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Mokyk mane teisingai nuspręsti ir pasirinkti (Ps 
119, 66). Dievo žodis moko, taiso, bara, ragina, bet 
svarbiausia, kad jis moko mus pasirinkti savo gyvenime 
daryti teisingus sprendimus.

Mes kasdien renkamės ir darome sprendimus: kada 
kelsimės, ką valgysime ar gersime ryte, ką skaitysime ar 
tą dieną veiksime... Bėgant gyvenimui mes renkamės, 
kur mokysimės, kokią profesiją įsigysime, kokį verslą ar 
darbą dirbsime, kur atostogausime ir su kuo draugausime.  
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Vieną saulėtą popietę vaikai įkalbėjo apsilankyti 
atrakcionų parke. „Šitas tikrai geras!“ – tryško ne-
kantrumu sūnus, netvėrė džiaugsmu dukra – tėtis ir 
mama išbandys pačias „kiečiausias“ sūpynes. Nesame 
aštrių pojūčių mėgėjai, tačiau ko nepadarysi dėl vaikų? 
Nusipirkome bilietus, sulaukėme eilės ir prisisegėme 
diržus. „Pragaro ratas“ pajudėjo, sūpynės kilo aukštyn, 
inercijos jėga prispaudė prie atlošo... Blaškėmės aukštyn 
ir žemyn stipriai gniauždami ranktūrius. Jautėmės bejė-
giai, gyvenimo vairą pametę, stichijos įveikti silpnuoliai.  
Ir štai, pagaliau „tai“ baigėsi – ratas sustojo, mes vėl 
tvirtai stovėjome ant žemės. Kaip gera vėl pasijausti 
padėties šeimininku! Pratęs laikyti gyvenimo vadžias 
savo rankose,  bandau įminti evangelinio katekizmo 
atsakymą-mįslę apie vienintelę mūsų viltį gyvenant ir 
mirštant. Kokia ji? Atsakymas į Naujojo miesto kate-
kizmo 1 klausimą yra toks: Ne kad mes patys esame sau 
šeimininkai, bet kūnu ir siela, gyvendami ir mirdami, 
priklausome Dievui ir mūsų Gelbėtojui Jėzui Kristui. Ar 
Jėzus geresnis mano gyvenimo šeimininkas nei aš pats? 
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2          Pastoriaus  žodis

Krikščioniškas gyvenimas
Krikščioniškas tikėjimas kategoriškai 

atmeta žmogiškos autonomijos idėją. Nė 
vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas 
sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename 
Viešpačiui, ir jei mirštame, Viešpačiui miršta-
me. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, –  
esame Viešpaties (Rom 14, 7–8). Savo teisių 
į gyvenimą perleidimas Dievui krikščio-
nių neglumina, priešingai, priklausomybė 

Viešpačiui teikia džiaugsmingą viltį. To ne-
suprasime be svarbiausios Biblijos žinios –  
Dievas siuntė savo Sūnų, kad išgelbėtų mus 
nuo artėjančio teismo, maloningai atpirktų 
mūsų nuodėmes ir priimtų į savo dangišką 
šeimą. Taigi esame patys laimingiausi keistuo-
liai šiame pasaulyje: įkvėpti Dvasios mylime 
Tėvą ir Sūnų, kurių net nesame matę! Įtikėję 
meilę, mes trokštame priklausyti šiai meilei, 
todėl esame ne patys sau, bet Viešpaties.

Reformatorius Jonas Kalvinas taikliai 
įžvelgė krikščioniško gyvenimo esmę. Užuot 
pateikęs įsakymų katalogą ar krikščioniui 
derančių būdo savybių sąrašą, jis mokė, jog 
krikščioniško  gyvenimo šerdis – troškimas 
atspindėti Tėvą, panašėti į Jėzų ir patikti 
Dievui. Tai reiškia, jog toliau nebegyvename 
vien tam, kad tenkintume savo įgeidžius –  
nebelaikome savęs gyvenimo šeiminin-
kais. Mano gyvenimo akcijos perėjo kitam 
savininkui – Jėzui Kristui! Jėzus sumokėjo 
didelę kainą savo gyvybe – tiek reikėjo, kad 
kaltė būtų panaikinta pagal aukščiausio 
teisingumo standartą. Todėl dabar ne aš 
pats nusprendžiu, kas yra gerai, o kas blogai, 

bet klausau Dievo žodžio (Biblijos). Kaip 
Jėzus siekia patikti Tėvui, taip ir krikščionis 
mokosi ne save kelti į pirmą vietą, bet ieškoti, 
kas patinka Viešpačiui ir tarnauja artimui. 

Štai įsimylėjęs jaunuolis, jo mylimoji –  
nuostabi mergina, jie abu ketina susituokti... 
Bet kam laukti vestuvių, jei galima pradėti 
lytinį gyvenimą anksčiau? O gal susilai-
kyti iki įžadų, kaip dera krikščioniui? Jei 
„šeimininkas“ jūs pats, seksas (tikėtina) 
bus iki vestuvių, nes jūs taip norite. Jei 
„šeimininkas“ Viešpats – susilaikysite iki 
santuokinių įžadų, nes klausote Jo valios ir 
žinote (iš Biblijos), kad intymaus gyvenimo 
dovana skirta tik šeimai. Štai kita situacija –  
sužinote, jog draugas grimzta į „buitinio“ 
alkoholizmo pelkę. Kiekiai didėja, žmona 
pyksta, o jis pats vis „nemato problemos“. 
Ką darysite? Paplekšnosite per petį, o vė-
liau apkalbėsite ar atvirkščiai – melsitės už 
jį ir, tinkamai progai pasitaikius, su meile 
kalbėsite tiesą? Vėl viskas priklauso nuo to, 
kas yra jūsų šeimininkas. Dar pasitaiko, jog 
kažkas įžeidžia. Skaudu, pikta, norisi „duoti 
atgal“. Jei šeimininkas jūs pats, tikrai duosite 
atkirtį – to mokyti mūsų nereikia, tačiau jei 
šeimininkas Viešpats, ieškosite ant kryžiaus 
kenčiančio Kristaus, Sutaikintojo.    

Nuostabi malonė 
Prieš pusšimtį metų vyrai diskutavo 

apie krikščionybės išskirtinumą, lyginant 
ją su kitomis religijomis. Vieni tvirtino, jog 
tai – Įsikūnijimas, kiti pabrėžė Prisikėlimą. 
Kažkas pastebėjo, jog nors tai ir svarbiau-
sios krikščioniško tikėjimo tiesos, bet ir 
kitose religijose pasitaiko „panašių“ idėjų. 
Prie pokalbio prisijungė K.S. Luisas, vienas 
žymiausių XX a. krikščionybės mąstytojų. 
Išgirdęs klausimą, jis tarė: „O, tai papras-

Kokia  vienintelė  mūsų  viltis  
gyvenant  ir  mirštant? 

Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius 
Darius Širvys

Savo teisių į gyvenimą 
perleidimas Dievui 
krikščionių neglumina, 
priešingai, priklausomybė 
Viešpačiui teikia 
džiaugsmingą viltį. 

„

“

Neasmeninis reikalas
Kartais pasakoju vaikams jų gimimo 

istorijas ir jaučiu tėvišką pasididžiavimą, ta-
pęs jų atėjimo į šį pasaulį liudytoju. Niekada 
nesigailėjau, kad palaikiau žmoną gimdymo 
metu – naujos gyvybės atėjimas į šį pasaulį 
man paliko neišdildomų įspūdžių. Deja, 
patys vaikai visiškai nieko neprisimena. Net 
keista – toks svarbus, kasmet švenčiamas 
įvykis jų gyvenime, o jų prisiminimuose – 
rūkas. Suprantama, aš ir pats neprisimenu 
savo gimimo. Niekas neprisimena! Mat 
niekas negimsta savo pastangomis ir savo 
paties valios sprendimu. 

Kaip atėjimas į šį pasaulį, taip ir išėjimas 
iš jo nėra grynai asmeninis ar individualus 
reikalas. Paskutinėmis gyvenimo dienomis 
žmogumi tenka rūpintis ir jį slaugyti, o 
šiam mirus, užsakyti laidojimo paslaugas ir 
palydėti į paskutinę kelionę. Velionis nedaro 
nieko, nors tai jo laidotuvės. Prisimenu savo 
senelius – kol buvo sveiki, dirbo, rūpinosi, 
kentėjo ir dalino, tačiau gyvenimo pabai-
goje šie brangūs žmonės tapo visiškai pri-
klausomi nuo kitų meilės. Ne tik gimdami 
ar mirdami esame priklausomi nuo kitų, 
bet ir gyvendami. Visas mūsų gyvenimas 
taip pat priklauso nuo tėvų meilės, drau-
gų ištikimybės, giminių tradicijų, politikų 
kvailumo, netikėtos pažinties ir net nuo 
laiko ir atsitiktinumo (žr. Mok 9, 11b). Mes 
esame priklausomi nuo kitų, kad ir prie-
šintumės tai minčiai, – šis gyvenimas nėra 
mūsų nuosavybė.     

Žmogiškos autonomijos idėja yra 
pasmerkta žlugti. Vieną dieną kiekvienas 
supras, jog gimė, nes pirmiau nei tėvai, to 
norėjo Dievas, mirė – Jo nustatytu metu, 
ką turėjo, gavo iš dosnios Kūrėjo rankos. 
Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa... (žr. Rom 11, 
36). Jis yra tikrasis Šeimininkas. Nereikia 
laukti tos dienos, kad suvoktum žmogiškos 
autonomijos iliuziją. Individualizmas yra 
šio laikmečio narkotikas, tačiau šios „pri-
klausomybės“ galima atsisakyti jau šiandien. 
Gerai būtų! Šis gyvenimas nėra vien tavo ir 
mano asmeninis reikalas. 
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ta. Tai – malonė.“ Tik malone įmanoma 
paaiškinti, kodėl krikščionis patiki savo 
gyvenimo vairą į Jėzaus rankas.   

Jaunai moteriai buvo atlikta inksto 
persodinimo operacija. Vienoje televizijos 
laidoje ji su ašaromis dėkojo savo donoro, 
mirusio jaunuolio, motinai. Tai ji darė ti-
kėdama, jog ši ją girdi, nes dėl galiojančių 
įstatymų negali jos matyti akis į akį. Dova-
notas inkstas ne tik išgelbėjo jaunos moters 
gyvybę, bet ir leido jai susilaukti dvynukų. 
Kaip įmanoma nusipelnyti tokio dalyko? 
Dar labiau sukrečia tai, ką Dievas dėl mūsų 
padarė, paaukodamas savo Sūnų – ne dėl 
susiklosčiusių aplinkybių, bet iš maloningos 
meilės. Tai – nuostabi malonė.  

Išėjimo knygos 21 skyriuje kalbama apie 
nemokių hebrajų problemą. Tiesiogiai ši įsta-
tymo nuostata gynė hebrajų vergų teises bei 
skatino šeimininkus gerumu laimėti jų širdis. 
Septintaisiais metais kiekvienas hebrajas ver-
gas galėjo atgauti savo laisvę, tačiau… jei ver-
gas aiškiai pasakys: „Aš myliu savo šeimininką, 
žmoną bei vaikus ir atsisakau laisvės“, tai jo 
šeimininkas atves jį pas teisėjus, prives jį prie 
durų arba durų staktos ir perdurs yla jo ausį; 
ir jis liks jam tarnauti visą gyvenimą (Iš 21, 
5–6). Ši Izraelio „civilinio kodekso“ nuostata 
apie vergus gali būti suprasta kaip atpirkimo 
Kristuje metafora. Kaip gali palikti Šeimi-
ninką, kuris paliko dangų ir mirė už nuo-

dėmės vergą? Neatstumiu Dievo malonės, –  
rašo apaštalas Paulius (Gal 2, 21a). Jėzaus 
kryžius primena man tą medinę durų staktą. 
Ten Dievo meilė įveikė mano „autonomijos 
instinktą“, ten Jo žodis pervėrė mano ausį, ten 
gyvenimas buvo atiduotas į Kristaus rankas, 
ten aš tapau Jo nuosavybe.

Kristus išlaikys
Kartą aplankėme savo tikėjimo seserį 

slaugos ligoninėje. Tik įėjęs į palatą supra-
tau, kad ant lovos krašto basomis kojomis 
sėdinti senutė yra ji. Išties – pasikeitusi, 
bet manieros tos pačios ir tokia pat kalbi. 
Dėl šio „kalbumo“ ne vienas išgirdo Gerąją 
naujieną, įtikėjo, buvo padrąsintas, tačiau 
dabar nebesupratau, ką ji sako. Dėl ištikusios 
protinės negalios jos sakiniai subyrėda-
vo į atskiras žodžių detales. Atrodė, kad 
ji nesuprato ir manęs, kartais atrodė, jog 
nebežino, kas aš ir ko man čia reikia... Po šio 
susitikimo klausiau savęs – kas yra viltis, kur  

paguoda? Kai gyvenimo sūpynės įsibėgėja, 
stichija ima viršų, tampame pasaulio jėgų 
nugalėti silpnuoliai, kur tvirtas pagrindas, 
kur saugus saulėtas krantas?   

Tada prisiminiau katekizmo klausimą 
apie vienintelę krikščionio viltį gyvenant 
ir mirštant. Kokia ji? Tai ne tai, jog mes pa-
tys esame sau šeimininkai, bet kūnu ir siela, 
gyvendami ir mirdami, priklausome Dievui 
ir mūsų Gelbėtojui Jėzui Kristui. Taigi, ne 
aš pats sau priklausau, bet esu Gelbėtojo 
Jėzaus nuosavybė. Jis jau praėjo mano keliu –  
gyveno, kentėjo, mirė – prisikėlė, šiandien 
yra gyvas ir tvirtai laiko įgytą nuosavybę savo 
rankose. Viltis yra ne lemtingą valandą ištarti 
žodžiai ar geri darbai, ne išsilavinimas ir net 
ne mūsų tikėjimas, bet – Viešpats Jėzus Kris-
tus. Paguoda yra ta, jog esame Dievo Sūnaus 
mirties kaina įgyta amžina Jo nuosavybė. 
Kristus myli taip stipriai, Jis ir išlaikys.  

Kai tikėjimas išblės, Kristus išlaikys.
Kai dvejonė nugalės, Jis tvirtai laikys.
Nors kelionėj neramu, ateitis baugi,
Silpnas kai esu, meldžiu, – dar tvirčiau 

laikyk.
Jis tvirtai laikys, Jis tvirtai laikys,
Kristus myli taip stipriai, Jis tvirtai laikys.

Ištrauka iš XIX a. evangelikų giesmės 
„Kristus išlaikys“

Krikščioniško  gyvenimo 
šerdis glūdi troškime 
atspindėti Tėvą, panašėti į 
Jėzų ir patikti Dievui. 

„

“
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Visas gyvenimas pilnas pasirinkimų ir 
sprendimų.

Šių metų pavasaris Lietuvai buvo svar-
bus dėl vykusių rinkimų: savivaldybių tary-
bų, merų ir šalies vadovo – prezidento, vyko 
ir referendumas dėl dvigubos pilietybės. 
Tauta išrinko, ji nusprendė, ir tai įvyko. Tai 
svarbu mūsų gyvenimo kasdienybei čia, 
žemėje. Bet kur kas svarbesni kiekvieno 
žmogaus sprendimai dėl amžinybės, nuo-
dėmių atleidimo ir kitų dvasinių žmogaus 
vertybių. Nors dvasinės realybės nematome, 
bet ji egzistuoja.

Šventajame Rašte sakoma, kad Jis (Die-
vas) įdėjo amžinybę žmogui į širdį (Ekl 3, 11), 
tad kiekvienam žmogui kyla klausimas: „Kas 
bus, kai baigsis šis pasaulis?“ Vis dėlto dažnai 
esame pernelyg užsiėmę ir pamirštame, jog 
čia gyvename tik laikinai. Tikėjimo klausi-
mus mes nustumiame į šalį, nes svarbiau yra 
dirbti, bėgti, valgyti ir apsirengti bei sukurti 
sau gerovę čia ir dabar, o visa kita, atro-
do, gali palaukti. Tačiau Biblijoje sakoma: 
Mūsų metų skaičius yra septyniasdešimt, o 
stipresniųjų – aštuoniasdešimt. Dauguma jų 
praeina varge ir kančiose. Jie greitai praeina, 
ir mes išnykstame (Ps 90, 10). O kas po to?

Jėzus yra pasakęs: Nekraukite sau turtų 
žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys 
įsilaužia ir vagia. Bet kraukite sau turtus 
danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, 
kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur 
tavo turtas, ten ir tavo širdis (Mt 6, 19–21). 
Todėl sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, 
ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnu, kuo 
vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą 
ir kūnas už drabužį? Pažvelkite į padan-
gių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei 
į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas 
juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už 
juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per 
sprindį pridėti sau ūgio? Ir kam gi rūpinatės 
drabužiu? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. 
Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: 
nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo 
taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu 
Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien 
žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi Jis 
dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? 

4          Pastoriaus  žodis

Jėzus nori atkreipti mūsų 
dėmesį į svarbiausią 
žmogaus gyvenime 
sprendimą –  
ieškoti Dievo karalystės.

„

“

Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite: ‘Ką 
valgysime?’, arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo 
vilkėsime?’ Visų tų dalykų ieško pagonys. 
Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso 
to jums reikia. Pirmiausia ieškokite Dievo 
karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums 
pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes 
rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai 
dienai užtenka savo vargo (Mt 6, 25–34). 

Jėzus Kalno pamokslo kontekste nori 
atkreipti mūsų dėmesį į svarbiausią žmo-
gaus gyvenime sprendimą – ieškoti Dievo 
karalystės. Įdomu, jog Jo pasakymai apie 
turtus ir susirūpinimą šio pasaulio porei-
kiais yra ne svarbiausi žmogui. Reikia ir 
dirbti, ir valgyti bei gerti, o ką ten kalbėti 
apie šio laiko madas, juk reikia madingai 
atrodyti... Bet Viešpats akcentuoja tai, kas 
nepalyginamai svarbiau, parodydamas, kad 
visa kita surūdys ar bus kandžių suėsta. Be 

abejo, žmogui daug ko reikia, bet tai galima 
turėti su ramybe, kuri ateina ieškant Dievo 
karalystės, – tuomet pasitraukia nereikalingi 
stresai bei baimės dėl rytojaus šioje žemėje. 
Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, 
bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šven-
tojoje Dvasioje. Kas taip Kristui tarnauja, 
tas priimtinas Dievui ir vertas žmonių pri-

tarimo. Tad siekime to, kas atneša ramybę 
ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui (Rom 
14, 17–19).   

  Mums reikia patikėti Dievu ir teisingai 
nuspręsti bei pasirinkti, kad vėliau netektų 
gailėtis. Štai kokią istoriją neseniai skaičiau. 
Kartą jaunas vaikinas atėjo pas savo seną 
dėdę ir sako: 

– Dėde, pasveikink mane, aš išlaikiau 
abitūros egzaminus ir gavau brandos ates-
tatą.

– Puiku, – sako dėdė, – o ką ketini to-
liau veikti?

– Toliau studijuosiu, – sako jaunuolis. –  
Noriu tapti teisininku.

– Šaunu, o paskui? – vėl klausia dėdė. 
– Na, tada tapsiu aukštesniojo teismo 

teisėju.
– Nuostabu, – sako dėdė, – o toliau? 
– Na, dėde, tada vesiu, sukursiu šeimą.
– Puiku, – sako dėdė, – o vėliau?
– Na, taip, greičiausiai tapsiu didžiu 

žmogumi, gal net gerbiamu šalies vyriau-
siuoju teisėju arba pirmuoju valstybės gy-
nėju. 

– O kas toliau? 
Jaunuolis pamažu pradėjo nervintis:
– Tada, dėde, pasensiu ir tapsiu pensi-

ninku, nusipirksiu namelį ežero pakrantėje, 
auginsiu gėles ir džiaugsiuos senatve.

– Žavu, – sako dėdė, – o toliau? 
Jaunuolis pykteli: 
– Tada reiks mirti.
– Taip, – sako dėdė, – o paskui?
Jaunuolis rimtai išsigąsta: 

Pasirinkime  
teisingai
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– Mirsiu, o tada? 
– Taip, o kas tada? – neatlyžta dėdė.
– Dėde, – atsako jaunuolis, – apie tai 

dar niekada negalvojau. 
– Kaip? – paklausė dėdė, – tu turi bran-

dos atestatą, bet esi toks paikas, kad galvo-
ji tik nuo čia iki čia? Ar žmogus, kuriam 
Dievas davė protą, neturėtų galvoti truputį 
toliau? Kas tada? 

Tuomet jaunuolis sušuko: 
– Dėde, niekas nežino, kas bus po mirties! 
– Ne taip šneki, mano berniuk, – pa-

prieštaravo jam dėdė. – Yra Tas, kuris tikrai 
žino, kas bus po mirties. Tai – Jėzus, kuris 
pasakė: Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs 
vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug 
yra juo įeinančių. O ankšti vartai ir siauras 
kelias veda į gyvenimą (Mt 7, 13–14). Po mir-
ties būna Dievo teismas. Ir galima pražūti 
arba būti išgelbėtam. „Aš esu Alfa ir Omega, 
Pradžia ir Pabaiga, – sako Viešpats. – [...] Aš 
esu Pirmasis, ir Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš 
buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžius. 
Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus“ 
(Apr 1, 8. 17–18).

  Nepakanka planuoti gyvenimo ir dary-
ti sprendimus tik iki kapo. Reikia pagalvoti 
ir apie tai, kas atsitiks vėliau – kai mirsite. 
Jėzus sako: Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. 
Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir 
kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs 
per amžius. Ar tai tiki? (Jn 11, 25–26).

   Dievas yra, ir tai mes matome iš Jo 
kūrinių: Juk tai, kas gali būti žinoma apie 

Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems [žmo-
nėms] tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės –  
Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pa-
saulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo 
kūrinių (Rom 1, 19–21). Negalime ignoruoti 
Jo akivaizdžiai sukurto pasaulio. Pažvel-
kime, kad ir į sodą, kuriame auga obelys. 
Jos išaugo iš žemėje pasodintų sėklyčių. 
Taip išauga medis, kurio šakos pasipuošia 
žalios spalvos lapais, metui atėjus pražysta 
gražiausiais, puikiai kvepiančiais žiedais, o 
galiausiai jų vietoje užauga skanūs ir sultingi 
obuoliai. Tai stebuklas – Kūrėjas sukūrė 
žemę, išauginančią vaisius. Jis suteikė ir 
visa kita, kas auga ir kuo mes maitinamės 
gyvendami čia, žemėje.

