin-
gumu tvirtesnis, tuo tikėjimo išpažinėjas 
yra labiau atsidavęs savo religijai. Tačiau 
žmonės, kurie teigia, kad visos religijos 
geros ir teisingos, bei moko to paties, prisi-
ima „geranoriško“ dėdės ar tetos vaidmenį. 
Tad šypsodamasis jis ar ji žiūri į skirtingų 
religijų išpažinėjus, tarytum į smėlio dėžėje 
nesutariančius vaikus, ir kiekvienam sako: 
„Nebūtina nesutarti! Visi jūs teisūs!“. Tačiau 
nepastebimai šis geranoriškas dėdė ar ši 
geranoriška teta sėda į tikėjimo eksperto, 
religijos arbitro kėdę ir tarytum lengvai 
išsprendžia per tūkstantmečius išminčių bei 
skirtingų religijų išpažinėjų neišspręstus gin-
čus, lepteldamas paprastą teiginį: „Laimėjo 
visi! Visi teisūs!“ Ar tai nėra paviršutiniškas 
žvilgsnis, kiek iš aukšto žvelgiantis į kitus?  

Antra, religija yra neatsiejama nuo jos 
tiesos, nes tikėjimas nėra tik moralinių 
teiginių rinktinė ar elgesį lemiantis etikos 
sąvadas. Bent jau krikščionybė tokia nėra. 
Krikščionybė yra žmogaus atpirkimo re-
ligija, o ne savikūros instrumentas. Todėl 
žmonės, teigiantys, kad visos religijos yra 
vienodai geros ir vienodai teisios, atmeta 
vieną pagrindinių jų elementų – tiesą. Protu 
suvokiamą, logika pagrindžiamą tiesą. La-
bai svarbu, kad religija yra vertinga ne dėl 
kažkokio slapto ezoterinio priedo. Pagal 
krikščionių įsitikinimus, Evangelija savyje 
įkūnija tiesą. Krikščionys tiki, kad ši tiesa 
yra įasmeninta Jėzuje Kristuje. Kai pažįs-
tame tiesą, ji padaro mus laisvus. O melas, 
priešingai – sukausto grandinėmis.

Trečia, religija, bent jau krikščionybė, 
skelbia Dievą kaip Asmenį. Todėl visų re-
ligijų suplakimas į vieną katilą su aukštais 
kraštais ir pavadintą „Visos religijos yra 

geros“ nuasmenina Dievą. O kaip pasekmė 
lieka nuasmenintas ir tokios filosofijos iš-
pažinėjas. Ką turiu minty? Įsivaizduokime 
vienišą motiną, kuri viena augino sūnų nuo 
mažens. Jai reikėjo daugiau dirbti, kad galėtų 
finansiškai aprūpinti save ir savo vaiką. Jai 
teko didesnis emocinis ir fizinis krūvis auk- 
lėjant, disciplinuojant, išgyvenant sūnaus 
paauglystės sūkurius, einant į mokyklos 
tėvų susirinkimus, renkant sūnui būrelius, 
vežant į juos bei motyvuojant juos toliau 
lankyti, pasirenkant profesiją, nerimaujant 
dėl jo įpročių, charakterio, pasirinkimų 
bei įtartinų draugysčių. Visas jos gyveni-

mas sukosi apie sūnų, ir tai nebuvo lengvas 
uždavinys. Ir štai išaušta diena, kai sūnus 
baigia universitetą ir rankoje laikydamas 
diplomą pakyla giminių susitikime ir pasako 
įkvepiančią kalbą apie savo gyvenimą, įveik-
tus iššūkius bei atsiveriančius horizontus. 
Baigdamas kalbą, jis nori padėkoti mamai, 
bet staiga pasako tokius žodžius: „O baig-
damas norėčiau padėkoti tái, dėl ko visa 
ligšiolinė kelionė, sėkmė ir pasiekimai būtų 
neįmanomi. Tad dėkoju moteriai, mamos 
idėjai, visoms moterims, kurios gali būti 
motinomis ir galiausiai tokiomis tampa. 
Ačiū jums!“ Kažkam po šios kalbos užstrigo 
kąsnis gerklėje... Kas įvyktų su šio jaunuolio 
motina? Mažų mažiausiai ji liktų šokiruota 
ir netektų žado. Tai būtų didelis jos, kaip 
šio jaunuolio motinos, jausmų įžeidimas.

Dievas yra Asmuo, tad mūsų idėjos Dievą 
atvaizduoti kaip į detales nesigilinančią, tiesą 
laikančią reliatyvia, asmens atributų neturin-
čią būtybę iš esmės prieštarauja krikščionybei. 
Dėl tokios filosofinės laikysenos, kai nusto-
jame Dievą laikyti Asmeniu, mes pamažu 
asmeniu nustojame laikyti ir vienas kitą. 

Ketvirta, pirmasis Dievo įsakymas skam-
ba: „Neturėk kitų dievų“, o antrasis: „Ne- 
daryk jokio Dievo atvaizdo.“ Žymusis refor-
matorius Martynas Liuteris yra pažymėjęs, 
kad neįmanoma padaryti nuodėmės prieš 
tai nesulaužius pirmojo įsakymo. Tik nusto-
jęs garbinti tikrąjį Dievą, žmogus pradeda 
gaminti netikro dievo atvaizdą – stabą. O 
kas jis yra? Stabas yra žmogaus kūrybos, 
lūkesčių, giliausių širdies troškimų bei idėjų 
projekcija. Paprastai kalbant – tai, kas žmo-
gui suteikia saugumą, ramybę, savotišką 
išgelbėjimą, yra stabas. Būtent jį žmogus 
iškelia į aukščiausią vertybių hierarchijos 
vietą ir pastato Dievo vieton. Tai gali būti 
bet kas: seksas, pinigai, valdžia ir t. t. Šios 
vertybės ir buvo tiek antikos, tiek ir šių dienų 
dievybės, kurioms lenkėsi ir tebesilenkia 
žmonės. Kodėl apie tai rašau? Nes mes linkę 
susikurti, suprojektuoti savo įsitikinimus, 
komfortą, mus pačius pateisinantį dievą bei 
religines pažiūras. Jos tampa mūsų tiesa, 
mūsų supratimu, mūsų pateisinimu, mūsų 
religija. Štai kur bėda: krikščionybė ir isto-
rijos pavyzdžiai mums rodo, kad žmogaus 
susikurti tiesos pakaitalai anksčiau ar vė-
liau susiduria su amžinąja tiesa kaip jūroje 
dreifuojantis laivas su uolomis. Kaip jūros 

Kiekvienas  tikėjimas  
vienodai  geras.   

Ar  tikrai?
Atkelta iš 1 p.

Panevėžio evangelinės bažnyčios 
pastorius Ramūnas Jukna

Per Kristų Dievas suteikia 
ramybę ir džiaugsmą 
širdžiai ir aiškumą protui, 
kad nebegyventume 
betikslio gyvenimo bei 
nepaklystume įvairiausių 
filosofijų labirintuose.

„

“
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bangos sudūžta, atsitrenkusios į smėlėtą 
krantą, taip klaidingos idėjos apie Dievą 
subyra, susidūrusios su Tiesa, o prietemų 
stabai sunyksta išaušus Tiesos rytui.

Penkta, populiarus teiginys, kad vi-
sos religijos moko gerų dalykų, – suprask, 
jos visos turi bendrą vardiklį, nes skatina 
žmogų „tapti geresniu“, – yra klaidingas. 
Krikščionybės skelbiama Geroji Naujiena iš 
esmės yra kitokia. Evangelija kviečia žmogų 
į pokyčių pasaulį ne taip, kaip kitos religi-
jos, raginančios sutelkti asmenines valios 
pastangas ir taip bandyti įtikti dievybei, 
užsitarnauti jos palankumą. Evangelija yra 
malonės žinia. Žmogus nusidėjo, o nuo-
dėmės poveikis taip giliai ir nepataisomai 
paveikė žmogų, kad jo moralinės pastangos 
pasikeisti, būti geram, elgtis tinkamai, atlikti 
gerus darbus šeimai ir visuomenei situacijos 
nebepataisys. Nuodėmė nepagydomai suga-
dino žmogaus širdį (protą, jausmus ir valią). 
Malonės žinia yra ši: Dievas, matydamas 
žmogaus sugedimą, atsiuntė savo Sūnų, 
kad Jis savanoriškai mirdamas ant kryžiaus 
sumokėtų už žmonių nusikaltimus ir taip 
pelnytų žmonėms atleidimą ir naują amžiną 
gyvenimą. Ši malonės dovana Dievui kaina-
vo neįtikėtinai daug. Žmogui tai nekainuoja 
nieko. Štai malonės žinia! Sunku patikėti, kai 
šią žinią išgirsti. Tačiau per atgailą ir tikėjimą 
žmonėms yra atleidžiama, jie tampa Dievo 
vaikais, jų širdyse įsiviešpatauja ramybė ir 
džiaugsmas. Būtent iš meilės Kristui kaip 
pasekmė kyla noras gyventi kitokį gyveni-
mą: taip, kaip mokė Kristus, apaštalai, kaip 
moko Šventasis Raštas.

Krikščionis, sukūręs asmeninius santy-
kius su Dievu per Kristų, pirmiausia širdyje 
atranda ramybę. Pokyčiai atsiranda vėliau 
kaip pasekmė. O kitos religijos moko prie-
šingai: reikia dėti daug pastangų, tinkamai 
elgtis, aukoti bei aukotis ir, jei viską atliksi, 
tuomet galbūt Dievas tau nusišypsos ir tu 
atrasi ramybę su Juo. Dinamine prasme, tai 
iš esmės priešingas veikimas. Visos religinės 
pastangos save nuteisinti kyla iš išorės į 
vidų, o krikščionybėje priešingai – iš vidaus 
į išorę. Per Evangeliją Dievas pirmiausiai 
siekia perkeisti žmogaus širdį, o vėliau ir 
visą jo gyvenimą. 

Dėl to aš, kaip krikščionis, renkuosi lai-
kytis Šventojo Rašto tiesos bei krikščionybės 
mokymo apie save, pasaulį, Dievą bei išgel-
bėjimą. Per Kristų Dievas suteikia ramybę 
ir džiaugsmą širdžiai ir aiškumą protui, kad 
nebegyventume betikslio gyvenimo bei ne-
paklystume įvairiausių filosofijų labirintuose.

aktyviai dalyvauja tarnaudama, globodama 
ir užtardama mus (Rom 8, 26).

Visų pirma, krikščionio gyvenimas pa-
ženklintas tuo, kad nėra pasmerkimo tiems, 
kas yra Kristuje Jėzuje (Rom 8, 1). Ar tai 
reiškia, kad krikščionis gyvens tobulai? Sek-
damas Viešpačiu nedarys klaidų ir visuomet 
elgsis nepriekaištingai? Tikrai ne. Tikintis 
Kristumi žmogus darys daugybę klaidų, 
kartais prasilenks su Dievo valia ar net kris, 
nes jam trūks išminties ar sumanumo įveikti 
išmėginimus (Jok 1, 2–5), bet dėl viso to 

nebus pasmerktas ar palaikytas netinkamu 
sekti Kristų. Jei įdėmiai skaitome evangelijas, 
pastebėsime, kad Jėzus nė karto nesiskundė, 
jog pasirinko ne tuos mokinius. Daugelį da-
lykų jie suprato tik Kristui prisikėlus ir Dievo 
Dvasiai pripildžius jų gyvenimą, bet Jėzus 
nė karto jų neišsižadėjo. Net tą akimirką, kai 
mokiniai paliko Jėzų, Jis kantriai jų gailėjosi. 
Tai nereiškia, kad galime gyventi taip, kaip 
norime. Atvirkščiai – aptikę nuodėmę visada 
turime malonę ją išpažinti mylinčio Tėvo 
akivaizdoje, kuris yra ištikimas ir teisingas, 
kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus 
nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 9). 

Dievo vaikui ne tik nėra pasmerkimo, 
Dievo iniciatyva jis nebus paliktas ir atskir-
tas ar užmirštas. Apaštalas Paulius yra tie-
siog įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, 
nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, 
nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei 
gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų 
atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje 
Jėzuje, mūsų Viešpatyje (Rom 8, 38–39). Tai 
ne mūsų ištikimybė ar meilė Dievui, o Jo 
ištikimybė, meilė ir gerumas tiems, kas tiki 

Kur  veda  Šventoji  
Dvasia?

Atkelta iš 1 p.

Nukelta į 4 p.

Mes pašaukti gyvenimu 
ir elgesiu rodyti teisumą, 
kad į mus žiūrėdami 
žmonės matytų,  
koks yra Dievas.

„

“

Evangelija. Štai kokį gyvenimą pašauktas 
gyventi tikintis Kristumi.

Šventumo link
Dievo vaikai skaito Šventąjį Raštą, nes 

per jį kalba Dievo Dvasia. Šventoji Dvasia 
atveria Biblijos istorijas, todėl gyviausias 
pokalbis su Ja yra tiesiog skaitymas ir ap-
mąstymas. Taigi apaštalas Paulius teigia: 
Jei jūs gyvenate pagal kūną – mirsite. Bet jei 
dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite 
(Rom 8, 13). Žymūs teologai Džonas Stotas 
ir Timotis Keleris yra vieningos nuomonės, 
kad 13 eilutėje sakoma, jog visų pirma Dievo 
Dvasia veda į šventumą.

Šventumas nėra mūsų nuopelnas. Šven-
tumas – tai atskyrimas, kai Dievas atskiria 
kažką sau, kai žmonės ar daiktai atskiriami 
vien tik Jo poreikiams. Senojo Testamento 
metu žydų tautoje ypatingai atskirti Dievui 
buvo Levio palikuonys, o šventyklos daiktų 
saviems poreikiams negalėjo naudoti joks 
žmogus. Vis dėlto, anot Džono Paiperio, 
šventumas prasideda nuo supratimo. Šis 
pamokslininkas sako, kad šventumas gimsta 
tada, kai sąmoningai suprantame nuodė-
mės bjaurumą savo gyvenime ir imame 
jos nekęsti.

Ištvermė ir kova iš malonės
Skaitydami Laiško romiečiams 5 skyrių 

pastebime, kad krikščioniška egzistencija 
yra pilna nuožmios kovos, siekio išsaugoti 
ramybę ir malonę stovėti Viešpatyje per 
tikėjimą Juo. Sielvartas, kurį sukels dau-
gelis situacijų iš išorės ir iš vidaus, dažnai 
išbandys tikėjimą ir ramybę. Tam, kad tai 
įveiktų, krikščioniui prireiks ištvermės ir 
vilties, kurios ir ugdomos patiriant išban-
dymus. Apaštalas sako, kad malonė nieka-
da nepateisins nuodėmės: Ką gi sakysime? 
Gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų 
malonė? Jokiu būdu! Mirę nuodėmei, kaipgi 
gyvensime joje? (Rom 6, 1–2). Todėl Dievo 
vaikas niekada neturėtų piktnaudžiauti 
Dievo gerumu, meile, malone ir turėtų stoti 
į kovą su asmenine nuodėme. Kaip? 
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Todėl neleiskite nuodėmei viešpatauti jūsų mirtingame kūne, 
kad nepasiduotumėte jo geiduliams. Neduokite nuodėmei savo 
kūno narių kaip neteisumo ginklų, bet paveskite save Dievui, kaip 
iš numirusiųjų atgijusius, ir savo narius Jam – kaip teisumo ginklus. 
Nuodėmė neturi jums viešpatauti: jūs ne įstatymo, bet malonės 
valdžioje (Rom 6, 12–14). Malonė suteikta ne tam, kad darytume 
nuodėmę, bet kad jai atsispirtume. Mes pašaukti gyvenimu ir 
elgesiu rodyti teisumą, kad į mus žiūrėdami žmonės matytų, koks 
yra Dievas. Tai ir reiškia gyventi ne kūnu, bet Dvasia. Nuodėmė 
reiškiasi per mus, jei mes jai leidžiame veikti per mūsų kūno na-
rius. Ketinimas dar nėra nuodėmė, bet įvykdytas ketinimas yra 
nuodėmės pasireiškimas. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus 
supuvimą, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyve-
nimą (Gal 6, 8). Čia Džonas Stotas puikiai pastebėjo, kad žmogų 
galima palyginti su durimis: kam jis atsiveria, tas ir įeina. Jei jis 
atsiveria nuodėmei, ima reikštis nuodėmė, o jei atsiveria Dievui –  
skleidžiasi teisumas ir gyvenimas.

Kaip reiškiasi nuodėmė?
Kas nulemia nuodėmės pasireiškimą? Mąstymas. Apaštalas 

sako: Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir 
ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo 

įstatymui ir net negali paklusti. Ir todėl gyvenantys pagal kūną ne-
gali patikti Dievui (Rom 8, 6–8). Tie, kurie gyvena sekdami kūno 
norais (kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas (1 Jn 2, 
16), nepatinka Dievui, nes jie tik apie tai mąsto. Tai – gyvenimas, 
skirtas sau ir savo valios vykdymui. Toks mąstymas nepaklūsta 
Dievo įstatymui ir todėl nepatinka Dievui, nes jis leidžia elgtis 
savaip. Dievo vaiką Dvasia moko melą vadinti melu, tiesą tiesa. 
Tai reiškia, kad toks žmogus visų pirma pripažįsta savo nuodėmę 
ir vadina ją nuodėme. Juk per įstatymą mes pažįstame nuodėmę 
(Rom 7, 7) – įstatymas  padeda ją įvardinti. Pažinti ne kito, bet savo 
nuodėmę, savo širdies kietumą, ir su juo kovoti – tai labai svarbi 
nuostata. Džonas Stotas sako, kad nė vienas žmogus neturi teisės 
teisti kito, kol nėra susigrūmęs su savąja nuodėme. Tik patyrę šią 
kovą mes sužinome, koks sudėtingas yra perkeitimo procesas ir 
kokia svarbi Dievo malonė bei gailestingumas, nes mūsų protas 
yra inertiškas ir pilnas išankstinių požiūrių bei nuostatų.

Nugalėti nuodėmę – tai išsižadėti savęs
Kodėl taip sunku nugalėti nuodėmę? Nes jos buveinė slypi 

egoistiškoje ir savanaudiškoje širdyje, pačioje žmogaus gelmėje. 
Ką gi sako įstatymas? Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: „Klausyk, 
Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk 
Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo 
protu ir visomis savo jėgomis“, – tai pirmasis įsakymas. Antrasis 
panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Nėra jokio kito 
įsakymo, didesnio už šiuodu“ (Mk 12, 29–31).  

Kas yra mano gyvenimo Viešpats? Deja, bet dažniausiai šioje 
vietoje matau save, nors Dievas įsako neturėti kitų dievų, tik Jį 
vieną. Juk jei mus veda Dievo Dvasia, tuomet Ji vadovauja, o ne 
mes ir mūsų norai. Daugeliui mūsų norų teks tiesiog numirti, kad 
eitume ten, kur mus veda Viešpats. Mums sunku Juo sekti, bet Jis 
nori mus išmokyti gyventi pagal savo prioritetus. Pasaulis gyvena 
atvirkščiai, nei moko įstatymas: žmonės pirmiausia myli save, po 
to patį artimiausią artimą, o Dievui vietos visai nebelieka. Tai rodo, 
kokia egoistiška, savanaudiška, savimyla yra žmogaus prigimtis, 
dėl kurios ir kyla aistros, užsibaigiančios nuodėme.

Tuomet Jėzus savo mokiniams pasakė: „Jei kas nori eiti paskui 
mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“ 
(Mt 16, 24). Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti didingam tiks-
lui – išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir sekti Dievo Dvasia. Kai 
pamatome savo nerangumą, dėl to kenčiame (Rom 8, 17), bet 
mus užtaria Šventoji Dvasia (Rom 8, 26). Esame Kristaus, nors 
dėl kietos ir savanaudiškos širdies vis dar  nusidedame, bet nuolat 
atgailaujame ir atleidžiame kitiems, nes mūsų pačių pasigailėta.

Taigi Šventoji Dvasia kviečia mus pažinti Ją, kad žinotume, 
kas labiausiai veikia neklusnumą. Ji veda į kančią ir sunkią kovą 
prieš geismą kūne, kad reikštųsi ne nuodėmė, bet teisumas. 
Iš esmės Ji veda paklusti ir ugdyti šventumą, be kurio niekas 
neregės Viešpaties (Hbr 12, 14). Tad visuomet atsiminkime, 
kad nesame palikti kapanotis vieni, bet turime vedlį – Šventąją 
Dievo Dvasią.

Kur  veda  Šventoji  
Dvasia?

Atkelta iš 3 p.

Alytaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Šulskis

Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti didingam 
tikslui – išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir 
sekti Dievo Dvasia. 

„
“
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Pirmosios šventinės pamaldos vyko penktadienio vakarą. Jose 
svečias dr. Willemas VanGemerenas pamokslavo apie Gyvojo 
Dievo troškimą. „Kaip sekuliariam pasauliui parodyti, kad esame 
Viešpaties Jėzaus sekėjai? – kėlė klausimą svečias. – Kaip mums 
patiems išvysti Dievą?“ Savo mintis Senojo Testamento žinovas 
grindė vadinamosiomis raudų psalmėmis (nuo 42 iki 88 psalmės), 
kurių eilutėse liejasi raudos, dejonės, skamba klausimai... 

Dievo pažinimas nepaprastai brangus, todėl jis neateina savaime –  
jis kyla iš troškulio, pastangų, dažnai desperacijos. Dievas atvėrė 
savo veidą per Jėzaus asmenį, tačiau žmogaus dalis – Jį pažinti. 
Kas geriausiai išgrynina Dievo troškimą? Psalmininkai kalba apie 
sielos naktį, akimirkas, kai Dievas atrodo tolimas. Būtent tada iš 
sielos gelmių kylantys klausimai ir yra tikroji tikėjimo išraiška. 
Ne, tai ne abejonės – jie rodo, kad atsakymų tikimės būtent iš 
Dievo. Išmokime būti skausmo vyrais ir moterimis, nes skausme 
atrandame vidinį „aš“ – ne tik nuodėmingąją jo pusę, bet ir tą, 
kuri pažino savo Gelbėtoją.

Žmogaus prigimčiai būdinga siekti atsakymų į problemas, bet 
Jėzus ir psalmininkai ragina trokšti Dievo. Pasak Davido Brookso, 

DALIA JANUŠAITIENĖ

Vienybės  
šventė  2019

džiaugsmą galiausiai randame ne patenkindami savo troškimus, 
bet pakeisdami juos. Tad siekime, kad Dievas taptų didžiausiu 
mūsų troškimu. Atminkime, nors žmonės patiria daug kančių, 
Jėzus išgyveno mirtį ir ją nugalėjo. Nauja tikrovė yra ne lengvas 
žemiškasis gyvenimas, bet naujas gyvenimas su Kristumi ir Kris-
tuje: Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; nebebus daugiau 
mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes 
kas buvo pirmiau – praėjo (Apr 21, 4).

Penktadienį pradėtą kančios temą dr. Willemas VanGemere-
nas tęsė ir šeštadienį ryte – jo pamokslo tema „Regėti Kristaus 
kančią ir šlovę“. Pamokslininkas dar kartą pabrėžė skausmo 
svarbą žmogaus gyvenime ir ragino žvelgti į Tą, kuriame randame 
prisikėlimo jėgą. Žemiškasis skausmas nėra absoliutus – jį lydi iš 
Dievo Dvasios kylantis džiaugsmas, kuris ypač svarbus krikščioniui 
šiandien, nes ugdo gebėjimą nuolat atsitiesti patiriant sunkumus, 
neleisti jiems užgožti Dievo šlovės. Čia galima prisiminti taiklius K. 
S. Liuiso žodžius: „Siekite dangaus – gausite ir žemę, įsišaknykite 
žemėje – negausite nieko.“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Aš – pasaulio šviesa. Kas seka 
manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą (Jn 8, 
12). Deja, iš tiesų dažnai vaikščiojame prieblandoje, matydami tik 
šviesos blyksnius. Esame paveldėtojai su Kristumi, bet ar sugebame 
nepriekaištaudami sulaukti, kol tas turtas bus mums patikėtas? Ar 
įvertiname, kiek daug jau turime? 

Ieškokime Kristaus Žodyje. Nuo Pradžios iki Apreiškimo knygų 
sutinkame Jį – ir nuo pradžios iki pabaigos Jis kviečia pas save. 
Ieškokime Kristaus veido tuose, kurie šalia mūsų. Atskirkime tai, 
kas tikra ir kas netikra, amžina ir laikina. Tai, ką vadiname tikro-
ve – materialinė gerovė, žemiškieji dalykai, tėra amžinųjų dalykų 
atspindys – tikrovė yra Jėzus Kristus. Išmokime žvelgti į Jį, gėrėtis 
Juo. Neretai tikintysis nori žvelgti tik į šlovingiausią Viešpaties 
gyvenimo paveikslo dalį – Kristaus pergalę ir šlovę. Tačiau Jėzus 
nevengė kančios, nors ir galėjo tai padaryti – Jis susitapatino su 
mumis ir tapo visiškai žmogus, todėl žino, ką mes patiriame (Hbr 
5, 7; 12, 2). Niekas negali atskirti mūsų nuo Kristaus. 

Tad nuolat žvelkime į Kristų, bet neapsiribokime tik Jo šlove –  
Jis yra centre tiek išgyvenant šlovę, tiek ir kančią. 

Po svečio žodžio „sakyklos estafetę“ perėmė LEBB pastorių 
tarybos pirmininkas, Elektrėnų bažnyčios pastorius Gintautas 
Gruzdys. Prieš pradėdamas pamokslauti tema „Ar tikrai man 
tavęs (ne)reikia? (1 Kor 12, 21)“, Gintautas pakvietė ant scenos ir 
pasveikino sutuoktinius, šiais metais mininčius vienokį ar kitokį 
savo santuokos jubiliejų. Pradėdamas pamokslą, pastorius Gintautas 
kalbėjo apie tai, kad iš Egipto izraelitai išėjo kaip vieninga tauta, 

Š. m. rugpjūčio 23–25 d. tikintieji iš Lietuvos evangelinių baž-
nyčių bendrijos bendruomenių jau trečius metus iš eilės susibūrė 
į vasarą gražiai užbaigiančią Vienybės šventę. Kai kurie šventės 
elementai, rodos, jau tampa tradiciniai – tai ir šlovintojai iš skirtingų 
Lietuvos miestų, ir bendros maldos už bendruomenių poreikius, 
ir dešrelės penktadienio vakarą, kurias dalija Vilniaus bažnyčios 
jaunimas, ar gardūs šeštadienio pietūs kiekvienam šventės daly-
viui... Visgi, ko gero, svarbiausia šventėje – nuolat atsinaujinanti 
tikinčiųjų bendrystė Kristaus meilėje, pajėgi įveikti nesutarimus, 
nuomonių skirtumus, susiskaldymus ar kitas žmogiškas silpnybes. 
Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena! (Ps 133, 1).

Nukelta į 6 p.

Sveikinome ir džiaugėmės 20, 25 ir 30 metų santuokoje 
gyvenančiomis poromis

Šventės akimirka
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tačiau netrukus vaizdas ima keistis. Giminės 
ima skaldytis, kovoti ne tik žodžiais, bet 
ir kardais. Po trumpo klestėjimo, valdant 
karaliams Dovydui ir Saliamonui, Izraelis 
skyla į Šiaurės ir Pietų karalystes, kurios dar 
po kurio laiko visiškai išnyksta. Panašų pa-
veikslą matome ir Naujajame Testamente –  
Šventoji Dvasia išsilieja ant mokinių, žydų, 
vėliau pagonių ir iki žemės pakraščių... ir vos 
po kelių dešimtmečių prasideda nesantaika. 
Apie tai rašo jau apaštalas Paulius: Jeigu tarp 
jūsų pavydas, nesantaika ir susiskaldymai, –  
argi nesate kūniški? (1 Kor 3, 3). Daugelis 
krikščionių konfesijų šimtmečius neranda 
bendros kalbos. Ką galėtume pasakyti apie 
mūsų bažnyčias?

Visgi Paulius tame pačiame laiške pa-
teikia ir atsakymą: Ir yra skirtingi veiksmai, 
tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia vi-
same kame. Bet kiekvienam suteikiamas 
Dvasios pasireiškimas bendram labui [...] 
Juk kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš 
daugelio (1 Kor 2, 5–14). Tik ar pats kūnas tai 
supranta? Žiū, atsiranda tokių narių, kurie 
„pasmerkia save“ – jei aš koja, o ne ranka, 
nepriklausau kūnui. Pažvelgus iš šono, tokie 
pamąstymai kelia tik šypseną. Tačiau įver-
tinkime, kaip žvelgiame į skirtingus narius. 
Kaip silpnesnieji vertina stipresniuosius, o 
stipresnieji – silpnesniuosius? Mūsų ateitis 

daug priklausys nuo atsakymo į klausimą: 
„Ar esame vienas kitam reikalingi?“

Po pietų Naujosios Akmenės evangelikų 
bažnyčios pastorius ir LPF „Prieglobstis“ 
vadovas Mindaugas Palionis, tarsi pratęs-
damas Gintauto Gruzdžio pradėtą temą, 
vėl grįžo į Izraelio valstybės aušros laikus. 
Kalbėdamas tema „Skirtingi aukurai“, 
jis pabrėžė, jog norint išsibarstyti nereikia 
nieko daryti, tačiau tenka dėti daug pastangų 
norint išlikti drauge. Pamokslo šerdis – 
Jozuės knygos 22 skyriuje aprašyta istorija 
apie aukurą, kurį pasistatė už Jordano įsi-
kūrusios Izraelio giminės. Kaip jie galėjo 
taip pasielgti? Mozė juk įsakė aukoti ne bet 
kur, o tik Dievo pasirinktoje vietoje (Įst 12, 
13–14), taigi prie Susitikimo palapinės, sto-
vėjusios Pažado žemėje! Sužinoję apie tokį 
brolių „savivaliavimą“, prie tikrojo aukuro 
gyvenantys izraelitai susiruošė žygiuoti prieš 
savo brolius. Noras kovoti, sunaikinti –  
tai natūrali žmogiška reakcija, išgirdus, 
kad kažkas elgiasi „kitaip“ ar yra „kitoks“. 
Aukuro statybą didžioji dalis izraelitų laikė 
dalies giminių noru atsiskirti, maištu, kuris 
užtrauks Dievo bausmę visai tautai. Visgi 
galiausiai išaiškėjo, kad jis – ne atsiskyrimo 
ar maišto, o priešingai – vienybės simbolis, 
rodantis geografiškai nutolusių žydų troški-
mą per kartų kartas likti savo tautos dalimi. 

Aukuras Senajame Testamente yra 
Kristaus kryžiaus provaizdis, o kryžius – 
Evangelijos centras. Šioje istorijoje Prieš-
jordanės aukuras nebuvo kita evangelija –  
jis tik turėjo rodyti į tą aukurą, prie kurio 
izraelitai turės aukoti ir susitikti su Dievu. 
Taigi Evangelija turėtų vienyti ir pabrėžti 

bendrumą, neakcentuojant konfesinių skir-
tumų. Svarbu, ne kas ar kada mus įkūrė, o 
ar tikime Kristaus Evangelija.

Dar vienas pamokantis dalykas šitoje 
istorijoje – pavyzdys, kaip greitai ir netei-
singai galima nuteisti savo brolius. Abiejų 
Jordano pusių giminės siekė vienybės, tačiau 
jų veiksmai, neįsiklausius ir neišsiaiški-
nus, vos nepaskatino kraujo praliejimo. 
Džiugu, kad aukuras, kuris galėjo sukelti 
karą, galiausiai tapo vienybės simboliu. Tad 
neskubėkime kariauti!

Šeštadienio pamokslų „maratoną“ baigė 
Bendrijos vadovas ir Kauno evangelinės 
bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius, 
kuris drąsino susirinkusiuosius – „Tvirtai 
laikykitės Evangelijos žodžio“. Evangelija 
yra be galo didinga, ji buvo numatyta prieš 
pasaulio sukūrimą, ir pasaulis sudarytas taip, 
kad būtų galima paskelbti Evangeliją. Evan-
gelija yra mūsų vienintelė viltis ir vienintelis 
gyvenimo šaltinis. Visgi žmogaus širdis 
linkusi tai pamiršti, o protas – pateisinti, ir 
tai vyksta nepastebimai, tad būkime budrūs.

Kas yra Evangelija? Evangelija – tai 
žinia, atitinkanti Raštus, kad Kristus buvo 
nukryžiuotas už mūsų nuodėmes. Kryžius 
atveria ir labai baisius, ir labai nuostabius 
dalykus. Nuodėmė yra tokia baisi, kad turėjo 
būti baisiai nuteista. Kryžiaus bausmė buvo 
pasirinkta ne dėl Dievo žiaurumo, bet dėl 
nuodėmės bjaurumo. Kita vertus, kryžius 
kalba apie tai, kad bausmė įvykdyta, – tai 
nuostabioji pusė.

Ką reiškia tvirtai laikytis Evangelijos? 
Tai kasdien ją prisiminti. Juk nuo to, kiek 
aiškiai akys mato tikrovę, priklauso visas 

Vienybės  
šventė  2019

Atkelta iš 5 p.

Regėti Kristaus kančią ir šlovę kvietė  
dr. Villemas VanGemerenas

Visos šventės metu buvo tarnaujama ir vaikams
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Liepos 5–7 d. jau 13-ąjį kartą Kauno 
evangelinės bažnyčios bendruomenė susi-
tiko Palapinių šventėje. Ši šventė, pradėta 
organizuoti 2006 m., jau turi daug tradici-
jų. Kasmet bendruomenė susirenka švęsti 
tuo pačiu metu, daug metų ir toje pačioje 
vietoje kartu šlovina Viešpatį, meldžiasi, 
klauso Dievo žodžio, diskutuoja grupelėse, 
dalyvauja krikšto ceremonijoje (šįmet savo 
pasiryžimą sekti Viešpačiu užtvirtino dvi 

VAIDA URNIEŽIENĖ 

Palapinių  
šventė 

merginos), kartu su visais pasaulio lietuviais 
liepos 6-ąją 21 val. gieda Lietuvos himną, 
kaunasi protų mūšyje, drauge vakarieniau-
ja, žaidžia, kaitinasi pirtyje, bendrauja... 
Šios dienos – puiki galimybė pabūti kartu, 
labiau pažinti vienas kitą. Šių metų Pala-
pinių šventės tema – „Gydanti Evangelija“. 
Apie tai pamokslavo pastorius Gabrielius 
Lukošius, apie tai diskutavome grupelėse. 
Tai tarsi maža Kauno evangelinės bažny-
čios bendruomenės stovykla. Vaikai kartu 
žaidžia. Jaunuoliai smagiai bendrauja. Su-
augusieji dalijasi savo rūpesčiais ir džiaugs-
mais. Senoliai ramiai džiaugiasi bendryste. 
Nors šįmet meteorologų prognozės nedžiu-
gino, stovyklauti susirinko per 70 žmonių. 
Buvo išdrįsusiųjų ir miegoti palapinėse. 
Džiaugiamės šia puikia tradicija praleisti 
savaitgalį drauge su tikėjimo namiškiais.

Liepos 28 d. Jonavos ir Ukmergės 
bažnyčios surengė netradicines pamaldas, 
bendravimo popietę ir vandens krikštą Ku-
nigiškių kaime. Suvažiavo ne tik broliai ir 
seserys iš Jonavos bei Ukmergės krikščionių 
evangelikų bažnyčių, bet ir svečių šeima iš 
Norvegijos bei Raseinių bažnyčios pastorė 
Jurgita Kučinskienė su vyru Egidijumi.

Pamaldos prasidėjo Jonavos bažnyčios 
pastoriaus Giedriaus Ažuko įžanginiu žo-

Jonavos ir Ukmergės 
krikščionių evangelikų 

bažnyčių šventė
džiu. Pastorius prisiminė evangelikų isto-
riją Upninkų ir Kunigiškių kaimo žemėse, 
kurios XV a. su Upninkų dvaru priklausė 
Kristinui Astikui, vėliau XVI–XVII a. – jo 
sūnui Radvilai, kuris pradėjo garsiąją Lie-
tuvos bajorų ir didikų Radvilų dinastiją, 
ir jo palikuonims, vėliau tapusiems LDK 
kunigaikščiais. Na, o sodybą, kurioje vyko 
šventė, pastatė vyras, pavarde Palaima.

Evangelikų tikėjimo akcentas – nuo-
širdi ir tikra meilė Dievui, Jo Žodžiui, 
tikėjimas tiesa – tai ir girdėjome šių pa-
maldų metu. Apie Dievo meilę ir meilę 
Dievui pamokslavo Raseinių evangelinės 
bažnyčios pastorė Jurgita Kučinskienė. Po 
pamokslo vykome prie Širvintos upės, ku-
rios vandenyse pastorius Giedrius Ažukas 
vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios 
(Mt 28,19) pakrikštijo tris tikinčiuosius 
bei įteikė krikšto pažymėjimus. 

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios 
informacija

mūsų gyvenimas. Mąstykime apie kryžių 
kiekvieną dieną, kad žodis apie jį taptų ne 
tik žinojimu, bet ir gyvenimu.

Vienybės šventę baigė sekmadienio pa-
maldos, kuriose vėl pamokslavo svečias dr. 
Willemas VanGemerenas. Pamokslininkas 
kalbėjo apie tai, ką reiškia sekti Kristumi 
Jo kančioje ir šlovėje. Kiekvienas žmogus 
trokšta žemiškų dalykų – maisto, kitų ma-
terialių gėrybių, bendravimo, kurių reikia 
tam, kad gyventum. Tačiau siekiant dangaus 
reikia mokytis numirti. Kviečio grūdas duoda 
vaisių tik tada, kai miršta ir sudygsta. Ne 
tik Jėzus mirė dėl žmonių – šiandien esame 
raginami išmokti numirti dėl Viešpaties 
Jėzaus, o gyvendami išmokti kentėti dėl Jo. 

Dažną kartą žmogus nori atsakymų, 
nori stebuklingo rakto, kuris atvertų Jėzaus 
šlovę ir išspręstų visas žemiškas jo prob- 
lemas. Tačiau tokio rakto nėra – tiesiog 
kiekvienas, sekantis paskui Kristų, patiria 
vis daugiau ir daugiau šviesos. O toji šviesa 
atveria skausmingus dalykus. Ką apie tai kalba 
apaštalai? Paulius rašo: man labai sunku ir 
nuolat liūdi mano širdis (Rom 9, 2), rašiau iš 
didelio skausmo ir širdies sielvarto, su gausio-
mis ašaromis (2 Kor 2, 4). Apaštalas liūdėjo 
dėl savo tautos, kuri atstūmė Jėzų, dėl baž-
nyčios, kuri nuo Jo nusisuko, pasirinkdama 
kūniškumą ir nuodėmes. Paklauskime savęs, 
kiek liūdime ir meldžiamės dėl savo artimųjų, 
kurie dar neišgelbėti, dėl savo tautos ir šalies? 

Jėzus nėra išsigelbėjimas nuo kančios –  
Jis atveria duris prasmingam kentėjimui. 
Sekdami Juo kančioje mes tęsiame Jo tar-
nystę, ir tai nėra lengvas kelias. Tačiau yra 
viltis: Mes dejuojame, karštai trokšdami ap-
sivilkti savo buveinę iš dangaus, nes aprengti 
nebūsime nuogi (2 Kor 4, 2).

  

Praėjusios dienos širdyje atnaujino Die-
vo troškimą, paliko tikrovės suvokimo, 
paguodos ir vilties pėdsakus. Tikrovės – 
kad neapsigautume, kol gyvename kūne, 
kad nepasektume apgaulingais netikros 
evangelijos pažadais, ieškodami žemiškojo 
klestėjimo čia ir dabar. Paguodos – kad 
šalia visada yra Kristus, ne tik Dievas, bet ir 
žmogus, perėjęs visą žemiškojo gyvenimo 
kelią, todėl suprantantis tuos, kurie tuo 
keliu eina, ir drąsinantis tuos, kurie seka 
Jį. Ir galiausiai vilties, nes juk žinome, kad, 
mūsų žemiškajam namui, šiai palapinei, 
suirus, turime pastatą iš Dievo, ne rankomis 
statytus amžinus namus danguje (2 Kor 5, 1).

Nuotr. Beatos Fofanovienės ir Gedos 
Živatkauskaitės
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Paauglių stovykla Iššūkis: 7x7 , vykusi 
liepos 13–19 dienomis kitoje nei įprastai 
stovyklavietėje – „Dzūkijos šilas“, Varėnos 
rajone, kvietė paauglius priimti įvairius iššū-
kius – tiek stovyklos metu, tiek gyvenime bei 
tikėjime. Drauge ėjome į žygį, kepėme picas 
ant laužo, įveikėme aukščio baimę „dėžių“ iš-
šūkio metu, dalinomės liudijimais, kaip Die-
vas veikia kiekvieno gyvenime, nagrinėjome 
Bibliją… Sekdami Juozapo istorija mokėmės 
apie Tėvo meilę, nusivylimus, tikėjimo ištiki-
mybę, pagundymus, nuolankumą, atleidimą 
ir susitaikymą. Paskutinę dieną išsiskirstėme 
palydėti apaštalo Pauliaus žodžių Timotiejui: 
Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo 
gyvenimo, kuriam esi pašauktas ir išpažinai 
gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse  
(1 Tim 6, 12), mąstydami, kad esame pašauk-
ti didžiausiam iššūkiui – gerai tikėjimo kovai. 

EVELINA KOŽENIAUSKĖ, SAULĖ KAVALIAUSKAITĖ

Vasaros  stovyklos

  

Liepos 21–27 d. į „Dzūkijos šilo“ sto-
vyklavietę sugužėjo vaikai nuo 8 iki 12 
metų. Šiais metais stovyklautojų susirinko 
rekordiškai daug – netgi 100 vaikų, iš kurių 
20 – iš Kauno dienos centro. Stovykloje 
visi patyrė daug įvairių nuotykių, išgyve-

no ne vieną iššūkį-nusivylimą, kurių ypač netrūko žygio metu. 
Sekdami Juozapo istoriją, vaikai per žaidimus pasimokė sutarimo, 
nuolankumo, draugiškumo ir bandė suprasti, kokį nusivylimą ir 
skausmą jis patyrė, taip pat keliavo po „Egiptą“, o esant karštiems 
vasaros orams maudėsi šalia tekančioje „Nilo“ upėje. Vaikams labai 
patiko vadovų ir jaunesnių vadovėlių liudijimai po pamokslų. O 
paskutinę dieną vykęs šlovinimo vakaras leido visiems pasijausti 
bendra Dievo šeimyna, kuriai po įspūdžių pilnų septynių dienų 
nesinorėjo skirstytis į namus. 

Švelnius vasariškus orus keičiant vis atšiauresniam 
rudens vėjui, norisi prisiminti Evangelinių bažnyčių 
bendrijos surengtas šios vasaros stovyklas vaikams, 
paaugliams ir jaunimui. Jose, kaip ir kasmet, jaunimas 
atvyksta ne tik smagiai praleisti laiką, tačiau ir susti-
printi savo tikėjimą – kad jokie vėjai jo neišblaškytų.
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Lietuvos  evangelikų  
reformatų  Sinode 

Birželio 22–23 d. Biržuose vyko Lietu vos evangelikų refor-
matų sinodas. Šiais me tais jis buvo rinkiminis, pateikęs eiliniams 
reformatams nemažai staigmenų. [...] 

Balsų dauguma nutarta kurt. lekto rių Holger Lahayne ordinuoti 
į katechetus. Sinodas pritarė siūlymui po ordinacijos sekmadienio 
pamaldose Biržuose katechetą Holger Lahayne skirti Vilniaus pa-
rapijos an truoju dvasininku. Sinodas lektorių Vaidotą Ickį nutarė 
paskirti sielovadinei praktikai bei tarnystei į Biržus talkinti Biržų 
evangelikų reformatų parapijos klebonui. 

Šioje sesijoje buvo patvirtinta ilgalai kė kapelionų Mindaugo 
Palionio (Vakarų Lietuvos) ir Giedriaus Ažuko (Rytų ir Cen tro 
Lietuvos) tarnystė Lietuvos kariuome nėje, o kun. Rimas Mika-
lauskas paliktas evangelikų karo vyriausiuoju kapelionu ir Karių 
distrikto superintendentu. 

Daugiausia intrigos sukėlė Lietuvos evangelikų reformatų 
vadovybės rinkimai kitai 2019–2022 metų kadencijai. Lietuvos 
evangelikų reformatų generaliniu superintendentu, vieno balso 
persvara ir vienam susilaikius, išrinktas Vilniaus parapijos klebonas 
kun. Raimondas Stankevičius, vicesuperintendentu – kun. Tomas 
Šernas, kuris nuo šiol eis Vilniaus parapijos klebono pareigas. 

Parengta pagal ref.lt

Liepos 26–27 d. Latvijos dvare, kuris priklauso LPF ,,Prie-
globstis“ („Patverums“), vyko Naujosios Akmenės evangelikų 
bažnyčios tarnautojų ir LPF „Prieglobstis“ darbuotojų sąskrydis.

Penktadienį keliavome po Liepoją, aplankėme ir evangelikų 
liuteronų katedrą. Vakare grįžę į dvarą kūrėme laužą, kepėme 
kepsnius, bendravome, žaidėme smagius žaidimus. Šeštadienio 
rytą, nuostabios gamtos apsuptyje surengėme rytines pamaldas –  
šlovinome Dievą, Dievo žodžiu dalijosi pastorius Mindaugas 
Palionis.

Sąskrydyje svečiavosi ir Akmenės rajono savivaldybės vicemeras 
Tomas Martinaitis, socialinio skyriaus vedėja Rūta Žiedienė ir jos 
pavaduotoja Vida Vaičiūnienė. Savivaldybės atstovai pasveikino į 
sąskrydį Latvijoje susirinkusius LPF „Prieglobstis'“ darbuotojus ir 
Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios tarnautojus, nuoširdžiai 
domėjosi įvairia socialine fondo veikla, džiaugėsi darbo rezultatais, 
gilinosi į įvairius poreikius bei problemas. Dėkojame Dievui už 
šiuos Akmenės rajono valdžios atstovus.

Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios informacija

Evangelikų  iš  Naujosios  
Akmenės  sąskrydis

  

O jaunimo sąskrydis Tėčio garažas, rugpjūčio 1–4 d. vykęs 
„Gyvenimo saloje“, kvietė jaunuolius tvirtai stovėti tikėjimu ant 
uolos ir mokytis tarnauti kitiems – taip, kaip tai darė Kristus. 
Aiškinomės, kokią misiją – eiti ir padaryti mokiniais visų tautų 
žmones (Mt 28, 19–20) – paliko mūsų Gelbėtojas, kaip Jis pats ugdė 
mokinius ir kaip, sekdami Juo, galime ugdyti kitus. Tiek grupelės, 
tiek veiklos ir bendravimas kreipė mūsų žvilgsnius į tai, koks yra 
Jėzus, ir įkvėpė jėgų bei noro augti tikėjimu ir daugiau tarnauti. 