Dievas yra realus, realus ir gyvenimas 
žemėje, kuris mums Dievo duotas, kad mes 
apsispręstume teisingai nugyventi ir teisingai 
pasirinktume ne tik merus ir prezidentus, 
bet ir Amžinybės Karalių, nuo kurio priklau-
sys visa amžinybė. Nes Dievas taip pamilo 
pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo 
Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, 
bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas 
Jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra 
pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo 
Sūnaus vardo (Jn 3, 16–18). 

Neseniai skaičiau jaudinantį reportažą 
iš Antrojo pasaulinio karo. Į Raudonosios 
armijos apsuptą Stalingrado žiedą atskrido 
paskutinis vokiečių lėktuvas, kuriam rusai 
leido išskraidinti sunkiai sužeistus vokiečių 
karius. Į jį guldė sužeistuosius, bet prie lėk-
tuvo atėjo ir lengvai sužeistų ar apšalusių 
kareivių (tuo metu buvo apie 20–30 laipsnių 
šalčio), – jie visi norėjo išskristi, bet lėktuvas 
jau buvo perpildytas. Žmonės desperatiškai 
ėmė kabintis į lėktuvo išorines dalis: durų 
rankenas, važiuoklės konstrukcijas. Lėk-
tuvas pakilo... Kai jis nusileido vokiečių 
kontroliuojamoje teritorijoje, nebuvo nė 
vieno iš tų, kurie buvo įsikabinę iš išorės – 
juos nunešė smarkus vėjas, nušalo rankos... 
Išsigelbėjo tik buvusieji viduje.

Panašiai ir gyvenant šioje žemėje – iš-
gelbėti iš pražūties bus tik tie, kurie yra 
Kristuje, kurie priklauso Jėzaus Kūnui (Kol 
1, 18–20), Jo Bažnyčiai. Jėzaus Kristaus 
Evangelijos žinia yra lyg išsigelbėjimo lėk-
tuvas virš Stalingrado – tik su Juo galima 
išskristi iš „pražūties žiedo“. Ir Jame yra 
pakankamai vietos visiems, kurie padarys 
teisingą sprendimą – patikės atperkančia 
Jėzaus aukos galia.  

  Deja, yra žmonių, kurie vadina save 
krikščionimis, bet yra tarsi iš išorės įsika-
binę į „lėktuvą“ – jie eina į bažnyčią tik per 
Kalėdas, Velykas ar kitas didesnes šventes 
ir tiki viskuo, nors tikrai ne viskas yra tiesa. 
Tokiam žmogui mirus, dažnai dvasininkas 
patvirtina, jog jis buvo geras tikintysis, tad 
amžinai bus Danguje. Bet tai tik išorinis 
tikėjimas, tikėjimas atsiribojus, negyvenant 
Jame – Kristuje. Daug žmonių žino apie 
Jėzų, bet taip ir nepadaro teisingo spren-
dimo – nepasirenka „verčiau ieškoti Dievo 
Karalystės“, t. y. būti su Jėzumi, tikėti, jog 
tik Jis gali padėti susitaikyti su Dievu Tėvu 
amžiams. O be tikėjimo neįmanoma patikti 
Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina 
tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems 
atsilygina (Hbr 11, 6). Kas išpažins mane 
žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo 
dangiškojo Tėvo akivaizdoje (Mt 10, 32). 
„Arti tavęs yra žodis – tavo burnoje ir tavo 
širdyje“, – tai yra mūsų skelbiamas tikėjimo 
žodis. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir 
širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numiru-
sių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip 
įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir 
taip įgyjamas išgelbėjimas (Rom 10, 8–10). 

Todėl, pažindami Viešpaties baimę, mes 
stengiamės įtikinti žmones. [...] Dievui mes 
esame atviri, tikiuosi, kad esame atviri ir 
jūsų sąžinėms. Taigi, jei kas yra Kristuje, 
tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, 
štai visa tapo nauja. O visa tai iš Dievo, ku-
ris per Jėzų Kristų sutaikino mus su savimi 
ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. Tai 
Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, 
nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, 
ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes 
esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas 
prašytų per mus. Kristaus vardu maldauja-
me: „Susitaikinkite su Dievu!“ Nes Tą, kuris 
nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl 
mūsų, kad mes Jame taptume Dievo teisumu 
(2 Kor 5, 11. 17–21).

Teisingai nuspręskime dėl amžinybės ir 
pasirinkime labiau rūpintis ne šiuo pasau-
liu. Atraskime laiko iš tiesų ieškoti Dievo 
Karalystės ir Jo teisumo.

 Iš gelbėti iš pražūties bus 
tik tie, kurie yra Kristuje, 
kurie priklauso Jėzaus 
Kūnui, Jo Bažnyčiai.

„

“

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios 
pastorius Giedrius Ažukas
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Šiuo metu pagal Švietimo ministerijoje 
patvirtintą Evangelikų reformatų tikybos 
programą dėstoma Biržuose ir Vilniuje. 
Biržuose evangelikų reformatų tikybos pa-
mokos vedamos Biržų „Saulės“ gimnazijoje, 
Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje, 
Biržų „Kaštonų“ pagrindinėje mokykloje, 
Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje, 
Biržų r. Medeikių pagrindinėje mokykloje ir 
Vilniuje, Pilaitės mikrorajone veikiančiame 
Krikščioniškame darželyje (steigėjas – Lie-
tuvos evangelikų reformatų bažnyčia) bei 
Vilniaus krikščionių gimnazijoje (steigėjas –  
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija).

Tikybos mokytojų delegacija iš Biržų 
lankėsi Vilniuje, Krikščioniškame vaikų 

Evangelikų  reformatų  tikybos  
mokytojų  susitikimas  Vilniuje

2019 m. kovo 28 d. kompozitoriui, džiazo pianistui, giesmių au-
toriui ir šlovintojui Gintautui Abariui būtų sukakę 60 metų. Siekiant 
pagerbti jo atminimą, kovo 28 d. Vilniaus evangelinėje bažnyčioje 
įvyko Gintauto Abariaus giesmių vakaras, kuriame dalyvavo ir G. 
Abariaus kūrinius atliko Judita Leitaitė (mecosopranas), Artūras 
Chalikovas (el. gitara), Jonas Tumulis (akustinė gitara), Benas Ku-
kenys (bosinė gitara), Algirdas Kučinskas (klavišiniai), Aleksandras 
Šamsutdinovas (mušamieji), taip pat Vilniaus evangelinės bažnyčios 
choras ir solistai bei Vilniaus krikščionių gimnazijos moksleiviai.

Gintauto  Abariaus  60  metų  
paminėjimas  Vilniaus  
evangelinėje  bažnyčioje 

Gegužės 31–birželio 2 dienomis nuostabiame gamtos 
kampelyje Ignalinos rajone, prie Dysnų ežero įsikūrusioje 
stovyklavietėje „Gyvenimo sala“, vyko Vilniaus evangelinės 
bažnyčios Sekmadieninės mokyklos mokytojų ir mažųjų vaikų 
tarnautojų atgaivos savaitgalis. Susirinko apie 50 poilsiautojų: 
vaikų tarnautojai ir jų šeimos nariai. Penktadienio vakarą po 
darbų suvažiavusių stovyklautojų laukė bendra vakarienė, stalo 
žaidimai, pokalbiai ir poilsis gamtos apsuptyje. Šeštadienį, po 
bendros maldos ir garbinimo, mokytojai dalyvavo seminare 
„Pamokos valanda, mokant Dievo žodžio“, kurį vedė Vaikų 
krikščioniško ugdymo draugijos atstovė Rita Karengienė, o 
popiet visų laukė nuotaikingas komandinis žaidimas: reikėjo 
rasti po stovyklavietę išslapstytas užuominas į Jėzaus palygini-
mus ir atspėti, koks tai palyginimas. Viešpats dovanojo šiltą ir 
saulėtą dieną, tad norinčių pasimaudyti ežere netrūko. Vakare 
stovyklautojus aplankė Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius 
Darius Širvys. Jis ragino tarnaujant bažnyčioje nepamiršti savo 
tapatybės – kad esame Viešpaties mylimi vaikai. Sekmadienį 
stovyklautojai garbino, meldėsi ir klausėsi pamokslo internetu. 
Šios trys dienos buvo tikra atgaiva visiems susirinkusiems – ir 
dideliems, ir mažiems.

Vaikų  tarnautojų  puota  
„Gyvenimo  saloje“

darželyje, o vėliau ir Vilniaus krikščionių 
gimnazijoje. Susipažino su darželio ir gim-
nazijos vadovybe, mokytojais, patalpomis, 
kuriose šios švietimo ir dvasinio ugdymo 
įstaigos įsikūrusios. Pasidalino savo rū-
pesčiais, iššūkiais. Pokalbiuose sutarė, kad 
sėkmingas tikybos mokymas priklauso 
nuo mokytojo asmenybės, jo nuoširdaus 
troškimo skelbti Evangeliją, jo pasiruoši-
mo ją perteikti vaikams. Tačiau taip pat 
labai svarbus sisteminis Biblijos pažinimas, 
tikėjimo nuostatų suvokimas, Bažnyčios 
istorijos žinios. Tikybos mokymas nevyksta 
tik mokykloje, pamokų metu. Didžioji dalis 
mokymo ir ugdymo vyksta sekmadienio už-
siėmimuose pamaldų metu atskirai mažie-

siems, o vyresnieji jau įsijungia į suaugusiųjų 
pamaldas, o mokslo metams pasibaigus –  
vaikų ir jaunimo bažnytinėse stovyklose. 
Patys pirmieji tikybos mokytojai yra vaikų 
tėvai. Jų paruošimas ugdyti vaikų tikėjimą –  
labai svarbus. Tačiau pasitaiko vaikų, kurie 
auga nekrikščioniškoje arba pokrikščioniš-
koje erdvėje. Toje pačioje klasėje gali būti 
labai skirtingos dvasinės patirties mokinių, 
ir tai yra iššūkis tikybos mokytojui vaikų 
darželyje ar mokykloje. Iškyla ir mokytojų 
„perdegimo“ problema. Kaip palaikyti ir 
motyvuoti patį mokytoją? Atgalinis ryšys 
iš vaikų ir jų tėvų mokytojui – vienas svar-
biausių motyvų.

Biržų tikybos mokytojai pakeliui į Vil-
nių aplankė Salamiesčio evangelikų refor-
matų bažnytėlę, vėliau užsuko į Dubingius, 
kur aplankė kunigaikščių Radvilų kapavietę 
Evangelikų reformatų bažnyčios vietoje. 
Po pietų gimnazijoje biržiečiai pakvietė 
Vilniaus tikybos mokytojus apsilankyti 
Biržuose.

www.ref.lt
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Mokymai  vaikų  ir  
paauglių  stovyklų  
savanoriams

Ar išgirdę žodį „mokymai“ pirmiausia pagalvojate apie pasyvų 
paskaitos klausymą ir užsirašinėjimą? Tikriausiai toks vaizdas 
prieš akis iškilo ne vienam. Tačiau kalbant apie mokymus paauglių 
vadovams, tokios mintys labai toli nuo tikrovės.

Balandžio 27 dienos rytą vaikų ir paauglių stovyklų tarnautojai, 
susirinkę į Vilniaus evangelinės bažnyčios patalpas ir pradėję mo-
kymus trumpu pamokslu iš Biblijos bei šlovinimu, buvo pakviesti 
drauge žaisti susipažinimo ir pasitikėjimo žaidimus. Nors žaidimai 
prasidėjo mokyklos fojė, netrukus visi išėjo į kiemą, o po to su pirš-
tinėmis ir maišais rankose dalyviai leidosi į kelionę miškan. Pakeliui 
rinkome šiukšles, taip prisidėdami prie kaip tik tą dieną vykusios 
akcijos „Darom“. Nuvykus iki miškelio laukė dar daugiau užduočių. 
Vieni kibo ruošti maistą, kiti – maisto gaminimo vietą, treti – trumpą 
spektaklį, kuriuo galėjome pasidžiaugti po skanių pietų – ant žarijų 
keptų picų! O dar viena komanda, rišusi įvairiausius mazgus, paragino 
išbandyti drąsą ir pasitikėjimą – vieną ant kitos dedant dėžes užlipti 
į kuo aukštesnį bokštą. Kadangi kiekvienas buvo prisirišęs saugančią 
virvę, tai bokštui nugriuvus laukdavo smagus skrydis žemyn.

Visa ši veikla buvo skirta ne tik smagiai praleisti gražų 
šeštadienį – per visas šias veiklas svečias iš Šveicarijos Danielis 
Horstas mokė mus Biblijos tiesų apie pasitikėjimą Dievu bei 
perdavė žinias, kaip pasitelkiant praktinius užsiėmimus veiks-
mingiau perduoti Biblijos mokymą paaugliams. Išties mintys, 
kurias Danielis išsakė po išbandymų, įsirėžė atmintin itin 
ryškiai, mat tai jau buvo patirta, išgyventa, jos buvo palydėtos 
stiprių emocijų.

Po aktyvių užduočių „Youngstars International“ vadovas Danielis 
dalijosi mintimis, kaip mokymasis per patirtį padeda veiksmingai 
dalintis Evangelijos žinia su paaugliais, bei kvietė būti drąsiais ir 
kūrybingais.

Džiaugiamės dalyvavę tokiuose praktiniuose ir interaktyviuose 
mokymuose, o vadovų komanda su nekantrumu laukia artėjančių 
vasaros stovyklų. Viliamės, kad jūs stovyklų taip pat laukiate!
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Šių metų balandžio 8–gegužės 3 d. Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko renginių ciklas „Atviras 
pokalbis“ depresijos tema, kurį organizavo VŠĮ „Credimus“ ir 
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia. Tarp partnerių ir rėmėjų 
buvo ir Vilniaus evangelinė bažnyčia bei Lietuvos evangelinių 
bažnyčių bendrija.

Renginių  ciklas  
„Atviras  pokalbis“

Renginiai buvo skirti plačiajai visuomenei – kalbėti apie 
depresijos problemą, paskatinti atsigręžti į žmones, kenčiančius 
nuo depresijos, padėti atpažinti jos požymius, padrąsinti kreiptis 
pagalbos į specialistus, parodyti teigiamą meno terapijos poveikį 
ir tai, kaip skirtingos pagalbos formos gali sėkmingai mažinti 
depresijos poveikį žmogui.

Penkių skirtingo pobūdžio renginių dalyviai turėjo galimybę 
susitikti su psichinės sveikatos specialistais, stebėti meninius 
pasirodymus, dalyvauti diskusijose, susipažinti su skirtingomis 
meno terapijos formomis.

Viename iš renginių svečiavosi teologas ir menininkas Charles 
David Kelley (JAV/Latvija). Jis yra organizacijos „Bridge Builders 
International“ įkūrėjas ir vadovas, lektorius, besidalinantis savo 
drąsinančia gyvenimo istorija.

Atsiliepimus apie renginį skaitykite svetainėje www.evangelija.lt.

Š.m. birželio 8 d. Vilniaus evangelinė-
je bažnyčioje vyko šlovintojų seminaras 
„Ateikite, giedokime Viešpačiui! (Ps 95, 
1)“. Iš skirtingų Vilniaus evangelinių baž-
nyčių bendrijos bendruomenių bei kitų 
evangelinių bažnyčių susirinko gausus 
būrys muzikinėmis dovanomis tarnau-
jančių brolių ir sesių. Dalyviai klausėsi 
Ingridos Ručinskienės ir Ritos Brazaitienės 
pranešimų, lankėsi praktiniuose komandos 
formavimo, giesmių tekstų vertimo, aran-
žuotės, vokalo, klavišinių instrumentų ir 
gitaros užsiėmimuose. Vakarą visi praleido 

Šlovintojų  seminaras  Vilniuje

Viename iš renginių svečiavosi teologas ir menininkas, 
organizacijos „Bridge Builders International“ įkūrėjas ir 
vadovas Charles David Kelley (JAV/Latvija)

Renginio akimirka

kartu šlovindami Viešpatį. Seminare skam-
bėjusių pranešimų ir praktinių užsiėmimų 
įrašus galite peržiūrėti svetainėje www.
evangelija.lt.
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LEBB  kalėjimų  
kapelionų  susitikimas

Gegužės 24–25 d. Lietuvos vyrų kalėjimuose tarnaujantys 
LEBB pamokslininkai ir pastoriai-kalėjimų kapelionai (Darius 
Aškinis, Gintautas Gruzdys, Alvydas Stankevičius, Osvaldas 
Nenartavičius, Gintautas Miežonis, Juozas Stankevičius, Rimas 

 Aukštaitijos  tikinčiųjų  
sąskrydis  Pagriaumėlės  
kaime

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Birželio 15–16 d. Pagriaumėlės kaime (Rokiškio r.) vyko Aukš-
taitijos regiono evangelinių bažnyčių sąskrydis. Apie šešiasdešimt 
tikinčiųjų iš skirtingų Lietuvos vietovių susirinko į vieną būrį, kad 
drauge pašlovintų Viešpatį, pasiklausytų Dievo žodžio, pasimelstų, 
pabendrautų, kartu praleistų laisvalaikį, pabūtų gamtoje. Šeštadie-
nio pavakary savo kūrybos darbus pristatė tapytojas, skulptorius 
Jonas Grunda iš Ignalinos. Utenos evangelinės bažnyčios pastorius 
Darius Venslovas liudijo apie asmenines Viešpaties artumo paieš-
kas ir dangiškojo Tėvo balso klausymąsi. Anykščių krikščionių 
evangelikų bažnyčios vyresnioji Birutė Venteraitienė Dievo vaikus 
ragino tikėjimo principus taikyti ir asmeninėje maldoje. Maldą 
dėl vienybės ir kitas bendras maldas vedė Ignalinos evangelinės 
bažnyčios pastorius, Aukštaitijos regiono vadovas Darius Aškinis. 

Šablinskas, Elvinas Minkelis, Giedrius Ažukas) susirinko maldai, 
dvasinei ir broliškai bendrystei į Jonavos krikščionių evangelikų 
bažnyčiai priklausančią sodybą, esančią gražiose Paširvinčio 
draustinio apylinkėse.

Penktadienio vakarą susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio, ku-
riuo dalinosi vyresnysis kalėjimų kapelionas, Ignalinos bažnyčios 
pastorius Darius Aškinis. Pastorius kalbėjo iš 142 psalmės, kurioje 
karalius Dovydas dalijasi savo išgyventais jausmais ir sielvartais. 
Kaip dažnai nebūname išgirsti, suprasti aplinkinių, kaip dažnai 
aplanko nusivylimai ar pamirštama parodyti dėmesį bei artimo 
meilę... Tai jaudino vyrų širdis, nes visi buvo patyrę panašių dalykų 
savo tarnystėje. Šlovinome Viešpaties vardą – apylinkės skambėjo 
nuo vyriškų balsų, giedančių gyriaus giesmes savo Dievui. 

Šeštadienio rytą po maldos kalėjimų kapelionai aplankė 
1933–1954 m. veikusį Paširvinčio vandens malūną. Šiandien – tai 
aplinkinių gyventojų mėgstama maudynių ir poilsio vieta. Širvinta 
srauni, labai akmenuota, bet viena skaidriausių Lietuvos upių.

Vėliau vyrai aptarė tarnystę kalėjimuose, dalijosi savo paste-
bėjimais ir susitarė dėl tolimesnio nuteistų vyrų lankymo grafiko. 
Tikėjimo brolių iš Alytaus, Vilniaus, Ignalinos, Vievio, Elektrėnų, 
Rokiškio, Kėdainių ir Jonavos bendrystė – tai neįkainojamos 
akimirkos.

LEBB kalėjimų tarnystės informacija

Tarnavimo pabaigoje buvo meldžiamasi už tikinčiųjų poreikius. 
Sąskrydžio dalyviai šeštadienio vakarą iki išnaktų giedojo gies-
mes Dievo garbei. Šlovinimą vedė Juozas Stankevičius iš Vievio, 
ignalinietis Jonas Grunda bei kiti broliai. 

Sekmadienį savo įžvalgomis iš palyginimo apie sėjėją dalinosi 
Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius, Pastorių tarybos pir-
mininkas Gintautas Gruzdys. Pagrindines Dievo žodžio tiesas apie 
vandens krikštą nusprendusiems pasikrikštyti ir visiems susirin-
kusiems priminė Vievio evangelinės bažnyčios vadovas Osvaldas 
Nenartavičius. Aukštaitijos sąskrydžio metu pasikrikštijo keturi 
tikintieji. Visi džiugiomis širdimis garbinome Viešpatį ir klausėmės 
Sabinos Mechovičienės bei Ingos Meškienės atliekamų giesmių. 
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Kas yra „Šeštadienio kavinė“ ir koks 
jos tikslas?

Marija: Tai renginys jaunimui, kurį ren-
giame Kauno laisvųjų krikščionių bažnyčioje. 
Salę būname papuošę taip, kad atrodytų kaip 
tikra kavinė: paruošiame užkandžių ir gėrimų 
barą, sunešame  staliukus, papuošiame salę 
lemputėmis. Susirinkę „Šeštadienio kavinėje“ 
ne tik bendraujame, žaidžiame komandinius 
ir stalo žaidimus jaukioje aplinkoje, bet svar-
biausia – kalbame apie Jėzų ir tai, kas rašoma 
Biblijoje. Renginys vyksta kartą per mėnesį. 
Iš tiesų čia laukiamas kiekvienas, norintis 
padiskutuoti, pasivaišinti skanėstais ar tiesiog 
pažaisti stalo žaidimus. Į kiekvieną „Šeštadie-
nio kavinę“ pasidalinti įvairiomis temomis apie 
tikėjimą atvyksta vis kitas kalbėtojas, po to 
vyksta diskusija – tai rimtoji ir esminė kavinės 
dalis. Šį sezoną kėlėme tokius klausimus: Ar 
tikėjimas aklas? Koks tikslas yra vertingas? Ką 
reiškia atleisti? Mylėti savo artimą? Aiškino-
mės, ką reiškia teiginys: viskas man galima, 
bet ne viskas naudinga (1 Kor 6, 12).

 jaunimui 
  „Šeštadienio  

kavinė“
Ar paprasta šiais laikais kalbėti apie vienintelę tiesą, kai pasaulis mano, 
kad tiesų yra daugybė ir kiekvienas gali pasirinkti savąją? Šiandien in-
ternete gausu įvairios informacijos, siūlančios atsakymus į įvairius klau-
simus, tačiau, deja, žmonės vis mažiau bendrauja gyvai, diskutuoja su 
kitais žmonėmis. Kita vertus, diskutuojančių jaunuolių nestinga „Šešta-
dienio kavinėje“ – renginyje, kurio vienas iš tikslų – kelti tikėjimo klausi-
mus ir diskutuoti apie tiesą. Plačiau šį renginį pristatys Dovilė, Ramunė 
ir Marija – vienos iš „Šeštadienio kavinės“ organizatorių.