Nuotr. Mortos Širvytės, Edgaro Ažuko ir Kęstučio Šlakaičio
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Ką  patarčiau  sau,  jei  man  
vėl  būtų  dvidešimt  metų

SUSAN NARJALA

Tu nori pritapti, įsitvirtinti ir nori, kad 
tai matytų kiti.

Galvoji, kad gyvenimas pasiseks, jei 
dirbsi geidžiamą darbą dangoraižyje miesto 
centre. Tikiesi susirasti dievotą gyvenimo 
partnerį, apdovanotą humoro jausmu – tin-
kamą antraplanį aktorių kruopščiai sudė-
liotame plane. Dar būtų neblogai nemažas 
būrys draugų, kurie juokiasi iš tavo pokštų, 
pagiria, kad sulieknėjai, ir kviečia keliauti 
kartu – tiesiog tobulas gyvenimas!

Žinoma, darbas, sutuoktinis, draugai ir 
jų palankumas – visa tai suteikia saugumo 
jausmą. Tačiau jis, deja, trumpalaikis.

Tu nori, kad tave pastebėtų
Jei rasi mylintį sutuoktinį ar dirbsi 

mėgstamą darbą, kažkur giliai širdyje vis 
tiek glūdės nepasitikėjimas savimi. Žmonių 
pripažinimas niekaip neužpildys tuštumos 
sieloje. Tačiau taip trokštamą vertės su-
vokimą gali suteikti tik absoliuti Kristaus 
meilė ir Jo palankumas, suvokimas, kad Jis 
tave priima.

Meldžiu, kad savo vertę rastum Dieve. 
Ieškok savo vertės Jame. Gyvenk toje pilnat- 
vėje, kuria Jis trokšta tave palaiminti, būk 
laisvas nuo varginančio siekio savo vertę 
įrodinėti kitiems. Tavo gyvenimas paslėptas 
Dieve (Kol 3, 3–4).

Žinau, kad nori, jog pasaulis tave pa-
matytų ir įvertintų. Tačiau jei tuo gyvensi, 
būsi plėšomas į visas puses. Įkliūsi į apsime-
tinėjimo pinkles, vis bandydamas gyventi 
kaip „sėkmingas“, „malonus“ ar „pasišventęs 
krikščionis“.

Kai žlunga planai
Tavęs dar tiek daug visko laukia – kažko 

tikiesi, tačiau kartu ir nerimauji. Kad būtų 
paprasčiau, bandai susikurti tam tikrą sce-
narijų. O gal tuo tiesiog bandai paramstyti 
savo svyruojančią savivertę? 

Tos saugumo sienos, kuriomis bandai 
apsistatyti, bus sugriautos. Draugai paliks 
arba nuvils. Gali būti, kad universiteto dip- 
lomas neužtikrins darbo, į kurį dėjai tiek 

vilčių. Sutuoktinis, atitinkantis visus tavo 
keliamus reikalavimus, nejaus to, ką jauti tu. 
Dirbsi, bet tavęs nepaaukštins. Žvelgdama 
iš kelių dešimčių metų perspektyvos, galiu 
patikinti, kad tavo tobulas planas… žlugs.

Kai nusivilsi, įsikibk į Dievą ir suprasi, 
kad Jis yra vienintelė tikroji Tavo apsauga 
(Ps 91, 4). Jis yra tavo priebėga (Ps 32, 7) ir 
tavo Uola (1 Sam 2, 2). Išliek Jam savo širdį. 
Ir klausyk – klausyk, ką Jis kalba apie tave.

Ką Jis kalba?
Savo vertę rasi Jo žodžiuose. Dievo žodis 

yra tiesa – išvysk save tokį, kokį mato Jis. 
Kristuje Jis tave mato nepeiktiną, nuostabų, 
vertingą. Kalbėk apie save taip, kaip Jis kalba 
Biblijoje – tave, savo mylimąjį, Jis pritraukia 
meilės raiščiais, net jei to nesi nusipelnęs 
(Oz 11, 4).

Kai prisėlina neramios mintys, patik- 
rink jas pagal neklystantį Dievo žodį. Pa-
klausk savęs: „Ką aš sau kalbu? Ar tai tikrai 
tiesa? Ar tai atitinka Dievo žodį?“ Išrauk 
melą, kuris verčia tave bijoti.

Kai jautiesi vienišas, atsimink, kad Jis 
pašaukė tave vardu ir kad tu esi Jo (Iz 43, 
1). Kai užplūsta baimė, ramybę tegul teikia 
pažadas, kad Jis tau davė ne baimės, bet jėgos, 
meilės ir savitvardos dvasią (2 Tim 1, 7). Kai 
jautiesi bejėgis, nes negali visko padaryti, 
džiaukis, kad Jo stiprybė tampa tobula tavo 
silpnume (2 Kor 12, 9). Kai jautiesi netobulas 

ar nereikšmingas, pasikliauk pažadu, kad 
esi tobulas Kristuje (Kol 2, 9–10).

Atrask pasitenkinimą Dieve
Šiais laikais, kai ramybę vis drumsčia 

socialiniai tinklai (o su jais – nesibaigiantys 
pripažinimo reikalavimai), ieškoti prasmės 
tampa vis sunkiau. Bet jei siela ras pasitenki-
nimą Dieve, tau nebereikės lyginti savo gy-
venimo su tais įrašais, kuriuos matai socia- 
liniuose tinkluose. Vykdyti Dievo valią bus 
kur kas svarbiau, nei sulaukti kuo daugiau 
vienadienių paspaudimų „patinka“.

Jei trokšti, kad Dievas būtų išaukštintas, 
tau nereikia girtis savo pasiekimais. Vienin-
telis tavo pasigyrimas bus Jėzus. Ieškok Jo 
artumo, nes Jo akivaizdoje yra džiaugsmo 
pilnatvė (Ps 16, 11). Žinok, kad labiausiai 
būsi patenkintas tada, kai tave pripažins ne 
pasaulis, bet Kristus.
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Tėvų tikslas yra mokyti vaikus palaikyti 
sveikus santykius. Tokių santykių esmė yra 
meilė, o meilė visada susijusi su galimybe 
laisvai pasirinkti. Taigi svarbiausias dalykas, 
kurį norime suteikti savo vaikams, – gebė-
jimas naudotis ir valdyti savo laisvę, kad jie 
nukreiptų ją meilei stiprinti. Siekiant šio 
tikslo, jūsų, kaip tėvų, pareiga pirmiausia 
yra stebėti ir suvaldyti patiems save. Kita 
pareiga yra nustatyti vaikams teisingas ri-
bas, suteikiančias jiems galimybę rinktis 
ir patirti pasekmes, bei šias ribas išlaikyti. 
Be to, dar viena pareiga – skatinti vaikus 
vertinti ryšį su jumis, padedant jiems su-
prasti, kokią įtaką jų pasirinkimai turės jūsų 
santykiams, ypač kai tenka padėti jiems 
išsrėbti prisivirtą košę.

Būkite  vartininku
Antrosios Kronikų knygos 23 skyriuje 

pasakojama istorija apie dvasinį prabudimą, 
kuris prasidėjo Jehoašui tapus karaliumi. 
Kadangi karūnavimo metu Jehoašui tebu-
vo septyneri metai, minėtą prabudimą iš 
tiesų įkvėpė ir skatino kunigas Jehojada. 
19 eilutėje minimas vienas svarbus dalykas, 
kurį padarė Jehojada: Jis taip pat pastatė 
vartininkus prie Viešpaties namų vartų, kad 
neįeitų niekas, susitepęs kokiu nors būdu. 
Akivaizdu, kad atkuriant izraelitų santykius 
su Dievu ir atstatant Dievo šventyklą buvo 
svarbu apsaugoti ją nuo įsibrovėlių.

Manau, kad tą patį galima pasakyti ir 
apie tėvus. Mes esame Šventosios Dvasios 
šventykla. O kaip tėvai esame ne tik savo 
gyvenimo, bet ir savo šeimos vartininkai. 
Mūsų šeimos sveikata ir laimė tiesiogiai 
susijusi su mūsų, tėvų, sveikata ir laime. Mes 
kuriame šeimos atmosferą. Savo vaikams 
perduodame tai, kas esame. Tad jeigu neiš-
moksime apsaugoti savo sveikatos ir laimės, 
neilgai trukus ir mūsų vaikai taps tokie patys 
nesveiki ir nelaimingi. Kitiems galime duoti 
tik tai, kuo esame turtingi patys.

DANNY SILK

Saugokite  
savo  sodą

Ištrauka iš knygos  
„Ugdanti meilė vaikams“  
(Tęsinys)

Tinkamas rūpinimasis vaikais prasideda 
nuo gebėjimo pasirūpinti savimi. To esame 
mokomi kiekvieną kartą, kai sėdame į lėktu-
vą. Skrydžio palydovės pradeda instruktažą 
ir aiškina, ką daryti, jeigu salone sumažėtų 
slėgis: pirmiausia deguonies kaukę turime 
užsidėti patys, o tik tada padėti tai padaryti 
savo vaikams ir kaimynams. Jeigu nepasi-
rūpinsite savimi, netrukus nebepajėgsite 
rūpintis kitais. Supraskite, kad tinkamai 
rūpintis savimi – labai svarbu! Norėdami 
tinkamai pasirūpinti savimi, turime išmokti 
vaikams nustatyti teisingas ribas. Turime 
aptverti savo kiemą ir įtaisyti vartelius.

Kai prieš kelerius metus mūsų šeima 
grįžo į Vivervilį, pastebėjome dvi sodininkų 
kategorijas. Vieni užsiėmė sodininkyste jau 
kurį laiką, o kiti ką tik persikėlė iš miesto 
ir tebuvo naujokai. Visi, kurie sodininkys-
te užsiėmė jau anksčiau, savo kiemus ap-
ribojo įmantriomis vielinėmis tvoromis. 
Užsukus pas kaimynus norėdavosi sakyti: 
„Kaip bjauru! Kam žmonės taip darko savo 
kiemą?“ Naujai atvykę gyventojai tikriausiai 
nuspręsdavo niekada taip nedaryti.

Vėliau atėjo pavasaris, ir visi sodininkai 
išėjo į kiemus – jie pureno dirvą, bėrė sėklas, 
tvarkė drėkinimo sistemas. Žodžiu, visaip 
puošė savo aplinką. Jie kasdien rūpinosi savo 
sodais, ir po truputį darėsi vis labiau akivaiz-
du, kad jų pastangos ne veltui. Iš žemės ėmė 
kaltis maži žali lapeliai. Sodininkai puoselėjo 
šią šviežią žalumą. Tačiau nepatyrę sodinin-
kai vieną rytą pamatė pasikeitusį sodą. Žali 
augalų lapai kažkur dingo – iš žemės kyšojo 
tik stiebai! Jie buvo sukrėsti ir negalėjo tuo 
patikėti, o vėliau juos apėmė pyktis: „Kaip tai 
galėjo atsitikti?!“ Tai padarė gamta – naujokų 
sodus nusiaubė Triničio apygardos elniai.

Tačiau tie patys elniai ramiai gulėjo 
pievelėse šalia aptvertų patyrusių sodininkų 
sklypų, o šie kiekvieną dieną išnešdavo jiems 
pašaro. Patyrę sodininkai nebijojo elnių. 
Jie nejautė jiems neapykantos. Jie mylėjo 
elnius. Elniai puošė jų sodus ir padėjo kurti 
idilišką atmosferą.

Vaikų auginimas labai panašus į sodi-
ninkystę Vivervilio mieste. Būdami tėvais, 
turite sugebėti aptverti savo sodą ir įtaisyti 
vartelius. Tada galėsite pasirinkti, kas gali į 
jį įeiti ir išeiti, ir taip apsaugoti savo gyve-
nimo kokybę. Jūs vieninteliai atsakote už 
savo gyvenimo kokybę. Nieko negalite dėl 
to kaltinti. Elniai nepasirūpins jūsų sodu! 
Vos pradedate manyti, kad esate malonus, 
pasiaukojantis, sugebantis daug ištverti ir 
kantrus žmogus, ir niekas jums nepakenks, 

Tik Jo akivaizdoje visada jausies saugus. 
Jei pasislėpsi Jame, nereikės apsimetinėti 
drąsiu. Galėsi būti neįtikėtinai pažeidžia-
mas. Galėsi Jam išlieti visą skausmą, atverti 
svajones, slaptas viltis ir pasitikėti, kad Jis 
padarys tavo gyvenime tai, kas tau geriausia. 
Viešpaties meilė, veikianti tavyje, išvys bet 
kokią baimę (1 Jn 4, 18).

Tik Dievo laukia mano siela
Jei paprašytum pasimelsti už tave, sto-

vintį prie nežinomybės slenksčio, nesimels-
čiau dėl puikios karjeros. Nesimelsčiau, kad 
puikiai sutartum su savo vyru ar žmona, 
turėtum nuostabiai klusnius vaikus... Mels-
čiau, kad gyventum pagal Dovydo žodžius: 
Tik Dievo laukia mano siela, iš Jo ateina 
man išgelbėjimas. Tik Jis yra mano uola ir 
išgelbėjimas, mano tvirtovė – aš nesvyruosiu 
(Ps 62, 1–2).

Meldžiu, kad tu nesusvyruotum, net 
jei tavo gyvenimas būtų sudrebintas, nes 
Kristus yra tavo uola ir tavo tvirtovė. Mel-
džiu, kad tvirtai laikytumeisi, nes Jis jau 
džiūgauja dėl tavęs giedodamas (Sof 3, 17). 
Meldžiu, jog nusiramintum, užuot nuolat 
siekęs pasaulio pripažinimo, nes esi priim-
tinas, mylimas ir sutvertas iš naujo.

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurga Domarkaitė

Nukelta į 12 p.
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Saugokite  
savo  sodą

staiga pastebite, kad jūsų vaikai, sutuoktinis ar 
giminaičiai nėra nei žolėdžiai, nei mėsėdžiai, 
bet visaėdžiai. Jie tik ir dairosi, kada galės 
pasivaišinti jūsų sukauptais turtais. Turite apie 
tai žinoti. Turite vertinti tai, kas yra jumyse, 
ir asmeniškai prisiimti atsakomybę už savo 
sodą. Tik jūs už jį atsakingas. Išmokykime 
vaikus, kad jeigu tarpusavio santykiai sveiki 
ir pagarbūs, paisoma abiejų pusių poreikių.

Kitas būdas nustatyti sveikas ribas – 
pasakyti jus supantiems žmonėms, ką da-
rysite, užuot vertus juos ką nors daryti dėl 
jūsų. Mums, tėvams, lengva įprasti tiesiog 
nurodinėti savo vaikams: „Paimk tai! Ateik 
čia. Netriukšmauk. Gražiai elkis su broliu!“ 
Toks elgesys sukelia iliuziją, kad mes kon-
troliuojame kitus. Tačiau kaip tai pakeisti? 
Pradėkime kalbėti kitiems, ką jūs darysite. Vis 
geriau mokykitės kontroliuoti asmenį, kurį 
galite valdyti, – save. Pavyzdžiui, sakykite: 
„Klausysiu tavęs, kai tavo balsas bus toks 
pat malonus kaip mano. Sprendi tu.“ Arba: 
„Tavo ginčą su broliu spręsiu tik kaip teisėjas. 
Be to, už kiekvieną išspręstą ginčą paimsiu iš 
jūsų po dešimt dolerių. Pasiruošę? Pirmyn!“ 
Sakydami tokius dalykus, galime įvykdyti tai, 
ką sakome, ir mums nereikia, kad kiti žmonės 
leistųsi mūsų kontroliuojami. Tiesog mes 
valdome tai, ką galime valdyti. […]

Smagu ar nesmagu – štai 
klausimas
Gebėjimas nustatyti pagarbias ribas – 

tai menas, kuris reikalauja daug išminties 
ir nuolatinės praktikos. Pirmiausia, jums 
reikės išminties suprasti patiems save. Antra, 
svarbu pažinti ne tik save, bet ir tuos, kurie 
gali „įsibrauti“ į jūsų sodą. Tai padės jums 
suprasti, kokias ribas turite nustatyti.

Vienas iš apribojimų, kuriuos nustačiau 
savo vaikams, kai šie dar buvo kūdikiai, buvo 
„Malonu būti šalia“. Tai reiškia dalykus, kurie 
leidžia ilgą laiką būti šalia manęs. Ar kada 
matėte dvejų metukų kūdikį, su kuriuo būtų 
nemalonu būti? Įsivaizduokite kūdikį, leidžian-
tį garsus, kuriuos vadinu pterodaktilio klyks-
mu: Yyyyyyyyyy! Yyyyyyyyyy! Yyyyyyyyyy! 
Žinote, apie ką kalbu? Man tikrai nesmagu 
būti šalia. Taigi greitai ir veiksmingai pradėkite:

„Ei! Man nesmagu su tavimi. Tyla arba 
keliausime namo?“

Yyyyyyyyyy!
„Sprendi tu arba aš.“ 
Yyyyyyyyyy!
„Eiti ar nešti?“
Yyyyyyyyyy!
„Ne bėda.“
Yyyyyyyyyy!
Taigi paimate vaiką ir nešate namo. Įėję 

į vidų sakote vaikui: „Į lauką galėsi išeiti, 
kai su tavimi bus malonu būti. Sprendi tu.“ 
Tada išeinate iš patalpos. Spėkite, kur bus 
mažylis. Atspėjote, seks iš paskos. Taigi 
apsisukite ir klauskite: „Tyla ar kambarys?“

Yyyyyyyyyy!
„Ne bėda, – sakote ir vėl atsigręžiate į 

vaiką. – Eiti ar nešti?“
Taigi kūdikis, kuris gimė būti laisvas, 

pats bėga į savo kambarį, nes nebenori dar 
kartą būti ten nugabentas. […]

Taip susivaldymo pamoka baigiasi. Vai-
kas supranta, kad kalbant apie bet kokius 
santykius, poreikių turi abu juose dalyvau-
jantys asmenys. Ir į abiejų asmenų poreikius 
svarbu atsižvelgti, net jei esi mažas. Jeigu 
mes elgiamės su meile ir pagarbiai, taip turi 
elgtis net maži mūsų vaikai. Labai svarbu, 
jog mokytume savo vaikus, jog iš jų tikimės 
meilės ir susivaldymo, kad galėtume būti 
šalia. Tiesiog nuostabu, kaip greitai jie tai 
supranta, ir kokie protingi yra.

Manau, kad gebėjimas nustatyti pagar-
bias ribas padeda vaikams geriau suprasti 
ir Dievo požiūrį į juos. Ar pastebėjote, kaip 
Šventoji Dvasia artėja prie vienų dalykų 
ir tolsta nuo kitų? Ar pastebėjote, kad kai 
mums gera būti drauge, ir Šventoji Dvasia 
yra tarp mūsų? Tačiau jei įsileidžiame kar-
tėlį ir pyktį, galiausiai kyla klausimas: „Kur 
pasitraukė Šventoji Dvasia?“ Mes nebejau-
čiame Jos ramybės ir Jos artumo. Ji sako: 
„Kokią įtaką tai turės jums? Ar atsimenate, 
kas svarbu Jėzui? Ar atsimenate, ką Jis to-
kiais atvejais sakydavo? Ar norite, kad jums 
padėčiau, ar norite suprasti tai patys?“ (Jn 
14, 26). Galiausiai, kas vyksta, kai atgailau-
jame? Mes vėl patiriame Jo artumą. „Gera 
būti šalia“ – tai visą gyvenimą trunkančių 
santykių paslaptis.

Atjunkite didelį raudoną 
mygtuką!
Vaikai auga ir darosi vis gudresni, taigi 

situacijos, kai „šalia būti nesmagu“, tam-
pa vis sudėtingesnės. Trumpai tariant, jie 
išmoksta atsikalbinėti, taip pat gali jums 
prieštarauti, ginčytis ar kalbėti nepagarbiai. 
Nepagarba – tai tarsi didelis raudonas myg-
tukas ant daugelio krikščionių tėvų krūtinės. 
Tėvai tiesiog neriasi iš kailio, kad tik vaikai 
niekada jo nepaspaustų. Jie žino, kaip blogai 
gali dėl to jaustis, todėl pirmiausia stengiasi 
įkalti vaikams į galvas, kad su tėvais niekada 
negalima elgtis nepagarbiai! 

Vaikams visiškai nesunku padaryti taip, 
kad tėvai prarastų savitvardą – pakanka 
tiesiog iššauti nepagarbos raketą, ir ji grei-
čiausiai pasieks taikinį. Vaikai greitai su-
pranta, kad tėvai bejėgiai prieš nepagarbą –  
jie jos tiesiog bijo.

Be to, jeigu leidžiame vaikams mus 
kontroliuoti šiuo baimės ginklu – pralaimi-
me mūšį, nes jų pagarba mums dar labiau 
sumažėja. Išmokime susivaldyti, kad jau-
nieji šeimos nariai negalėtų spaudyti mūsų 
„raudonųjų mygtukų“, kad ir kaip stengtųsi 
paveikti mūsų psichiką.

Vaikai mokosi būdami su jumis, ir jūs 
turite suprasti, kad negalite priimti to as-
meniškai. Tiesa ta, kad jūsų vaikams kyla 
tos pačios problemos, su kuriomis grumiasi 
ir visi kiti mūsų planetos vaikai. Kad ir kur 
lankyčiausi, stengiuosi klausti tėvų, su ko-
kiomis problemomis jie susiduria augindami 
vaikus, ir – tiesiog neįtikėtina – visame 
pasaulyje šis sąrašas beveik vienodas: ne-
pagarba, neklusnumas, neatsakingumas, 
pykčio protrūkiai, skundai, brolių ir seserų 
konkurencija, atsikalbinėjimas, patyčios, 
menka savivertė, nenoras dirbti buities ar 
namų darbų. Taigi sunkumai, kuriuos patiria 
šie mažieji žmonės, yra gana universalios 
žmogiškos problemos. Tai vyksta visoje 
Žemėje. Kiekvieną sekundę kažkur pasaulyje 
vaikas prieštarauja tėvams. Taigi šios prob- 
lemos nereiškia, kad kažką padarėte savo 
vaikams. Tai ne jūsų kaltė. Tiesiog vaikai 
mokosi gyventi. Leiskite jiems mokytis.

Neseniai gavau jaunos mamos laišką – ji 
šioje srityje patyrė proveržį:

Sveiki, Deni! 
Norėčiau papasakoti jums puikią istoriją.
Šeštadienio vakarą žiūrėjau jūsų įrašy-

tą DVD „Ugdanti meilė vaikams“ ir staiga 
supratau nepaprastai svarbų dalyką. Jūs 
kalbėjote apie tai, kad vaikams ribas reikia 
nustatyti į jų riksmus ar klyksmą reaguojant 
taip, kaip jie to nesitiki, nes taip jie išmoks 
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pamoką, kurios ketiname juos išmokyti. Man 
tai buvo atradimas! 

Taigi kitą dieną mano keturmetė dukra 
norėjo kažką padaryti. Pasakiau, kad ji galės 
tai padaryti, jei pirmiausia sutvarkys tris 
daiktus. Parodžiau jai tris mažus dalykus, 
kuriuos ji turėjo atlikti, ir grįžau prie savo 
darbų. Mano vyras tuo metu sėdėjo ant sofos. 
Dukra tuoj pat krito ant grindų ir pradėjo visa 
gerkle šaukti. Nuostabu! Ji protestavo iš visų 
jėgų. Mergaitė netgi pakeitė temą ir pradėjo 
sakyti, kokia aš baisi. Ji rėkė taip šaižiai ir 
garsiai, kaip, rodos, niekada nebuvo šaukusi. 
Turėjau sukaupti visas jėgas, kad ko nors 
nepadaryčiau ar nepasakyčiau ko kito, tik 
„Suprantu tave“. Bet mums pavyko. Mano 
balsas visą laiką buvo ramus ir nuoširdžiai 
liūdnas, ir aš toliau tvarkiausi. Kartojau „Aš 
žinau“ ir visiškai nesibariau! Tai buvo kažkas 
ypatingo ir tęsėsi maždaug 20 minučių. Ji 
taip pavargo, kad paprašė manęs paimti ją 
ant rankų. Anksčiau aš būčiau pamiršusi 
apie jos atsakomybę ir puolusi ją raminti. 
Bet dabar pasakiau: „Paimsiu tave, kai tik 
padarysi šiuos tris dalykus.“ Tada ji pradėjo 
dar garsiau klykti... to neįmanoma apsakyti! O 
aš vis kartojau: „Suprantu.“ Tada, Deni, akies 
kampeliu pamačiau, kad ji padarė viską, ko 
prašiau, ir netgi tokia tvarka, kaip rodžiau. 
Ji nieko nepamiršo. Mergytė puikiai žinojo, 
ką turi padaryti, ir kai galiausiai nusprendė 
nusileisti, ji viską atliko nepriekaištingai. Tada 
mano veide nušvito pati plačiausia šypsena ir 
aš visu balsu sušukau: „Taip!“ Tai buvo nuos-
tabu. Deni, tai suveikė! Vėliau ji paprašė: „O 
dabar, mama, ar gali paimti mane ant rankų?“ 
„Žinoma, mielai tave paimsiu.“ Nuostabu. 
Tai buvo geriausia mano, kaip mamos, diena.

Ačiū jums
Leslė
Perskaitę šį pasakojimą jūs galbūt pagal-

vojote: „Kaip šis vaikas negerbia mamos!“ 
Tai – raudonasis mygtukas, pamenate? 
Vaikas spaudė ir spaudė šį mygtuką, bet 
nieko nevyko. Taigi tada mergaitė suprato, 
kad mama – labai stipri asmenybė. Tačiau 
svarbiausias dalykas, kurį ji suprato, buvo tai, 
kad mama apskritai tokio mygtuko neturi. 
„Aš mielai paimsiu tave ant rankų, kai tik 
tu baigsi savo darbus.“ Ji nekartojo dukrai, 
ką ši turi daryti. Ji jos negąsdino. Mama 
nepaėmė jokio „rimbo“. Ji tiesiog pasakė, ką 
ketina daryti, ir vėliau tai padarė. Vadinasi, 
mama – tikrai galinga moteris, kurios jokia 
kita žmogiška būtybė negali kontroliuoti. 
Maža mergaitė suprato, kad ji vienintelė 
atsakinga už savo problemą, todėl turėtų 
greitai rasti sprendimą.

Išlaikyti sveiką protą
Jūs tikriausiai pastebėjote, kad mama 

ne tik sakė dukrai, ką ši turėtų daryti, bet 
ir labai paprastai atsakinėjo į mergaitės 
protestus. Kai tik dukra pratrūkdavo pyk-
čiu, mama kartojo „Suprantu“. „Supran-
tu“, „Tikriausiai“, „Gali būti“, „Nežinau“ ir 
„Pamėgink“ – tai keli mėgstamiausi mano 
žodžiai tokiais atvejais. Šios frazės yra ge-
riausios pagalbininkės, kai vaikas mėgina 
su jumis ginčytis. Jos padeda jums išlaikyti 
sveiką protą. Jos leidžia perkelti smegenis 
į neutralią zoną tuo metu, kai kitas asmuo 
bando įstumti jus į „emocinį griovį“. Šie 
žodžiai padeda jums tapti švelniu lyg de-
besėlis, kuris nereaguoja ir kurio negalima 
kontroliuoti. Aš nekalbu apie tai, kad vaikui 
reikia prieštarauti ar nekreipti į jį dėmesio. 
Atminkite, kad norite sudaryti vaikui gali-
mybę rasti sprendimą, nes jam tikrai kilo 
problema. Šį tikslą pasieksite tik tada, jeigu 
į vaiką žvelgsite su meile ir pasitikėjimu. 
Meilė vaikui skatins jus dėti visas pastangas, 
kad vaikas tai išmoktų.

Jeigu jūsų vaikas iškelia sceną ir jūsų 
akivaizdoje ima klaikiu balsu šaukti, tai pats 
netinkamiausias metas mėginti užmegzti 
su juo protingą pokalbį. Tuo metu vaikas 
yra visiškai emociškai išsekęs, taigi jums 
pats laikas virsti minkštu debesėliu: „Ži-
nau. Tikriausiai.“ Galiausiai vaikas pasakys: 
„Nemalonu su tavimi būti. Einu iš čia.“ To 
jūs ir tikėjotės. Jis eina išsiaiškinti situacijos. 
Galbūt vėliau, kai jūsų mažasis „mąstytojas“ 
sugrįš, galėsite išspręsti šią problemą, tačiau 
kol jis nesivaldo, neverta leistis į ginčus. Jūsų 
vaikas neieško sprendimų – jis ieško aukų.

Jeigu panorėsite, auka galite tapti jūs, 
bet atminkite, kad galite pasirinkti. Jeigu 
nenorite tapti auka, drąsinu įsikalti į galvą 

minėtas frazes, kurios padės išlikti ramiems. 
„Išsitatuiruokite“ jas ant plaštakos, dilbio 
arba ant savo akies voko – atsiminkite jas 
visada, kai vaikas ima šaukti: „Nervina! 
Nesąmonė! Nesąžininga!“ Tada turėtų įsi-
jungti autopilotas.

Dialogas, vartojant minėtas frazes, ga-
lėtų skambėti maždaug taip:

„Nesąmonė! Taip nesąžininga!“ 
„Žinau.“
„Žinai, kad tai nesąžininga?“ 
„Tikriausiai.“
„Tai blogiausias dalykas, kokį man kada 

nors padarei!“
„Gali būti.“
„Kodėl elgiesi kaip beprotis?“ 
„Nežinau.“
Tokiu elgesiu tarsi sakote vaikui: „Aš de-

besėlis, ir manęs nepajudinsi. Taip, aš myliu 
tave. Aš matau, kaip tu kovoji su problema 
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ir stengiesi išsiaiškinti, kam skirti pagarbą, –  
esu kaip debesis. Aš susivaldysiu, jeigu mes 
ginčysimės. Aš nevaldau tavo požiūrio ir 
tavo burnos – jeigu tik pamėginsiu tai daryti, 
pralaimėsiu šį mūšį.“

Kokią sėklą sėjate, tokį augalą užaugin-
site. Jeigu bandote kontroliuoti kitą žmogų, 
sėjate nepagarbos sėklas. Nesvarbu, kad 
manote, jog esate tėvas ir planetos valdovas. 
Tai visiškai nesvarbu. Jūs negalite kontro-
liuoti kito žmogaus. Bandydami valdyti 
kitą, elgiatės labai nepagarbiai. Ateis laikas, 
kai vaikai taps paaugliais. Jie taps dar šiek 
tiek stipresni ir pradės sakyti: „Tai netei-
singa! Tai nesąžininga! Tu negali manęs 
kontroliuoti! Aš vis tiek tai darysiu, ir niekas 
manęs nesustabdys.“ Jeigu mes ir toliau 
norėsime kontroliuoti žmones, kurie ima 
jaustis stiprūs, vargas mums – bandymai 
įrodyti, kas stipresnis, gali labai pakenkti 
jūsų santykiams su vaikais. […]

Pasitikėjimo stiprinimas – te 
žodžiai nesiskiria nuo darbų
Čia apibūdintos puikios priemonės pa-

deda jums apsaugoti savo sodo sveikatą ir lai-
mę. Tačiau dar kartą kartoju, kad geriausias 
būdas nustatyti pagarbias ribas bendraujant 
su vaikais yra įprasti sakyti sau, ką daryti, 
ir atprasti nurodinėti kitiems. Daugeliui iš 
mūsų atrodo, kad visiškai normalu, teisinga 
ir stipru išrėkti vaikams komandas, kurias šie 
turėtų nedelsdami vykdyti. Tai giliai įsirėžę 
mūsų prote: „Mūsų tėvai mums įsakinėda-
vo. Mums įsakinėdavo kiekvienas, turintis 
valdžią ir įtaką mūsų gyvenimui. Ar vadovai 
nesielgia būtent taip?“

Pagalvokime apie tai. Ar mes, kaip tėvai, 
siekiame priversti vaikus laikytis taisyklių, 
ar siekiame aukštesnio tikslo? Siekdami, kad 
mūsų vaikai tik darytų tai, ko mes norime, 
prarandame nuostabią progą – galimybę 
mokyti savo vaikus savarankiškai mąstyti, 
spręsti problemas ir atsakingai rinktis, ne-
svarbu, ar mes esame šalia, ar ne. Ar kada 
pagalvojote, kas vyksta vaiko širdyje, mums 
su juo bendraujant? O gal rūpinamės tik tuo, 
kad „kojinės kaip nors patektų į skalbinių 
krepšį“? Turime nuspręsti.

Išrėkdami įsakymus turime suprasti, 
kad iš tiesų mėginame sustabdyti liūtį. Jeigu 

sakome vaikui: „Nesprogink čia akių, jau-
nuoli!“, iš tiesų norime pasakyti: „Na, prašau, 
prašau, prašau, būk klusnus.“ Jeigu sako-
me: „Tuoj pat ateik čia!“, turėtume pridurti 
„prašau“. Nepamirškime, kad mes neturime 
jokios galios priversti kitus žmones vykdyti 
tai, ką sakome. Visada atminkite, kad kon-
troliuoti galite tik patys save. Norite jaustis 
galingi? Įsakykite sau, kur eiti, kiek laiko 
būti, ką dėti į burną ir kokiems žodžiams 
neleisti išeiti iš burnos. Jeigu norite jaustis 
bejėgiai, sakykite kitiems, ką šie turėtų dary-
ti. Stenkitės priversti kitus žmones padaryti 
tai, ko norite, kad galėtumėte gerai jaustis. 
Perleiskite jiems galią valdyti savo gerovę. 
Tai – blogos dienos receptas. Geras būdas 
nustatyti tinkamas tarpusavio santykių ri-
bas – sakyti žmonėms, ką ketiname daryti, 
ir leisti jiems nuspręsti, kaip į tai reaguoti.

Jeigu mūsų darbai ir žodžiai nesiskiria 
ir jeigu tai, ką sakome, ir padarome, esame 
patikimi. Mūsų žodžiai nėra tušti. Tačiau 
grasinimais ir tokiais neįgyvendinamais rei-
kalavimais kaip „Nekalbėk taip su manim!“ 
arba „Gerai elkis su broliu!“ savo autoritetą 
susilpniname.

Žodžiai netenka svorio ir tada, kai daug 
laiko skiriame „pamokslavimui“. Aš dažnai 
klausiu tokių tėvų: „Ar tai veikia?“, ir papras-
tai manau, kad neveikia. Tai, kaip sugebate 
pritraukti vaiko dėmesį ir užsitarnauti pa-
garbą, nesusiję su tuo, kiek triukšmo galite 
sukelti ir kiek įvairių dalykų galite prikalbėti. 
Sėkmę lemia jūsų gebėjimas parodyti, kad 
jūsų žodžiai nesiskiria nuo darbų. Taip jūsų 
vaikai tampa tikinčiaisiais. 

Viena iš mano mėgstamiausių programos 
„Sąmoninga meilė“ istorijų pasakoja apie vi-
durinės mokyklos direktorę, kuriai kilo didelė 
problema. Šios mokyklos mokinės „atrado“ 
lūpdažius, ir visi veidrodžiai tualetuose buvo 
„nubučiuoti“, nes mergaitės stengėsi sukurti 
puikų lūpų antspaudą ant stiklo. Valytojos 
tiesiog kunkuliavo pykčiu! Joms tekdavo 

nuolat valyti veidrodžius visuose mergaičių 
tualetuose. Kai valytojos jau buvo pasirengu-
sios protestuoti, direktorė nusprendė sušaukti 
visos mokyklos susirinkimą ir paskelbti pra-
nešimą. Ji norėjo mokines pagąsdinti.

Taigi direktorė surinko visus draugėn 
ir pareiškė: „Dabar klausykite! Kiekviena 
mokinė, kuri tik bus pagauta bučiuojanti 
veidrodį, pasigailės, kad lūpomis apskritai 
prisilietė prie stiklo. Ar supratote? Ar aiškiai 
pasakiau?“

Berniukai tik susižvalgė, svarstydami, 
kur galėtų gauti lūpdažių, nes jau žinojo, 
kaip įsiutinti direktorę. Taigi grasinimas 
nepadėjo. Viskas ėjo tik blogyn. Direktorė 
mokinių tėvams išsiuntinėjo žinutes. Ne-
veikė ir tai. Ji pabandė į pagalbą pasitelkti 
griežčiausią mokyklos mokytoją. Jokios 
naudos. Taigi tada direktorė paskambino 
„Sąmoninga meilė“ instituto įkūrėjui Dži-
mui Fėjui. Jis atskrido į mokyklą ir su ja 
susitiko. Džimas su direktore stovėjo mo-
kyklos koridoriuje, kai prie jų priėjo nauja 
budėtoja ir tarė: „Atsiprašau, sužinojau, 
kad jūs atvykote padėti mums susidoroti 
su lūpdažių problema. Ar galiu padėti?“

Džimas Fėjus atsakė: „Na, kol kas mes 
dar neradome sprendimo. Gal jums pavyks?“

Budėtoja paklausė, kada bus pirmoji 
pertrauka. Direktorė atsakė, kad pertrauka 
prasidės 10.30 val. Taigi 10.30 val. budėtoja 
vežimėlį su valymo reikmenimis įrideno 
į mergaičių tualetą ir tai padarė taip dra-
matiškai, kad mergaitės tikrai ją pastebėjo. 
Tada budėtoja tarė: „O, atsiprašau“, paėmė 
prie koto pritvirtintą kempinę, priėjo prie 
tualeto, pamerkė kempinę į klozetą ir ištrau-
kusi ėmė valyti veidrodį. Mergaitės stovėjo 
netekusios žado ir stebėjo, kaip kempinė 
slankioja veidrodžiu.

Po to jos viena po kitos pradėjo šaukti: 
„Ei! Ką darote?“

Budėtoja pažvelgė į jas ir ištarė: „Tai, 
ką dariau visą laiką!“

Ką čia bepridursi? Ar įmanoma geriau 
išspręsti šią problemą ir priversti jas pasimo-
kyti? Vargu. Joms tiesiog teko apsispręsti, 
kaip elgtis toliau.

Vaikai nekvaili – jiems tik reikia geros 
informacijos, kurią galėtų apmąstyti. Jums 
nereikia daug žodžių – tegul jūsų veiksmai 
kalba patys už save, ir mokykite juos, kad, 
jei ką sakote, tai ir padarysite. Laikykitės 
savo žodžių. Savo vaikams kalbu taip: „Jeigu 
norite, jūs galite tai daryti,  bet aš jūsų vietoje 
nenorėčiau.“ Kodėl? Aš neturiu mąstyti už 
juos. Man nereikia rėkti. Tiesiog leiskite 
suprasti, kad jūs galite tęsti, jeigu norite, 
bet aš to nedaryčiau.

Saugokite  
savo  sodą

Atkelta iš 13 p.

Siekdami, kad mūsų 
vaikai tik darytų tai, ko 
mes norime, prarandame 
nuostabią progą – 
galimybę mokyti savo 
vaikus savarankiškai 
mąstyti, spręsti problemas 
ir atsakingai rinktis, 
nesvarbu, ar mes esame 
šalia, ar ne.

„

“
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Ar gali žmonės pasirodyti Kūrėjo akivaizdoje šventi, tyri ir 
nekalti? Žmonėms sunku atsakyti į šį klausimą, nes labai dažnai 
net nenujaučiame, ką reiškia atsistoti Kūrėjo akivaizdoje ir kaip 
atrodo tikras šventumas. Kitas apsunkinimas ieškant atsakymo 
į šį klausimą – klaidingas įsivaizdavimas, jog kažkur Žemėje yra 
žmonių, kuriems tai įmanoma, nes jie gyvena iš tiesų dorai ir 
teisingai. Dar viena klaida, kurią esame linkę daryti, – praeities 
šventiesiems jų šventumą įskaityti kaip jų pačių nuopelną.

Žmonės, kurie ypatingai stengėsi pasiekti šias dvasingumo aukš-
tumas, buvo Jėzaus Kristaus amžininkai – fariziejai, gerbiami Izraelio 
visuomenės nariai, kitų tautiečių matomi kaip sektini dievotumo 
pavyzdžiai. Jie visais įmanomais būdais bandė tapti gyvenančiais 
pagal Dievo įsakymus. Tačiau nežiūrint visų jų pastangų, Jėzus Kris-
tus, kalbėdamas savo pasekėjams, pasakė labai radikalią mintį: jeigu 
jūsų teisumas nepranoks Rašto žinovų ir fariziejų teisumo, – neįeisite į 
dangaus karalystę (Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus 20 eilutė). Arba 
kitais žodžiais tariant – negalėsite pasirodyti Kūrėjo akivaizdoje.

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Šventi  ir  nekalti Kas gali tai padaryti? Šventasis Raštas be jokių išlygų sako, 
kad joks žmogus negali savo jėgomis to pasiekti. Žmonėms tai 
neįmanoma.

O kaip tada su Jėzaus motina Marija, apaštalais bei Senojo 
Testamento šventaisiais? Negi ir jiems tinka Jėzaus Kristaus žo-
džiai – žmonėms tai neįmanoma? Šventasis Raštas atsako – taip. 
Visi šventieji be išimties tokiais tapo tik dėl Dievo malonės. Nėra 
nė vieno žmogaus, kuris galėtų pasigirti, kad pats savo jėgomis 
tapo tinkamas ateiti Dievo akivaizdon. Kiekvienas tikintysis tiek 
Senojo, tiek Naujojo Testamento laikais yra priimtinas Kūrėjui tik 
todėl, kad tiki Jo malone, kuri yra suteikiama dėl Jėzaus Kristaus 
mirties ant kryžiaus už visų žmonių nuodėmes.

Nes Tėvui patiko Jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per Jį visa 
sutaikinti su savimi, darant Jo kryžiaus krauju taiką, – per Jį sutai-
kinti visa, kas yra žemėje ir danguje. Taip pat ir jus, kurie kadaise 
buvote svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas 
dabar sutaikino mirtimi Jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte 
Jo akyse šventi, tyri ir nekalti, jei tik pasiliekate tikėjime įsitvirtinę 
bei nepajudinami ir neatsitraukiate nuo Evangelijos vilties, kurią 
išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnu 
aš, Paulius, tapau (Apaštalo Pauliaus Laiško kolosiečiams 1 sky-
riaus 19–23 eilutės).
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Dievo rankose

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

Dievo rankose – visos akimirkos:
Tai, kas buvo, yra, ko dar viliamės.
Tik jose mes parklupę išnykstam,
Tik iš jų sugrąžinti pakylame...

Dievo rankose – mūsų sumanymai,
Paklusnumo drąsa, meilės ryžtas... 
Vienas kitą parėmę užaugame,
Kad į Tėvo rankas vėl sugrįžtume.

ELENA KAMINSKIENĖ

Kitokia meilė

Kas pavers tavo rūškaną rytą
Į svaiginančiai smagų šokį?
Kas tau leis prisiglaust prie savęs,
Nors mylėti visai dar nemoki…

Kas išplėš iš piktos vienumos
Ir ištars: „Tu labai reikalingas“?
Kas lyg paukštį į laisvę išleis, 
Paprasčiausiai, kad būtum laimingas?

Niekada nepaliks, bus šalia.
Nuolat klumpantį guos, ves ir mokys.
Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks:
Jėzaus meilė pakels. Ji kitokia.

Eik

Kaip gera, Dieve, kai visa savim
Glaudžiuos prie Nesibaigiančio Tavęs –
Juk Tu esi, kuris mane iš nežinios pakėlei.
Jau nebenoriu girgždančių kelių,
Kai gyveni, lyg bristum geležim per smėlį.

Nereikia nieko, jei Tavęs nėra,
Kaip tos dainos, pavargusios nuo žodžių.
Nenoriu būt kaip nuvilnijus šypsena,
Kuri nei pakelia, nei šildo, nei paguodžia.

O Tu vis tiek manim tiki –
Savoj šviesoj nuskaistini man rūbą.
Ir „eik“, sakai, pas tuos, kurie nuogi,
Kurie pilkoj nežinioje į pražūtingą tamsą skuba.

Jeigu ne Tu

Aš būčiau be Tavęs paklydęs – 
Krauju paženklinai duris.
Ar be Tavęs yra kas kitas,
Kas iš Mirties išplėšt išdrįs?

Kas širdimi pramins tą kelią,
Kuris Tikrasis tarp kelių…
Kuris per savo Kryžiaus galią
Kuždės: „Mylėk, nes Aš myliu…“?

Įskėlei viltį tarp griuvėsių – 
Tau mano žiburys neges.
Ką aš danguj daugiau turėsiu?
Ir žemėj trokštu tik Tavęs.

Surask mane

Surask mane, kai nepakyla rankos,
Ir sueižėję žodžiai nepaguos,
Surask, kai tampa nebe brangūs
Kažkur pabirę trupiniai maldos...

Kai užremiu duris, kad neįeitum,
Neprakalbėtum ankštumoj tamsos, 
Plikoj tuščių minčių pakraigėj,
Seniai nevilgytoj širdies rasos.

Surask, kai neužtenka to, kas duota,
Kai išskubu suvargusi, menka, 
Saldžialiežuvių paviliota puoton,
Ir sminga vinys į šventas rankas...

Surask, kai pasibaigia mano kelias,
Ir skausmo dykumoj numirt neleisk.
Surask kaip pasiklydusią avelę,  
Meldžiu, priglausk ir vėl, ir vėl atleisk... 
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Nepažįstant Dievo
Gal mąstote šitaip: „Tikiu Dievą. Ar šito 

negana? Juk daugybė žmonių netiki Dievą, o 
aš tikiu. Ar ne to Jam reikia iš manęs?“ Klau-
simai teisingi. Bet tikėti Juo – dar ne viskas, 
ko Dievui iš mūsų reikia. Jokūbo laiške 
pasakyta, kad net ir demonai tiki Dievu, bet 
dreba, nes žino, kad nuo Jo atskirti (Jok 2, 
19). Akivaizdu, kad krikščionybė – daugiau 
nei vien tikėjimas Dievu.

Užaugau šeimoje, kurią pavadinčiau 
„kultūriškai krikščioniška“. Per Kalėdas ir 
Velykas eidavome į bažnyčią. Padėdavome 
stokojančiam kaimynui. Konservuotą maistą 
aukodavome „Maisto bankui“. Per Padėkos 
dieną prie stalo pasimelsdavome. Bet tik 
tiek tos krikščionybės ir tebuvo. Nors ir 
tikėjau Dievu, bet apie Jį tik girdėjau, ir tai 
labai mažai. Aš Jo nepažinojau. O kadangi 
nepažinojau Jo taip, kaip geriausi draugai 
ar sutuoktiniai pažįsta vienas kitą, gyvenau 
pagal savo paties taisykles. [...]