Dovilė: Siekiame visus atėjusius jaunuo-
lius, daugiausiai studentus ir moksleivius, 
skatinti kelti tikėjimo klausimus, ieškoti 
tiesos. Gyvename laikotarpiu, kai, atrodo, 
akimirką panaršęs internete tuoj pat gali 
rasti atsakymus. Vis dėlto ne viskas taip 
paprasta. Yra tokių klausimų, į kuriuos at-
sakymą turi rasti pats. Susirinkę kalbame 
apie tai, kas yra Kristus, kodėl Jis yra svarbus 
ir ką Jis atliko dėl kiekvieno žmogaus, kaip 
bendrauti su Dievu asmeniniame gyveni-
me, kaip Jis veikia pasaulyje. Apie visa tai 
diskutuojame, raginame kiekvieną ieškoti 
savų atsakymų, mąstyti, nes viskas nesibai-
gia tuo, ką regime, bet turi gilesnę prasmę. 
Juk anksčiau ar vėliau kiekvienas žmogus 
susimąsto apie gyvenimo prasmę. 

Kiek laiko jau organizuojate šį ren-
ginį? 

Ramunė: Jau šešerius metus. Gegužės 
mėnesį baigėme šeštąjį sezoną. 

Ar laikui bėgant tikslas išliko toks pat?

Dovilė: Tikslas palaipsniui kito. Deja, 
buvo laikotarpis, kai kito į blogąją pusę. Prieš 
kelerius metus susivokėme, kad tapome tarsi 
„psichologų būrelis“. „Šeštadienio kavinė“ 
truputį svirduliavo, buvome lyg pamiršę, pa-
metę savo tikrąjį tikslą. Galiausiai supratome, 
kad geriau tegul ateina mažiau žmonių, bet 
nebijotume kalbėti apie Jėzų. Manau, mums 
labai svarbu prisiminti, jog Dievas jau šeštus 
metus leidžia mums organizuoti „Šeštadienio 
kavinę“, ir suprasti, kodėl ir ką Jis nori daryti. 
Dabar po truputėlį matome augimą, kurio 
visada troškome, bet svarbiausia – ne skaičius, 
o kokybė. Regime pokyčius jaunuolių gyve-
nime po pokalbių, diskusijų. Manau, mūsų, 
kaip komandos, tikslas yra sėti tikėjimo sėklą, 
o Dievas toliau atliks savo darbą. 

Kaip atrodė pirmoji „Šeštadienio 
kavinė“?

Dovilė: Pirmoji „Šeštadienio kavinė“ 
vyko kur kas mažesnėje patalpoje, susirinko 
nedaug žmonių: mes, organizatoriai, ir keli 
klasės draugai... Buvome sugalvoję padaryti 
vos ne tikrą kavinę – su padavėjais, meniu. 
Pirmoji „Šeštadienio kavinė“ buvo tiesiog 
juokingai paprasta. Iš tikrųjų tada net ne-
būčiau įsivaizdavusi, kad po kurio laiko šis 
renginukas atrodys taip, kaip dabar. Viskas 
pasikeitė į gera.

Su kokiais sunkumais susidūrėte pir-
mose „Šeštadienio kavinėse“?

Ramunė: Sunkumai prasidėjo ne pir-
mosiose „Šeštadienio kavinėse“, bet vėliau, 
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po kokių metų. Pasikeitė komanda, trūko 
pastovumo, vieną mėnesį vieni žmonės orga-
nizavo renginį, kitą mėnesį kiti. Pamenu, kaip 
vieną kartą į pasiruošimą atėjome dviese...

Dovilė: Iš tikrųjų labai svarbu turėti 
gerą komandą. Kadangi rengiantis tenka 
kovoti ir dvasines kovas, labai svarbu, kad 
kažkas būtų šalia, kad visapusiškai palai-
kytume vieni kitus, melstumės.

Ramunė: Pamenu, mes daug meldė-
mės, kad atsirastų motyvacija, komanda. 
Nepastebimai taip ir įvyko – atsirado ir 
žmonės, ir noras daryti.

O kaip dabar, praėjus jau šešeriems 
metams, sekasi dirbti komandoje?

Dovilė: Būna visko... Ir visą laiką visko 
bus. Bet svarbu turėti konkretų tikslą ir jo 
siekti. Svarbu suvokti, ką mes čia darome ir 
kodėl Dievas laimina, veda į priekį. Svarbu 
patiems neatmesti to palaiminimo. Tai nėra 
tiesiog įdomi veikla, nėra paprasta savano-
rystė. Jeigu būtų tik tiek, būtų svarbi tik jauki 
aplinka, gerai praleistas laikas ar kaskart ska-
nesnė kakava... Bet jei norime, kad žmonės 
bent kažkiek pažintų Kristų, tada tai ir turi 
būti jungiantis komandos tikslas. Labai džiu-
gina, kad į „Šeštadienio kavinės“ komandą 
įsitraukia jaunimas iš kitų bažnyčių.

Ramunė: Pastebėjau, kad dažniausiai 
visokių neaiškumų ar nesutarimų kyla, kai 
per daug susikoncentruojame į save arba į 
patį renginį, pamiršdami jo esmę ir dėl ko 
viską darome.

Ar buvo kilę minčių nebeorganizuoti 
„Šeštadienio kavinės“?

Marija: Praėjusiais metais buvo laikotar-
pis, kai išvis nebesinorėjo daryti „Šeštadienio 
kavinės“, bet „Gyvojo Dievo“ bažnyčios pas-
torius Ramūnas Kairys, į paskutinį sezono 
renginį atvažiavęs iš Panevėžio, padrąsino 
mus ir paragino nesustoti, nes juk nežinome, 
kokius išbandymus žmonės patirs savo gy-
venime, negalime pamatuoti ar paskaičiuoti, 
ką jie išsineša iš „Šeštadienio kavinės“. 

Ramunė: Kai pernai mums pradėjo 
„svirti rankos“, kilo visokių minčių, bet po 
to išgirdome, kad toks renginys pradėtas 
organizuoti Jonavoje, dar po pusės metų –  
ir Vilniuje. Taip Viešpats mus padrąsino 
nesustoti. 

Kaip jaučiatės matydami, kad „Šešta-
dienio kavinė“ organizuojama ir kituose 
miestuose?

Dovilė: Yra tokia giesmė: „Aleliuja, 
šaukiam, aleliuja!“ – ji puikiai apibūdina 
mūsų jausmus. (Juokiasi)

Marija: Labai džiaugiamės. Kaip tik 
vilniečių „Šeštadienio kavinėje“ kalbėjausi 
su keliomis merginomis – šis renginys mus 
sujungia, augina, čia mokomės vieni iš kitų, 
vis vykstame vieni pas kitus į svečius.

Dovilė: Dievas tikrai turi kažkokį planą 
„Šeštadienio kavinei“. Svarbiausia mums 
nepasididžiuoti, net nedrįsti apie tai galvoti.

Kaip atrodo pasiruošimo renginiui 
procesas?

Marija: Ateiname jau šiek kiek pasi-
ruošę namuose, kad susitikimas būtų pro-
duktyvesnis. 

Dovilė: Turime tam tikrą sistemą, visą 
informaciją – temas, kalbėtojus, reikalin-
gus padaryti darbus – susivedame į Excelio 
programą, taip viskas tapo daug paprasčiau. 

Ramunė: Per šešerius metus pasikeitė ir 
pasiruošimo procesas. Anksčiau reikėjo įdėti 
daugiau pastangų, visas idėjų generavimas 
truko daug ilgiau, dar nebuvome įsivažiavę. 
Dabar komanda didesnė, todėl ir lengviau. 
Susirenkame, pasiskirstome darbus, nuspren-
džiame, kas bus atsakingas už maistą, papuo-
šimus, kas stovės prie užkandžių baro, kas 
fotografuos. Tada suplanuojame ir žaidimą.

Kaip gimsta žaidimai? Iš kur semiatės 
idėjų?

Dovilė: Tai tikrai Dievo stebuklas – 
Jis teikia idėjų. Jis duoda ir išminties, ir 
kūrybiškumo.

Ramunė: Matome, kaip Dievas veikia per 
mus, kaip komandą. Gimsta visiškai nauji žai-
dimai, kai keli žmonės pasako savo idėjas. Idėjų 
galima pasiieškoti internete, bet, atrodo, kad 
taip net sunkiau, nei sugalvoti visiškai naują.

Marija: Būna, vienas sugalvoja vieną 
dalį, kitas atėjęs dar kažką, o trečias viską 
sulipdo į vieną bendrą žaidimą. 

Kaip išsirenkate kalbėtojus?

Dovilė: Nors Lietuva – maža šalis, bet yra 
nemažai atgimusių, gyvai tikinčių ir turinčių, 
ką pasakyti, pamokyti, galinčių pasidalinti 
savo patirtimi, žmonių. Kalbėtojus kviečia-
me iš įvairių krikščioniškų bendruomenių, 
bet dažniausiai tai būna jau kuriam nors iš 
komandos pažįstami žmonės, kažkas yra 
girdėjęs tuos žmones kalbančius konferenci-
jose ar stovyklose. Nėra taip, kad kviečiame 
mums visiškai nežinomus žmones.

Be kokių dalykų šis renginys negalėtų 
vadintis „Šeštadienio kavine“?

Ramunė: Be Jėzaus.
Dovilė: Be diskusijų, be žmonių, be 

kakavos, užkandžių, kalbėtojų... Ir be Dievo 

vedimo „Šeštadienio kavinė“ tikrai nebūtų 
„Šeštadienio kavinė“.

Ar turite ateities viziją? 

Ramunė: Taip, labai norime parodyti 
jaunimui, kad krikščionybė nėra neįdomi, 
pasenusi religija, kuria domisi tik pagyvenę 
žmonės, bet priešingai, kad krikščiony-
bė gyva, kad yra daugybė tikinčių jaunų 
žmonių, kurie gyvena pagal Dievo žodį. 
Todėl labai svarbu, kad jauni žmonės apie 
tai kalbėtų ir skelbtų savo tikėjimą Jėzumi.

Marija: Labai norisi, kad į šią veiklą 
įsitrauktų dar daugiau miestų, kad daly-
viai, atvažiavę iš kitų miestų, pradėtų rengti 
„Šeštadienio kavinę“ savo mieste. 

Dovilė: Dažnai į renginį ateina jau-
nuoliai, tiesiog internete pamatę skelbimą, 
ir nežino, ko tikėtis. Dalyviai dažnai mūsų 
klausia: „Kodėl jūs rengiate šį renginį? Daug 
darbo įdėta – ar jums už tai pinigus moka? 
Ar čia savanoriaujate?“ Iš dalies taip, mes 
savanoriaujame, nes piniginio atlygio už tai 
negauname. Ir vizija tokia, kad viskas – tiek 
kokybės, tiek Evangelijos skelbimo prasme – 
būtų daroma kaip Kristui, kad nebūtų daroma 
atmestinai. Kad žmonės žavėtųsi, matytų 
mūsų užsidegimą, jiems čia būtų gera ateiti. 
O vizija plačiąja prasme – kad ši idėja plistų 
ir po kitus miestus, nes sulaukiame jaunimo 
iš Biržų, Panevėžio, Mažeikių, Klaipėdos, 
Vilniaus, Jonavos. Labai pradžiugino žinia, 
kad viena mergina iš Vilniaus „Šeštadienio 
kavinę“ pristatė mokykloje.

Ar žinote atvejų, kai jaunuoliai, ap-
silankę „Šeštadienio kavinėje“, pradėjo 
lankyti bažnyčią?

Dovilė: Yra tokių dalyvių – veteranų, kurie 
į „Šeštadienio kavinę“ eina nuo pat pradžios 
iki dabar. Keli jaunuoliai pradėjo lankyti mūsų 
bendruomenę, bet gal kiti eina į kitas bendruo-
menes. Mes turbūt esame sėjėjai... (juokiasi)

Ir pabaigai... kaip pareklamuotumėte 
„Šeštadienio kavinę“ tam, kuris dar nie-
kada joje nebuvo?

Ramunė: „Šeštadienio kavinėje“ – svar-
bi kiekvieno nuomonė ir nėra jokių kvailų 
klausimų. Ateik ir įsitikinsi savo akimis!

Akivaizdu: jaunuolių, keliančių klau-
simus ir ieškančių atsakymų – netrūksta. 
Nors beveik viską galime rasti internete, 
gyvo bendravimo nepakeis niekas. Ir kas 
gi geriau papasakos apie Jėzų, kuris yra 
vienintelė Tiesa, Kelias ir Gyvenimas, jei 
ne tie, kurie Juo seka ir gyvena Jo žodžiu?

Kalbino Martyna Vedeckytė
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Galutinis tikslas
Ar jūsų šeimos santykiuose pasireiškia 

Dvasios vaisius ramybė? Izaijo knygos 9 
skyriaus 7 eilutėje skaitome: Jo viešpatavimas 
plėsis ir taikai nebus galo. Taika – tai Dievo 
karalystės vaisius. Bet kaip įtvirtinti Dangaus 
karalystę jūsų namuose? Norėdami atsakyti 
į šį klausimą, turime išnagrinėti „galutinį 
rezultatą“. Kokia didžiausia problema jums, 
kaip tėvui ar mamai, kyla bendraujant su 
savo vaikais? Ar tai, kas įkvepia jus, kaip 
tėvus, sutampa su Dangiškojo Tėvo požiūriu 
į savo vaikus? Taigi suprasti galutinį rezul-
tatą tikrai yra nepaprastai svarbi užduotis.

Drįsčiau teigti, kad daugelio tėvų tiks-
las yra išmokyti vaikus paklusti. Nuo tos 
akimirkos, kai naujagimis ateina į mūsų 
gyvenimą, mes stengiamės nukreipti vaikų 
valią ir norus. Mokome juos atskirti gėrį 
nuo blogio ir raginame rinktis tai, kas gera. 
Visomis jėgomis stengiamės užtikrinti, kad 
vaikai būtų geri, o paprasčiausias būdas 
pasiekti šį tikslą yra mokyti juos daryti tai, 
ką sakome.

Vis dėlto tikslas išmokyti vaikus paklusti 
ir laikytis taisyklių yra menkavertis. Iš tiesų 
jis gali pakenkti tiek jūsų vaikų asmeninės 
atsakomybės vystymuisi, tiek trukdyti su-
vokti Dievą, kaip Tėvą. Nors paklusnumas 
yra reikšminga mūsų santykių su vaikais 
dalis, ji nėra svarbiausia. Jeigu pirmiausia  
nesugebėsime rūpintis svarbiausiais da-
lykais, mūsų tėvystės „statinys“ neatitiks 
mūsų lūkesčių.

Kai fariziejai paklausė Jėzaus, koks yra 
svarbiausias įsakymas, šis savo atsakymu 
juos nustebino. Nors jie spendė Jėzui spąs-
tus, tačiau nesugebėjo įvaryti Jo į kampą, o 
Jėzus atvėrė jiems apreiškimą – Jis atsakė iš 
esmės: „Mylėk Dievą, savo artimą ir save 
patį“ (pgl. Lk 10, 27). Didžiausias įsakymas 
yra mylėti. Fariziejai tikėjosi, kad Jėzus 
pasakys: „Laikykitės šio ar kito įsakymo“, 
nes žydų kultūra buvo persmelkta reika-
lavimų paklusti ir laikytis taisyklių. Tačiau 
Jėzus kalbėjo apie taisykles pranokstančius 
santykius. Meilė ir tarpusavio santykiai yra 
svarbiausi Dievo karalystės elementai. Ne 
mažiau svarbūs jie turi būti ir mums, jeigu 
savo namuose norime įtvirtinti Karalystės 
kultūrą.

DANNY SILK

Svarbiausia – širdis
Yra milžiniškas skirtumas tarp kultūros, 

kurios esmę sudaro paklusnumas ir taisyk- 
lių laikymasis, nuo tarpusavio santykiais 
grindžiamos kultūros. Skirtumas ypatin-
gai išryškėja tada, kai žmonės suklumpa. 
Įsivaizduokite tokią situaciją: šeštaklasis 
rodo jums pažymių knygelę, kurioje yra 
prastas pažymys. Kaip jūs į tai reaguosite (ar 
reagavote)? Dauguma tėvų tuoj pat sutelkia 
dėmesį į tai, kodėl vaikas nesilaiko mokyklos 
reikalavimų ir (arba) neatitinka jų lūkesčių. 
Jie stengiasi, kad vaikas vėl pradėtų gerai 
mokytis, išsakydami savo nusivylimą (o 
dažnai ir pyktį) ir nurodydami, kaip elgtis 
geriau.

Iš esmės toks požiūris nėra blogas. Ta-
čiau tai tik įtvirtina problemą, jeigu tėvai šį 
metodą naudoja siekdami menkesnio tikslo, 
nes tai neišsprendžia širdies problemų, ku-
rios pirmiausia ir lemia klaidas, ir nepadeda 
tėvams suprasti savo pačių širdies. Tol, kol 
jūsų vaikai neišmoks tvarkytis su tuo, kas 
vyksta jų viduje, jie nemokės tvarkytis su 
laisve.

Norėčiau pasakyti, kad didžiausias Dan-
gaus prioritetas yra jūsų laisvė, nes tik laisvi 
asmenys gali užmegzti meilės santykius. 
Dangiškoji santykių kultūra labai skiriasi 
nuo daugelio dalykų, kuriuos matome že-
mėje, nes Dievas, mūsų Tėvas, kur kas labiau 
trokšta mūsų meilės nei taisyklių laikymosi. 
Štai kodėl Jis pirmiausia bando paruošti mus 
gyventi visiškai laisvą gyvenimą neribotų 
galimybių aplinkoje, o ne mokyti išvengti 
nuodėmės. Norėčiau parodyti jums, kaip 
mylėti savo vaikus nepaleidžiant iš akių 
šio tikslo.

[...]

Nuostabiausias tikslas
Šis klaidingas įsitikinimas, kad jūs ne 

tik galite, bet ir privalote kontroliuoti savo 
vaikus, skatina pabrėžti paklusnumo ir 
taisyklių laikymosi šeimoje svarbą. Visgi 
problema ta, kad jis ne tik lemia tarpusavio 
nepagarbą, bet ir apakina jus – jūs nebema-
tote, kas vyksta vaiko širdyje, ypač jeigu šis 
yra klusnus. Paklusnumą lengva klaidingai 
palaikyti gerais tarpusavio santykiais. Jūs 
manote, kad viskas gerai tol, kol vaikas daro 
tai, ką sakote, tačiau grėsmė jūsų ryšiui kyla 

tuoj pat, kai tik vaikas pamėgina nepaklusti. 
Visgi vaikai visiškai paklusti galėtų tik tapę 
jumis. Jeigu tarp jūsų nėra tikro širdžių ryšio 
ir jeigu nesuprantate, kaip jūsų elgesys iš 
tiesų veikia kitą asmenį, gali būti, kad vaikas 
jūsų akivaizdoje laikysis jūsų reikalavimų, 
tačiau vos tik nusigręšite, jis nebesivadovaus 
esminėmis jūsų vertybėmis. Jeigu vaikas 
siekia tik išvengti bausmės, jis nesistengs 
saugoti jūsų širdies, ir jus laikys budeliu, 
kuriam geriau nesirodyti akyse.

Panašų elgesį galime pastebėti važiuo-
dami greitkeliu. Kas vyksta, kai į kelią įsuka 
policijos patrulis – ar vairuotojai spaudžia 
akseleratorių? Greičiausiai ne. Daugelis 
vairuotojų galvoja: „Vargeli... ten polici-
ninkas. Verčiau kiek pristabdysiu, tegul jis 
važiuoja pirmas. Geriau vilksiuosi už jo. 
Vargeli... Nesitikėjau šiandien sutikti poli-
cininko. Šliaušiu iš paskos šimtą metų! Ko 
jis čia tikisi? Kelių budelis!“ Jeigu įstatymas 
reikalauja paklusti, turi būti ir bausmių 
vykdytojas, kuris priverstų laikytis reika-
lavimų. Tačiau jeigu tarp dviejų žmonių 
egzistuoja širdies ryšys, aš elgsiuosi taip, 
kad apsaugočiau mūsų santykius, kad ir 
kaip sunku man tai būtų. Galima sakyti, kad 
aš gyvenu tavo akivaizdoje, ir jeigu mano 
širdis glaudžiasi prie tavo širdies, tai, kuo 
tu praturtinai mano gyvenimą, nukreipia 
mane net tada, kai tavęs nematau.

Tuo metu, kai atrodė, kad žemiškoji 
Jėzaus tarnystė niekada nesibaigs, Jis kal-
bėjo savo mokiniams, jog turės išeiti, tačiau 
nepaliks jų vienų (Jn 16, 7). Jis nepasakė: 
„Noriu būti tikras, kad jūs neiškrypsite 
iš kelio, todėl siųsiu jums Budelį. Stebė-
kite, kur einate!“ Jis taip pat nepasakė: 
„Aš jau išeinu, bet noriu būti tikras, kad 
nesukelsite chaoso, todėl palieku jums 
Kontrolierių.“ Ne, Jis nusprendė siųsti 
mums Padėjėją, Guodėją, Visada esantį 
šalia, Tą, kuris įtikina, Patarėją ir Tą, kuris 
primena. Taigi dangiškąją valdymo sistemą 

Dievas pavedė mums 
pažinti unikalias vaikų 
savybes, susijusias su Jo 
pašaukimu jų gyvenimui, 
ir padėti jiems tikslingai 
jas ugdyti. 

„

“
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ir pasenęs jis nenukryps nuo jo (Pat 22, 6). 
Akivaizdu, kad tėvų pareiga yra mokyti savo 
vaikus. Tačiau kitaip, negu mano daugelis 
žmonių, šioje eilutėje nesakoma: „Parodyk 
vaikui kelią, kuriuo norėtum, kad jis eitų“ 
arba „Parodyk vaikui kelią, kuriuo, manai, 
jis turėtų eiti“, arba „Parodyk vaikui kelią, 
vedantį į sėkmę“. Visgi yra kelias, kuriuo 
jūsų vaikas turėtų eiti. Ar žinote, koks jis? 
Ar praleidote daug laiko tiesdami, lygindami 
ir tiesindami šį kelią? Kelias, kuriuo jūsų 
vaikas turėtų eiti, – tai laisvės kelias tapti 
tuo, kuo jis sukurtas tapti.

Pagalvokite apie rožių krūmą prižiūrintį 
sodininką. Jis žino, kad vienas šakeles reikia 
nugenėti, o kitas pririšti prie karčių. Tačiau 
tik tas sodininkas, kuris supranta, kada ir 
kaip rožės geriausiai auga, žinos, kokias 
būtent šakeles nupjauti, o kokias pririšti. 
Dievas sukūrė kiekvieną vaiką ir numatė 
jam pašaukimą. Visi esame sutverti pagal 
Dievo atvaizdą, kad bendrautume su Juo. 
Visi esame pašaukti bendradarbiauti su Juo, 
kad matytume, kaip mus supantis pasaulis 
tampa Dievo karalyste. Visi esame sukurti 
tam, kad pažintume Jo meilę, malonę ir 
gerumą. Tada, kai siekiame įgyvendinti 
savo pašaukimą bendrauti su Juo, Jis atveria 

Šeima          13

atspindi Padėjėjas, Patarėjas ir Tas, kuris 
primena, o ne pėstininkas su šarvuočiu. 
Palikdamas mums Guodėją Jėzus kalbėjo: 
„Ketinu siųsti jums Tą, kuris padės gyventi 
ir džiaugtis laisve bei gyvenimo pilnatve 
Tėvo karalystėje.“

Kaip Guodėjas veda mus į laisvę? Jo 
santykius su mumis aprašė Dovydas: Pamo-
kysiu tave ir parodysiu kelią, kuriuo turi eiti; 
tave mano akys lydės (Ps 32, 8). Kokią galią 
asmens elgesiui turi į jį nukreiptos akys? 
Esame girdėję apie „blogą akį“, tačiau Vieš-
pats kalbėjo ne apie tai. Jis nesakė: „Žiūrėk, 
kur eini, žmogau. Kitaip gali blogai baigtis.“ 
Ne, Jis sako: „Pažvelk man į akis. Ką matai? 
Tu matai mano širdį. Tu matai, kaip tavo 
elgesys mane veikia, nes tai atsispindi mano 
veide. Mano akys nukreips tave, nes jose 
galėsi išvysti mano širdį ir tai, kaip ją veikia 
tavo elgesys. Tu brangini mūsų santykius, 
taigi žinau, kad priimdamas sprendimus 
stengsiesi nesužeisti mano širdies.“ Jeigu 
Viešpaties akys lydi mus, galime laisvai 
rinktis, kaip mąstyti ir elgtis, remdamiesi 
tuo, ką Dievas mums atveria. Jis mus veda, 
o mes sekame. Arba nesekame.

[...]

Ruoškimės gyventi laisvėje
Dievo akys mus lydi, ir Jis trokšta, kad 

turėdami neaprėpiamą laisvę gebėtume 
tinkamai elgtis. Mums reikia išmokti gyventi 
bendraujant su beribiu Dievu, kuris neno-
ri mūsų kontroliuoti. Turėdami daugybę 
pasirinkimo galimybių, turime sugebėti 
pasirinkti tai, kas stiprina meilės santy-
kius. Ar rinksimės meilę, laisvę, ramybę, 
pagarbą ir tiesą, jeigu galime pasirinkti 
savanaudiškumą, skausmą, chaosą ar melą? 
Ar mokome savo vaikus nusistatyti ribas 
neribotų galimybių pasaulyje, ar patariame 
ieškoti išorinių riboženklių?

Prisiminkime vieną iš labiausiai žino-
mų su auklėjimu susijusių Biblijos eilučių: 
Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai 

Nukelta į 14 p.

Meilė ir tarpusavio 
santykiai yra svarbiausi 
Dievo karalystės 
elementai. 

„

“
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unikalią vietą, kurią kiekvienas turime Kris-
taus kūne. Kiekvienam iš mūsų Jis skyrė dalį 
milžiniškoje istorijos knygoje. Mūsų, kaip 
tėvų, tikslas, yra padėti vaikams užmegzti 
santykius su Dievu, visomis jėgomis sten-
giantis patiems palaikyti tokius santykius. 
Kitaip tariant, Dievas pavedė mums pažinti 
unikalias vaikų savybes, susijusias su Jo 
pašaukimu jų gyvenimui, ir padėti jiems 
tikslingai jas ugdyti. Turime padėti jiems 
tai padaryti. Mūsų pareiga – padėti vaikams 
atrasti savo gyvenimo kelią ir pažinti šį kelią 
taip, kad jie, bendradarbiaudami su Šventąja 
Dvasia, nenukryptų nuo jo per visas savo 
gyvenimo dienas. [...] Mokykime vaikus, 
kad, norėdami atrasti savo gyvenimo kelią, 
jie turėtų žvelgti į savo vidų ir klausytis 
Šventosios Dvasios balso.

Norėdami tai padaryti, turime visomis 
jėgomis stengtis padėti vaikams suprasti 
savo širdį. Jeigu drausminame juos ir ragina-
me gerai elgtis, užuot pirmiausia nagrinėję 
motyvus ir mąstymą, kurie lemia atitinkamą 
elgesį, mokome juos būti vadovaujamais iš 
išorės ir neleidžiame patiems atrasti galios 
šaltinio, padėsiančio išlaikyti santykius, 
ir patiems nukreipti savo gyvenimą pagal 
Dievo valią.

Norėčiau paminėti Bilo Džonsono 
išsakytą mintį – jis augino vaikus suprasda-
mas: „Jeigu pavyks pakeisti vaiko požiūrį, 
vėliau kur kas mažiau teks stengtis pakeisti 
jo elgesį.“ Tai – nepaprastai taikli mintis, 
nes į pirmą vietą iškeliama vaiko širdis ir 
tėvų bei vaiko santykiai. Jeigu stengiamės 
parodyti vaikams kelią, kuriuo jie turi eiti, 
svarbu liautis taisyti ar stengtis pašalinti 
probleminį elgesį. Elgesio problemos at-
skleidžia mums, kad egzistuoja gilesnė –  
širdies problema.

Ko turėtume imtis, kad suprastume kito 
žmogaus širdį? Tam reikia laiko, dėmesio 
ir išminties. Turime dėti pastangas, kad su-
prastume, kas yra mūsų vaikai. Nepakanka 
tiesiog būti su jais. Nepakanka tiesiog būti 
su vaikais viename automobilyje, vežant 
juos į mokyklą. Mums reikia plano – turime 
domėtis, kas slypi vaikų širdyje ir kaip šie 
dalykai veikia jų gyvenimą. Turime išstu-
dijuoti kelią, kuriuo vaikai turės eiti, kad 

Svarbiausia – širdis
vėliau taptume išmintingais mokytojais, o 
ne prižiūrėtojais ar policininkais. Esame jų 
širdžių ganytojai, tad turime suprasti, kad 
svarbiausias dalykas visada yra santykiai, 
o ne elgesys.

Leiskime vaikams klysti
Trumpai tariant, vaikų laisvės varžy-

mas, norint išmokyti juos paklusti išorinei 
kontrolei, smulkmeniškumas, ribojimai ir 
bausmių baimė nepadės sukurti veiksmin-
gos ilgalaikės strategijos. Priešingai, turime 
mokyti vaikus, kas yra laisvė, kaip ji atrodo 
ir kaip ja džiaugtis. Tai – Dangaus modelis. 

Taip elgiasi mūsų Dangiškasis Tėvas. Ge-
riausias būdas išmokyti vaikus tvarkytis 
su daugybe atsiversiančių galimybių, kaip 
dera Karalių Karaliaus vaikams, – investuo-
ti į širdžių ryšį, kuris išstumia nepagarbą 
ir skatina pagarbumą. Pagarbaus elgesio 
praktikavimas iš esmės pakeis visą šeimos 
gyvenimą, nes pagarba stiprina tarpusavio 
santykius ir šiuos santykius palaikančius 
asmenis. 

Vienas iš svarbiausių būdų pagarbiai 
elgtis vieniems su kitais – dalytis jėga ir 
kontrole. Jeigu suteiksime vaikams progų 
naudoti galią jau tada, kai jie maži, suaugę 
jie taps stipriais ir išorės jėgų nebijančiais 
žmonėmis. Jie išmoks savarankiškai mąstyti 
ir spręsti problemas. Jie išmoks pasikliauti 
juose slypinčia galia – Šventosios Dvasios 
jėga, – kuri ves juos per gyvenimą ir nu-
ves į tikslą. Jie sugebės priimti išmintingus 
sprendimus.

Jeigu neleisime vaikams patirti, ką reiškia 
patiems mąstyti, patiems spręsti ir patiems 
patirti savo sprendimų pasekmes, mes išug-
dysime arba paklusnius vaikus, kurie pradėję 
gyventi savarankiškai jausis tarsi išmesti 
į beribės jūros platybes, arba maištingus 
vaikus, kurie stengsis išplėšti savo laisvę iš 
mūsų rankų, kai tik supras, kad juos varžome. 
Daugelis paauglių tėvų, žvelgdami į savo 
vaikų elgesį, nusprendžia: „Na, jie paaugliai, 
jiems tiesiog reikia laisvės.“ Bėda ta, kad tėvai 
turėtų žinoti, jog laisvės vaikams reikia nuo 
pat gimimo, nes jie yra žmonės.

Su laisve supažindinkime jau mažus 
vaikus, o vėliau leiskime ją saugiai prakti-
kuoti namuose. Jeigu namuose sukursime 
vietą, kur vaikai gali klupti, stotis ir taip 
geriau pažinti gyvenimą, jie galiausiai sa-
kys: „Namai yra pati saugiausia vieta. Jūs 
padedate man susitvarkyti su klaidomis. Aš 
galiu būti savimi, o jūs galite pažinti, koks 
aš esu. Aš galiu mokytis gyventi, tačiau 
ištikus sunkumams galiu atbėgti pas jus, 
nes jūs visuomet šalia ir pasirengę padėti. 
Noriu ateiti į jūsų glėbį, jeigu nusidėjau, nes 
tai – saugiausia vieta šioje žemėje. Niekas 
neparodė man tiek daug meilės kaip jūs.“

O, kad savo vaikams galėtume pasakyti 
tą patį, ką Jėzus sakė mums Evangelijos pagal 
Joną 14 skyriaus 9 eilutėje:  Kas matė mane, 
matė Tėvą! Jis – tai neapsakomai didelė mei-
lė, laisvė ir saugumas. Nėra nieko, kas mus 
atskirtų nuo Jo meilės. Tačiau kad tai pada-
rytume, visa širdimi turime stengtis išlaikyti 
į vaikus tokį požiūrį, kuris perduotų šią žinią: 
„Jokiam dalykui neleisiu tapti svarbesniu 
už mūsų tarpusavio ryšį. Tavo namų darbai 
man niekada nebus svarbesni už mūsų san-
tykius. Tavo paklusnumas, tavo pagarbumas 
ar tai, kaip tau sekasi įveikti buities darbus, 
nenustelbs mūsų ryšio. Nėra nieko, kas ati-
trauktų mane nuo tavęs. Stengsiuosi, kad ir 
tu suprastum, jog šis pažadas yra tiesa – taip 
aš padėsiu išvyti nerimą iš tavo gyvenimo.“

[...] Taigi norėdami apsaugoti ryšius 
su kitais žmonėmis, turime siekti suvaldyti 
nerimą. Sąmoninga meilė reiškia, kad mo-
komės leisti tobulai meilei išstumti baimę, 
atverti tai, kas mumyse geriausia, ir tapti 
svarbiausiu dalyku mūsų namuose, kad į 
juos ateitų Dangus.

Bus daugiau

Ištrauka iš Danny Silk knygos „Ugdanti 
meilė vaikams“, 2018, Leidykla „Upė“, Vilnius

Geriausias būdas išmokyti 
vaikus tvarkytis su 
daugybe atsiversiančių 
galimybių kaip dera 
Karalių Karaliaus vaikams, –  
investuoti į širdžių ryšį, 
kuris išstumia nepagarbą 
ir skatina pagarbumą. 

„

“
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Kiekvienas turime vienokį ar kitokį tėvą. 
Vieni mylime ir branginame savo tėvus, kiti 
turime jiems priekaištų, o kai kurie esame 
taip sužeisti savo tėvų, jog kiekvienas pri-
minimas apie tėvą sukelia skausmą. Tėvas –  
paslaptingas žodis.

Nėra tėvo be vaikų. Tėvas – tai simbolis, 
kalbantis apie didesnę tikrovę, apie Dievą 
Tėvą. Visuomenė, kurioje paniekinamas 
Dievas Tėvas, paniekinama ir tėvystė. Že-
miški tėvai gali padėti suprasti ir pažinti 
Dangiškąjį Tėvą arba trukdyti Jį pažinti.

Kiekvienas žmogus kažkaip įsivaiz-
duoja, koks turėtų būti tėvas. Manau, visi 
sutarsime, jog tėvas turėtų mylėti savo vaikus 
ir rūpintis, kad jie teisingai suprastų juos 
supantį pasaulį, išmoktų pažinti ir vertinti 
vertingiausius dalykus, ir tai, kas vertin-
giausia, labiausiai saugotų. Tėvas turėtų būti 
sukaupęs išminties, nuovokos, patirties ir 
perduoti ją savo vaikams. Jis turėtų mylėti 
žmoną – vaikų motiną. O svarbiausia, turėtų 
pažinti ir mylėti Dievą, savo Kūrėją bei Tėvą, 
ir kasdieniu gyvenimu tą meilę įskiepyti 
vaikams. Tai milžiniškas uždavinys, ir savo 

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Tėvai

jėgomis nė vienas nepajėgia jo įvykdyti. 
Nuo pat Adomo laikų žmonės nėra geri 
tėvai. Net patys geriausi padaro lemtingų 
klaidų, kurios sužaloja jų vaikus. 

Vienas senovės išminčius vaikus pa-
lygino su strėlėmis strėlinėje: kaip iš lanko 
iššautos strėlės pasiekia taikinį, esantį toli 
nuo šaunančiojo, taip vaikai pasiekia ateitį, 
nepasiekiamą jų tėvams. Tačiau daugeliu 
atveju tėvai nukreipia savo vaikus netinkama 
linkme – lyg šaudytų nesitaikę. Nepripažintos 
savos klaidos tampa vaikų gyvenimo krypti-
mis. Slapti tėvų troškimai atsiveria vaikuose.

Net baisu pagalvoti, kokia atsakomybė 
prispaudžia tėvų pečius. Nieko stebinančio, 

NERIJUS DRŪLIA 

  

Dievo meilė – gili ir bekraštė, 
Kito kranto juk jos nematai. 
Jėzaus rankų palaima lyg skraistė
Tave guos ir globos amžinai. 

Vis skambės maldos žodžiai į tylą,
Lūpos švelniai ištars: „Aš tikiu.“ 
Tegul giesmės į dangų pakyla
Iš palaimintų mūsų širdžių. 

kad didelė dalis vyrų bando nuo jos pabėgti. 
Iš kur tokios nepakeliamos naštos? Ar gali-
me ką nors padaryti, kad jos palengvėtų ir 
nereikėtų nuo jų bėgti?

Gal pasirodys keista, tačiau bet kuriam 
tėvui gali padėti Dievo Sūnus Jėzus Kristus. 
Jėzaus žodžiai, pasakyti kiekvienam gyveni-
mo naštų prislėgtam žmogui, skirti ir tėvams.

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir 
esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant 
savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes 
Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite 
savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus 
ir mano našta lengva (Evangelijos pagal Matą 
11 skyriaus 28–30 eilutės).

Sakau, džiaukitės Dievą pažinę 
Ir supratę Jo duotas tiesas.
Pažadėjo Jis mums amžinybę, 
Kad atleis padarytas klaidas. 

Dievo meilė – plati kaip žvaigždynai, 
Kito kranto, žmogau, nematai. 
Ji supranta tave ir kur klydai,
Jėzaus meilė – geriausi vaistai. 
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Senajame Testamente Dievas retai buvo minimas kaip tėvas, 
nors yra keletas užuominų apie Dievą kaip Izraelio tėvą (žr. Įst 
32, 6; Iz 63, 16). [...] Tačiau tėvą atskleidžia sūnus, ir tik amžinasis 
Sūnus galėjo atskleisti, kad Dievas yra Tėvas per visą amžinybę. [...]

Pagrindinis ir pilnutinis Dievo atsiskleidimas yra Sūnaus at-
siuntimas. Tai ne tik Jo liudijimas apie Tėvą; Jis yra žinia apie Tėvą, 
kuris „prabilo į mus per Sūnų“. Jėzus yra pati Tėvo atskleista širdis. 
Kaip Jėzus sako Evangelijoje pagal Joną: Jeigu pažinote mane, tai 
pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar Jį pažįstate ir esate matę (Jn 14, 
7). Jėzus atėjo sunaikinti nuodėmės galios, kad mes pažintume 
Tėvą. Pažinti Jėzų reiškia pažinti Tėvą; priimti Jėzų reiškia priimti 
Tėvo meilę mums. [...]

Jėzus atskleidė mums Tėvą per kiekvieną žodį ir poelgį. Jis darė 
tik tai, ką matė darant Tėvą: Tėvas ir Jėzus veikė kaip vienas. Todėl 
visa, ką matome darant Jėzų, yra tobula Tėvo valia ir veiksmas: 
Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali 
daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jisai daro, 
lygiai daro ir Sūnus“ (Jn 5, 19).

Raupsuotųjų gydymas, mirusiųjų prikėlimas, regėjimo grąži-
nimas akliesiems, demonų apsėstųjų išlaisvinimas – visa tai Tėvo 

Tėvas,  atskleistas  
per  Sūnų

veiksmai. Kai Jėzus kalbėjo su žmonėmis gailestingumo, atjautos ir 
tiesos persmelktais žodžiais, kurie vertė jų širdis plakti stipriau, Jis 
ruošė juos susitikimui su Tėvu, net jeigu jie to nesuprato. Prisimin-
kime tą Evangelijos ištrauką, kai Jėzus iš pagrindų pakeitė moters, 
įklimpusios svetimavimo liūne, gyvenimą. Anot Billo Johnsono, 
tai – „Tėvo ir dukros akimirka“. Jėzus ją apgynė, nepasmerkė jos ir 
sklidina meilės širdimi liepė jai daugiau nenusidėti. Jėzus tobulai 

perdavė jai Tėvo meilę; kas gi dar, jei ne Sūnus, galėjo taip gerai 
Jam atstovauti? Jėzus sakė: Žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, 
kuris yra mane siuntęs (Jn 14, 24). Kai girdime Jo žodžius, girdime 
Tėvo žodžius. Geroji Naujiena, kurią Jis perdavė žodžiais ir darbais, 
buvo aiški: DIEVAS YRA GERASIS TĖVAS!

Kiekviena malda, į kurią jums atsiliepė Jėzus, buvo kartu ir Tėvo 
dovana. Kiekviename jūsų susitikime su Jėzumi buvo ir Tėvas. Jie 
yra viena visuma su Šventąja Dvasia. Jėzus atliko svarbų vaidmenį 
išgelbėdamas mus, kai parodė Tėvo širdį, mirdamas ant kryžiaus. 
Per savo mirtį ir prisikėlimą Jėzus atpirko mus iš nuodėmių ver-
gijos, sunaikino mirtį ir visapusiškai atskleidė mums Tėvo širdį.

Ištrauka iš Neal Lozano, Matthew Lozano knygos „Tėvo širdis“

Kai girdime Jėzaus žodžius, girdime Tėvo 
žodžius. Geroji Naujiena, kurią Jis perdavė 
žodžiais ir darbais, buvo aiški: Dievas yra 
gerasis Tėvas!

„

“
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Tėvų meilė tik iš dalies tegali atspindėti beribę Viešpaties meilę. 
Mane skaudino mano tėvų meilė man, lygiai kaip ir jūsų tėvų meilė 
skaudino jus, ir tai galima pasakyti apie kiekvieną kitą žmogišką 
būtybę. Dauguma tėvų yra geriausi ir nuostabiausi, tačiau, turint 
galvoje tai, ką jiems patiems yra tekę patirti, tėvai savyje tarsi ne-
šioja skausmo žymę. Kad ir kaip jie trokštų suteikti savo vaikams 
visa, kas geriausia, jie ne visada sugeba tai įgyvendinti, nes ir patys 
kadaise buvo skaudinami. Nors tėvai ir labiausiai trokštų, tačiau 
jų meilė gali ne viską.

Iš dalies dėl minėtos priežasties visi mes svajojame palikti 
tėvų namus ir eiti į platųjį pasaulį meilės ieškoti, taigi paprastai 
įsitraukiame į daugelį mūsų aplinkoje nerimstančios kultūrinės 
veiklos sūkurių. Mūsų gyvenimas nueis vėjais, jei sąmoningai ar 
nesąmoningai galynėsimės su klausimais: „Kokios jūs esate nuo-
monės apie mane? Štai koks aš! Štai ką aš galiu! Štai ką aš turiu! 
Argi aš ne šaunuolis? Argi aš ne puikus? Ar esu jums priimtinas? 
Argi aš ne geras? Ar aš jums patinku? Ar jūs mane mylite?“ Mes 
be pertrūkio triūsiame, siekdami kuo geriau pasirodyti prieš kitus, 
klaidingai įsitikinę, jog mūsų tapatybė priklauso vien tik nuo kitų 
žmonių požiūrio į mus, nuo to, ką jie mano apie mūsų veiklą ar 
apie mūsų materialinę gerovę. Trokštame, kad kiti būtinai atkreiptų 
dėmesį į tai, jog esame tokie nepaprasti, verti dėmesio, nuostabūs. 
Mums būtinai reikia, kad aplinkiniai patvirtintų, jog išlaikėme visus 

Aš  esu  
mylimas

išmėginimus ir kažkuriam iš jų tapome vieninteliu išrinktuoju. 
Pasaulis, kuriame gyvename, palaiko štai šias nuostatas: „Kiek 
pinigų jis uždirba? Ar ji labai turtinga? Kokios jo pažintys? Ar ji 
įžymi? Kuo jis galėtų būti man naudingas? Kas apie ją rašoma? 
Kam ji galėtų prikirpti uodegą?“ Bet jeigu man einasi nekaip, jei 
trūksta pinigų ir sėkmės, arba jeigu negaliu pasigirti gera reputacija, 
tuomet aš visiškai prarandu žmogiškąją savo vertę.

Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra kupinas šių kultūrinių 
iliuzijų, ir tai iš esmės lemia mūsų savijautą. […]

Jėzaus gyvenimas lyg kometa perskrodė šį tamsų iliuzijų 
pasaulį, tapusį mūsų pasmerkimu. Sugrįžti į Tėvo namus – tai at-
sisakyti pasaulio vilionių, nebeeikvoti tuščiai laiko ir nebesistengti 
žūtbūtinai pateisinti kitų lūkesčių. Mūsų negalima tapatinti su 
tuo, ką mes atliekame. Mūsų neįmanoma sutapatinti su tuo, kokiu 
turtu mes disponuojame. Mūsų esmės neįmanoma išsemti kitų 
žmonių nuomone apie mus. Keliauti namo reiškia žengti tiesos 
keliu. Esu mylinčio Kūrėjo mylimasis sūnus. Mūsų egzistencija 
daugiau nebepriklauso nuo šio pasaulio užgaidų. […]

Net tuomet, kai sielvartas ima viršų ir aš pajuntu depresiją, 
neįmanoma paneigti stulbinančios tiesos apie tai, kas aš esu. AŠ 
ESU MYLIMAS. Mane veda bei globoja Viešpats, kuris dovanojo 
man gyvenimą. Jis pamilo mane pirmiau, nei buvau pasaulio 
sužeistas. Nors ir kenčiantis, visuomet galiu pasukti atgalios, 
kad iš naujo susigrąžinčiau pirmykštį savo pašaukimą. Mano 
išpažįstama tiesa apie tai, kas iš tikrųjų aš esu, niekada nekinta, 
ja buvau apdovanotas dar prieš savo užgimimą. ESU MYLIMAS 
paties mylinčio Kūrėjo vaikas.