Dievui rūpi, kaip mes gyvename. O ben-
dravimas su Dievu savaime išsilies kasdie-
nėmis nuostatomis ir veiksmais. Vadinasi, 
jei atrodote geras, ir esate geras, ar ne taip? 
Na, gal ne. Dievo pažinimas gali paskatinti 
gyventi dorai, bet ne atvirkščiai. Vien tik 
išoriniai veiksmai neįrodo, kad turime vi-
dinį bendravimą su Dievu. Vien todėl, kad 
darome gera, nereiškia, kad pažįstame Tą, 
kuris yra geras. Pirmą kartą sutikęs Eimę jos 
dar nepažinojau, bet stengiausi ją pažinti. 
Jei nebūčiau stengęsis, iš tiesų niekada ir 
nebūčiau jos pažinęs. Mes turime stengtis 
pažinti Dievą.

Dievui rūpi ne tik mūsų poelgiai, bet ir 
širdis, o ypač mūsų požiūris į Jį. Ar mūsų 
geri darbai išplaukia iš Jo pažinimo? O gal 
mes gyvename taip, tarsi Dievas tik stebi ir 
pažymi mūsų atliktus darbus iš dangiškojo 
privalomųjų darbų sąrašo? Ar buvote ap-
dovanotas žvaigžde už bažnyčios lankymą? 

CRAIG GROESCHEL

Kai  tikite  Dievu,  
bet  iš  tiesų  Jo  

nepažįstate

Gražiai elgiatės? Aukojate labdarai? Kai 
kurie stengiasi pelnyti Dievo palankumą vi-
siškai nepažindami Jo širdies. Bet gyvenimui 
pasibaigus, Jėzus tars tokiems žmonėms: 
„Nenorėjote su manimi bendrauti. Eikite 
šalin“ (žr. Mato 7, 21–23). Begalė žmonių, 
kurie pilni geriausių norų, tiki Dievą, tačiau 
patys Jo nepažįsta. Daugelis mūsų atrodome 
kaip krikščionys. O gal manome esą krikš-
čionys, nes juk mes – ne budistai.

Mes tikime Dievą, bet mūsų gyvenimas 
neatspindi, kas Jis toks iš tikrųjų. [...]

Visa esmė – vardas
Daugelis Biblijos istorikų sutinka, kad 

Dovydas parašė ir 9 psalmės 10 eilutę, kurio-
je Dievo atžvilgiu sakoma: „Kas pažįsta Tavo 
vardą, pasitiki Tavimi.“ Kaip jūs vadinate 
Dievą? Kaip į Jį kreipiatės ar apie Jį atsilie-
piate, parodo, kiek jūs su Juo artimi arba ne. 
Paaiškinsiu pavyzdžiu. Kaip mane vadinate, 
aiškiai parodo, kiek gerai mane pažįstate, ar 
išvis mane pažįstate. Suskamba telefonas. 
Atsiliepiu. Kitame laido gale sakote: „Laba 
diena, pone Greišeli. Norėčiau aptarti jūsų 
telefono paslaugų planą.“

Iškart galiu pasakyti, kad manęs nepa-
žįstate. Net nežinote, kaip teisingai ištarti 
mano pavardę!

Arba, tarkime, nueiname su žmona į 
restoraną. Administratorei užrašau savo 
pavardę ir laukiame staliuko. Netrukus 
administratorė sušunka: „Grošelis. Staliukas 

dviem.“ Administratorė žino mano pavardę 
ir kaip ją ištarti. Bet mes ką tik susitikome. 
Mes vienas kito nepažįstame.

Jei kreipiatės į mane „pastoriau Kreigai“, 
galbūt ši tą apie mane žinote. Žinote, ką 
veikiu, gal girdėjote mane pamokslaujant 
ar kai kurias mano mėgstamas temas, man 
būdingą atvirumą. Bet jei kreipiatės į mane 
pagal pareigas, dar nereiškia, kad mane 
asmeniškai pažįstate.

Gal kreipiatės į mane tiesiog „Kreigai“, 
tada, spėju, mane pažįstate dar geriau. Krei-
gu mane vadina draugai. Mes artimi.

O jei kreipiatės į mane „Grošai“, vadinasi, 
mes – seni draugai. Tai reiškia, kad turime ką 
vienas apie kitą papasakoti. (Bet pažadėjome 
niekam nepasakoti.) „Grošas“ nukelia mus 
mažiausiai dvidešimt metų į praeitį.

Ir galiausiai yra tie, kurie turi išimtines 
teises į kelis ypatingus, kur kas artimesnius 
kreipinius. Tai šeši nuostabūs, man nepapras-
tai brangūs mažutėliai, kuriems leidžiama 
užsiropšti man ant kelių. Jie trina rankutėmis 
man smakrą ir sako: „Tau reikia skustis“, „Tu 
pats geriausias“, „Ar galiu saldainiuką?“ Jie 
vadina mane „Tėčiu“. Jie pažįsta mane daug 
geriau net už tuos, kurie vadina mane „Gro-
šu“. Kreipinys parodo artumą.

Kaip jūs vadinate Dievą? Didysis vy-
rukas danguje? Senis viršuje? Mielasis 3,8 
kilogramo kūdikėlis Jėzus? Vadinasi, Jo 
nepažįstate. Gal šie kreipiniai šmaikštūs ar 
juokingi, bet tikrai ne artimi.

Nukelta į 18 p.
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Jei pažįstate Dievą, tikriausiai kreipiatės 
į Jį daug konkrečiau, o žodžiai, kuriuos 
vartojate, tiksliai atspindi, kiek Jį suprantate. 
Gal Dievas gailestingai atleido jums du de-
šimtmečius nuodėmių ir jūs iš dėkingumo 
vadinate Jį Gelbėtoju? Gal melsdamiesi 
Dievą vadinate Gydytoju, nes Jis išgydė 
jūsų sužeistą širdį? O gal Guodėju, nes, 
kai sielvartavote, Jis buvo šalia ir palaikė 
draugiją? Gal Jį vadinate Tvirtove, Uola 
ar Stiprybe? O gal kreditorių užspeistas į 
kampą, kai nėra kur eiti, Jis jums yra Ap-
rūpintojas? Jei jūs – moteris ir jus paliko 
vyras, gal Dievą vadinate netgi Vyru? Gal 
jausdamasis vienišas Jį vadinate Draugu? 
Gal neturėjote žemiškojo tėvo, todėl Dievas 
jums yra Tėvas?

Kaip jūs vadinate Dievą? Jūsų santykis 
parodo, kiek Jį pažįstate ar nepažįstate.

Geriausia – priešaky
Atėjo laikas pripažinti sau ir Dievui. 

Ar jūs Jį pažįstate? Jei pažįstate, tai kiek? 

Jei sąžiningai pripažinote, kad Dievo ne-
pažįstate, galiu jus suprasti. Aš irgi tikėjau 
Dievu, bet Jo nepažinojau. O dabar pažįstu. 
Ir Jo pažinimas degina mane. Kai Jį pažįstu, 
brangi kiekviena akimirka.

Ar Dievas jus neatpažįstamai pakeitė? 
Ar Jis padarė jus kitokį? Jei ne, tikriausiai 
jūs – krikščionis ateistas. Dievas jus myli 
ir trokšta jums apsireikšti. Deja, mus nuo 
švento Dievo skiria mūsų nuodėmės. Bū-
damas gailestingas ir maloningas, Dievas 
pasiuntė savo Sūnų Jėzų, kad Jis taptų tobu-
la nuodėmių atleidimo auka. Ant kryžiaus 
nekaltas Dievo Sūnus Jėzus tapo nuodėme 
už mus. Jis – vietoj mūsų miręs Dievo avi-
nėlis. Laiške romiečiams pasakyta: „Kie-
kvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo,  
bus išgelbėtas“ (Rom 10, 13). Kiekvienas –  
tai jūs ir aš.

Jei jūs Jo nepažįstate, galite susipažinti. 
Jei kažkada artimai bendravote, galite vėl 
suartėti. Taip, Dievas nori, kad būtumėte 
klusnūs, bet Jis dar labiau trokšta mūsų 

Kai  tikite  Dievu,  bet  iš  
tiesų  Jo  nepažįstate

širdies. Dievas nuolat kartoja, kad jei Jo 
ieškosime, rasime (Įst 4, 29; Jer 29, 13; Mt 7, 
7-8; Apd 17, 27). Jį galite atrasti skaitydami 
Bibliją; ten Jis visuomet yra. O kai pradėsite 
Jo ieškoti, pamatysite, kad Jis jau bėga savo 
mylimo vaiko – jūsų – link. Pažinkite Jį 
ir leiskite, kad Jo artumas kasdien veiktų 
kiekvieną jūsų gyvenimo sritį.

Geriau pažindami Dievą, pasikeisite. 
Gyvai ir artimai bendraudami su Dievu 
išgysite nuo praeities skriaudų, atleisite 
tai, kas atrodo neatleistina, ir pakeisite 
savyje tai, ko, regis, neįmanoma pakeisti. 
Gyvenimas su Dievu palauš materializ-
mo galią jūsų gyvenime ir paskatins būti 
iš esmės dosniu. Užuot gyvenę sau ir šia 
diena, gyvensite dėl Kristaus ir amžinybės. 
Širdyje pradėsite liūdėti dėl to, dėl ko liū-
di Dievas. Tarnausite Jam ištikimai kaip 
vienas iš Jo nuotakos – Bažnyčios – narių. 
Jūsų nebekamuos rūpesčiai ir baimės, nes 
žinosite, kaip patirti ramybę, malonę ir 
kaip pasitikėti.

Pažindami Dievą, drąsiai gyvensite dėl 
Jo, susijaudinę dalysitės savo tikėjimu ir vis 
mažiau nerimausite dėl to, ką kiti pamanys. 
Pažinę Dievą, labai norėsite papasakoti apie 
Jį kitiems.

Susipažinkite su Dievu. Susipažinę vi-
sam laikui pasikeisite.

Ištrauka iš knygos Craig Groeschel 
„Krikščionis ateistas“

Atkelta iš 17 p.
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Kūryba prasidėjo iš praktiškumo, iš 
„biednumo“. Anuomet, prieš 17 metų, ban-
dydavau kažką susiūti, sukurti, nes norėjosi 
papuošti namus, kad juose būtų jauku. Buvo 
gaila išmesti skudurėlį ar skiautelę, o vėliau 
tas skiauteles dedi vieną prie kitos ir, žiūrėk, 
kažkas gaunasi (šypsosi). 

Tai labai didelė atgaiva, begalinis ma-
lonumas. Man tai labai moteriška. Gal tai 
moters pašaukimas – kaip Patarlių knygos 
31 skyriuje parašyta – kurti savo namus? Juk 
moteris čiūčiuoja, myluoja vaikučius, kuria 
namų židinį. Pasiuva pagalvėlę, užtiesalėlį. 
Labai gražu, kai į vieną darbą moterys susiu-
va močiučių, senelių įvairių senovinių suk- 
nelių atraižėles, siuvinėtas servetėles. Tai –  
lyg gražus atminimas, giminės relikvija. 
Arba pasiuva kažką kaip prisiminimą iš 
vaiko rūbelių atraižėlių.

Girdėjau posakį, kad žmogus labiausiai 
panašus į Dievą, kai kuria. Jokio skirtumo, 
kokias medžiagas naudoji kurdamas – dažus 
ar audinio gabaliukus. Man nuo mažumės 

Kūryba  –  tai  
sielos  atgaiva

Šešių vaikų mama Violeta Aukštikalnienė praėjo 
nelengvą gyvenimo kelią – gimus trečiam vaikeliui 
išgyveno depresiją, po gero dešimtmečio susirgo 
onkologine liga, kurią su Viešpaties pagalba 
pavyko įveikti. Dabar Violeta džiaugiasi gyvenimu 
ir kiekviena Dievo duota diena. Anuomet neramią 
jos kasdienybę praturtindavo kūryba – moteris 
prisimena, kaip gera būdavo atlikus darbus 
pasinerti į pamėgtą hobį – siūti skiautinius. 
Šiandien Violeta dalinasi mintimis apie sielą 
gydantį kūrybos poveikį.

labai patiko kažką daryti su skiautelėmis. 
Nors nesu profesionalė – tai tik mano hobis, 
bet palankiusi skiautinių siuvimo kursus 
supratau, kad būtent to man reikėjo. Kai 
prieš 17 metų mane pamokė siūti iš skiauti-
nių, buvau be galo laiminga. Be to, įsiliejau 
į bendraminčių grupę, kur mūsų vadovė 
bendraudama į mus kreipiasi: „Mielos sesės 
skiautėje.“ Mes išties esame labai artimos – 
kaip seserys. Mes, tikintieji, esame broliai 
ir sesės Kristuje, o čia mus jungia meilė tai 
skiautelei, medžiagos gabalėliui, iš kurio 
gimsta grožis. 

Kai patinka ką daryti, prarandi net laiko 
suvokimą – laikas tarsi neegzistuoja. Kai 
lieku namuose, skubu kuo greičiau atlikti 
buities darbus, kad dar spėčiau ir pasiūti. 
Randi laisvą minutę ir bėgi dėlioti, kombi-
nuoti. Iš tiesų šiam pomėgiui reikia vietos 
ir laiko. Kai vaikai užmigdavo, aš vėlyvais 
vakarais dar kurdavau. Važiuodama ilsėtis 
prie jūros, veždavausi ir savo darbelius. Visi 
klausdavo, kam visa tai... Bet man patinka. 
Tai kaip nepagydoma liga (šypsosi). Tai su-
augusių žmonių poilsis, nes kurti labai gera.

Nukelta į 20 p.
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Kūryba  –  tai  
sielos  atgaiva

Kai, sulaukusi trečio vaikelio, susirgau depresija, man labai 
padėjo kūryba – daug megzdavau, siuvinėdavau, nerdavau. Taip 
užsimiršti, mintys išsivalo, galva pailsi. Manęs klausia, iš kur turiu 
kantrybės – bet aš nesuprantu tokio klausimo... Tai juk džiaugsmas! 
Kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad gyvenime svarbu daryti tai, kas 
tau patinka. Jei susikoncentruoji tik į motinystę, labai įsitempi, ima 
kibti ligos. Bet kai turi dar kokią malonią veiklą, stengiesi greičiau 
padaryti tai, kas būtina (paruošti valgyti, sutvarkyti namus ir kt.), 
kad pasinertum į kūrybą. Tai suteikia jėgų, pakrauna. Man seniau 
atrodė, kad augindama vaikus nieko ypatingo nedarau – juk jie ir 
taip auga. Bet dabar suprantu, kad auginti vaiką – tai stebuklas. Kai 
gimė dvyniai, jau buvo trys vyresni vaikai, tad tikrai tekdavo daug 
darbų atlikti, bet būtent tada pradėjau siūti, nes tai man buvo lyg 
atsvara kasdienybės rūpesčiams. Gal taip jau yra: kai yra didelis 

nuo kurių pačiai bloga. Patinka tiesiog stebėti gyvenimą, kaip 
jis surėdytas, kokia graži gamta. Kaip viskas tobula. Skiautiniai –  
tai graži žmogaus improvizacija. Kiekvienas darbelis kitoks, nes 
kitokios medžiagos, kitokie deriniai. Dairydamasi aplinkui matau, 
kad gyvenimas yra stebuklingas. Žmogus tarsi iš nieko – iš akmens, 
metalo, spalvų ar žodžių – sukuria kažką gražaus. Dangus ir tas 
kasdien vis kitoks – kitokios jo spalvos, piešiniai. Tad mano skiau-
tiniai – tik maža bangelė jūroje, kurioje plaukioja mano laivelis. 
Nors tai nedaug, bet džiaugiuosi, kad esu ant tos bangelės, o ne 
kažkur džiūstu, išmesta į dykumą. Žmonės dūsauja, kad gyvenimas 
sunkus, baisus, o aš geriau paplaukiosiu (šypsosi)...

krūvis, žmogus randa laiko bei jėgų dar ir tam, kas malonu. Tai lyg 
atsvara vargui. Keistas dalykas – nors dabar turiu nemažai laiko, 
bet nieko daug ir nebepadarau... Kai prisimenu, kad anuomet, prieš 
17 metų, kai vaikai buvo maži, reikėjo tiek visko suspėti, bet aš dar 
suspėdavau ir siūti, savimi netikiu (šypsosi). Kiek daug žmogus 
turi savy. Kūryba atsveria visą kasdienį sunkumą. 

Kūryba turi ir gydantį poveikį. Kai atsipalaiduoji, tau gera, 
kokios gali būti ligos? Net jei ką ir skauda, apie tai negalvoji. Tie-
siog žmogus turi atrasti savy tą kūrybos gyslelę – galbūt pamėgs 
siūti, o gal darys namelius iš degtukų, pieš piešinius ar tapys, o 
gal pradės lipdyti? Man įdomu viską išbandyti. Be to, po vienos 
maldos bažnyčioje supratau, kad per rankdarbius galiu patarnauti 
žmonėms, sergantiems depresija, – parodyti jiems viltį Kristuje. 
Mūsų bendrystė ir veikla siuvant rankdarbius, pokalbiai ir gyvas 
pavyzdys, kad Dievas gali išgydyti, labai įkvėpė sergančiuosius.

Dabar, po daugybės atliktų darbų, man gera tiesiog mėgautis 
gyvenimu, džiaugtis kiekviena diena, nekelti sau reikalavimų, 

Atkelta iš 19 p.
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Kai susergi onkologine liga, supranti, kad gyventi liko nedaug, 
kad laikas ribotas. Kasdien išgyveni, kad ateina pabaiga. Tai panašu 
lyg išsinuomotum butą, jame kurį laiką gyventum, bet suprastum, 
kad vieną dieną reikės jį palikti – šitą kūną, šitą žemę. Iki šiol man 
skamba 30 psalmės žodžiai: 

Aukštinu Tave, Viešpatie, nes Tu išlaisvinai mane [...]. Viešpatie, 
mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei mane. Viešpatie, Tu išvedei 
iš mirusiųjų buveinės mano sielą, išlaikei mane gyvą, kad nenuženg-
čiau į duobę [...]. Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano 
ašutinę ir apjuosei linksmybe, kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. 
Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu (Ps 30, 1–3. 11–12).

Parengė Sonata Aleksandravičienė
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Šiandienos pasaulyje apie pasiekimus 
sprendžiama pagal tempą ir užimtumą. 
Esame apkrauti informacija ir duomenimis, 
internetinio apsipirkimo smagybėmis ir 
greitosiomis žinutėmis. Laikas ir erdvė, 
laikas ir mintis prarado vertę. Vis sunkiau 
rasti laiko apmąstymams. Mes ne mąstome, 
o veikiame. Esame taip užsivertę reikalais, 
kad nėra laiko pagalvoti apie jų vertę. 

Mums labai reikalingi žmonės, kurie 
ieško gyvenimo prasmės, o ne vien rūpinasi 
veikla, mechanizacija, kompiuterizacija.

Esame sumenkinti iki skaičių sekos. 
Vyriausybė ir įmonės nori žinoti – ir 

sudėlioti į lentynėles ateičiai, – koks mūsų 
namo, buto, telefono numeris, kada bai-
gėme mokyklą, kiek mokslinių laipsnių 
turime, kiek asmenų sudaro mūsų šeimą, 
koks mūsų socialinio draudimo numeris, 
kurį mums suteikė vyriausybė ir pagal kurį 
galbūt vieną dieną ateityje ji patvirtins mūsų 
teisę į slaugą, maitinimą ir apgyvendinimą. 
Tačiau atrodo, jog svarbiausia, kiek darbų 
esame dirbę.

Nė vienas tų skaičių neatskleidžia, ką 
manome apie Dievą ar apie tai, kuria kryp-
timi juda mūsų šalis, ar mūsų gyvenimo 
kokybė nors iš tolo primena ankstesnę, ar 
ji tokia, kokia galėtų būti. Ne, skaičiams ne-
svarbios mūsų mintys. Jiems nerūpi, ar mes 
kada nors užmetėme kabliuką, išgelbėjome 
paukštį, paskyrėme savo gyvenimą kažkieno 
globai. Jie neklausia mūsų, kuo tikime ir 
kodėl, už ką esame pasirengę mirti, kokie 
mūsų lūkesčiai. Akivaizdu, kad prasmė 
mažai kam rūpi.

Todėl nenuostabu, kad daugelis mūsų 
jaučiamės tarsi pėstininkai šachmatų lentoje, 
tarsi mechanizmo sraigteliai. Mums įdiegta 
nuostata: svarbu tai, ką veiki ar turi, o ne 
tai, kas tavo viduje. O juk tai svarbiausia!

Dabar išgyvename tą savo gyvenimo 
laikotarpį, kai kankinantys klausimai gali 
mus sunaikinti arba paskatinti tobulėti – pri-
klauso nuo to, kaip į juos atsakysime. Mūsų 
klausimai ir atsakymai yra svarbiausias 
dalykas brandžiame gyvenimo etape. Mes 
ne tik turime paklausti savęs, kas esame 
nuo veikimo perėję prie buvimo, bet dėl 
savo laimės ir psichinės sveikatos turime 
atsakyti į klausimą, kas esame dabar, kai jau 

JOAN CHITTISTER

Prasmė

nebesame tie, kas buvome? Ar tai kam nors 
rūpi? Kaip tai susiję su artėjimu prie Dievo?

Ką reiškia gyventi, kai išeinu iš darbo ir 
mano socialinis statusas išnyksta, kai dau-
giau neuždirbu pinigų, nebesu viršininkas ar 
tarybos narys, mokytojas ar netgi atsakingas 
tėvas? Laikais, kai du iš penkių darbuotojų 
yra priversti liautis dirbti anksčiau, nei pla-
nuoja, gyvenimo orientyrų praradimas turi 
visas socialinės epidemijos charakteristikas.

Visuomenėje, kur žmonės vos spėję 
sužinoti mūsų vardą iš karto teiraujasi, ką 
veikiame, šie klausimai nėra filosofiniai. 
Šalyje, kurioje vidutinis pensinis amžius 
yra šešiasdešimt ketveri metai, o gyvenimo 
trukmė penkiolika–dvidešimt metų ilgesnė, 
šie klausimai vieni svarbiausių. Kas esu, kai 
nebesu toks jaunas, kad siekčiau pozicijos, 
laimėčiau dar vieną trofėjų, gaučiau kitą 
paaukštinimą, kai nebereikia išlėkti rytais 
kiaurai dienai į kokį nors biurą? Kas esu, 
kai išėjau iš darbo ir vos išgaliu susimokėti 
nuomą?

Tai rimti klausimai, kurie kyla išėjus 
į pensiją. Tai kankinantys klausimai, rei-
kalaujantys atsakymų tomis sudėtingomis 
dienomis, kai užleidžiamos senos pozicijos 
ir netenkama reikšmės socialinėje sistemoje, 
kurioje svarbiausia padėtis, atliekamos funk-
cijos ir pripažinimas. Tai esminiai klausimai, 
ir jie atskleidžia mūsų dvasingumo stoką. 

Veiklioje ir energingoje visuomenėje 
darbas yra viskas. Net žodžiai „išeiti į pen-
siją“ rodo, kad darbas yra mūsų gyvenimo 
centras ir atramos taškas.

Norėdami išgyventi, jau nekalbant 
apie judėjimą į priekį, mes taip seniai už-
gniaužėme savo mintis ir įsitikinimus, kad 
beveik neprisimename, kokie jie buvo, net 

jei kada nors juos turėjome. Siekdami pri-
tapti visuomenėje, „ėjome su gyvenimu“, 
o ne ieškojome naujo ir savito mąstymo ar 
gyvenimo būdo. Iki šiol buvo svarbu gerai 
dirbti, o ne gerai gyventi. Ak, žinoma, mes 
balsavome, bet neretai tą svarbų moralinio 
įvertinimo veiksmą labiau lemdavo eko-
nominiai sumetimai, o ne įsipareigojimas 
dvasiniams principams ar žmonijai.