[...] Esu įsitikinęs, kad Gyvenimo Kūrėjas myli mus visus 
tarsi sūnus ir dukteris, nuolatos klystančius ir vėl sugrįžtančius 
į Jo glėbį. Esame mylimieji Kūrėjo vaikai. Mus patikimai saugo 
amžinoji begalinė Jo meilė. 

Ištrauka iš Henri J. M. Nouwen knygos „Laukiantys tėvo namai“
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Mano vaike,

Galbūt tu manęs nepažįsti, bet Aš žinau apie tave viską (Psalmė 139, 1). 
Aš žinau, kada tu keliesi ir kada atsisėdi (Psalmė 139, 2). 
Matau visus tavo kelius (Psalmė 139, 3). 
Kiekvienas tavo plaukas yra suskaičiuotas (Mato 10, 29–31). 
Tu esi sukurtas pagal mano atvaizdą (Pradžios 1, 27). 
Pažinau tave dar prieš tau gimstant (Jeremijo 1, 4–5). 
Sutvėriau tave motinos įsčiose (Psalmė 139, 13). 
Tie, kurie manęs nepažino, iškreipė mano paveikslą (Jono 8, 41–44). 
Aš nesu tolimas ir piktas, bet tobulai tave myliu (1 Jono 4, 16). 
Didžiausias mano troškimas yra išlieti savo meilę tau (1 Jono 3, 1). 
Aš siūlau tau daug daugiau, nei tavo žemiškasis tėvas būtų galėjęs pasiūlyti 
(Mato 7, 11). 
Nes esu tavo tobulas tėvas (Mato 5, 48). 
Kiekviena gera dovana, kurią tu gauni, ateina iš mano rankų (Jokūbo 1, 17). 
Nes esu tavo aprūpintojas ir man svarbus kiekvienas tavo poreikis  
(Mato 6, 31–33). 
Mano sumanymai tavo ateičiai visada pilni vilties (Jeremijo 29, 11). 
Ir Aš niekada nenustosiu daryti tau gera (Jeremijo 32, 40). 
Noriu parodyti tau didelių ir nesuvokiamų dalykų (Jeremijo 33, 3). 

Galiu padaryti dėl tavęs nepalyginamai  
daugiau, nei tu įsivaizduoji (Efeziečiams 3, 20). 
Nes geriausiai galiu tave padrąsinti  
(2 Tesalonikiečiams 2, 16–17). 
Taip pat esu Tėvas, guodžiantis tave  
kiekviename sielvarte (2 Korintiečiams 1, 3–4). 
Kai tavo širdis sudužusi, Aš arti tavęs (Psalmė 34, 18). 
Vieną dieną nušluostysiu kiekvieną ašarą nuo tavo akių (Apreiškimo 21, 3–4). 
Aš esu tavo tėvas ir myliu tave taip, kaip ir savo sūnų Jėzų (Jono 17, 23). 
Jėzus atskleidė mano meilę tau (Jono 17, 26). 
Jis yra tikslus mano esybės atvaizdas (Hebrajams 1, 3). 
Jis atėjo parodyti, jog Aš esu už tave, o ne prieš tave (Romiečiams 8, 31). 
Ir pasakyti, kad Aš nebeįskaitau tavo nuodėmių (2 Korintiečiams 5, 18–19). 
Jėzus mirė, kad tu ir Aš būtume sutaikyti (2 Korintiečiams 5, 18–19). 
Jo mirtis buvo didžiausia mano meilės tau išraiška (1 Jono 2, 23). 
Ir niekas niekada nebeatskirs tavęs nuo mano meilės (Romiečiams 8, 38–39). 
Klausiu: „Ar tapsi mano vaiku?“ (Jono 1, 12–13). 
Aš laukiu tavęs (Luko 15, 11–32).

Myliu tave. Tavo Tėtis 
Visagalis Dievas

www.ieskauDievo.lt
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Jaunystė yra katilas, kuriame energin-
gai kunkuliuoja karjera ir susižavėjimas, 
pasimatymai ir santykiai, laimėjimai ir 
nesėkmės. 

Vidutiniame amžiuje išgyvename šių 
dalykų kulminaciją. Dedame pastangas 
įgyvendinti jaunystėje priimtus sprendimus. 
Siekiame pripažinimo darbe. Auginame 
vaikus, aktyviai stengiamės „įsitaisyti“ vi-
suomenėje, versle, šeimoje ar bendruome-
nėje. Esame itin užsiėmę. Mes bėgame ir 
dirbame, dirbame ir bėgame. Gyvenimas 
yra tarsi emocinės sukamosios durys. Jos 
veda mus iš vienos aukštumos į kitą, nuo 
vieno nuopuolio prie kito. Vidutiniame 
amžiuje dažnai gyvenama itin energingai. 

Tuomet, kažkur vidutinio amžiaus emo-
cinių kančių viduryje susitvarkome gyveni-
mą. Išmokstame, kad didžioji dalis krizių visai 
nėra krizės. Tai paprasčiausiai gyvenimas. 
Tuomet liaujamės kreipti į jas tokį didelį 
dėmesį. Pradedame atrasti pusiausvyrą. 

Kai senatvė pirmą kartą paliečia mūsų 
sielos stygas, jau esame pasirengę ją sutikti: 
nešališkai, ryžtingai ir linksmai. Jau mokame 
drąsiai žvelgti gyvenimui į akis. 

Visur yra vyrų ir moterų, apie kuriuos 
rašė Platonas, kurie yra ramūs ir patenkinti, 
gerai su savimi sutaria, yra laimingi dėl to, ką 
turi, didžiuojasi tuo, ką nuveikė, ir visiškai 
ramiai priima faktą, kad daugiau nebedirba. 
Visi esame matę tokių senjorų ir buvome 
sukrėsti, kaip lengvai jie eina per gyvenimą. 
Nors apie juos daug nekalbama. Juk kas nu-
tiktų šiai ambicijų valdomai, nieko nepaisan-
čiai ekonomikai, jei likusi visuomenės dalis 
suvoktų, kiek daug yra tokių senjorų. Ir jiems 
visiems puikiai sekasi. Jų nekamuoja ilgos 
kelionės į darbą ar vakarinės eismo spūstys, 
jie netrokšta sugriebti kuo daugiau. 

Daugelį metų Doris buvo koledžo dėsty-
toja. Ji kilo karjeros laiptais kovos už moterų 
teises laikais ir pasiekė neįtikėtinų aukštumų 
profesiniame gyvenime. Jai buvo skiriami 
paaukštinimai ir vadovaujančios pozicijos. 
Netgi buvo kalbų apie jos perkėlimą į ge-
riau vertinamą universitetą, kuris ieškojo 
moterų, norėdamas patvirtinti savo, kaip 
lygias galimybes teikiančios institucijos, 
reputaciją. Bet Doris nesutiko. Ji mėgo mažą 

JOAN CHITTISTER

Pilnatvė savo miestelį ir savanorišką darbą vaikų 
teatre. Išėjusi į pensiją ji liko savo mažame 
sename name miestelio centre ir su gatvės 
vaikais rengė lėlių vaidinimus. 

Bilas buvo terapeutas, jis dirbdavo dvyli-
ka valandų per parą. Pacientas keitė pacientą, 
visi jie sunegaluodavo dėl greito gyvenimo 
tempo ir ateidavo pas gydytoją, ieškodami 
pusiausvyros ir ramybės, drąsos pradėti iš 
pradžių. Bilas niekada neatsakydavo. Galų 
gale įtampa ėmė veikti jo paties savijautą. 
Bilas nutraukė savo praktiką ir išvyko iš vals-
tijos, norėdamas parodyti savo pacientams 
kitokio gyvenimo galimybę. Dabar jis valdo 
kelis nekilnojamojo turto objektus ir aukoja 
pinigus labdaringoms organizacijoms. 

Tokie žmonės yra dvasiniai pabėgėliai iš 
šalies, kurios vardai yra globalizuota ekono-
mika, didysis verslas, korporacijų godulys, 
nepasotinamumas. Ir kaip paaiškinti jų 
elgesį visuomenei, kuri linkusi sutapatinti 
žmones su galia ir socialine padėtimi, o ne su 
gyvenimo kokybe. Kodėl kai kurie iš mūsų 
laukia pensijos, o kiti taip desperatiškai jai 
priešinasi?

Tik bėgantys metai išmoko mus, kad, 
kol mes puoselėjame aukštus siekius ir 
vykdome sėkmingus projektus, mūsų gy-
venimo kokybė ritasi žemyn. Gyvenimai, 
kurie atrodė nusisekę, neretai dėl laimėji-
mų ir sužlunga. Amžius yra priešnuodis 
nuo asmenybės destrukcijos, kvietimas į 
dvasinį tobulėjimą, nes su metais pagaliau 
suvokiame, kad nebėra kur daugiau ieškoti 
vidinio komforto ir gerovės, tik savo viduje. 

Ateina metas sulėtinti tempą. Mūsų 
aistros ir ydos – pyktis, pavydas, išdidumas –  
taip nusilpsta, kad imame busti kitokiam 
gyvenimui. Vidinis gyvenimas ir šventumo 
paieškos taip mus įtraukia, jog pradedame 
suvokti, kiek daug jėgų iššvaistėme aistroms 
ir ydoms.

Išdidumas vertė mus siekti tokių aukš-
tumų, kad pamiršome, kas iš tikrųjų esame.

Ilgai rusenęs senas pyktis apkartino 
geriausius metus. Dabar jis ima slopti. Ko gi 
taip jaudinomės? Argi tai buvo verta visos 
šios niūrios nuotaikos?

Mus tiek daug kartų buvo suklaidinęs 
pavydas. Pasiekę savo, suprasdavome, ko 
norėjome, bet tai mažai ką keisdavo. Lik-
davome, kokie buvę, neramūs ir praradę 
kryptį. 

Geismas pasiglemždavo energiją, kurios 
reikėjo ilgalaikiams santykiams kurti. Siekė-
me persekiojimo jaudulio, o ne reikšmingų 
santykių. Ir daug kartų klydome. 

Apsirijimas vertė mus godžiai trokšti 
vis daugiau. Praradome sugebėjimą įvertinti 
ir pasitenkinti, iššvaistėme dalį gyvenimo 
trumpalaikiams dalykams. 

Tingėjimas mus sukaustė. Laukėme, 
kada gyvenimas pats pas mus ateis, ir pa-
tyrėme nesėkmę, nes pristigome vidinės 
disciplinos siekti savo svajonių.

Gobšumas vertė mus susikaupti tik prie 
išorinių dalykų. Troškome to, ką turėjo kiti, 
ir nesugebėjome įvertinti palaiminimų, 
aplankiusių mūsų gyvenimą.

Tačiau vyresniame amžiuje aukso spin-
desys nebe taip akina. Ateina akimirka, kai 
pinigai nieko negali mums duoti, jie tik 
parūpina vis brangesnių žaisliukų, kuriais 
galime mėginti užpildyti dvasinę tuštumą.

Kai sudeginame save ambicijų ugnyje, 
sunaikiname valdžios troškimu, belieka 
prieglobsčio ieškoti ten, kur sugebėjome 
išsaugoti sielos anglių šilumą, net jei mums 
nepavyko jų įpūsti.

Dabar aistros nurimsta ir sielos žarijos vėl 
sužėruoja. Netikėtai suprantame, kad mums 
pakanka tiek, kiek turime. Ir gyvenimas sa-
vaime tampa turtingas. Mūsų niekas daugiau 
negraužia. Niekas neverčia čiupti daugiau, 
nei reikia. Mes nebeturime nieko, tik save. Ir 
pradedame suprasti, kad to pakanka.

Daugiau nepasiduodame savojo „aš“ 
užgaidoms. Atėjo laikas išmėginti tikrąjį 
gyvenimo skonį, o ne jaudintis dėl jo ak-
sesuarų. Užtruko beveik visą gyvenimą, 
kol išmokome grožėtis saulėlydžiu, vertin-
ti draugiją, atsisakyti, ko visada buvo per 
daug, ir išmokti mėgautis tuo, ko pakanka. 
Vertėjo laukti.

Metai leidžia suvokti, ko taip ilgai trūko, 
kol vergavome laiko stabams. 

Metai džiugina, jei atsiranda dvasinė 
pusiausvyra, kylanti iš žinojimo, kad nė vie-
nas gyvenimo kelias nebuvo laiko švaistymas. 
Kiekviename jų išmokome neįkainojamų 
dalykų. Išmokome, kad norint pasiekti gy-
venimo pilnatvę tereikia ugdyti geriausius 
savo bruožus.

Iš knygos „Metų dovana: gyvenimo ru-
dens palaima“

„Senatvė suteikia visišką ramybę, nes išsilaisviname iš aistros gniaužtų ir 
taip pabėgame ne nuo vieno, bet nuo daugelio šeimininkų“ (Platonas).
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Aušrine, tu esi „Tapati“ žurnalo, skirto moterims, redak-
torė. Šis žurnalas išsiskiria grožiu. Prakalbinate moteris ne tik 
prasmingais tekstais, bet ir vizualiai – gražiomis nuotraukomis, 
dizainu. Kodėl tau toks svarbus grožis?

Kai prieš gerą dešimtmetį verčiau knygą „Žavingoji“, ten skaičiau 
skyrių apie Dievo paveikslą ir grožį – kodėl jis žmogui toks svarbus. 
Supratau, kad grožis žmogui yra esminis. Mąstau, kas su manimi 
vyksta, kai patenku į gražią aplinką arba atvirkščiai – negražią. 
Supratau, kad grožis manyje tveria, atstato. Man kasdien reikia tam 
tikros dozės grožio. Kai patenku į negražią aplinką, sumenkstu, 
susitraukiau, kitaip sakant, prarandu save. Mūsų dvasia žino, kad 
esame atėję iš Rojaus, kuris mus nuolatos kviečia: mes panašūs į 
paukščius, grįžtančius iš tolimų kraštų namo, kad ir kur būtume, 
mūsų sielos nerimsta, nes mumyse gyvena Rojus. Turbūt todėl norisi 
prašnekėti per grožį ir grąžinti mūsų žvilgsnį ten, kur ir turime būti, 
kur veržiasi širdis. Tad kurdamos žurnalą „Tapati“ aiškiai supratome, 

„Grožis  yra  
nereali  

paguoda“ 
Prieš metus išgirdau, kad Aušrinė Šečkuvienė, „Tapati“ 
žurnalo redaktorė, su vyru metams išvyko studijuoti 
kraštovaizdžio dizainą (garden design) į Angliją. Buvo 
įdomu sužinoti, kodėl gyvenimas taip netikėtai pasisuko, 
įgaudamas naują atspalvį šios kūrybingos moters 
gyvenime. Pasirodo, meilė augalams, jų grožiui – tai ne 
atsitiktinumas. Subtiliai kalbėti apie sielos grožį pradėta 
jau seniai, tačiau šiandien su Aušrine pakalbėkime ne 
tik apie grožį ir jo guodžiantį, gydantį poveikį sielai, bet 
ir apie naują kūrybinį etapą. Iš kur šios moters gyvenime 
tiek daug kuriančio grožio?

kad vaizdinys, grafika kalba panašiai kaip ir tekstas, net, manyčiau, 
daugiau, nes tai yra neužrašytas tekstas, per kurį Dievas gali pasakyti 
kažką svarbaus, ką žmogus šiandien turi išgirsti. Grožis yra nereali 
paguoda. Šis pasaulis mus „baladoja“, gauname nuolatos į kaulus, 
tad mums be galo reikia paguodos. Tik žodžiu išreikšta ji būna per 
grubi, ciniška, banali. Mes jos nepriimame, ypač kai išgyvename 
rimtus sukrėtimus. Kai žurnale atsiveria moterys, išgyvenusios 
didelius skausmus, praradusios viltį, žinau, kad paprastas žodis 
gali nuskambėti kaip metalinė skarda, šabloniškai, o nuotraukos, 
atvirkščiai, gali padaryti stebuklus – prakalbės kur kas giliau, subtiliau.

Ar tas grožio suvokimas atėjo iš vaikystės, ar atradus Dievą? 
Tai yra tavo dovana, išskirtinumas...

Neseniai vyko moterų rekolekcijos vaikystės tema. Vėl suvo-
kiau, kad man labai trūko tėvo, neturėjau su juo emocinio ryšio. 
Tėtis turėjo hobį – labai mylėjo augalus, galėjo juos prižiūrėti iki 
beprotybės. Supratau, kad tai buvo mano pasąmoninis ėjimas tėtės 
link, nes tuomet galėjau būti kartu. Tėtis grožėdavosi augalais, nors 
ir primityviai, bet tai buvo mano, kaip vaiko, kaip dukters, paieška 
tėvo. Tai suvokiau tik antroje savo gyvenimo pusėje. 

Vaikystėje nežinojau savo vietos, savo tapatumo – norėjau 
būti priimtina, populiari, draugų pripažinta, mėgstama, o aš 
buvau kaip šuniui penkta koja. Vasarą tėvai mane išsiųsdavo į 
kaimą, kur man būdavo vieniša. Jei pusseserė išdykaudavo su 
kaimo vaikais, tai aš eidavau į pievas, nes nežinojau, kaip su jais 
„būti“. Tose pievose atrasdavau Dievą. Ten vykdavo labai gražūs 
dialogai, Dievo išgyvenimai. Tos pievos, žemuogės buvo mano 
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slėptuvė. Nebijodavau būti savimi, galėdavau ilsėtis, klausti ir 
stebėti pasaulį. Man ten būdavo gera. 

Per tai stiprėjo tavo ryšys su Dievu?

Taip, mano ryšys su Dievu buvo labai įdomus. Sunku atrasti 
tą pradžią, tašką, buvo daug siūlelių, nes mūsų kelias Dievop 
būna paslėptas, pamatai tik užuomazgas, siūlo gabaliuką, audinio 
kraštelį, ir vėl jis dingsta paslapčia. Aš prisimenu save katalikų 
bažnyčioje adoruojančią. Man sunku paaiškinti, kaip vaikui įma-
noma praklūpėti po 2 ar 3 valandas, bet aš tuomet išgyvendavau 
Dievą. Ir taip stipriai, kad net sunku paaiškinti. Matyt, mano siela 
jautėsi labai vieniša, buvo beprotiškas Dievo poreikis. Jis mane 
aplankydavo, tuomet atsigaudavo mano siela, ir aš išeidavau kito-
kia. Kalbėdavausi su Dievu. Mane pripildydavo Šventoji Dvasia, 
nereikėdavo net Mišių. Tai buvo vaikystėje, kai į viską reaguoji 
širdimi, o paauglystėje prasidėjo proto lygmuo, klausimai, maiš-

tas... Net ir dabar 
labiausiai išgyvenu 
Viešpatį gamtoje.

Žiūrint iš šono, ryškiausia tavo veikla – „Tapati“ žurnalo 
kūryba, bet taip pat augindama tris vaikus iš širdies šauksmo 
sukūrei Mamų klubą, darei tai, kas nauja, ko nebuvo. Be to, 
tarnauji moterims, su vyru leidi knygas ir vedi kursus poroms. 
Ar tai irgi tam tikra prasme kūryba? 

Kai klausai savo širdies, kažkas vienaip ar kitaip kuriasi, nes mes 
esame nepaprastai kūrybiški. Dieviškumas mumyse turi būtinai 
kurti. Jei nekuri, nesijauti gyvas. Galbūt tu rašai ar gamini maistą, 
kuri namus, gėlyną, tekstą, knygą, tada jautiesi gyvas. 

Man santykis su Dievu – toli gražu ne pareiga. Kaip moteris 
negali mylėtis iš pareigos, nes tai būtų prievarta, taip ir santykis su 
Dievu negali būti pareigos, teisingo elgesio ar kokio moralės kodekso 
apibrėžtas. Man santykis su Dievu yra širdies atsakas, reakcija arba 
dialogas, kuris vyksta tik iš meilės, tik iš to, kad mane sujaudina, dėl to, 
kad man be galo gera, dėl to, kad tai labai gyva. Tiek Mamų klubas, tiek 
patarnavimas moterims, poroms man kilo būtent iš šio atsako. Visa, ką 
darau, negaliu daryti iš „noro tarnauti“. Kai aš sutinku žmogų, pajuntu 
jo skausmą, norą atliepti, padėti, suprasti, kad jo situacija keistųsi. Tai 
galiu daryti, kai pati jaučiuosi gyva ir su Juo. Kai Dievas manyje kažką 

padaro, tuomet ir aš 
galiu kurti. Be Jo aš 
nieko negaliu, kaip 
pasakyta ir Šventaja-
me Rašte: Kas pasilie-
ka manyje ir Aš jame, 
tas duoda daug vaisių; 
nes be manęs jūs nega-
lite nieko nuveikti (Jn 
15, 5). Kol Jis manęs 
neperkeičia, tol tai, ką 
darau, bus negyva. Ir 
juk niekam to nerei-
kia. Žmogus ateis, 
išeis, bet liks toliau 
tuščias. Man to ne-
reikia, tai tik religinis 

atspalvis, kuriame nebus Dievo. Kai ką nors 
pradėdavau daryti, darydavau tik dėl to, kad 
Dievas jau buvo prie manęs prisilietęs, mane 
atvėręs ir suteikęs jėgų. Žinau, jog kai imiesi 
ką nors daryti, praeis pirmoji entuziazmo 
banga, reikės keliauti toliau, tuomet nebus 
lengva. Tad be Jo niekur neinu.

Tavo namuose visada gera, šilta, jau-
ku. Net vaikus augindama puošei namus 
ir juos gražinai. Tavo kasdienybė pilna 
kūrybos...

Man labai graži ši moteriška pusė. 
Moterys kuria kitaip nei vyrai. Ste-
biu, kaip moterys per gyvenimą vaikšto. 
Kai moteris sako, kad jai nepatinka na-
mai ir maisto gamyba, visada galvoju, 
kad ji dar savyje to neatrado. Kūryba –  
tai ne pareiga. Tiesiog reikia pamatyti, kad 
tai gražu, smagu. Kai pati būnu išsikvėpusi, 
ieškau įkvėpimo iš kitų, tarkim, įsijungiu J. 

Nukelta į 22 p.

Žurnalo „Tapati“ kūrybinė komanda
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pasigavo ir jau šiandien savo aplinkoje tai 
perteikia, keičia ją. Sūnus Mykolas tapo 
kraštovaizdžio architektu. Man taip gražu, 
kad tas estetikos pojūtis juose toks stiprus. 

Neseniai grįžote su vyru iš Anglijos, 
kur metus studijavai kraštovaizdžio dizai-
ną. Kas tai – naujovė, tęstinumas, svajonė, 
naujas gyvenimo etapas? 

Žmogiškai kalbant, naujas etapas, nes 
vaikai iškeliavo iš namų. Atsirado erdvė ir 
laikas, kai gali išvykti iš Lietuvos, gali svetur 
įgyti išsilavinimą – to aš neradau Lietuvoje, 
o Anglijoje yra senos kraštovaizdžio dizaino 
tradicijos, privačios dizaino mokyklos. Seniai 
svajojau išmokti profesionaliai kurti sodus, 
paragauti tų kokybiškų, pasaulinio masto 
praktikų. Bet kiekviena svajonė kainuoja: 
reikėjo palikti Lietuvą, nutraukti darbus, 
išnuomoti namus, sukaupti nemažą pinigų 

22         Kūryba

Oliverio kulinarines laidas, pasižiūriu – jėga! 
Kaip jis džiaugiasi gamindamas maistą! Ir 
tai mane pakuria, man vėl tampa smagu 
gaminti, prižiūrėti namus. Juk namai – tai 
Dievo dovana. 

Ir su vaikais buvo įdomiai. Prisimenu, 
kai pas mus atkeliavusi anyta pasakė: „Ži-
nai, Aušrele, kai ateis vaikai, tu nustosi tas 
žvakeles degiojusi, tas gėles markščiojusi. 
Pamatysi, nebus kada.“ Tuomet patylėjau, 
bet mintyse pasakiau: „Na, ir ne.“ Ir išties 
gimus vaikams nenustojau puošusi namų. 
Būdavo jie užpūsdavo žvakes, bet aš jas 
toliau degiojau, merkiau gėlių puokštes. 
Ūgtelėję vaikai tapo labai jautrūs grožiui. Kai 
atostogaudavome, mes, kaip jauna šeima, 
neturėdavome daug pinigų, tad papuldavo-
me į nekokią aplinką, bet staiga matai, kaip 
visi zuja, perstumdo baldus, puošia, gražina, 
mergaitės renka gėlytes, jų primerkia, – taip 
mes visada gražiai susikurdavome aplinką.

Kartą viena kanadietė mentorė pasakė: 
„Žinai, ar turės Aušrinė pinigų, ar neturės, 
ji vis tiek viską darys gražiai.“ Vaikai tai 

„Grožis  
yra  

nereali  
paguoda“ 

Atkelta iš 21 p.

sumą, nes mokslai Anglijoje brangūs. Bet 
žiūrėdama atgal, džiaugiuosi, kad neišsigan-
dau, nes tikrai buvo nejauku tuos pinigus 

išleisti. Visada, kai seki pagal savo širdį, tai 
kainuos. Norėčiau padrąsinti skaitytoją: jei 
turi svajonę, negalvok, kad ji išsipildys be 
kainos. Tačiau jei jos nesieksi, neklausyti savo 
širdies, vadinasi, netapsi tuo, kas esi sukurtas 
būti. Nors dėl nežinios ir įvairių baimių kilo 
daug klausimų, džiaugiuosi, kad tuomet, kai 
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jei mūsų gatvėje taip 
padaryta, tai ir mes 
kuriame panašiai. Lie-
tuvoje kraštovaizdžio 
dizainas žengia pir-
muosius žingsnius, 
yra dar gana skur-
dokas, pilnas klaidų. 
Keliaudami po sve-
čias šalis, pradėkime 
stebėti, kaip atrodo 
sodai, tuomet keisis 
ir mūsų aplinka. Pa-
žiūrėkite, kaip kitose 
šalyse, kurios neskur-
do, nevargo, žmonės 
kūrė, tvarkėsi, – jie 
turi daugiau patirties, 
aplinkos apželdinimo 

istorijos. Analizuokime, kas ten mums patin-
ka. Mūsų mąstymą keičia knygos, paskaitos, 
laidos. 

Ar jau teko sukurti tokių sodų?

Taip, esu sukūrusi apie 20 sodų brėžinių. 
Tai nemažai, bet kartu iššūkis, kiek tuos 
brėžinius išpildys pats užsakovas. Nes viena 
yra suprojektuoti, kita – įgyvendinti. Kad 
sodas užaugtų, reikia mažiausiai 5 metų. 
Savo brandą sodas pasiekia 7–8 metais, 
o 10-ties metų jį jau reikia rekonstruoti, 
pertvarkyti. Projektų padaryta nemažai. 
Planuoju aplankyti kai kuriuos sukurtus 
sodus, kuriems jau 3-eji metai.

Ačiū už nuoširdų pokalbį ir linkiu 
kūrybinės sėkmės.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

aš ašarojau, vyras palaikė ištardamas: „Mes 
važiuojame.“ Supratau, kad negaliu neklau-
syti savo širdies. Šiandien džiaugiuosi, kad 
tai padariau – baigiau mokslus, tad dabar 
belieka kurti. Suvokiu, kad mano dangiškasis 
Tėtis – pats geriausias Sodininkas. Mano 
dangiškasis Tėtis mane išmokys kurti dar 
geriau, tad šiandien kuriame drauge.

Gal galėtum nors šiek tiek praverti 
kraštovaizdžio kūrimo paslapties skraistę? 
Kaip sukurti jaukią aplinką? 

Kraštovaizdžio dizaino principų taip 
greitai neišdėstysi – tai ištisas mokslas. Visų 
pirma, žmogus turi suvokti, kad krašto-
vaizdžio dizaine svarbi struktūra, arba ge-
ometrinė forma, ir tik vėliau augalai. Mes 
dažniausiai pamatome gražų augalą ir jo 
užsigeidžiame. Bet svarbu suvokti, kad na-
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mas ir tai, kas yra lauke, yra vientisa, kad 
namas diktuoja aplinką. Architektūra turi 
savo formas ir žingsnius – kaip architektas 
negali bet kur įstatyti lango, nes reikia laiky-
tis tam tikrų proporcijų, taip proporcijų turi 
būti laikomasi ir kuriant kraštovaizdį. Turi 
būti proporcijos tarp kietų dangų – terasos, 
trinkelių, ir minkštos dangos. Be to, reika-
lingi struktūriniai augalai, vertikalės, tam 
tikri aukščiai. Sunku viską trumpai įvardinti, 
nes visko daug. Šiek tiek daugiau apie tai 
pristatau svetainėje www.sodoidejos.lt.

Norint turėti gražų sodą jums reikalingas 
planas, nes be plano mes sodiname, persodi-
name, ir vis tiek akis nesidžiaugia. Lietuvoje 
labai populiaru pasodinti kelis kadagėlius, 
pušeles ir juos apmulčiuoti spalvotu pušų 
mulčiu, bet ne taip turėtų atrodyti krašto-
vaizdis. Mums natūralu kopijuoti kaimyną –  



Nr. 472,  2019 m.  birželis24          Dvasingumas

Tai multimilijardinė industrija. Ji 
maitina internetą. Ji dominuoja politinių 
kampanijų metu, radijo ir vakaro naujienų 
kalbose. Ji sėdi terapeutų krėsluose ir kalba 
mums per Facebooką. Ji neatsižvelgia į as-
menis bei vagia miegą tiek iš vargšų elgetų, 
tiek ir iš galingų karalių.

Kas yra šis visa persmelkiantis, neiš-
vengiamas, dusinantis fenomenas?

Baimė.
Žmonės visados buvo baugštūs. Šis 

pastebėjimas nestebina. Stebina tai, kad net 
mes – išsivystę „modernūs“ žmonės – esa-
me tokie išgąsdinti. Iš tiesų mes turėtume 
bijoti mažiau dalykų, nei bet kuri prieš mus 
gyvenusi karta. Mus supa saugumo siste-
mos, pažangi medicina, organinis maistas 
ir nepaliaujamas informacijos srautas spin-
dinčiame stačiakampyje mūsų kišenėse. Ir 
vis dėlto mes esame giliai, niekingai bijan-
tys. Materialūs mūsų amžiaus palaimini-
mai, užuot atpalaidavę baimės gniaužtus, 
atrodo, tik dar labiau juos užveržė. 

Kontrolės iliuzija   
Modernaus gyvenimo pasiekimai – 

medicina, technologijos ir visa kita – su-
teikė mums vis didėjantį kontrolės jausmą. 
Iš tiesų – daugiau nei tik jausmą. Dabar 
mes kontroliuojame daugiau gyvenimo 

MATT SMETHURST

Kaip  gyventi  šiame  
gąsdinančiame  pasaulyje?

aspektų, nei kada nors anksčiau. Mes taip 
pripratome prie patogios, pritaikytos, iki 
galo paruoštos programos tam tikrai gyve-
nimo kokybei, jog esame labiau šokiruoti, 
kai kas nors nesiseka, nei kai viskas einasi 
lengvai. 

Nesąmoningai augantis šis kontrolės 
jausmas tapo natūralia, intuityvia teise. 
Suprask, ne dovana – teise. Mes pradedame 
manyti, jog jei paprasčiausiai suvaldysime 
savo baimes, jos niekados mūsų neužvaldys.

Mes klystame ir esame apgailėtini.
Ir yra dar blogiau. Būdami priklausomi 

nuo to, ką galime kontroliuoti, plečiame 
savo karalystės ribas į sritis, kurių negali-
me kontroliuoti. Mėginame kontroliuoti 
aplinkybes, tačiau nekviesti išbandymai 
akiplėšiškai jau čia. Mėginame kontroliuoti 
žmones, tačiau jie nepasiduoda mūsų nuos-
tabiam planui jų gyvenimui. Mėginame 
kontroliuoti savo ateitį, tačiau, panašu, jog 
Sėdintysis danguje visados juokiasi (Ps 2, 4).

Nuo moksliškumo iki 
savanaudiškumo
Paskutiniaisiais dešimtmečiais, kai 

modernumas pagimdė postmoderniz-
mą, mūsų kultūrą valdantys autoritetai 
pasikeitė: mokslo suverenas nusilenkė sa-
vanaudiškumo suverenui. Be abejo, sava-

naudiškumo suverenas nėra naujas veikėjas 
istorijos scenoje; mes siekėme užimti Dievo 
sostą dar Pradžios knygos 3 skyriuje. Vis 
dėlto mūsų 2019-ųjų kultūroje yra kai kas 
visiškai naujo. 

Prieš penkiasdešimt metų, jeigu bū-
tum paklausęs savo netikinčio kaimyno, 
kur atrasti tiesą, jis turbūt būtų nurodęs 
mokslą. Užduok šį klausimą šiandien, ir 
jis greičiausiai bes pirštą į ... tave: tikėk 
savimi. Būk tuo, kas esi. Sek savo širdimi. 
Vakarų pasaulyje, pradedant moksliniais 
seminarais ir baigiant Disnėjaus filmais, 
dominuoja išreikšto individualizmo reli-
gija. Nežinau, ar Rene Descartes („galvoju, 
vadinasi, esu“) tuo didžiuotųsi, tačiau DNR 
testas rodo, jog jis yra jo tėvas.

Kaip visa tai susiję su visomis mūsų 
baimėmis? Netgi labai daug kuo, pasaky-
tų Paulius. Jei tu iš tiesų esi „savo likimo 
šeimininkas ir savo sielos kapitonas“, tada 
viskas priklauso nuo tavęs. Nesudaužyk 
savojo laivo. 

Dabar mes ne tik turime daugiau da-
lykų, nei kada nors anksčiau (tuo pačiu 
turime ir daugiau dalykų, kuriuos galime 
prarasti), bet mes iškėlėme save į poziciją, 
kuriai esame visiškai netinkami. Pozicijos 
aprašyme reikalaujama omnikompetencija, 
ir mes esame pakankamai arogantiški, 
manydami, jog esame jai tinkami. Taigi 
leidžiame savo dienas žaisdami Dievą, 
mėgindami suvokti signalus ir vairuodami 
savo gyvenimo laivą.

Nenuostabu, kad tampame paranojiški.

Išskirtinis Dievas  
Kas atsakys į mūsų dilemą? Kaip mums 

išsivaduoti iš neapleidžiančių baimių? Vie-
nas atsakymas – neklaidingumo doktrina. 
Taip, neklaidingumo. Paprastai sakant, jei 
Biblija nėra absoliuti tiesa, tada turėtume 
dėl ko siaubingai bijoti. Kodėl? Nes jei 
Biblija nėra absoliučiai patikima, negali 
pasitikėti, jog Tas, kuris viešpatauja tavo 
gyvenime, yra ne tik didis, bet ir geras. Aš 
esu toks dėkingas, kad mano koledžo dva-
sininkas Danas Flynnas mėgo pabrėžti šias 
dvi tiesas Šventajame Rašte. „Dievas gali ir 
Dievas rūpinasi“, – pasakytų jis. Tuo metu 
aš to nesupratau, tačiau šiais paprastais 
žodžiais jis išskyrė biblinę krikščionybę iš 
visų kitų religijų pasiūlos. Protestantiškasis 
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liberalizmas, pavyzdžiui, siūlo Dievą, kuris 
yra geras, bet ne didis. 

Jis rūpinasi, bet negali. Jis yra geras 
draugelis, patyręs gyvenimo mokytojas, 
net aukščiausios klasės psichoterapeutas, 
tačiau galiausiai Jis tiktai „žmogus viršu-
tiniame aukšte“. Tuo tarpu kitos religijos, 
kaip, pavyzdžiui, islamas, siūlo priešingai: 
Dievą, kuris yra didis, bet nelabai geras. 
Dievą, kuris gali, bet kuriam nerūpi.

Tačiau, kai atsiverčiame Bibliją, įvyksta 
kažkas netikėto. Tai iš tiesų stulbina. Mes 
sutinkame gyvą Viešpatį, kuris yra ir didis, 
ir geras, suverenus ir malonus, kuris gali 
ir kuriam rūpi.

Jei Dievas būtų tik geras, eičiau miegoti 
su baime. Kaip galėčiau šlovinti Tą, kuris, 
tebūna palaiminta Jo širdis, nori gero ir 
daro visa, ką gali geriausiai? Bet aš būčiau 
išsigandęs ir tada, jei Jis būtų tik suverenus. 
Kokį užtikrintumą teikia žinojimas, jog Jis 
galingas, jei Jis nėra gailestingas? Kokia pa-
guoda Dieve, kuriam nelabai rūpi žmogaus 
skausmas? Kokia viltis būtų Dieve, kuris 
neturi randų?

Varžovų baimė
Didesnė mūsų nerimo dalis yra vienos 

didelės baimės – žmonių baimės – rūšys. 
Mes bijome būti atmesti, sutrikę, apnuo-
ginti ir išstatyti tokie, kokie iš tiesų esame.

2005 m. įžanginėje kalboje Kanjono 
koledže amerikiečių novelistas Davidas 
Fosteris Wallace‘as atkreipė dėmesį į šią 
universalią, pirmykštę žmogišką prigimtį. 
Jis nebuvo krikščionis, tačiau jo žodžiai 
nuskambėjo kaip gilus dvasinis akordas: 
„Įtikinama priežastis pasirinkti garbinti 
kokį nors Dievą ar dvasinį dalyką [...] yra 

ta, jog gana daug kitų dalykų, kuriuos gar-
bini, suės tave gyvą. Jei garbini pinigus ir 
daiktus, jei dėl jų prarandi tikrą gyvenimo 
prasmę, tau niekados nebus gana. Garbink 
savo kūną, grožį, seksualinį patrauklumą 
ir tu visados jausiesi bjaurus, ir, kai atėjus 
laikui, išryškės amžiaus požymiai, tu mirsi 
tūkstančiu mirčių, kol jie galiausiai tave 
paskandins sielvarte. 

Garbink valdžią, ir baigsi jausdamasis 
silpnas ir išgąsdintas, tau reikės vis daugiau 
valdžios kitiems, kad nejaustum savo paties 
baimės. Garbink savo intelektą ir baigsi 
jausdamasis apgaviku, kurį nuolatos pa-
gauna. Tačiau visų šių garbinimo formų 
klasta yra tame, kad jos yra nesąmoningos. 
Jos yra užprogramuotos mumyse.

Paralyžiuojanti skurdo, senėjimo, silp- 
numo ir demaskavimo baimė bei daugybė 
visų kitų grėsmių galiausiai kyla iš neteisin-
gos doksologijos. Mes garbiname ne tai, ką 
turėtume garbinti. Užuot džiaugęsi Dievu 
Jo teisėtoje vietoje – tarsi saule, aplink kurią 
viskas gyvenime sukasi, – mes Jį išstūmėme 
ir Jo vietoje pasistatėme veidrodį. Be Jo, kaip 
mūsų gravitacijos centro, visa kita sukasi 
tūkstančiu krypčių. Tokia beprotybė yra 
stabmeldystė. Nenuostabu, kad gyvenimas 
tampa chaotiškas ir sekinantis.“

Šventajame Rašte sakoma, kad mes 
taip labai bijome žmonių, nes nelabai bi-
jome Dievo. Viešpaties baimė yra išminties 
pradžia (Pat 1, 7) ir vaistai nuo nerimo.

Kad būtų aiškiau, mes nebijome Dievo 
ne dėl to, kas Jis yra, bet dėl to, kad Jis yra 
šventas. Jis ne diktatorius ar eismo regu-
liuotojas danguje; Jis – meilės Viešpats. Jis 
nuostabus. Kaip puritonas Johnas Flavelis 
pastebėjo: „Dieviška baimė kyla ne iš su-
vokimo, jog Dievas yra pavojingas, bet iš 
suvokimo, kad Jis šlovingas.“ Vienintelis, 
kuris sukūrė ir išgelbėjo mus, vertas visos 
mūsų esybės, pagarbios baimės ir žavė-
jimosi. Ir nesuvokiamas malonės grožis 
yra tai, kad Jo atleidimas atneša mums dar 
didesnę baimę (Ps 130, 4).

Avinėlis yra mano Ganytojas 
Evangelijos pagal Luką 12 skyriuje 

Jėzus ragina savo mokinius niekuo nesi-
rūpinti, nes jų Tėvas danguje yra tuo pačiu 
metu ir didis, ir geras. Tada Jis ištaria bene 
pačius nuostabiausius visose evangelijose 

žodžius: „Nebijok, mažoji kaimene: jūsų 
Tėvas panorėjo duoti jums karalystę!“ (Lk 
12, 32).

Ar supratote? Ganytojas. Tėvas. Kara-
lius. Viena trumpa eilutė – trys didžiulės 
tiesos. Dievas, kurį sutinkame Raštuose, –  
ir tik šis Dievas – yra mūsų ieškantis Gany-
tojas, mus įvaikinantis Tėvas ir mus mylintis 
Karalius.

Prieš 2000 metų Viešpatyje Jėzuje Kris-
tuje Ganytojas ir Karalius tapo Paskerstu 
Avinėliu. Kaip stipriai guodžia žodžiai 
„Viešpats – mano Ganytojas“ (Ps 23, 1). Yra 
kai kas dar geresnio: „Avinėlis yra mano 
ganytojas“ (Apr 7, 17). Tas, kuris sukūrė 
jus pagal savo atvaizdą, yra ir Tas, kuris 
siekė jūsų, gyveno dėl jūsų, mirė dėl jūsų, 
prisikėlė dėl jūsų, užtaria jus ir grįš pas jus, 
jei jūs ilsėsitės Jame.

Nepertraukiama seka 
Ar žinai, koks įsakymas dažniausiai 

pakartojamas Biblijoje? „Nebijok!“ Ma-
nau, Dievas žino, ką mums reikia nuolatos 
priminti – net mums, XXI amžiaus gud- 
ruoliams su išmaniaisiais telefonais ki-
šenėse.

Žmonijos istorija yra ilgas pasakoji-
mas apie Dievo ištikimybę bailiams. Jis 
nepavedė nė vieno – Jis nenusigręš ir nuo 
tavęs. Ar nebuvo Jis ištikimas tau pasku-
tines 10 000 dienų? Tu gali Juo pasitikėti 
ir dėl rytojaus. 

Žvelgdamas į Jėzų Kristų, mūsų tikė-
jimo Autorių ir Ištobulintoją, nepamiršk 
klausytis. Tu išgirsi, kaip pradeda trūkinėti 
baimės grandinės.

Iš https://www.thegospelcoalition.org/ 
vertė Lina Tamonytė 

Kai atsiverčiame Bibliją, 
įvyksta kažkas netikėto –  
mes sutinkame gyvą 
Viešpatį, kuris yra ir didis, 
ir geras, suverenus ir 
malonus, kuris gali ir 
kuriam rūpi.

„

“ Tas, kuris sukūrė jus pagal 
savo atvaizdą, yra ir Tas, 
kuris siekė jūsų, gyveno 
dėl jūsų, mirė dėl jūsų, 
prisikėlė dėl jūsų, užtaria 
jus ir grįš pas jus, jei jūs 
ilsėsitės Jame.

„

“
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Inga, jūs su vyru jau daug metų pade-
date priklausomybių turintiems žmonėms, 
Kėdainių raj. esate įkūrę reabilitacijos cent- 
rą „Vilties švyturys“. Papasakok, kada ir 
nuo ko viskas prasidėjo? Kaip gimė mintis 
įkurti reabilitacijos centrą nuo alkoholio 
ir narkotikų priklausomiems žmonėms?