Aš buvau veiklus, bet ne visada dvasin-
gas žmogus. O dabar, kai veiklumas prarado 
svarbą mano gyvenime, kas aš esu?

Turint visus tuos metus priešaky, ką 
man daryti, kad išvengčiau tuštumos, už-
plūstančios, kai neliko darbinės dienotvar-
kės? Kokteilių vakarėliai darbuotojams, 
kompanijų piknikai šeimoms, laiškai iš 
atostogų, kuriais draugams pranešdavau 
apie savo laimėjimus. 

Atėjo laikas grįžti į save. Dabar netekau 
visų savo gyvenimo atributų. Likau akis į 
akį su savimi. Ir pajuntu baimę, kad savęs 
neturiu. Praleidau gyvenimą kaip svarbus 
asmuo, o dabar likau tik su savimi. Daugiau 
niekam nevadovauju, nebegaliu kuo nors 
tapti. Dabar esu savimi. O ką tai reiškia?

Dingus visiems titulams ir privilegi-
joms, prasmė – mano gyvenimo misija, 
mano egzistencijos esmė – aiškiai ir be užuo-
lankų stoja man prieš akis. Aš esu aš. Tik aš.

O kaip dabar mane mato kiti? Ką da-
bar manyje mato Dievas? Ką aš pats savyje 
įžvelgiu? Ką darau su savo laiku? Kas verčia 
mane rytais keltis iš lovos, kas svarbiau už 
malonumą joje likti?

Vakarų pasaulyje tai iš tikrųjų svarbūs 
klausimai vyresnio amžiaus žmonėms. Kas 
esu, kai nesu niekas daugiau? Kas iš manęs 
liko, kai dingo padėtis, valdžia, statusas, 

„Ne raumenimis, greičiu ar kūno vikrumu nudirbami svarbūs darbai, 
bet išmanymu, būdo jėga ir protu. O senatvėje šių savybių ne tik ne-
stokojama, bet turima su kaupu“ (Ciceronas).
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darbas, tikslai, vaidmuo, poveikis ir visi 
santykiai, kurie sukosi apie šiuos dalykus? 
„Iš nevilties gilumų tavęs šaukiuosi, Vieš-
patie!“ rauda psalmistas (Ps 130). Dabar ši 
eilutė suskamba kiekvieno mūsų ausyse.

Atsakymas į šį nepaprastai svarbų klau-
simą sudėtingas. Žinoma, esu sukaupęs 
patirties. Bet, antra vertus, esu tik tai, ką 
žmonės mato, kai žvelgia į mane dabar. 
Dabar galiu būti tik toks, koks moku būti 
be ankstesnės savo veiklos. O koks aš?

Pasaulis jau taip seniai apvirto aukštyn 
kojomis, kad beveik neįmanoma patikėti, 
jog gyvenimo prasmė gali būti ne veikimas. 
Supratimas apie buvimą – gebėjimą būti 
rūpestingam, susidomėjusiam, sąžiningam, 
teisingam, atviram, dvasingam, įsitraukusiam 
į svarbius gyvenimo dalykus – pasitaiko labai 
retai, apie tai nekalbama, lyg tai būtų kvaila. 
Mes nė nebesuprantame, ką reiškia prasmė.

Tačiau dėl vieno dalyko neverta abejoti: 
norėdami būti prasmingi, pasauliui turime 
pasiūlyti kažką daugiau nei skaičiai. Svarbias 
mintis, šventus apmąstymus, rimtą nuomo-
nę, geresnes, nei dabar vyrauja pasaulyje, 
idėjas. Turime skatinti žmones mąstyti apie 
tai, ką jie patys veikia, kol jie dar gali pasi-
keisti. Svarbu, ką trokštame padaryti, nes tai 
verta daryti, nes tai – Dievo valia pasauliui.

Rūpindamasis kaimynu, kurio galimy-
bės ribotesnės nei mano, gaunu progą galvoti 
ne vien apie save. Bendradarbiaudamas 
su vietine mokykla ir būdamas mokytojo 
padėjėju, įsitraukiu į jaunosios kartos ug-
dymą. Savo mieste subūręs diskusijų grupę 
ištirti teisės aktų poveikį visų sluoksnių 
gyventojams, tampu mąstančios populia-
cijos dalimi. Globodamas menus, saugau 
kultūros dvasią. Dalyvavimas bet kokios 
grupės, kurioje klausiama ne tik „Kuo jūs 
dirbate?“, veikloje gali suteikti gyvenimui 
dvasinę prasmę.

Ciceronas buvo teisus, vyresnioji karta 
tikrai turi kuo pasidalyti su pasauliu. Bet 
iš pradžių ji pati turi išmokti tai vertinti.
Metai slegia, jei apima mintys, verčiančios
tikėti, kad, nebūdami tokie greiti ir 
užsiėmę,
kokie buvome, tampame nevisaverčiai.
Metai džiugina, jei suprantame, kad ne 
tai, 
kokie esame greiti ar užsiėmę, o mūsų 
mintys
ir žodžiai paverčia mus vertingais 
visuomenės nariais. 

Iš knygos  
„Metų dovana: gyvenimo rudens palaima“

2007 metais dalyvavau diskusijoje su 
Džonu MakArturu (John MacArthur) – 
kalbėjomės apie nusivylimą. Kaip vidurio 
amžiaus krizės pavyzdį papasakojau šį savo 
išgyvenimą: 

„Sulaukus vidutinio amžiaus vyrams 
kažkas nutinka. Pamenu, kaip būdamas 
40-ties, atostogų metu sėdėjau ant laiptų 
ir verkiau. Mane išvydusi žmona paklausė, 
kas nutiko. „Nežinau, – atsakiau. – Neži-
nau, kodėl man taip liūdna...“ Tai truko 
kelerius metus... galėjau funkcionuoti tik 
iš malonės.“

Dž. MakArturas apstulbo: „Aš linkęs 
elgtis kitaip. Negaliu įsivaizduoti, kaip gali-
ma sėdėti ir verkti, nė nesuvokiant kodėl.“ 
[...]

Kalifornijoje gautas įspėjimas
Tačiau įdomiausia mano pasakojimo 

dalis tąkart liko nutylėta. Šis verksmas be 
priežasties kilo būnant Kalifornijoje, Beno 
Patersono namuose, kuriuose apsistojome 
kelioms dienoms, kai buvau pakviestas  pa-
mokslauti jo bažnyčioje. Pamokslavau ten 
Tėvo dienos proga. Tarp klausytojų buvo 
ir Džimas Kanvėjus (Jim Conway), knygos 
„Vyrų vidurio amžiaus krizė“ autorius. 

Po tarnavimo jis priėjo prie manęs, pri-
sistatė ir paklausė, kiek man metų. Atsakiau, 
kad 40. Tada jis pasakė: „Tau liko pusantrų 
metų. Būk atsargus.“

Ką jis turėjo omenyje? Tyrimai rodo, 
jog vyrų vidurio amžiaus krizė paprastai 
aukščiausią laipsnį pasiekia jiems sulaukus 
41,5 metų. Jis kalbėjo maždaug tai: „Nepirk 
motociklo. Nepirk jachtos. Nemesk tarna-
vimo ir nepalik savo žmonos.“ Šis įspėjimas 
nuskambėjo pačiu laiku.

Turbūt galiu ir jums padaryti tokią pačią 
paslaugą. 

Nežinau visų šią krizę sukeliančių fak-
torių, taip pat nežinau, ar praėjus 30-čiai 
metų statistika nepasikeitė. Aš nesu vidurio 
amžiaus krizės specialistas, tačiau žinau, 
jog tai labai sunkus gyvenimo laikotarpis. 

JOHN PIPER

Vidurio  amžiaus  krizę  
pasitikime  kartu 

Man iki šiol skausminga skaityti tų metų 
savo dienoraščius.

Mane supusi aplinka
Būdamas 40-ies, santuokoje buvau išgy-

venęs jau 18 metų. Auginome keturis sūnus, 
kuriems buvo 14, 11, 7 ir 3 metai. Šešerius 
metus tarnavau vyriausiuoju Betliejaus 
baptistų bažnyčios pastoriumi. Buvome 
įsikūrę Minesotoje, nors prieš tai 18 metų 
buvau gyvenęs Pietų Karolinoje, 4 metus 
gyvenome Ilinojuje, 3-ejus – Kalifornijoje 
ir 3-ejus – Vokietijoje. Turėjome namus 
miesto centre, prie pat bažnyčios (su vis 
dar neišmokėta 60 tūkst. dolerių paskola), 
ir vieną automobilį. Trys vyresnieji sūnūs 
lankė Kalvino vardo krikščionių mokyklą. 
Savaitgaliais bažnyčią lankydavo iki 900 
žmonių.

Taigi kodėl, viešėdamas Beno Patersono 
namuose Kalifornijoje, aš sėdėdamas ant 
laiptų verkiau?

Be abejo, daug kas priklauso ir nuo 
genų. Esu, kas esu, didžia dalimi dėl iš Bilo 
ir Rūtos Paiperių paveldėtos DNR. Džonas 
MakArturas gavo savo genus, aš – savo. Ir 
tokia yra vidurio amžiaus biologija. Neži-
nau, kas tai yra. Įtariu, jog kūnas ir protas 
išgyvena tam tikrus laikotarpius, kaip kad 
sulaukus 1, po to 4, 12 ir 18 metų. Tačiau tai 
ne tik fiziniai dalykai. Mes juk ne mašinos.

Kas lemia vidurio amžiaus 
sugniužimą 
Velnias puola mus nepailsdamas (Ef 6, 

12–16). Taip pat egzistuoja ir tai, ką Jėzus va-
dina „pasaulio rūpesčiais“ (Mk 4, 19). Paulius 
taip pat įspėjo, jog „susituokusieji turės pasau-
lio rūpesčių“ (1 Kor 7, 28). O kur dar konfliktai 
bažnyčioje, kylantys net tarp tarnautojų (Fil 
4, 2), nesiliaujanti kritika dėl to, ką pasakei 
ar ko nepasakei, padarei ar nepadarei (1 Kor 
4, 12)? Prisideda ir tai, ką Paulius vadina 
„gimdymo skausmais, kol Kristus išryškės 
jumyse!“ (Gal 4, 19), ir „didžiulis liūdesys bei 
nenumalšinamas skausmas“ dėl tų, kuriuos 
trokštame matyti išgelbėtus (Rom 9, 2). Taip 

Nukelta į 24 p.
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Galbūt mus, sulaukusius 
vidutinio amžiaus, krizės ir 
ištinka tam, kad parodytų 
mums, pasitikintiems 
savo pačių jėgomis, kas iš 
tiesų yra suverenus.

„

“

1986-ųjų spalio 27-ąją išsvajotas tikslas 
žlugo – tarsi sužadėtuvės, kupinos vilčių dėl 
laimingos santuokos.

1986-ųjų spalio 28-oji: Antradienis, 
spalio 28-oji – diena, po žlugusių „sužadėtu-
vių“. Jos žlugo vakar,  apie 9.30 val. Pirmojoje 
baptistų bažnyčioje. [...] Raudojau, kaip 
nebuvau raudojęs nuo 1974-ųjų, kai mirė 
mano mama. Atsisakyti šio tikslo man buvo 
emociškai labai sunku. [...]

Nebuvo taip, kad „sužadėtuvės“ būtų 
vykusios sklandžiai. Įtampa vis augo ir jau 
prieš dvi savaites jos atrodė beveik iširusios. 
Prieš porą savaičių dienoraštyje rašiau:

1986-ųjų spalio 10-oji: Pirma valanda 
po vidurnakčio. Nuo 7.15 val. sėdėjome mūsų 
bažnyčioje Jungtinio komiteto pasitarime. 
Buvo slogu. Vienu metu aš pratrūkau rau-
doti. Buvau išsekęs. Juk šiandien turėjo būti 
mano laisvadienis... Nuo 10.30 val. turėjau 
dalyvauti laidotuvėse ir 12.30 val. sakyti 
kalbą kapinėse. Iš vakaro tam ruošiausi iki 
1 val. nakties.

Kupranugario nugara buvo 
per silpna
Svajonė susivienyti – su daugybe do-

kumentų, kuriuos reikėjo paruošti, įvairiais 
susirinkimais ir daugybe emocijų, kurias 
reikėjo suvaldyti, – buvo, kaip dabar matau, 
viltį žadanti ir adrenaliną gaminanti našta, 
užkrauta ant mano ir taip jau nekontroliuo-
jamai perkrauto tarnavimo grafiko. Tada 
neturėjau savo gyvenime vartininko (kaip 
dabar), padedančio atsirinkti tarp reikala-
vimų, kuriuos jaučiau būdamas pastoriumi. 
Vien pažvelgus į vieną 1986-ųjų gegužės 
mėnesio savaitę, paslapties, kas sukėlė mano 
ašaras Kalifornijoje, beveik nebelieka...

1986-ųjų gegužės 23-ioji: Vakarykštė 
„laisva diena“ buvo labai prasta, pati blogiau-
sia per ilgą laiką... Nesu tikras, bet, manau, 
to priežastis buvo štai kas:

Visą penktadienį norėjau ruoštis pa-
mokslui, bet teko aplankyti Džoną A., kad 
aptartume susivienijimą su Pirmąja baptis-
tų bažnyčia, ką tiko padaryti vidurdienį, o 
pabaigai – vakarėlis su naujatikių klase. Po 
vakarėlio aš iki 24 val. ar ilgiau ruošiausi 
rytinėms šeštadienio studijoms su diakonais, 
kurios turėjo prasidėti 6.45 ryte.

Šeštadienį, po susirinkimo, toliau ra-
šiau pamokslą, po to dalyvavau vestuvėse, 
į kurias buvau pakviestas pasimelsti, nors 
ir nepritariu jų teologijai. Šeštadienį iki vė-
lumos mėginau įsiminti kvietimą garbinti, 

Vidurio  amžiaus  krizę  
pasitikime  kartu 

pat ir „kasdienė rūpesčių našta dėl bažnyčios“ 
(2 Kor 11, 28), „bemiegės naktys“ (2 Kor 6, 
5) ir gydytojo diagnozė, reiškianti „mirties 
nuosprendį“ (2 Kor 1, 9).

Tai, kas įvyksta tarnavime, sulaukus vi-
dutinio amžiaus, greičiausiai yra pavojingas 
šių tipinių (!) tarnavimo rūpesčių susilieji-
mas šiuo kritiniu amžiaus laikotarpiu, kai 
fiziniai pokyčiai, santuokiniai rūpesčiai, 
iššūkiai, su kuriais susiduria vaikai, lūkesčiai 
dėl užimamų pareigų ir sėkmės (ar nesėk- 
mės) našta sukuria gniuždančias sąlygas. 
Šis pragaištingas jėgų susiliejimas veda į 
sukrečiantį nepasitenkinimą gyvenimu bei 
troškimą būti kur nors kitur.

Įsidėmėkite įspėjimą: „Nepirk motocik- 
lo. Neįsigyk jachtos. Neapleisk tarnavimo 
ir nepalik žmonos!“

Aš praėjau tai ir štai stoviu čia, sulaukęs 
73-ejų, ištarnavęs toje pačioje bažnyčioje 
dar 27-erius metus po tos vidurio amžiaus 
krizės ir noriu nuo stogų šaukti: „Nesustok! 
Nemesk savo tarnavimo, nepalik savo žmo-
nos, vaikų ar vaisingos ateities!“

Junkimės prie apaštalo Pauliaus ir kreipki-
mės į Aukščiausiąją Jėgą ir Valdžią visoje visa-
toje, kad būtume „sustiprinti visokeriopa jėga 
iš Jo šlovės galios didžiai kantrybei ir ištvermei, 
su džiaugsmu dėkotume Tėvui, kuris padarė 
mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje“ 
(Kol 1, 11–12). Kad ištvertume! Ištvertume! 
Su džiaugsmu! To itin reikia šiuo laikotarpiu. 
Ir tik vienas Dievas gali tai padaryti.

Kritinių metų „muzikinis“ 
fonas
Kad požiūris į vidurio amžiaus melan-

choliją (o gal depresiją?) nebūtų per daug 
romantiškas, vertėtų, manau, užmesti akį į 
mano dienoraščio įrašus tomis dienomis. Iš 
to, ką galiu atkurti, 1986-ieji metai, atrodo, 
buvo bene sunkiausi... Štai keli dienoraščio 
įrašai.

1986-ųjų vasario 28-oji: Šį rytą Noelė 
prasitarė krūtyje aptikusi gumbą. 

1986-ųjų kovo 15-oji: Iš pat ryto Noelė 
vyksta į ligoninę patikrinimui. Gydytojas susi-
rūpinęs, mat Noelės senelė sirgo gimdos vėžiu. 

Dabar galime pasakyti, kad šios mažos 
baimės nepasitvirtino, tačiau tokie dalykai 
linkę užsislėpti pasąmonėje. Dėl tam tikrų 
priežasčių. Praėjus trejiems metams aš ir 
vėl rašiau:

1989-ųjų kovo 27-oji: Šiandien Noelei 
buvo išoperuota gerybinė cista dešinėje krū-
tyje. Buvau su ja ligoninėje nuo šešių ryto iki 
vidurdienio... Kad mamai reikės operacijos, 
berniukams pasakėme sekmadienio vakare. 
Jie nutilo ir buvo labai rimti.

Visus šiuos streso kupinus metus nerima-
vau ir dėl emocinės įtampos bei skausmo savo 
krūtinėje. 1987-ųjų kovą apsilankius polikli-
nikoje, gydytojas atliko elektrokardiogramą, 
išsamius kraujo tyrimus. Tyrimai buvo geri, 
bet aš jau kelias savaites jaučiau nemalonų 
sunkumą krūtinėje. Gydytojas patarė gerai 
išsimiegoti, o tada, sakė, žiūrėsim...

Permainingos „sužadėtuvės“
Visgi sveikatos problemos sudarė tik 

1986-ųjų foną. Didžiausią rūpestį kėlė mūsų 
ir Pirmosios baptistų bažnyčios mūsų mieste 
„sužadėtuvės“. 

1986-ųjų gegužės 25-oji: Nustebino 
kvietimas pokalbiui su Pirmosios baptistų 
bažnyčios atstovais, kurie pasiūlė mums, 
užuot stačius naują pastatą, naudotis jų 
patalpomis. 

Per šešis mėnesius mano dienoraštį 
papildė daugybė įrašų apie ištisas valandas 
bei susirinkimus, mėginant tai įgyvendinti. 
Susirinkimų daugėjant, o kai kuriems iš jų 
užsitęsiant iki vėlyvos nakties, emocijos 
kilo aukštyn susižavėjus ir smigo žemyn 
dėl abejonių ir nepasitikėjimo.

Atkelta iš 23 p.
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rašiau pastoracinę maldą, dėliojau sveikinimo 
žodžius ir vis mąsčiau apie savo pamokslą.

Numigęs vos keturias ar penkias valan-
das, pravedžiau visus tris tarnavimus – ne tik 
pamokslavau, bet ir kviečiau garbinti, melstis, 
sutikau ir sveikinau žmones, o po trečiojo 
tarnavimo su kai kuo dar pasikalbėjau. Po 
pietų – taip pat jokio poilsio, mat reikėjo pasi-
ruošti šventiniam vakarui, kuriame teks visus 
pasveikinti ir tarti padėkos žodį bei perskaityti 
skaitinius. Po šventės važiuojame vakarienės, 
kur taip pat kalbėsimės ir melsimės.

Namo grįžau vėlai. Prieš eidamas miegoti 
mėginu dar ką nors sugalvoti dėl darbuotojų 
išvykos.

Pirmadienio rytą keliuosi anksti. Maldos 
ir skaitinių laikas su šeima, o 7 val. jau mal-
dos susirinkimas. Tada, nuo 8 iki 18 val., –  
darbuotojų išvyka. Į namus grįžtu 18.15 val. 
Lendu po dušu, greitai suvalgau porciją dribs-
nių ir vėl lekiu į komiteto susitikimą 19 val. 
Iki pusės vienuolikos vakaro iš manęs ima 
interviu. Einu miegoti vėlai ir negaliu užmigti. 

7 ryto šaukiamas nenumatytas skubus 
susirinkimas. Bėgu aplankyti žmogaus, kurio 
žmona mirė praėjusią naktį. 10 valandą porai 
valandų užsuku į Pirmąją baptistų bažnyčią. 
Visą vakarą tvarkau korespondenciją ir pan. 
Pamaldos – 19 val.. Išeinu anksčiau, kad aplan-
kyčiau panelę  V., kuri galvoja, jog esu išdidus, ir 
nori palikti bažnyčią. Šią naktį negaliu užmigti.

Trečiadienį – susitikimai su Neilu F. ir 
Džonu A., Čarliu B., Irviu M. ir dar vie-
na pora. Tada – maldos susirinkimas, po 
to – pokalbis su ponia M., kuri nepasitiki 
savo vyru dėl senų nuoskaudų ir jo elgesio 
paskutiniu metu. 

Tada ateina ketvirtadienis – rytas pra-
leistas fotografuojantis ir važinėjantis dvira-
čiais su Noele. Buvau suirzęs ir nemalonus. 

Po pietų jaučiausi visiškai išsekęs, tad 
priguliau valandai pailsėti. Pusę trijų mane 
pažadino Barnabo verksmas. Visą likusią 
dieną buvau apsunkęs – atrodė, lyg švinas 
būtų mano krūtinėje, rankose ir širdyje. 
Sunku buvo net kalbėti, norėjosi tik verkti. 
Jaučiausi tarsi pervažiuotas sunkvežimio... 
Galėjau sėdėti ir žvelgti į vieną tašką nieko 
nematydamas. Tačiau aš išsivedžiau berniu-
kus į parką – prisiverčiau užsiimti su jais ir 
padėjau jiems suptis. Tada ėjome į sūnaus 
choro koncertą mokykloje. 

Noelė tyliai stebėjo mano šešėlį. Trumpai 
apie tai šnektelėjome, pasimeldėme ir ėjome 
miegoti. 

Dabar – penktadienio rytas, ir vėl viskas 
iš pradžių... Aš nepailsėjęs. Negaliu įkvėpti 
pakankamai oro – mano diafragma pernelyg 
nusilpusi kvėpuoti ir turiu prisiversti kartkar-
tėmis giliai įkvėpti. Jaučiuosi be galo pavargęs.

Manau, jog lygiai taip pat kaip nepakelia-
mas grafikas mane slegia ir prieštaravimai –  
kai kurie žmonės mano, kad esu neteisus... 
Dar blogiau, reikalai yra tokie painūs, jog 
nebežinau, ką daryti. [...] Bažnyčių susi-
vienijimo naštos guli ant mano pečių.[...]

Atrodo, jog vakarykštė diena netrukus 
prasiverš rauda iš mano krūtinės, kad nors 
šiek tiek palengvėtų...

Manau, jog trijų sekmadieninių tarna-
vimų buvo tikrai per daug. Visą sekmadienį 
gyvenu turbūt tik dėl adrenalino (retai miegu 
daugiau nei penkias šešias valandas). Tada, 
išsekęs, nuo pirmadienio iki trečiadienio, 
darau tai, kas būtina. Atėjus ketvirtadieniui 
esu be galo suirzęs ir pasimetęs. Man reikia 
išsimiegoti, tačiau aš nemėgstu miegoti per 
savo laisvadienį – aš noriu skaityti!

Viešpatie, padėk man atrasti jėgų baigti 
bėgimą ir baigti jį su meile, o ne susierzinus.