Su Kristumi susitikau prieš 29 metus. 
Tuomet atvykau iš nedidelių Molėtų į di-
delį Vilnių studijuoti etnomuzikologijos 
Muzikos akademijoje. Įtikėjimo pradžioje, 
turbūt kaip ir daugelis, degiau troškimu 
pažinti Kristų ir Jam tarnauti. Maniau, mano 
pašaukimas yra skelbti Evangeliją meno 
žmonėms, tačiau vienos maldos metu aiškiai 
išgirdau Viešpaties klausimą – ar sutinku 
kišti rankas į purvą ir leistis į tamsą, kur 
girdisi Jo mylimųjų šauksmai. Meilė Vieš-
pačiui vertė atsakyti „taip“, nors tuo metu 
dar gerai nežinojau, kur Jis mane kviečia. 
Laikui bėgant, Vilniuje stotelėse belaukiant 
autobuso, vis labiau dėmesį patraukdavo nuo 
kažko apsvaigę, vargani, bejėgiai žmonės. 
Mano širdį vis labiau suspausdavo gailestis 
ir skausmas dėl jų. Namuose tai išliedavau 
užtarimo maldose prieš Viešpatį. Netrukus į 
maldas įsitraukė daugiau žmonių. Išaugome 
į tikinčiųjų grupę – reguliariai rinkdavomės, 
melsdavomės ir degėme noru atnešti laisvę 
priklausomiems žmonėms. Dabar, žvelgda-
ma į tikinčiuosius, dažnai pasigendu tokio 
tikėjimo, ryžto, drąsos ir pasiaukojimo... 
Grupelėje sutikau būsimą savo vyrą Albertą, 
seniai puoselėjusį svajonę įsteigti reabi-
litacijos centrą, kuriame būtų diegiamos 
krikščioniškos vertybės. Dievas suvedė jį su 

„Vilties  švyturys“ –   
pagalba  

priklausomiems  žmonėms 
Su Inga susipažinome dar tuomet, kai ji su vyru Albertu gyveno Kau-
ne. Nors po kelerių metų jie išsikėlė į Kėdainių raj., mūsų draugystė 
nenutrūko. Žaviuosi jų su vyru ištverme tarnaujant gyvenimo klyst-
keliais nuklydusiems žmonėms – tikrai ne kiekvienas gali imtis tokios 
tarnystės. Apie Kėdainių raj. įkurtą reabilitacijos centrą „Vilties švytu-
rys“ kalbiname vieną to centro įkūrėjų ir darbuotojų – Ingą Lučunienę.

broliu Kristuje, Valdu Šiškumi iš Kauno –  
panašaus likimo ir svajonių žmogumi. Jie 
kartu aplankė narkomanų reabilitacijos 
centrą SanktPeterburge, kur domėjosi jų 
darbo metodika, veiklos rezultatais. Grįžę 
iš ten visi ieškojome patalpų tokiam centrui 
Lietuvoje. Sutarėme, kad jei patalpos atsiras 
Vilniuje, visi darbuosimės sostinėje, o jei 
Kaune – mes su šeima, kurią ką tik sukū-
rėme, vyksime ten. Pirmiausia patalpas 
pavyko gauti Valdui. Jos buvo netoli Kauno, 
Linksmakalnyje. Taip gimė reabilitacijos 
centras „Sugrįžimas“. 

Vėliau vyras padėjo įsteigti panašų 
centrą Šiauliuose. Tačiau buvo aišku, kad 
tai tik ėjimas į ilgai puoselėtą svajonę, o 
ne galutinis jos išsipildymas. Po ketverių 
metų su vyru supratome, kad Viešpats veda 
kurti kitą reabilitacijos centrą Kėdainių raj., 
Kalnaberžėje. Galiausiai 2002 m. rugsėjo 
3 d. kartu su vyru įsteigėme Labdaros ir 
paramos fondą „Vilties švyturys“, o kitų 
metų vasario mėn. Kalnaberžėje, 12 km nuo 
Kėdainių, ėmė veikti priklausomybės ligų 
reabilitacijos bendruomenė vyrams. Esame 
dėkingi Kėdainių krikščionių bažnyčios 
pastoriui Alvydui su žmona Laima bei visai 
bendruomenei, kurie pradžioje mus palaikė, 
tarnavo centre žodžiu ir turtu. Taip ir gimė 
„Vilties švyturys“. Šiais metais atšventėme 
jau 16-ąjį reabilitacinio centro gimtadienį.

Esate įsikūrę Kėdainių raj., Kalnaber-
žės kaime. Kaip į jūsų centro įsikūrimą 
reagavo vietiniai žmonės? Ar nesibaimino, 
kad padidės nusikalstamumas, ar pan.? 
Kaip dabar reaguoja vietiniai? 

 Prieš įsikurdami Kalnaberžėje neži-
nojome, kad prieš metus panašų centrą 
čia bandė steigti katalikų kunigas, tačiau 
nesėkmingai – žmonės nepriėmė. Kadangi ši 
informacija mūsų nebuvo pasiekusi, drąsiai 
vykome pas seniūnę, kuri, matyt, sunkiai 
tikėdama nepažįstamais, entuziastingais, 
jaunais, su vaiku ant rankų, žmonėmis, su-
sikvietė seniūnijos darbuotojus. Šie sukvietė 
kaimo aktyvą, o šis – visą kaimą. Diskusi-
jos buvo labai karštos, bet Viešpats buvo 
su mumis, ir galiausiai kaimas surizikavo 
leisti atvykti „narkomanams“, besibaigiant 
susirinkimui dar ir vaišes suruošė. Esame 
labai dėkingi seniūnei Vandai Petrauskienei, 
seniūnijos darbuotojams ir visam kaimui 
už palaikymą. Bendruomenės steigimui 
pritarė ir tuometinis Kėdainių rajono meras 
Viktoras Muntianas. Iki šiol bendradarbiau-
jame su seniūnija ir visu kaimu, padedame 
talkose, kartu švenčiame šventes, parašėme 
projektą, iš kurio gautomis lėšomis buvo 
suteikti pavadinimai kaimo gatvėms, tvar-
komi keliai.       

Kaip jūsų reabilitacijos centras augo, 
keitėsi?

Su Dievo pagalba pavyko įsigyti pasta-
tą – 600 kv. m dviejų aukštų buvusį vaikų 
darželį, kurį reikėjo bent minimaliai pri-
taikyti nuolatiniam gyvenimui. Darželis 
kurį laiką buvo nenaudojamas, apleistas, 
jame nebuvo nei vandens, nei elektros, nei 
šildymo – reikėjo kapitalinio remonto. Į 
tokį pastatą, tik įsigijus malkomis kūrenamą 
krosnelę, spaudžiant vasario šaltukui, atsi-
kėlė pirmasis bendruomenės gyventojas, o 
po kelių dienų dar vienas. Abu vaikinai – iš 
sostinės. Pradžioje ir besigydantys vyrai, 
ir darbuotojai gyveno vienoje gyvenamo-
joje patalpoje su plėvele užkaltais langais. 
Žodžiu, sąlygos tikrai nelepino, bet jų ir 
neišgąsdino, nes vieni turėjo didelį norą 
sveikti, o kiti – padėti. Dabar, po daugelio 
metų, jie šypsodamiesi prisimena tuome-
tinį „romantišką“ gyvenimą ir nesupranta, 

Maniau, mano pa šaukimas 
yra skelbti Evangeliją 
meno žmo nėms, tačiau 
vienos maldos metu 
aiškiai išgirdau Viešpaties 
klausimą – ar sutinku kišti 
rankas į purvą ir leistis 
į tamsą, kur girdisi Jo 
mylimųjų šauksmai.

„

“
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kaip galima pasveikti turint tokias geras 
sąlygas kaip šiandien – juokauja, kad tai 
tikra sanatorija. Po truputį gyvenimo sąly-
gos keitėsi: buvo remontuojami kambariai, 
įvesta elektra, vanduo, ėmė veikti virtuvė, 
skalbykla, dušas. Atsirado ūkinės patalpos, 
įrengta sporto salė, pirtis. Be abejo, iki galo 
suremontuoti tokį didžiulį pastatą reikėjo 
didelių pastangų ir lėšų. Didžiąją darbų 
dalį atlikome patys su bendruomenės gy-

ventojais. Pristatėme trečią pastato aukštą, 
pastatėme angarą, įrengėme dirbtuves, tu-
rime didelę renginių salę.

Pradžioje įkūrėte centrą į priklau-
somybių liūną įkliuvusiems vyrams, bet 
vėliau ėmėte padėti ir moterims?

Taip, pradžioje reabilitacijos bendruo-
menė buvo skirta tik vyrams, bet ilgainiui į 
mus ėmė kreiptis ir priklausomos moterys, 
kurioms vietų gydytis Lietuvoje buvo labai 
mažai. Man, kaip moteriai, tiesiog buvo jų 
gaila, ir aš ėmiau prašyti Alberto jas priimti. 
Lig šiol pamenu jo žodžius – „Nežinai, ko 
prašai.“ Dabar jau puikiai suprantu, ką jis 
turėjo omenyje, bet tuo metu tikrai nesupra-
tau, su kuo teks susidurti. Darbas su priklau-
somomis moterimis yra labai specifinis ir 
sudėtingas. Jos – jautresnės už vyrus, nervų 
sistema labiau pažeista, dažnai atsiveža visą 
bagažą problemų – ne tik dėl savęs, bet ir 
dėl šeimos, vaikų. Moterų bendruomenėje 
net daugelis taisyklių yra kitokios nei vyrų 

centre, programa pritaikyta  moteriškoms 
problemoms spręsti, įsisenėjusioms žaiz-
doms gydyti. Dirbant su moterimis reikia 
daug kantrybės, meilės, švelnumo, bet tuo 
pačiu ir reiklumo, griežtumo. 

Po kelerių metų nuo centro įkūrimo 
priėmėme gydytis vieną merginą. Albertas 
sutiko pabandyti, bet pasakė, kad šios mer-
ginos atvejis ir nulems, ar atversime plačiau 
duris moterims, ar ne. Ačiū Dievui, nuo-

širdus merginos noras sveikti įveikė visus 
sunkumus, ir ji sėkmingai baigė programą, 
vėliau sukūrė šeimą, turi du vaikučius, yra 
blaivi ir dievota moteris.

Kiek šiuo metu jūsų centre gydosi 
žmonių? Ar vyrai ir moterys gyvena ir 
laiką leidžia kartu?

Turime 10 vietų moterims ir 30 vietų 
vyrams. Moterys ir vyrai gyvena skirtingose 
vietose. Jų veiklos ir užsiėmimai vyksta at- 
skirai, laisvalaikį jie taip pat leidžia ne kartu. 
Vyrai ir moterys susitinka tik sekmadieni-
nėse pamaldose. Taip išvengiame daugelio 
papildomų problemų.

Turite nemažą patirtį. Ar galite įvar-
dinti kelias pagrindines priežastis, kodėl 
žmonės pradeda vartoti svaigalus?

„Tipiško vartotojo portreto“ nėra. Daug 
žmonių turi išankstinį nusistatymą, kad į 
narkotikų liūną įklimpsta tik blogai besi-
mokantys, iš asocialių šeimų kilę jaunuoliai. 

Deja, vartoti kartais pradeda ir „gerų tėvų“ 
vaikai. Todėl nėra ir „tipiškų“ narkotikų 
vartojimo priežasčių. Vis dėlto galima iš-
skirti kelias dažniausiai vartoti skatinančias 
priežastis: tai – malonumo troškimas, smal-
sumas, jaunatviškas maištas, negebėjimas 
tvarkytis su stresu, žema savivertė, svaigalų 
prieinamumas, vartojimui palanki aplinka 
ir kitos, dažniausiai šeimoje, ankstyvoje 
vaikystėje, pradžią turinčios priežastys. 

Sakoma, kad dirbti su žmonėmis yra 
sunkiausia. Su kokiais iššūkiais susidu-
riate? 

Sunkumų iš tiesų yra daug. Paminėsiu 
tik kelis: pastebėjome, kad silpnėja asmenų, 
nusprendusių gydytis, motyvacija. Labai 
padaugėjo socialinių paslaugų, jos tapo 
kiekvienam prieinamos ir visur siūlomos, 
deja, priklausomas asmuo dėl to tampa 
mažiau motyvuotas pokyčiams, nes, kaip 
žinia, pokyčiai reikalauja aukos, kantrybės, 
vidinių pastangų... Bet kam kentėti, jei tiek 
daug organizacijų, kurios ir taip maitina, 
rengia, šelpia, suteikia nakvynę? Kam kęs-
ti skausmą, siekiant pokyčių? Anksčiau 
žmogus suvokdavo: jei nutrauks blaivėjimo 
programą, jo lauks pražūtis, ir suteikiamą 
pagalbą labiau vertindavo. 

Taip pat jau kurį laiką susiduriame su 
dar viena problema – atvykstančiųjų gydytis 
priklausomybe vaistams. Ieškantis pagalbos 
žmogus kreipiasi į psichiatrus, o šie gana 
dažnai skiria raminamuosius vaistus, kurių 
vartojimo nevalia staigiai nutraukti. O juk 
vaistai tiesiog laikinai apramina ir padeda 
užmiršti vartojimo pasekmes, nes jie veikia 
blokuojančiai, kiek apramina, ir žmogus 
mažiau jaudinasi dėl vartojimo sukeltų pa-
sekmių. Todėl atvykus čia tenka atprasti 
nuo kelių priklausomybių vienu metu, o 
tai stipriai apsunkina sveikimo procesą. 
Tokį žmogų daug sunkiau motyvuoti ir 
dvasiniams pokyčiams, Dievo paieškoms.

Neretai susiduriame ir su kitų įstaigų 
darbuotojų nepalankiu požiūriu į priklau-
somą žmogų, net ir sveikstantį. O proble-
mų šie žmonės turi tikrai nemažai: dažnas 
praradęs dokumentus, turi skolų valstybei, 
problemų su teisėsauga, problemų dėl vaikų 
nepriežiūros, o kur dar sveikatos bėdos... 
Žmogui tenka atstatinėti visas sritis iš karto. 
Be abejo, centre jam padedame, jis mokomas 
atsakomybės, socialinių įgūdžių. 

Iš tiesų ši tarnystė yra nelengva, o kar-
tais ir nedėkinga – atrodo, atiduodi žmo-
gui visą save, o jis visai to nevertindamas 
pasirenka vėl grįžti prie senojo gyvenimo 
būdo. Tačiau juk ir Kristus ėjo ant kryžiaus 

Reabilitacijos centro „Vilties švyturys“ įkūrėjai Inga ir Albertas Lučunai

Nukelta į 28 p.
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„Vilties  švyturys“ –   
pagalba  

priklausomiems  žmonėms 

už tuos, kurie Jį išduos. Viešpaties meilė 
žmogui, matyt, yra vienintelė jėga, įgalinanti 
ir įprasminanti tokią auką.  

Kokias programas taikote savo reabi-
litacijos centre? Kuo jūsų centras išsiskiria 
iš kitų?

Dažną kartą atvykęs sveikti žmogus 
mano, kad problema yra pati medžiaga 
ir prisirišimas prie jos, tačiau vėliau jis 
ima suprasti, kad tam tikros medžiagos 
vartojimas tėra pasekmė. Tą medžiagą jis 
vartojo, nes nemokėjo spręsti gyvenimiškų 
problemų, rūpesčių, kurie kėlė skausmą 
ir diskomfortą. Todėl gydantis tenka ir 
mokytis reikšti jausmus. Mokoma nebėgti 
nuo pykčio jausmo, bet jį priimti, išgyventi 
ir paversti jį energija, padedančia nuveikti 
daug gerų darbų. Gėda taip pat jausmas, su 
kuriuo priklausomam asmeniui sunku tvar-
kytis. Tokiam žmogui siekiame padėti atsta-
tyti savivertę, tad vėliau dingsta ir poreikis 
slopinti gėdą cheminėmis medžiagomis. 
Panašiai dirbama ir su kitais nemaloniais 
jausmais. Nutraukusiam svaigalų vartojimą 
žmogui dažnai baisu išvysti pasekmes, 
kurios žmogų tiesiog užgriūva, todėl re-
abilitacijos centre besigydantis žmogus, 
socialinių darbuotojų padedamas, tas pase-
kmes sprendžia palaipsniui, kiek tuo metu  
yra pajėgus. Dažnai mes tarpininkaujame 
sprendžiant skolų, prarandamų tėvystės 
teisių, pamestų dokumentų problemas ir 
kitus nelengvus buvusio destruktyvaus 
gyvenimo padarinius.

Reabilitacija trunka vienerius metus. 
Gydoma nuo priklausomybių alkoholiui, 
narkotikams, rūkymui, raminamiesiems 
vaistams, azartiniams lošimams ir pan. Čia 
jiems stengiasi padėti socialiniai darbuotojai, 
psichologai, konsultantai. Reabilitacijos 
gydymo metodai apima įvairias sritis: vyksta 
individualus konsultavimas, neformalios 
paskaitos, mokymasis, savarankiškas darbas 
su savimi, bendruomenės susirinkimai, fizi-
nis darbas, darbas su visa šeima, sportiniai 
užsiėmimai, dailės bei vaidybos terapijos 

ir, be abejo, Biblijos studijos, tikinčiųjų 
susirinkimai. 

Gydymo proceso eiga suskirstyta į ketu-
rias fazes. Bendruomenėje gyvenama pagal 
krikščioniškos moralės principus. Taikomas 
Minesotos ir Day-Top programų derinys. 
Darbui su priklausomais žmonėmis taikome 
ir plačiai pasaulyje paplitusią, gana efektyvią 
12 žingsnių programą. Bendruomenės gy-
ventojai, dažniausiai be išsilavinimo ir darbo 
patirties, apmokomi statybos, remonto, 
žemės ūkio darbų. Labiausiai norintiems 
sveikti ir keisti savo gyvenimo būdą vy-
rams ir moterims yra sudarytos galimybės 
mokytis Kėdainių suaugusiųjų mokymo 
centre, taip pat jie gali dalyvauti įvairiuose 
projektuose ir įgyti įvairių specialybių.

Daug dėmesio skiriame psichologiniam, 
sielovadiniam aspektui. Konsultuojame in-
dividualiai, dirbame su grupėmis. Dažniau-
siai besigydantieji susiduria su socialiniais 
darbuotojais bei konsultantais – jie stiprina 
motyvaciją sveikti, įvertina asmens socialinę 

būklę, parenka reikalingas paslaugas, lavina 
socialinius ir vertybinius įgūdžius, indivi-
dualiai derina darbotvarkes, padeda spręsti 
įvairius klausimus. Yra neformaliai skaitomos 
paskaitos apie priklausomybės ligą, jos sudėti-
nes dalis, atkryčių prevenciją, streso įveikimą, 
jausmus, vertybes, vedami Biblijos pažinimo 
užsiėmimai, sielovadinės konsultacijos ir kt.  

Manau, kad kiekvienas reabilitacijos 
centras yra vis kitoks ir kuo nors išsiskiria. 
Prieš penkerius metus Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos mums suteikė 
licenciją. Argumentuotai apgynėme veiklą 
trijose srityse – socialinėje, psichologinėje ir 
dvasinėje. Lig šiol išliekame centru, kuriame 
nerūkoma, ir tuo labai džiaugiamės. 

Iš Dievo malonės įsigijome netoliese, 
ant Nevėžio kranto, esantį sklypą, įkūrėme 
kaimo turizmo sodybą „Gojaus atgaiva“, kurią 
nuomojame norintiems rengti seminarus, 
stovyklas, šventes ir kitus renginius. Gauti 
pinigai remia reabilitacinio centro veiklą. 

Nenorime sustabarėti, tad stengiamės, 
kad veikla, programa, taisyklės ir visa svei-
kimo sistema atitiktų laikmetį, šiandienines 
problemas, būtų efektyvi ir įdomi šiuolai-
kiniam žmogui. 

Ar galite pasakyti, kiek procentų jūsų 
reabilitacijos centre besigydžiusių žmonių 
visiškai atsisakė svaigalų ir toliau gyvena 
blaiviai? Kaip jums pavyksta juos moty-
vuoti negrįžti prie senojo gyvenimo būdo? 

Reabilitacijos centrui buvo pritaikytas buvęs vaikų darželio pastatas

Atkelta iš 27 p.
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Per šešiolika centro gyvavimo metų čia 
gydėsi daugiau nei 1000 žmonių. Pradžioje 
visi atvyksta su viltimi ištrūkti iš priklau-
somybės gniaužtų ir pradėti viską iš naujo, 
bet, deja, ne visiems pavyksta finišą pasiekti 
iš karto, taip pat yra ir tų, kurie finišo visai 
nepasiekia. Žinome, kad yra žmonių, kurių 
gyvybė užgeso kovojant su priklausomybė-
mis, nors kažkada jie čia gydėsi, bet nutraukė 
programą. Tai iš tiesų labai sunki vidinė kova. 
Žmogus nuolat balansuoja tarp mirties ir 
gyvenimo. Tačiau visi jie turėjo progą centre 
vykstančiuose sekmadieniniuose tarnavi-
muose išgirsti Evangeliją, o įtikėjusieji po 
reabilitacijos galėjo prisijungti prie vietinių 
bažnyčių Lietuvoje. 

Reabilitacijos centro darbuotojai keičia-
si, auga, tobulėja. Tenka ieškoti naujų būdų 
motyvuoti  priklausomą žmogų blaivėjimui, 
pokyčiams, gyvenimo prasmės paieškoms. 
Stengiamės atvykusiajam įkvėpti pasitikėji-
mą savimi, atrasti viduje esančius energijos 
gyvenimui resursus. Ieškome naujų formų, 
kaip prieiti prie žmogaus ir jam padėti. 

Baigusiam reabilitaciją žmogui nelengva 
pradėti naują gyvenimą, nes dažniausiai 
pirmiausia jis turi grąžinti dideles skolas – 
mokėti antstoliams. Be to, jis grįžta į pasaulį, 
kuriame daug svaigalus vartojančių žmonių 
ir visuomet yra pagunda „palengvinti sau 
gyvenimą“... Todėl norinčius kreipiame į 
adaptacijos centrus, kuriuose jie tarsi paly-
dimi į savarankišką gyvenimą, jie sulaukia 
įvairios pagalbos. Tačiau palaipsniui pagal-
bos mažėja, nes asmuo stiprėja ir tampa 
pajėgus pats tvarkytis su sunkumais. Pade-
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Reabilitacijos gydymo 
metodai apima įvairias 
sritis: vyksta individualus 
konsultavimas, 
neformalios paskaitos, 
mokymasis, savarankiškas 
darbas su savimi, 
bendruomenės 
susirinkimai, fizinis 
darbas, darbas su 
visa šeima, sportiniai 
užsiėmimai, dailės bei 
vaidybos terapijos ir, be 
abejo, Biblijos studijos, 
tikinčiųjų susirinkimai. 

„

“

dama atrasti būdų, kaip blaiviai, smagiai ir 
įdomiai galima leisti laisvalaikį, pramogauti, 
sportuoti, savanoriauti panašaus pobūdžio 
organizacijose. Organizuojamos savitarpio 
paramos grupės, kuriose galima išsikalbėti, 
nesijausti vienišiems ir sulaukti palaikymo. 

Pasakyti, kiek procentų žmonių mūsų 
centre visiškai pasveiko, labai sunku. Turi 
praeiti ne vieni metai, kad galėtume pama-
tuoti rodiklį. Gan sudėtinga palaikyti ryšį su 
visais centre besigydžiusiais žmonėmis, nes 
jų yra gerokai daugiau nei tūkstantis. Tačiau 
pasveikę žmonės dažnai patys palaiko su 
mumis ryšius, nes jaučiasi lyg antrą kartą čia 
gimę naujam gyvenimui, kurį labai vertina ir 
už kurį būna dėkingi – tokių žmonių tikrai 
jau labai daug. 

Kur jūsų sėkmės paslaptis?

Manau, kad sėkmę lemia paklusnu-
mas Dievo pašaukimui. Kaip mano vyras 
sako – kai esi savo vietoje, tai ir gyveni savo 
gyvenimą.

Kas dirba jūsų centre? Kaip ieškote 
darbuotojų?

Su vyru abu esame šios įstaigos steigėjai. 
Jis yra direktorius, aš – vyr. socialinė darbuo-
toja. „Vilties švyturyje“ šiuo metu dirba 15 
etatinių darbuotojų: psichologai, socialiniai 
darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, 
sielovadininkai, darbo terapijos specialistas, 
taip pat talkininkauja savanoriai. Dalis mūsų 
komandos žmonių neturėjo žalingų priklau-
somybių, kiti yra baigę gydymosi programą. 

Esame vieni kitiems reikalingi, nes galime 
daug ko vieni iš kitų pasimokyti. Kai kurie 
darbuotojai centre dirba jau ilgą laiką, kiti 
vis keičiasi. Gerų specialistų trūksta visada, 
ypač jaučiame motyvuotų šį darbą dirbti 
psichologų stygių. O darbuotojų ieškome 
įvairiai – kaip tik išmanome.      

Kokie Jūsų ateities planai?

Planų išties turime daug, bet svarbiau 
yra kokius planus turi mums Viešpats – tik 
tiems ir bus lemta išsipildyti. Tad pagyven-
sim – pamatysim.

Ką patartumėte priklausomybių tu-
rinčių žmonių artimiesiems?

Priklausomam žmogui yra patogu var-
toti svaigalus, kai šeimos nariai ar kiti arti-
mieji sprendžia jo vartojimo pasekmes ir vis 
traukia jį iš skolų, tvarko reikalus su policija 
ir pan. Neteisingai suvokdami pagalbą, jie 
daro „meškos paslaugą“. Būna atvejų, kai 
priklausomam asmeniui nedrąsu skambinti 
į reabilitacijos centrą ir prašyti pagalbos, tad 
pirmieji skambina artimieji, o pabendravę 
su socialiniais darbuotojais ar psichologais 
jie nustemba sužinoję, kad rezultatų bus 
pasiekta tik tuomet, jei jie griežtai nuspręs 
nepalaikyti priklausomo žmogaus vartoji-
mo: neduos pinigų „paskutinį kartą dozei“ 
ar neįsileis vartojančiojo į namus, kol šis 
neapsispręs gydytis. Deja, neretai ir po kon-
sultacijų artimieji savo elgesiu toliau skatina 
nuo svaigalų priklausomą asmenį vartoti, 
o ne greičiau kreiptis pagalbos. 

Tad artimiesiems patarčiau ieškoti pro-
fesionalios pagalbos, įsiklausyti į specialistų 
patarimus, kad ir kaip keistai jie skambėtų. 
O jeigu jau pavyko atvežti artimą žmogų 
gydytis, tuomet reikėtų rūpestį juo visiš-
kai perduoti mums ir stengtis pasirūpinti 
savimi, nes priklausomas žmogus dažnai 
stipriai išbalansuoja artimųjų gyvenimą, 
jų psichinę ir fizinę sveikatą. O dar geriau 
visa tai atiduoti į rūpestingo ir mylinčio 
Dievo rankas. 

Ko palinkėtumėte mūsų laikraščio 
„Ganytojas“ skaitytojams?

Palinkėčiau atrasti savo tikrąją priklau-
somybę – nuo savo Kūrėjo, tuomet jokioms 
žalingoms priklausomybėms neliks vietos, 
ir gyventi savo gyvenimą. 

Dėkoju už pokalbį ir linkiu Viešpaties 
pagalbos šiame tikrai nelengvame darbe.

Kalbino Žaneta Martingale

Reabilitacijos centro „Vilties švyturys“ 
darbuotojų komanda išvykoje
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Ryti ir Edita, kiek metų jūs esate su-
situokę? 

Šeimą sukūrėme prieš 18 metų. 

Auginate tris sūnus? 

Taip. Vyriausiajam – 17 metų, vidu-
riniajam – 13-a, o mažiausiajam – 4-eri.

Papasakokite, kaip susipažinote? 

Edita: Aš su dviem vyresniais broliais 
esu augusi vaikų namuose, tad vasaras leis-
davau pas globėjus arba vaikų namuose. Ir tą 
vasarą, prieš 18 metų, viešėjau pas globėjus 
Marijampolėje. Vasarai baigiantis, reikėjo 
grįžti į Kauną, kur mokiausi. Paskambinau ir 
paklausiau brolio, gal jis žino, kas galėtų mane 
nuvežti į Kauną. Brolis pažadėjo paieškoti. 

Rytis: Aš tuo metu dirbau Kaune ir 
savaitgalį viešėjau pas tėvus Marijampolėje. 
O jos brolis padėjo mano tėvams įrenginėti 
namą. Jis ir pasakė, kad reikia seserį pavėžėti 
į Kauną. Taip ir prisivėžinom (juokiasi). 
Pradėjome bendrauti ir greitai susituokėme. 
Susipažinome rugpjūčio mėn., o gruodžio 
30 d. jau šventėme vestuves. Editai tuo metu 
buvo 18-a, o man – 23-eji. Aš visada norėjau 
tikinčios žmonos. Pasirodo, ir Edita prašė 
Dievo tikinčio vyro. Ir Dievas mus suvedė.

Edita: Už pusantrų metų, man bebai-
giant profesinę mokyklą, gimė pirmasis 
sūnus, Vytautas. Tais pačiais metais įstojau 
į Kauno aukštesniąją aplinkos inžineri-
jos kolegiją, mat man, kaip augusiai vaikų 
namuose, valstybė skirdavo pinigėlių, kol 
mokiausi. O kai sūnui buvo maždaug 2,5 
metų, teko rudenį su kitais studentais išvykti 
padirbėti į Angliją. Tuos du su puse mėnesių 
Anglijoje labai kankinausi. Skaitydavau Bi-
bliją ir verkdavau, ilgėdamasi vyro ir sūnelio. 
Nors buvo sutarta, kad ten dirbti reikės 4 
mėnesius, Dievas viską taip sudėliojo, kad 
į Lietuvą grįžome po 2,5 mėn. 

Kai man buvo 24-eri, gimė sūnus Vy-
gintas, o dar po 9 metų gimė Matukas. Ma-
tukui gimus, gydytojai jam davė 9 balus iš 
10 – atrodė sveikas vaikas. 

Rytis: Trečiasis mūsų sūnus, Matukas, 
gimė 2014 metais. Bet noriu pasakoti ir šiek 

„Jis  – mano  
rankose“

Ryčio ir Editos Valiūnų šeimą vis matau Kauno evan-
gelinėje bažnyčioje. Pamenu, kad prieš ketverius me-
tus  meldėmės už jų šeimą, prašydami Dievo malonės 
ką tik gimusiam trečiajam jų sūneliui, kuris gimė su 
širdies yda. Kai nuvykau pakalbinti šią šeimą, kamba-
ryje vis sukinėjosi ir savo žaislus, piešinius rodė ma-
žas didžiaakis berniukas, apie kurį ir sukosi didžioji 
mūsų pokalbio dalis.  Na bet apie viską iš pradžių...

tiek priešistorės... Aš vis pagalvodavau, kad 
mums gyvenime viskas gan sklandžiai sekasi, 
nesusiduriame su dideliais sunkumais. Bet 
atėjo 2014-ieji – labai sunkūs metai mūsų 
šeimai. Tais metais stipriai ranką susižeidė 
mūsų vidurinysis sūnus (jam buvo 9 m.): 
vyresnysis neįsileido jo į kambarį, tad jis 
trinktelėjo ranka į durų stiklą, ir tas duždamas 
perrėžė jam ranką (pjūvis buvo apie 9 cm). 

Edita: Apžiūrėjusi Vyginto ranką, gy-
dytoja pasakė: „Vaikeli, tave angelas saugo-
jo – dar keli milimetrai, ir būtų perpjauta 
didžioji vena. Galėjai nukraujuoti ir per 
kelias minutes mirti.“ Dėkui Dievui, viskas 
baigėsi gan gerai...

Rytis: Dar tam pačiam vaikui vis skau-
dėdavo kojas. 

Edita: Taip, kai Vygintas buvo maždaug 
1,5 metukų, jis kambaryje paslydo ir nukrito 
ant užpakalio. Skausmas nepraėjo, tad krei-
pėmės į medikus. Kauno klinikose nustatė 
klubo sąnario uždegimą. Reikėjo gerti vais-
tus, po to vykome į sanatoriją. Bet jam vis 
pradėdavo skaudėti tai vieną, tai kitą koją, 
o kartais skausmas persimesdavo ir kitur. 
Kelis kartus vežėme jį į Kauno klinikas –  
paguldydavo savaitei, palašindavo lašelines 
ir pastatydavo jį ant kojų, bet grįžus namo, 
po kiek laiko jam vėl imdavo skaudėti kojas.

Rytis: Ir būtent tais 2014 metais skaus-
mai jam labai paūmėjo. Net užmigti negalė-
davo dėl skausmo. Glostydamas jį kartais ir 
pats užmigdavau, o jis vis dar verkdavo, nors 
buvo išgėręs nuskausminamųjų... Bet vėliau 
aš pradėjau su juo melstis – melsdavomės 
atgailaudami, ir po kelių minučių skausmas 
pasitraukdavo ir Vygintas užmigdavo. Kojas 
jam skaudėti pradėdavo ne tik nuo išgyventų 
neigiamų, bet ir nuo teigiamų emocijų. Pa-
menu, kartą vykome į Palangą pramogauti 
ir jam taip pradėjo skaudėti kojas, kad jis 
negalėjo net paeiti. Dėkui Dievui, dabar tų 
skausmų jau nebėra. Daugiau pradėjome 
kartu melstis.

Tų pačių 2014 metų rudenį į mūsų au-
tomobilį, kuriame važiavo ir besilaukianti 
Edita, atsitrenkė kitas automobilis. Vėliau 
dar sugedo abu darbo kompiuteriai – tad 

sustojo darbai, nebuvo ir pinigų... Atrodė, 
lyg tyčia visos bėdos sukrito į vieną vietą... O 
lapkričio mėnesį gimė sūnus – Matukas, tik jo 
gimimą taip pat lydėjo ne vien džiaugsmas... 

Edita, minėjai, kad vos gimęs Matukas 
atrodė sveikas vaikas. Kada jam aptiko 
širdies ydą?

Edita: Matukas gimė šiek tiek perne-
šiotas, bet iš pradžių nieko įtartino nepa-
stebėjau – pusantros dienos jis buvo kartu 
su manimi. Kai antrą dieną mūsų aplankyti 
atvyko Ryčio mama, ji pastebėjo, kad kū-
dikis atrodo keistai, o iš kūdikių skyriaus 
atėjusi medicinos sesuo atkreipė dėmesį 
į šaltas Matuko pėdutes. Nors jis buvo su 
vilnonėmis kojinytėmis, apmoviau dar ir 
medžiaginius batukus. Medikės visgi nu-
sprendė paimti kūdikėlį patikrinti. Pradėjus 
jį tikrinti, kažkas nutiko, tad jį paguldė į 
inkubatorių, o vėliau nusprendė kviesti 
reanimobilį ir vežti į Kauno klinikas (mat 
gimdžiau kitoje Kauno ligoninėje). Gydytoja 
susiskambino su Klinikomis ir man skyrė 
lovą ten, kad galėčiau būti bent kiek arčiau 
savo vaiko. Kitą dieną atėjusi kardiologė 
pasakė: „Čia – Vilniaus pacientas.“ Liepė 
krautis daiktus ir važiuoti į Vilnių, kur re-
animobiliu nugabens ir Matuką. 

Kadangi buvome iš kito miesto, San-
tariškėse man taip pat skyrė lovą. Vaiką 
galėdavau aplankyti du kartus per dieną – 12 
val. ir 18 val., po 15 minučių. Kai Santariš-
kėse pirmą kartą pamačiau savo kūdikį, jis 
pats jau nebekvėpavo – buvo pajungtas prie 
aparatų (susigraudina). Buvo labai sunku 
matyti savo vaikelį tokios būklės. Jį apžiūrė-
jęs gydytojas pasakė, kad kūdikis turi didelę 
širdies ydą, tad reiks operuoti. Man reikėjo 
užpildyti dokumentus, tad dar šiek tiek su 
gydytoju pasikalbėjome. Gydytojas pasakė, 
kad rado daugiau bėdų, nei Kauno klinikų 
medikai nurodė... Aš pasiguodžiau, kad ir 
mes, ir visa bažnyčia meldžiasi. 

Ryte, 8 val. aš jau sėdėjau prie reanima-
cijos – žinojau, kad Matuką ruoš operacijai. 
Norėjau bent akimis sūnelį palydėti, nes 
vakare gydytojas buvo sakęs, kad prieš porą 
mėnesių tokių problemų turėjęs kūdikis 
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neišgyveno... Po kurio laiko sūnų operuoti 
turėjęs gydytojas prisėdo prie manęs ir sako: 
„Per naktį pagalvojau ir pakeičiau koncep-
ciją. Operaciją išskirstysime į kelis etapus.“ 
Be širdies ydos, Matukui diagnozavo aortos 
susiaurėjimą, rado prie širdies išaugusių 
papildomų kraujagyslių, tad pirmosios ope-
racijos metu gydytojai praplėtė susiaurėjusią 
aortą, o pačios širdelės nelietė. 

Rytis: Tą dieną, kai sūnų turėjo ope-
ruoti, į Vilnių vykau ir aš. Akys buvo pilnos 
ašarų (graudinosi jis ir dabar). Dar prieš tai 
mąsčiau, kad Dievas duoda, Jis ir paima – Jis 
yra suverenus. Važiuodamas automobiliu 
kalbėjausi su Dievu. Turbūt daug dalykų 
Dievui pasakiau ir iš savo išdidumo... Bet 
labai aiškiai išgirdau žodžius: „Jis – mano 
rankose.“ Man pasidarė lengviau. Atvykęs 
ir Editai pasakiau, kad Dievas prabilo man, 
patvirtindamas, kad Matukas yra Jo rankose. 
Tad, kad ir kas nutiktų, pasitikėkime Juo.

Kiek dienų buvo Matukui, kai vyko 
pirmoji operacija?

Edita: Jam buvo vos 5 dienos. Jo būklė 
jau buvo sunki – gyvybę palaikė tik apara-
tūra. Prieš operaciją,  iš vakaro, Santariškių 
kapelionas mūsų kūdikėlį pakrikštijo. Pir-
moji operacija buvo sėkminga, bet reikėjo 
gydyti ir netikėtai aptiktą sepsį. Man sūnų 
atvežė beveik po savaitės. Tą sekmadienį 
atvažiavo ir Rytis. Jau ruošėmės eiti pasi-
vaikščioti (nes vaiką leisdavo pamatyti vos 
keliolika minučių), bet visai netikėtai seselės 
pranešė, kad atveža Valiūną (abu džiaugs-
mingai šypsosi). Kol jis buvo reanimacijo-
je, gydytojams nepavyko visiškai išgydyti 
sepsio, nors keitė gal trejus antibiotikus. Kai 

atvežė man į skyrių, gydytoja kardiologė  
R.  Siudikienė, pasitarusi su kolege, skyrė 
naujus antibiotikus, sakydama: „Jei šie vais-
tai nebepadės, nežinau, kas galėtų padėti...“ 
Dėkui Dievui, per porą dienų kraujo tyrimų 
rezultatai sparčiai pagerėjo. Tik labai ilgai 
gijo pjūvio žaizda. Jau vis tikėdavomės, kad 
išleis namo, bet dėl negyjančios žaizdos 
reikėjo ilgiau likti ligoninėje. Po operacijos 
ligoninėje išbuvome apie mėnesį. 

Turbūt po to laukė dar kelios ope-
racijos?

Edita: Laukė dar labai rimta operacija. 
Bet prieš ją, nepraėjus nė pusei metų po 
pirmos operacijos, gydytojai pastebėjo, kad 
aorta vėl susiaurėjo, tad mus vėl paguldė į 
ligoninę. Gydytojai per kirkšnį zondavo 
ir vėl praplėtė aortą. O po mėnesio laukė 
didžioji širdies operacija – šįkart reikėjo 
atverti krūtinės ląstą ir „užlopyti“ maždaug 
centimetro skersmens skylę, kuri buvo ne-
taisyklingos formos, raityta. Situacija buvo 
tikrai sudėtinga. Matukui buvo 6 mėnesiai. 

Po operacijos vis skambindavau į re-
animaciją paklausti, kaip mano kūdikis 
laikosi. Gydytojas sakė, kad pirmąją naktį 
po operacijos du kartus jo širdelė stojo. Bet 
gydytojai ten tikrai gerai dirba. Dėkui jiems 
ir Dievui – vaikas pradėjo sveikti.

Ar reikėjo dar kitų operacijų?
Edita: Gydytojai aptiko dar vieną prob- 

lemą – echoskopijos rodo, kad kažkur prie 
širdies turi būti kraujagyslės susiaurėjimas, 
dėl kurio echoskopas rodo didelį gradientą 
(padidėjusį kraujo spaudimą), bet gydytojai 
iki šiolei neaptiko, kur konkrečiai jis yra.
Kai per kirkšnį zondavo ir pasiekė tą vietą, 
pamatė, kad ten viskas lyg ir gerai, todėl 
nieko nedarė. 

Rytis: Kol kas didelių bėdų tai neke-
lia, todėl gydytojai drastiškų priemonių 
ir nesiima. 

Kaip dažnai tenka važiuoti apžiūrai? 
Kokia Matuko sveikata dabar?

Edita: Pradžioje, po operacijos reikėjo 
vykti į Santariškes kas porą mėnesių, vėliau –  
kas keturis, po to – kas šešis mėnesius. O 
2018 metais mums pasakė atvykti tik po 
metų – tad buvome labai laimingi. Kiekvieną 
kartą, kai važiuodavome tikrintis, vykda-
vome su lagaminais – pasiruošę, jei reiktų 
gulti į ligoninę ilgesniam laikui. 

Paskutinį kartą Santariškėse lankė-
mės šių metų birželio 12 d. Matukui diag- 
nozuotas širdies nepakankamumas, dėl 

komplikacijos širdyje, kur matomas didelis 
gradientas, išrašė vaistukų ir liepė atvykti 
apžiūrai vėl po metų. 

Ką dar norėtumėte pasakyti?

Rytis: Dievas pravedė per visus kalnus 
ir slėnius. Iki tų 2014 metų turėjau daug 
negerų įpročių, bet Dievas išgrynino – tai 
ir liko tuose 2014 metuose (šypsosi). Tais 
metais daug artimiau pažinau Dievą – Jis 
patraukė mano širdį prie savęs ir atvėrė daug 
dalykų. Pagyvėjo ir mūsų šeimos bendravi-
mas su Dievu. Pastaraisiais metais Dievas 
tikrai džiugina – matome, kad ir sūnūs ieško 
Dievo. Vyriausiasis sūnus baigė muzikos 
mokyklą ir kartais šlovina Dievą su bažny-
čios šlovinimo grupe. Vidurinysis taip pat 
yra išgyvenęs Dievo prisilietimą. Matome, 
kad Dievas lieja savo malonę, darbuojasi ir 
saugo mūsų šeimą – labai tuo džiaugiamės. 

Aš vis prisimenu tuos Dievo žodžius: „Jis –  
mano rankose.“ Prisimenu ir savo klausimą 
Dievui: „Kodėl leidai pamatyti tą pirmąjį, 
vos gimusio kūdikėlio žvilgsnį, ir staiga iš 
manęs jį atimi?..“ Nes tik gimęs jis verkė, bet 
kai pašaukiau jį vardu, akimirkai nurimo, 
pažvelgė į mane savo didelėmis akytėmis, 
nusisuko ir vėl instinktyviai pradėjo verkti. 
Tuo metu pajutau, kad manyje liko kažkas 
neapsakomai nuostabaus ir be galo brangaus. 

Edita: Vardą Matukui buvome išrinkę 
dar prieš gimimą – vardu vadindavome ir 
dar jam negimus. Labai patiko ir šio vardo 
reikšmė – „Dievo dovana“. 

Rytis: Suprantu, kad Dievas pasigaili 
iš savo gailestingumo. Taip pat suprantu, 
kad jei kartais Dievas ir  neateina pagalbon, 
kaip mes įsivaizduojame, visgi Jis išlieka 
didžiai gailestingas. Jis tikrai yra suverenus 
Dievas, ir visa išeina į gera tiems, kurie eina 
per gyvenimą Juo tikėdami. Dabar aiškiai 
suvokiu, kad Dievo žodžiai „Jis – mano 
rankose“ ir tas apreiškimas yra Jo pergalės 
dovana Matukui ir didelis liudijimas mums, 
kad nenustotume tikėję Juo ir vis labiau Jį 
pažintume, nes Jis – Dievas.

Dėkojame visai bendruomenei, pa-
laikiusiai mus tuo sunkiu metu. Iš mūsų 
bendruomenės brolių ir seserų patyrėme 
daug visokeriopos pagalbos. Pajautėme, 
kad tikrai esame bendruomenės dalis. Ačiū 
Viešpačiui už jus visus.

Dėkojame už nuoširdų liudijimą. Lin-
kime Matukui ir visiems Jums sveikatos 
ir Dievo apsaugos. 

Kalbino Žaneta Martingale 
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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

V I E N Y B Ė S    Š V E N T Ė2019 m. rugpjūčio 23–25 d.
Vilniaus evangelinė bažnyčia
V i l n i u s ,  B i t ė n ų  g .  2 C

23 d., penktadienį: 

18.30 val. pamokslauja dr. Willemas 
VanGemerenas

20.00 – 21.30 val. piknikas vidiniame kieme

24 d., šeštadienį:

10.00 – 11.40 val. šlovinimas, malda, 
pamokslauja dr. Willemas VanGemerenas

12.20 – 13.20 val. šlovinimas, malda, 
pamokslauja past. Gintautas Gruzdys

Pietūs

14.30 – 15.00 val. užtarimo malda Maldos kambaryje

15.00 – 16.30 val. šlovinimas, malda, pamokslauja past. Mindaugas Palionis, 
past. Gabrielius Lukošius

17.15 – 18.15 val. šlovinimo vakaras

17.45 – 18.45 val. veiks maldos kambariai, kuriuose pastoriai lauks Jūsų 
asmeninei maldai, konsultacijai, pokalbiui

19.00 – 21.00 val. vakaronė jaunimui vidiniame kieme

25 d., sekmadienį: 

11.00 val. pamokslauja dr. Willemas 
VanGemerenas, Viešpaties vakarienė