Rauda iš paties dugno
Žlugęs bažnyčių susivienijimas buvo 

tarsi paskutinis smūgis ir taip leisgyviam 
kovotojui – pernelyg didžiulė našta silpnam 
kupranugario stuburui. Raudojau iš duobės, 
kurioje, žlugus bažnyčių susivienijimui, 
buvau dar dvi savaites.

1986-ųjų lapkričio 6-oji: Viešpatie, būk 
man gailestingas. Nebeturiu jėgų. Esu tuščias. 
Jaučiuosi tarsi visi būtų nusistatę prieš mane, 
nors žinau, jog dauguma žmonių yra už 
mane. Nematau bažnyčios ateities. Tėve, ar 

aš nematau bažnyčios ateities todėl, kad tai 
nėra mano ateitis? Galbūt aš neišgyvensiu 
nė metų, ir tu saugai bažnyčią, neužkrauda-
mas jai naštos dėl ateities planų, kurių siekti 
pradėjau ir nebaigiau?

Nė trupučio neabejoju Tavo gerumu, jėga 
ar visagalybe savo ar bažnyčios gyvenime. 
Išpažįstu, jog problema yra manyje. Tai – 
mano silpnumas, tai mano akių aklumas. Tai 
mano nuodėmė – o, atverk paslėptas mano 
kaltes! – tik aš, tik aš esu kaltas. Būk man 
gailestingas. Sekmadienį turiu pamokslauti, 
o aš negaliu nė galvos pakelti. 

Šlovė, didybė, galybė ir 
valdžia 
Galbūt jūsų tai nenustebins, bet tada, prieš 

tuos 26 metus, šventės „Kartu dėl Evangelijos“ 
metu pasirinkau kalbėti apie suverenią išlai-
kančią Dievo jėgą mano gyvenime – „Tam, 
kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius [...]“ (Jud 
24). Manau, pažvelgęs atgal galiu atrasti kai 
kurias strategijas, kaip išgyventi ir klestėti visus 
33 metus, tarnaujant pastoriumi, užuot viską 
metus po 6 metų. Tačiau daug svarbiau yra 
pasakyti: Tai yra suverenios, aprūpinančios ir 
išlaikančios Dievo malonės stebuklas.

Taip stebintis, kaip Dievas išlaiko mus 
nenupuolusius, Judas kreipia mūsų dėmesį į 
šlovę, didybę, galybę ir valdžią (Jud 25). Taip 
mes turime užbaigti savo bėgimą – Dievo 
šlovei, didybei, galybei ir valdžiai triumfuo-
jant virš tūkstančių aplinkybių, taip pat ir 
virš mūsų kvailumo bei nuodėmių.

Galbūt mus, sulaukusius vidutinio am-
žiaus, krizės ir ištinka tam, kad parodytų 
mums, pasitikintiems savo pačių jėgomis, 
kas iš tiesų yra suverenus. Ir gailestingas.

Myliu tave, Viešpatie, mano 
stiprybe!
Nurimk, tu nebūsi mėginamas virš savo 

jėgų (1 Kor 10, 13). Didysis sielų Ganytojas 
aprūpins jus viskuo, kad įvykdytumėte Jo 
valią (Hbr 13, 20–21). Jis gali jus gausiai 
apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad 
visada ir visais atžvilgiais būtumėme aprū-
pinti ir turtingi kiekvienam geram darbui (2 
Kor 9, 8). Jis išlaikys jus iki galo! (1 Kor 1, 
8). Ištikimas yra Tas, kuris jus šaukia, Jis ir 
įvykdys! (1 Tes 5, 24). 

Štai toks yra mano liudijimas. Jungiuosi 
prie Dovydo ir drauge su juo tariu: Mylėsiu 
Tave, Viešpatie, mano stiprybe! (Ps 18, 1).

Iš www.desiringgod.org 
vertė Lina Tamonytė
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Kaip gimė mintis įkurti vaikų dienos 
centrą Kėdainiuose? 

Deividas: Mes tarnavome vaikams ir 
jaunimui bažnyčioje ir Evangelinių bažny-
čių bendrijos rengiamose vasaros stovy-
klose, tad supratome, jog mūsų širdys yra 
prisipildžiusios meilės vaikams. Turėjome 
įsigiję patalpas, kuriose buvo laisvos vietos, 
ir kartą maldos metu pamačiau, kaip būtų 
galima tas patalpas panaudoti įkuriant 
vaikų dienos centrą. Pasikviečiau šeimą – 
susėdome visi keturi, ir aš pristačiau, kokį 
vaizdą pamačiau maldos metu. Norėjosi, 
kad tam pritartų visa šeima, todėl sutarėme 
tris mėnesius apie tai mąstyti ir svarstyti –  
darome tai ar ne. Po trijų mėnesių vėl su-
sėdome aptarti šio reikalo, ir visi drauge 
nutarėme tokį centrą kurti. Taip 2009 metų 
kovo 16 dieną įkūrėme Labdaros ir para-
mos fondą „Tavo svajonė“. 

Auginate du vaikus, tad patirties auk- 
lėjant vaikus jau turėjote...

Vilma: Abu vaikai į mūsų gyvenimą 
atėjo stebuklingai – abu buvo išmelsti ir 
išlaukti. Nebuvo taip paprasta, kaip kitiems 
žmonėms, kurie, atrodo, suplanuoja vaiko 
gimimo dieną, ir taip viskas įvyksta... Gal iš 
tos didelės meilės bei troškimo turėti vaikų 
gimė ir dienos centras. Man tai lyg trečias 
mūsų kūdikis. Deividas visada norėjo trijų 
vaikų. Jautėme, kad meilės turime daugiau 
nei tik dviem savo vaikams. Kita vertus, 
susimąstydavau: „Aš labai myliu savo vai-
kus, labai jais rūpinuosi ir noriu jiems gerų 
dalykų, bet gyvenu mieste, kuriame ne visi 
vaikai tai turi. Gal mano vaikas eidamas 

„Jautėme,  kad  meilės  
turime  daugiau  nei  

tik  savo  vaikams“
Šįkart skaitytojams norime pristatyti šeimą, kuri mąsto ne tik apie 
savo, bet ir apie kitus vaikus. Tai Deividas ir Vilma Judeniai iš Kėdainių, 
savo mieste prieš ketverius metus įkūrę dienos centrą miesto vaikams. 
Daug metų jie tarnavo Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos or-
ganizuotose stovyklose vaikams, vėliau padėjo vaikų dienos centrus 
įkurti panevėžiečiams, alytiškiams. Tad apie šią veiklą kalbiname Dei-
vidą ir Vilmą Judenius bei jų vaikus Samuelį ir Dominyką.

gatvėje sutiks kokį piktą vaiką ir bus nu-
skriaustas...“ Tad sukosi mintis: jeigu aš 
pasirūpinsiu tuo apleistu vaiku, tuo pačiu 
apsaugosiu ir savo vaikus.

Ar viskas vyko sklandžiai?

Deividas: Daug žmonių mums sakė: 
„Neįsivaizduojate, kur einate ir ką daro-
te!“ Žinoma, kai mes pradėjome darbuotis, 
stabdžių ir kliuvinių buvo be galo daug. 
Viena iš kliūčių pradėti centro veiklą buvo 
miesto architektų draudimas – jie pasakė, 
kad pastate, kurio stogas dengtas asbestiniu 

šiferiu, vaikų dienos centro būti negali, 
nes asbestas yra kenksmingas. Bet mūsų 
troškimas įkurti saugią vietą vaikams buvo 
didelis, tad visas kliūtis įveikėme.

Tuo metu, ačiū Dievui, atėjo pas mus 
vienas žmogus, kuris, apžiūrėjęs patalpas, 
paklausė: „Kodėl dar  neatidarote vaikams 
centro?“ Mes buvome „įkritę“ į statybas 
ir galvojome, kad remontuosime pastatą 
metus ar dvejus. Be jis pasakė, kad pradžiai 
užtenka įrengti vieną kabinetą. Jo padrąsinti, 
pradėjome centro veiklą 20 kv. m kamba-
ryje – taip pirmieji centrą lankyti pradėjo 
dviejų daugiavaikių šeimų vaikai.  

Po metų tas žmogus iš mūsų išėjo. La-
bai dėl to išgyvenau, dvejojau, kaip dabar 
viskas bus – galbūt viskas sugrius... Bet 
tada aiškiai supratau: ši idėja gimė mano 
širdyje, tad iš tos pačios širdies viskas ir 
tęsis, nesvarbu, kokie žmonės ateis ar išeis. 
Viduje išgyvenau labai stiprią paguodą, tad 
drąsiai darbavomės toliau. Iki šios dienos 
mes neieškojome nė vieno vaiko – visi patys 
mus susirasdavo. Dabar centrą lanko 20 
vaikų, bet yra ir daugiau norinčių. 

Kodėl galite prižiūrėti tik 20 vaikų?
Vilma: Dirbdami su vaikais supratome, 

kad labai svarbi yra kokybė, o ne kiekybė. 
Vaikai ateina iš didelių mokyklų, iš didelių 
klasių, ir jie trokšta individualaus dėmesio. 
Pradžioje, kai tik pradėjome, mąstėme, kad 
mūsų patalpose gali tilpti ir 40 vaikų, bet 
jei turėtume 40 vaikų, nemanau, kad mes 
ilgai taip patemptume... Tad nusprendėme į 
centrą priimti iki 20 vaikų. Žinoma, kartais 

Vilma ir Deividas Judeniai su dukra Dominyka ir sūnumi Samueliu
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ateina ne visi, bet kai būna 12 ar 15 vaikų, 
gali individualiai su jais pasikalbėti, skirti 
jiems daugiau dėmesio. Tau būna smagu su 
jais, ir jiems būna smagu. Todėl mes labiau 
orientuojamės į kokybišką patarnavimą.

Deividas: Mūsų tikslas buvo sukurti ne 
instituciją, bet vietą, kurioje būtų jaučiama 
šeimos atmosfera. Norime, kad vaikai jaustųsi 
kaip namuose, kaip šeimoje: patys gamintųsi 
valgyti, patys tvarkytųsi, patys siūlytų idėjas, 
kurtų, galvotų... Manau, dabar taip ir vyksta.

Kaip į norą kurti vaikų dienos centrą 
reagavo jūsų vaikai?

Deividas ir Vilma: Į šį klausimą atsakyti 
gali patys vaikai. 

Samuelis: Kai tėvai pradėjo kalbėti apie 
vaikų dienos centrą, man buvo 4 metai. Į 
tai žiūrėjau kaip į nuotykį, įdomią kelionę. 
Labai daug nemąsčiau, kaip čia viskas bus. 
O grįžus iš mokyklos pamatyti mūsų salėje 
daug draugų buvo išties labai smagu. Jokių 
minusų nepastebėjau... Su visais susidrau-
gavau, visi smagiai leidome laiką. Aš pats 
buvau to vaikų dienos centro narys ir man 
buvo smagu.

Dominyka: Kai tėvai pristatė šią idėją, 
aš reagavau panašiai kaip ir brolis – tiksliai 
nežinojau, kur veliamės, tačiau tuo metu tai 
atrodė kaip puiki galimybė susirasti daugiau 
draugų. Tad kartu su broliu iš karto atnešė-
me visas tuo metu turimas santaupas, kad 
padėtume tėvams įkurti šį centrą.

Vilma: Kol sūnus buvo mažas, jis akty-
viai dalyvaudavo centro veikloje, o dabar jis 
padeda organizuoti stovyklas, talkina, jei, 
pavyzdžiui, mamai, reikia sujungti aparatū-
rą, kad vaikams filmą parodytume, padeda 
berniukams išdulkinti kilimėlius ir pan. 
Dukra buvo puiki pagalbininkė vaikams 
ruošiant namų darbus, organizuojant rengi-
nius bei stovyklas, mielai vedė konditerijos 
pamokas, o šiuo metu, kai grįžta iš studijų 
užsienyje, noriai dalinasi mokslinėmis bio- 
technologijų žiniomis ir eksperimentais.  

Deividas: Sūnus padeda ir pievą nušie-
nauti, ir kitus ūkio darbus atlikti. Dabar jis 
yra dešinioji mūsų ranka. Dukra atostogų 
metu padeda organizuoti vasaros stovyklas. 

Vilma: Tikrai neteko iš vaikų girdėti 
priekaištų: „Ką jūs čia sugalvojote?“ Pame-
nu, kažkada kalbėjome šeimoje, kad galbūt 
galėtume įsivaikinti kokį vaiką, bet vaikai 
tam nepritarė... Matyt, jie suprato tą auką, 
suprato, kad jie neteks dalies tėvų dėmesio... 
Dabar jie taip lengvai kitiems dalykams 
nepritaria.... Bet labai džiaugiamės, kad 
vaikai niekada nepriekaištavo ir nepasakė: 

„Tai jūsų centras, tad ką norite, tą darykite –  
mes čia ne prie ko...“

Kaip suderinate rūpesčius šeima ir 
dienos centru?

Deividas: Supratome, kad turime savo 
vaikams kompensuoti dėmesį, kurį skiriame 
ne jiems, bet centro vaikams, todėl visada 
ieškojome, kaip kartu praleisti laiką ar kartu 
ką nors nuveikti – kartais gal net ir tame 
pačiame centre, kad visiems būtų smagu. 
Ir, manau, mums tai pavyksta. 

Papasakokite, kaip sekasi centrui.

Deividas: Daug kas priklauso nuo rėmė-
jų, nuo projektų... Pirmus ketverius metus 
Kėdainių savivaldybė labai atsargiai į mus 
žiūrėjo, tad tuos ketverius metus tikrai buvo 
nelengva. Tuo metu tam, kad galėtum teik-
ti projektą ministerijai, reikėjo trejų metų 

stažo. Todėl trejus metus turėjome verstis 
patys. Po trejų metų parašėme projektą, bet 
padarėme klaidų, tad finansavimo negavome. 
Bet po ketverių metų mus į tą „traukinį“ jau 
priėmė, ir dabar kiekvienais metais jau gau-
name finansavimą dienos centro veikloms. 
Žinoma, ne tiek, kiek iš tikrųjų reikėtų – yra 
numatytos išmokų „lubos“, tad sumos nėra 
didelės – jos minimalios...

Mūsų kolektyvas nemažas – darbuojamės 
penkiese. Bet yra talentingų vadovų, pavyz-
džiui, muzikologė, dailininkė, kurios ateina 
vieną kartą per savaitę. Mes norime, kad ne 
vienas žmogus neštų visas naštas, tad stengia-
mės, kad centre visuomet būtų du vadovai. 

Kas labiausiai vargina? 
Vilma: Pirmuosius ketverius metus iš-

gyvenome, sakyčiau, badmetį, tai dabar, kai 
gauname lėšas priemonėms, neturime, kuo 
per daug skųstis. Vargina tai, kad visi pinigai 
gaunami laimėjus projektus – tai reiškia, kad 
labai daug laiko reikia skirti tiems projektams 
parašyti. Rašai projektus, sutartis, tada reikia 
aprašyti veiklas, o po to dar rašai ataskai-
tas... Už vieno projekto pinigus išgyventi 
nepavyksta, reikia kelių projektų, vadinasi, 
tenka rašyti daugiau ataskaitų... Tai iš tikrųjų 
vargina. Be to, nėra pastovumo. Pavyzdžiui, 
šiais metais, sausio ir vasario mėnesiais ne-
dirbome, nes neturėjome finansavimo. 

Kaip jau minėjome, vaikų dienos cent- 
re dirba 5 darbuotojai, bet visi dirbame ir ki-
tuose darbuose. Negalime rūpintis tik centro 
reikalais, nes iš to nepragyventume, be to, 
nėra ir šimtaprocentinių socialinių garantijų. 

Esate nevyriausybinė organizacija. 
Su kokiais iššūkiais susiduriate?

Deividas: Mes turime lygias teises su 
biudžetinėmis organizacijomis, bet biu-
džetinės organizacijos gauna dotacijas, 
atlyginimus ir jie dar ima nevyriausybinio 
sektoriaus pinigus... O mes gyvename tik 
iš projektų, išsilaikyti turime patys... Jau 
ketveri metai aš esu nevyriausybinių organi-
zacijų taryboje, esu išrinktas pirmininku, tad 
stengiamės tuos reikalus judinti, bandome 
kovoti... Po truputį viskas juda, bet, aišku, 
ne taip sparčiai, kaip norėtųsi. 

Kokia jūsų vizija?
Vilma: Turėdami nemažą patirtį, mes 

sakome, kad Lietuvoje vaikų dienos centrai 
tikrai yra reikalingi. Jie reikalingi ne tik socia- 
linės rizikos ar nepasiturinčioms šeimoms. 
Jie reikalingi visoms šeimoms, nes tėveliai 
Lietuvoje, kaip žinome, turi daug dirbti, o 
pamokos, ypač pradinių klasių mokiniams, 
baigiasi gan anksti. Palikti vaiką namuose 
vieną tikrai yra nesaugu. Seneliai taip pat 
dažnai dar dirba. Tad puiku, kad vaikai gali 
leisti laiką saugioje aplinkoje dienos centruo-
se. Bet centrai neturėtų būti dideli, turėtų būti 
šeimyniški, kur vaikai jaustųsi kaip šeimoje... 
Čia susirenka ir vyresni, ir jaunesni vaikai, 
padaro pamokas, pavalgo, pažaidžia, o namo 
keliauja vakare, kai jau tėveliai grįžta iš darbo. 
Manau, kad tai labai svarbus ir reikšmingas 
dalykas mūsų visuomenėje. 

Kokios pagalbos jums labiausiai reikia? 

Deividas: Kol kas šiandien neskiriama 
dėmesio ir pinigų elementariai infrastruktū-
rai. Atrodo, kad vaikai gali būti bet kokioje 

 2019 m. vaikų vasaros stovykla „Aušros 
užkariautojo kelionė“ pagal K.S. Luiso 
„Narnijos kronikas“
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aplinkoje. Bet juk taip nėra – reikia tinka-
mos, estetiškos aplinkos. Gerai, kad mes 
patys daug ką darome: patys tvarkomės, pa-
deda draugai... Tad, lyginant su pirmaisiais 
metais, mes jau tikrai neblogai įsikūrėme, 
nors būtų gerai, jei būtų skiriama pinigų ir 
elementariam remontui – sienoms nudažyti 
ir pan. Ir, žinoma, norėtųsi geresnio atlygio 
ir socialinių garantijų darbuotojams. Dabar 
mūsų darbuotojai derina savo darbo valan-
das prie dienos centro darbo valandų. Tad 
reikia daug galvoti, planuoti, kaip viską 
suderinti...  

Vilma: Jei įdarbintume žmogų visu 
etatu, tai jis vienas ir turėtų dirbti su 20 
vaikų. Taip pat jam dar reiktų ir pačiam 
maistą parsivežti, jį surūšiuoti ir išdalinti, 
pagaminti vaikams valgyti ir patalpas padėti 
vaikams sutvarkyti... 

Kaip jau minėjau, dabar centre mes 
būname dviese, ir darbo tikrai netrūksta. 
O daugelyje centrų, žinome, dirba po vieną 
žmogų, tad tikrai sudėtinga ir visus vaikus 
sužiūrėti, užimti, ir visus reikalus sutvarkyti.

Deividas: Matome, kad ne tik su vai-
kais, bet ir su jų šeimomis reikia darbuotis, 
taip pat reikia tvarkyti ir įstatymų bazę. Šioje 
srityje taip pat tenka pasidarbuoti. 

Kuo labiausiai džiaugiatės?

Vilma: Džiaugiamės mūsų centrą jau 
pabaigusiais vaikais, kuriuos vadiname 
savo kregždėmis. Neretai vaikai, kurie jau 
užaugo, baigė mūsų centrą, grįžta čia sa-
vanoriauti. Pirmasis mūsų centrą baigęs 
vaikinukas dabar tarnauja kariuomenėje, 
bet anksčiau jis daug talkino stovyklose, 
savanoriavo. Yra ir kelios jau užaugusios 
merginos... Mums smagu, kad tie jau išėję 
vaikai su malonumu čia grįžta – atvyksta 
mūsų aplankyti ir mums padėti. 

Girdėjome, kad jūs padedate ir ki-
tiems...

Deividas: Įgavę patirties pamatėme, 
kad galime padėti ir kitiems. Panevėžio 

evangelinės bažnyčios bendruomenė ieškojo 
būdų patarnauti miestiečiams, o mes su 
šios bažnyčios pastoriumi Ramūnu Juk-
na buvome drauge misijoje Filipinuose, ir 
10-iai valandų užstrigę viename oro uoste 
apie tai kalbėjomės. Jis pasakė, kad norėtų 
Panevėžyje įkurti vaikų dienos centrą, tad aš 
pasisiūliau padėti. Ir tas žodis tapo kūnu... 
Panevėžyje įkūrėme vaikų dienos centrą 
„Vilties arka“, kurio direktoriumi dvejus 
metus buvau. Iš Dievo malonės viskas vyko 
labai operatyviai: rugsėjį su bendruomene 
nupirkome patalpas, gruodį pradėjome jas 
remontuoti, o balandį jau pradėjo veik-

ti vaikų dienos centras. Kai kurie dalykai 
vyko tarsi antgamtiškai... Mes, Kėdainiuose, 
norėdami kai kuriuos dalykus pasiekti, my-
nėme kelius keletą metų, o ten visos durys 
buvo atviros.

Taip pat vieni mūsų draugai, su kuriais 
tarnaudavome Bendrijos rengiamose sto-
vyklose kaip vadovai, nusprendė atidaryti 
vaikų dienos centrą Alytuje. Ten į statybas 
nesivėlėme, bet konsultavome, padėjome 
parašyti projektą. Jie taip pat gavo finansa-
vimą ir dabar šauniai darbuojasi. Be galo 

džiaugiuosi, kad visi galime dalintis savo 
patirtimi: kas ir kaip kam sekasi, kaip galima 
pasiekti vienų ar kitų dalykų...

Padėdami kurti vaikų dienos centrus 
pamatėme, kad gaji mintis, jog prie bažny-
čių kuriami vaikų dienos centrai nustekens 
bažnyčią ar pan. Bet jau įsitikinome, kad 
dažnai vyksta priešingai – tokie centrai 
praturtina bažnyčias visomis prasmė-
mis, nes tai yra laukas, kur žmonės gali 
tarnauti, padėti ir tėvams, ir vaikams... 
Galime pasiūlyti ne tik labdarą, bet ir 
dvasinę pagalbą. 

Daugiau jėgų reikalauja vaikų dienos 
centras ar jūsų verslas?

Deividas: Kai atidarėme vaikų dienos 
centrą, sakėme, kad jam skirsime 10 proc. 
savo laiko, nes 90 proc. turime skirti verslui, 
iš kurio mes ir gyvename. Bet buvo laikas, 
kai viskas buvo atvirkščiai: 10 proc. skyrėme 
verslui ir 90 proc. savo laiko – vaikų dienos 
centrui. Bet supratome, kad jei ir toliau 
taip tęsime, vieną dieną galime atsidurti 
kitoje barikadų pusėje... Tad daug ką teko 
keisti, nes vis dėl to verslas mus išmaitina... 

Nebent sukūręs sistemą atidarytum 5 ar 7 
dienos centrus, tada gal ir būtų galima iš-
laikyti šeimą iš socialinės veiklos, socialinio 
verslumo. Turint vieną centrą, iš gaunamų 
pinigų pragyventi neįmanoma. Bet įgūdžiai 
versle labai padeda kuriant ir organizuojant 
vaikų dienos centro veiklą. 

Ar jūsų vaikai seka jūsų pėdomis?

Deividas: Dažnai vaikai kopijuoja tėvus. 
Bet aš vaikams sakau: „Jūs neturite mūsų 
kopijuoti – turite atrasti savo kelią.“

„Jautėme,  kad  meilės  
turime  daugiau  nei  

tik  savo  vaikams“
Atkelta iš 27 p.

Kūrybingi žaidimai vaikų stovykloje
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„Jėzaus  
namininkai“

Pratarmėje autorius rašo: „Šie skaitiniai 
yra skirti tiems, kurie seka Kristumi. Visi 
žmonės yra susiję, ir vieno žmogaus sėkmės 
bei nuopuoliai dažniausiai yra ne vien jo pa-
ties sumanymų ar prasimanymų pastūmėti, 
bet ir aplinkos, jį auginusios bendruomenės, 
kolektyvo, kultūros paveikti. Norint pažinti 
Viešpatį Jėzų mums būtų pravartu ne vien tik 
įsiklausyti, ko Jis mokė žmones, bet ir perpras-
ti Išganytoją ugdžiusią aplinką, artimiausius 
Jį veikusius žmones, – Jėzaus namininkus. 
Mūsų Gelbėtojas savo tarnystę pradėjo jau 
būdamas subrendęs vyras, ir tai, kuo Jis buvo 
tapęs, iš dalies buvo nulemta tųjų, su kuriais 
Jis gyveno, kokiomis vertybėmis vadovavosi Jo 
artimieji. Žinoma, galime žvelgti į dieviškąjį 
Jėzaus asmenybės aspektą ir sakyti: „Kokia 
gali būti įtaka – Jėzus buvo toks, koks buvo, 
visiškai pats iš savęs, nes jis Dievas.“ Tačiau 
vis dėlto – Jėzus buvo ir žmogus, neatribotas 
nuo to, kas žmogiška. Jėzus kalbėjo savo 
gimtojo miesto tarme, dėvėjo savo laikų 
Palestinai įprastus drabužius, regėjo aplink 
esantį skurdą bei prabangą, ir visa tai stipriai 
Jį veikė. Jis pažinojo žmones, mokėjo kalbėti 
jiems taip, kad Jo žodžiai aplinkinių širdyse ir 
protuose sukeltų norimą atgarsį. Pažindami 
svarbiausius Jėzaus gyvenimo žmones, geriau 
pažinsime ir Jį patį. 

Šie skaitiniai taip pat skirti kiekvienam 
besidominčiam Dievu. [...] Šią knygą parašęs 
mėginu, laikydamasis Biblijos Žodžio, tačiau ir 
leisdamas sau Jį interpretuoti, iliustruodamas 
gyvenimiškais pavyzdžiais, perteikti esmines 
krikščioniškos pasaulėžiūros tiesas, turėdamas 
omenyje ir nereligingą žmogų, norėdamas 
padėti jam įsigilinti, ko Kristus mokė. Tikiuosi, 
kad toks Skaitytojas, perskaitęs apie paprastų 
Biblijos žmonių gyvenimus, pastebės, kad 
sugriuvo kai kurios jį nuo Dievo skyrusios 
užtvaros. Tikiuosi, kad šis tekstas praturtins 
skaitytojo sielą ir atgaivins nemirtingą jo 
dvasią. Knygą skaityti siūlau iš lėto, po vieną 
skyrių, apmąstant Dievo Žodį, o vėliau – ir 
knygos autoriaus užrašytas mintis.“

Dievą pažįstanti moteris 
Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, 

kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos ga-
lybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis 
numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština 
mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdova-
noja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė 
pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad 
minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs 
mūsų protėviams Abraomui ir jo palikuonims 
per amžius (Lk 1, 50–55).

Jėzaus gyvenimas buvo skirtas Dievui 
ir žmonėms. Iš kur šiame pasaulyje randasi 
tokių žmonių, kurie sugeba žvelgti visiškai 
kitokiu žvilgsniu ir gyventi pagal dangiš-
kąsias vertybes? Žinoma, Jėzus buvo į šią 
žemę gimęs Dievo Sūnus, ir jeigu Jis būtų 
gyvenęs kaip mes visi, kuo tuomet galė-
tume sekti? Kita vertus, Jis vis vien buvo 
žmogus, Jam buvo būdingi visi žmogiški 
išgyvenimai, ir daug ko Jis tiesiog turėjo 
išmokti. Reikia manyti, kad motina Marija 
ir buvo didžioji Jo mokytoja, o pateiktos 
eilutės parodo išskirtinį jos požiūrį į Dievą 
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Sūnus Samuelis: Aš padėjau tėčiui, 
kai remontavome šį pastatą – esame daug 
sienų griovę ir statę. Galbūt todėl panorau 
būti architektu.

Deividas: Dukra pasirinko biotech-
nologijų studijas užsienyje. Džiaugiamės, 
kad vaikai renkasi kelią su Dievu ir patys 
renkasi specialybes. Mes tik šiek tiek pako-
reguojame, padedame išgryninti mintis, ar 
jie tikrai to nori. 

Ar savo darbe skelbiate Evangeliją? 
Kaip tai darote?

Deividas: Kadangi mes, kaip šeima, 
visi esame tikintys ir su Dievu gyvename 
jau ilgą laiką, matome, kad tikėjimas yra 
vertybė, kuri keičia žmonių gyvenimą ir su-
teikia viltį, žvelgiant į ateitį. Mes patys daug 
metų tarnavome krikščioniškose vaikų sto-
vyklose, buvome kūrybinėje komandoje –  
kurdami stovyklos programą, adaptuodavome 
tam tikrus literatūros kūrinius, remdamiesi 
krikščioniškomis vertybėmis. Pavyzdžiui, 
vienos stovyklos metu programą kūrėme pagal 
„Robinzono Kruzo nuotykius“, kitais metais –  
pagal K. S. Luiso „Narnijos kronikas“. Pama-
tėme, kad tai galime pritaikyti ir mūsų vaikų 
dienos centrui, jame rengiamoms stovykloms, 
ir šitaip skelbti Evangeliją. Vaikai ir vadovai 
labai smagiai tai priėmė, girdėjome labai gražių 
liudijimų. Visada sakome, kad mūsų įkurtame 
vaikų dienos centre puoselėjame krikščioniškas 
vertybes – mes jas skelbiame ir to neslepiame. 
Pavyzdžiui, prieš porą metų organizavome 
stovyklą, remdamiesi bibline Juozapo istorija. 
Parašėme projektą į savivaldybę – pristatėme, 
kad stovykloje nagrinėsime vaikų – brolių, 
seserų – ir tėvų santykius. Gavome finan-
savimą. Stovykloje lankėsi žurnalistai, kurie 
laikraštyje rašydami apie stovyklą atkartojo 
beveik visą šią biblinę istoriją. Stebėjausi, kad 
pačiam nieko nereikėjo skelbti, o visas miestas 
sužinojo, kad net ir patyrus išdavystę galima 
atleisti, kad bendraudami mes susiduriame 
su pykčiu ir pavydu, bet galiausiai išsipildo 
Dievo valia, kuri pranoksta mūsų supratimą. 

Aš džiaugiuosi, kad mūsų gyvenimas 
šiandien yra vientisas: tiek šeimoje, tiek baž-
nyčioje, tiek darbe, tiek vaikų dienos centre 
stengiamės gyventi, remdamiesi krikščio-
niškomis vertybėmis, to neslepiame. Savo 
gyvenimo pavyzdžiu norime puoselėti krikš-
čionišką kultūrą, skelbti Evangeliją žodžiais 
ir darbais, darbuotis Dievo karalystės labui, 
Jo šlovei ir garbei. Į Evangelijos skelbimą 
bandome žiūrėti kūrybiškai. Dėkojame 
Dievui už šią dovaną ir džiaugiamės, kad 
kol kas, atrodo, mums tai pavyksta. 

Parengė Roma Mintautienė ir Žaneta Martingale 

Šiais metais (2019 m.) pasirodė nauja Laisvųjų krikščionių bažnyčios 
pastoriaus Artūro Rulinsko knyga „Jėzaus namininkai“. „Ganytojo“ 
skaitytojui siūlome kelias šios knygos ištraukas.
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ir gilų paties Jo asmens, būdo, darbų, verty-
bių pažinimą. Dievą pažįstantieji paprastai 
nenustygsta vietoje ir, kiek tik gali, dalijasi 
šiuo pažinimu. Manykim, kad Marija pa-
gal savo galimybes turėtą Dievo pažinimą 
perteikė savo vaikams, tarp kurių augo ir 
jos pirmagimis Jėzus. 

Ką gi Marija žino apie Dievą? Pirmiau-
sia jos giesmėje girdime, kokį Dievą ji pa-
žįsta – tokį, kuris apsireiškė Izraeliui per 
Šventuosius Raštus. Iš tiesų daug žmonių 
pasaulyje mano pažįstą Dievą, bet labai 
dažnai tas pažinimas yra grindžiamas vien 
asmeniniu regėjimu. O Marijos tikėjimas 
remiasi Dievo pažinimu iš Raštų. Pavyz-
džiui, ši Marijos giesmė primena per visą 
Senąjį Testamentą skambančią Mozei ap-
reikštą mintį. Štai tokį Viešpatį pažinojo 
daugybė izraelitų kartų: Aš, VIEŠPATS, 
esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas 
pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis 
gerumu lig tūkstantosios kartos, atleidžiantis 
kaltę, nusižengimą ir nuodėmę, tačiau nepa-
liekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis 
už tėvų kaltę vaikus ir vaikų vaikus lig trečios 
ir ketvirtos kartos (Iš 34, 6–7). 

Dievas yra maloningas – tai bene įsi-
mintiniausia šio apibūdinimo mintis. Beje, 
Marija yra nėščia būtent iš Dievo malonės, 
nes jos nešiojamas Sūnus yra Išgelbėjimas 
žūstantiems šio pasaulio žmonėms. Ta malo-
nė yra vienoda visiems. Dievo Sūnus turėjo 
mirti ant kryžiaus, kad atpirktų žmones iš 
mirtinos pražūties ir išlaisvintų jų sielas 
amžinajam gyvenimui Tėvo artume. Dievo 
malonė yra ypač ypatinga tiems, kurie Jo 
klauso ir paskiria savo gyvenimus būti su 
Dievu jam vykdant savo darbus. 

Dievas yra Gelbėtojas. Šią Dievo savybę 
Marija išsakė Jį garbindama: mano dvasia 
džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju (Luko 1, 
47). Dievas Marijai yra Gelbėtojas. Net ir 
nešiodama įsčiose Dievo Sūnų, ji matė save 
kaip nuodėmingą moterį, kuriai reikia būti 
išgelbėtai. Marija nepretendavo į ypatingą 
pažintį su Dievu ir nelaikė savo tarnavimo 
tokiu ypatingu, kad jai būtų nebereikalingas 
išgelbėjimas. Dievą Marija pažino kaip Izrae- 
lio Gelbėtoją, kaip Dievą, kuriam skauda 
širdį dėl tamsoje gyvenančių pagonių tautų, 

kaip Dievą, kuris siekia išgelbėti kiekvieną 
žmogų. Ką nors manyti ar protingai svarstyti 
apie Dievą nieko nereiškia, jeigu nesišauki 
Jo kaip savo Gelbėtojo. 

Dievas yra galingas. Marija įžvelgia šią 
Dievo savybę, nors ji, regis, yra tokia prie-
šinga gelbėjimui. Jeigu Dievas toks galingas, 
kam apskritai kalbėti apie gelbėjimą? Duotų 
jis gerą sprigtą tam priešgynai šėtonui, ir 
viskas būtų baigta – nieko nebereikėtų nuo 
jokios pražūties gelbėti, nes pačios pražūties 
neliktų. Marija mato Dievo galią pažeminti 
ir pražudyti galingais besidedančiuosius, ir 
atvirkščiai – išaukštinti nevertus ir mažuosius, 
tačiau žino, kad viskas daroma savu laiku. Juk 
ir Paulius Korinto Bažnyčios tikintiesiems 
primena: Tik pažvelkite, broliai, kokie gi jūs, 
pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, 
nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug ga-
lingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, 
kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išmin-
čius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, 
kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio 
akimis žemakilmis ir paniekintas, net tai, ko 
nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų 
tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks žmogus 
Dievo akyse negalėtų girtis (1 Kor 1, 27–29). 

Kartais žmonės taip įsitvirtina gyventi 
šiame pasaulyje, kad jiems ima atrodyti, jog 
nėra jokių galių, kurios galėtų sustabdyti 
juos įgyvendinant savo sumanymus ir įsi-
vaizdavimus. Dievas savo galia dažniausiai 
siekia žmones sutaikyti, tačiau kai nuodė-
mė yra stipriai įsišaknijusi, tuomet vienus 
gelbėdamas Jis kitus nuverčia, ir vienus 
išaukštindamas kitus pažemina. Taigi, ma-
tome, kad Marija gyvena ne tuo, ką mato, 
o tuo, ką gali padaryti Dievas. Tuo ji buvo 
ypač puikus pavyzdys ir augančiam Jėzui, ir 
mums visiems, augantiems tikėjimu.

Šiame Evangelijos pagal Luką pasako-
jime mes tik susipažįstame su Marija, bet ir 
nustembame, kad kažkokiame nežinomame 
miestelyje galėjo gyventi tokia ypatinga 
mergina. Iš tiesų ji juk ir pati neišaugo tuš-
tumoje, ją ugdydami daug nuveikė jos tėvai. 
Tikėjimas nėra paveldimas, kiekvienas turi 
asmeniškai išjausti ir apsispręsti gyventi 
Dievui, bet tėvų gyvenimo būdas, tikėjimo 
mokymas vis dėlto labai padeda vaikams 
žengti šį apsisprendimo žingsnį. 

Kartą darželinukas sūnus manęs pa-
klausė: „Tėti, ar mokykloje vaikai mokosi 
apie Dievą?“ Nors mokykloje ir yra tikybos 
pamokos, vis dėlto pagalvojus teko jam at-
sakyti, kad apie Dievą mes mokomės namie 
ir Bažnyčioje. Tai yra pačios pagrindinės 
vietos Dievo pažinimui perteikti. 

Ką mes žinome apie Marijos gyvenimo 
pabaigą? Pasak krikščionių istorijų, ji savo 
dienas baigė Efezo mieste, kuris yra dabar-
tinėje Turkijoje. Matome, kad po brangaus 
sūnaus mirties ši moteris neliko užsidariusi 
savo skausme, bet kaip ir prieš pastodama 
tikėjo Dievą, kad Jis galįs padaryti neįma-
nomų dalykų, ir kartu su apaštalais ėjo į 
misijas Evangelijos skelbti. 

Kiekvienas iš mūsų neabejotinai esame 
kam nors artimiausias žmogus, ir tiesiog 
norisi priminti, kad mūsų gyvenimas yra 
labai svarbus nebūtinai dėl to, kokius darbus 
galime ar kokių negalime atlikti, bet dėl to, 
kad savo gyvenimu esame prie augančių 
asmenybių, padėdami joms formuotis, o 
tai yra kur kas daugiau už pilką kasdienybę. 

Taigi kas yra svarbu? Būti palaimintu 
žmogumi, būti laimingu žmogumi ir gerai 
pažinoti Viešpatį Dievą. Visi šie dalykai yra 
mums prieinami per Dievo malonę, ir visi 
jie darys mūsų ir kitų žmonių gyvenimą 
nuostabų.

Viešpaties žodį  priimantis 
vyras 
Kai jis nusprendė taip padaryti, per sap-

ną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: 
„Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti 
į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius 
yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, 
kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės 
savo tautą iš nuodėmių.“ Visa tai įvyko, kad 
išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per 
pranašą: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pa-
gimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai 
reiškia: „Dievas su mumis“ (Mt 1, 20–23). 

„Jėzaus  
namininkai“

Atkelta iš 29 p.

Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios 
pastorius dr. Artūras Rulinskas
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Galbūt kada nors esame savęs paklausę: 
„Ar aš esu reikalingas Dievui?“ Arba: „Ką 
galėčiau padaryti, jeigu būčiau jam reika-
lingas?“ Tai iš tiesų geri klausimai, kurių 
nevalia užmiršti. Dievas mus sukūrė sau. 
Per pranašą Izaiją Jis sako: kiekvieną <...> 
savo garbei aš sukūriau (Iz 43, 7). Ir tam, 
kad rastume džiaugsmą Jame: <...> pasotink 
mus savo gerumu, kad giedotume iš džiaugs-
mo per visas savo dienas (Ps 90, 14). Taigi į 
mūsų klausimus Dievas pateikia labai aiškų 
atsakymą: taip, tu man esi labai reikalingas, 
ir svarbiausias darbas, kurį gali atlikti, yra 
džiaugtis manimi, rasti pasitenkinimą ir 
laimės pilnatvę su manimi bendraudamas. 

Tačiau atsigręžkime į Juozapą. Esame 
prie jo lovos, kai šiam vyrui miegant į jį 
kreipiasi Viešpaties angelas. Tas pokalbis 
yra iš Dievo ir jis atskleidžia, kaip Dievas 
vertina Juozapą. Pirmiausia, jis kreipiasi į 
Juozapą. Viešpats ieško vyrų, kurie jo klau-
sytųsi. Jei kalbėtume apie Juozapo jausmus, 
jis greičiausiai jaučiasi patyręs neteisybę. 
Paklaustas, kas atsitiko, jis veikiausiai at-
sakytų: „Mergina, su kuria norėjau susieti 
savo gyvenimą, mane apgavo. Ir negana to, 
kad  neprisipažįsta, ji dar tauškia kažkokias 
nesąmones, esą nuo Dievo pastojusi.“

Apgautas žmogus paprastai nori išsi-
kalbėti, nori išgirsti, kad viskas įvyko ne dėl 
jo kaltės, išlieti savo nuoskaudą. Tam labai 
reikalingas artimas draugas. Jei tokių draugų 
nėra arba jei žmogus žino, kad artimiausi 
draugai jo vis tiek nesupras, išsikalbėti gera 
nueiti pas žmogų, kuris tiesiog gali išklausyti 
ir paguosti. O jei net ir tokio nesama, turbūt 
būtų geriausia susitikti su profesionaliu 
psichologu. 

Nežinome, ar Juozapas su kuo nors kal-
bėjosi apie savo bėdą. Tačiau iš to, kad tekste 
parašyta, jog vyras norėjo tylomis Mariją 
atleisti, galima manyti, kad turbūt jis tą nuos-
kaudą nešiojosi pats vienas. Kartu Juozapas 
išgyveno ir baimės jausmą. Na, gal ne tiek 
baimės, kiek nerimo, nes kai ateitis atrodo 
neaiški, kai nežinome, kas nutiks priėmus 
vieną ir kitą sprendimą, nerimaujame. 

Nuoskaudą ištrynė ir šį vyrą padrąsino 
Viešpats, pasikalbėti su Juozapu atsiuntęs 
savo angelą. Eidamas gulti Juozapas jautėsi 
neramus, nuliūdęs ir nusivylęs, o atsikėlė 
nurimęs, apsisprendęs ir jau žinojo, kaip 
elgsis. Kodėl jis taip lengvai leidosi sapno 
paveikiamas? Juk ir daugelis mūsų nakti-
mis sapnuojame būtus ir nebūtus dalykus, 
bet dažniausiai nepuolame elgtis taip, kaip 
nurodo visokie sapne apsireiškę personažai. 
Juozapo atveju esama dviejų labai keistų 
atsitiktinumų. Marija nėščia, ir nėščia iš 
Šventosios Dvasios. Tai labai keista, sveikas 
protas perša visai ką kita. Juozapas taip pat 
keistai sapnuoja, kad turi vesti sužadėtinę 
ir užauginti Izraeliui Mesiją, išgelbėsiantį 
tautą iš nuodėmių. To irgi žmonėms ne-
papasakosi. Taigi – du keisti, neįtikėtini ir 
nepaaiškinami dalykai. Juos susiejęs, sapne 
girdėtą nurodymą Juozapas priėmė kaip 
Viešpaties Žodį. 

Dievas iš tiesų ieško tokių, kurie Jo 
klausytų, kurie nesakytų: „Nesąmonė, gal 
man šizofrenija jau prasidėjo, kad sapnuoju 
visokius angelus“, bet lauktų tolesnių Jo 
valią patvirtinančių ženklų. Dievas Juozapui 
prakalbo, ir šio vyro nuoskaudą pakeitė 
ryžtas. Dievas dažniausiai kalba tam, ku-
ris yra pasiruošęs girdėti, kuris pasirengęs 

priimti Jo patarimus, pasikliauti Jo žodžiu. 
Atkreipkime dėmesį ir dar į vieną da-

lyką: Dievas ieško vyrų, kurie rūpintųsi Jo 
reikalais. Dievo reikalas šiuo atveju buvo Jo 
Sūnus ir Marija. Atrodo, kad Marija šituo 
savo nėštumu yra labai nemaloniai įklimpu-
si, ir jai tikrai yra dėl ko pergyventi. Nebū-
tos istorijos čia jau nebegelbės. Labai kebli 
yra ne vien Marijos, bet ir jos sužadėtinio 
Juozapo padėtis. Juk žmonės puikiai moka 
skaičiuoti ir per daug ankstyvo savo suža-
dėtinės nėštumo ilgai paslaptyje neišlaikysi. 
Dėl Dievo reikalų iš tiesų galima papulti į 
nemalonią padėtį. Dėl Dievo reikalų gali 
tapti apkalbų ir apkaltų taikiniu, ar netgi 
smarkiai nukentėti. Vis dėlto, jei rūpi Dievo 
reikalai, ta rizika visai priimtina. Būdamas 
Dievo reikalų vykdytojas ne tik Dievui tar-
nauji, bet ir sau bei savo artimui. 

Galų gale per Juozapą mes sužinome 
dar kai ką ypatingo apie Dievą. Viešpats 
jau yra pradėjęs įgyvendinti savo planą: 
Marija tapo nėščia, pranašystės pildosi. Jis 
galėjo Juozapą tiesiog įsprausti į kampą ir 
jam liepti: „Privalai vesti Mariją, pernelyg 
daug jau padėta ant stalo. Paklusk, Juozapai, 
ir priimk viską taip, kaip mano patvarkyta.“ 
Čia labai tiktų šie psalmės žodžiai: Nebūk 
kaip arklys ar mulas, neturintis proto, kurio 
narsas tramdomas žąslais ir kamanomis, nes 
kitaip jis tau nepaklus (Ps 32, 9). Matome, 
kad Viešpats elgiasi kitaip, ragina Juozapą 
nebijoti vesti Marijos ir suteikia jam ypač 
didingą ir garbingą gyvenimo viziją. 

Manau, kad Viešpats ir šiandien ieš-
ko sau tokių vyrų kaip Juozapas, kurie ne 
įsprausti į kampą pradeda Jo klausytis, o 
dėl to, kad yra atviraširdžiai.
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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 – Liudiškių g. 27-2 sekmadieniais 11 val.
KU PIŠ KY JE – Krantinės g. 10-12 sekma die niais 15 val.
RO KIŠKY JE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 650 93267,  

sekmadieniais 12 val.
ŠVEN ČIO NYSE – Adutiškio g. 3/4  sekma dieniais 10 val.
VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, 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. 
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

Evangelinis Biblijos Institutas
kviečia evangelinių bažnyčių tarnautojus į

Dėstomas dalykas: 

Kaip pasitikėti Biblija, 
teikiant jai pirmenybę savo 

gyvenime ir tarnystėje? 

Dėst. Holger Lahayne ir  
Darius Širvys

2019 m. rudens užsiėmimų 
datos:

I sesija – rugsėjo 21 d.

II sesija – spalio 19 d.

III sesija – lapkričio 16 d.

IV sesija – gruodžio 21 d.
Tarnystės mokyklą

Adresas: Vilnius, Bitėnų g. 2 c
Plačiau: www.ebinstitutas.lt


