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Kitokia  
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RAMŪNAS JUKNA

Uždegtos  širdys Evangelistas Lukas neįtikėti-
nai įtaigiai perteikia velykinę pri-
sikėlimo nuotaiką, kurią išgyveno 
Kristaus mokiniai. Dėl Viešpaties 
nukryžiavimo jie buvo nugrimzdę 
į neviltį: jų viltys sudužusios, lūkes-
čiai neišsipildę, širdys sumišusios ir 
pilnos nerimo bei baimės. Tačiau 
Kristaus prisikėlimo žinia it žaibas 
perskrodė apsunkusius protus bei 
širdis. Kristus prisikėlė! Jis pasiro-
dė Petrui! Ar nedegė jų širdys Jam 
kalbant?!

Ir štai tą pačią dieną du [mo-
kiniai] keliavo į kaimą už šešiasde-
šimt stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą 
Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos 
įvykius. Jiems taip besikalbant ir be-
siginčijant, prisiartino pats Jėzus ir 
ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla 
aptrauktos, ir jie nepažino jo. O Jėzus 
paklausė: „Apie ką kalbate, eidami 
keliu?“ Tie nuliūdę sustojo.

Velykos būna pavasarį. Ir šie metai ne išim- 
tis – žemė jau bunda, žadinama atko-
piančios saulės spindulių. Skaisčią šviesą, 
šviežią žalumą, bręstančius pumpurus ir 
gėlių žydėjimą dovanoja Kūrėjas – kaipgi 
tuo nesidžiaugti? Jis pats kreipia žmogų 

į tai, kas gražu, dora ir tyra, budina širdis 
iš žiemos snaudulio, plukdo tolyn sielą 
kaustančius ledus ir dovanoja žmonėms 
meilę. Tačiau mintys apie meilę gali kelti 
prieštaringus jausmus: vieniems – tai jauki 
vaikystė ar įsimylėjimo svaigulys, kitiems – 
kraujuojanti žaizda, išdavystės skausmas 
ar neatsakytas poreikis. Pasirinkimo netu-
rime – kiekvienas buvo sukurtas iš meilės, 
kad būtų mylimas ir mylėtų. Deja, meilė 
pasimetė, todėl mes jos ieškome – tiesiog 
nemokame kitaip gyventi. Velykos ir pava-
saris – proga apie tai pakalbėti, šįsyk – apie 
kitokią meilę.

Nukelta į 2 p.
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Vienas jų, vardu Kleopas, atsakė jam: 
„Nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruza-
lėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis 
atsitiko!“ Jėzus paklausė: „O kas gi?“ Jie tarė 
jam: „Su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pra-
našas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir 
visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų 
vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir 
atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad 
jis atpirksiąs Izraelį. Dabar po viso to jau 
trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios 
mūsiškės moterys mus sutrikdė. Anksti rytą 
jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado 
jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios 
pasirodžiusius angelus, kurie sakę Jėzų esant 
gyvą. Kai kurie mūsiškiai buvo nuėję pas 
kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet 
jo paties nematė.“

Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! 
Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra 
skelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to 
iškentėti ir įžengti į savo garbę?!“ Ir, pradėjęs 
nuo Mozės, primindamas visus pranašus, 
jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie 
jį pasakyta.

Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, 
o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė 
jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! 
Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti...“ 
Tuomet jis užsuko pas juos. Įsitaisęs su jais 
prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė 
ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė, ir jie 
pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O 
jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo užside-
gusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė 
Raštų prasmę?“

Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. 
Ten rado susirinkusius Vienuolika su savo 
draugais, kurie sakė: „Viešpats tikrai prisikėlė 
ir pasirodė Simonui.“ O jie papasakojo, kas 
jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, 
kai jis laužė duoną (Lk 24, 13–35).

Du keleiviai
Evangelijos pagal Luką 24-ame skyriuje 

skaitome istoriją apie du keleivius (Lk 24, 
13–35). Nusiminę dėl Kristaus nukryžiavi-
mo jie žingsniavo į Emausą, tolyn į Vakarus 
nuo Jeruzalės. Kai kurie Biblijos tyrinėtojai 

mano, kad šie keleiviai buvo Kleopas ir jo 
žmona Marija (Jn 19, 25) – paprasti, nie-
kam nežinomi, Biblijoje daugiau neminimi 
asmenys. Akivaizdu, kad Biblijos Dievas 
per savo Sūnų apsireiškia mažutėliams, 
žmonių akyse nereikšmingiems žmonėms. 
Evangelija yra žinia apie Jėzų Kristų, o ne 
apie reikšmingus žmones. Šalia Kristaus 
paprasti žmonės tampa reikšmingi Jame. 
Tų žmonių verte tampa Kristus, o ne jų 
pasiekimai, turtai, galia ar valdžios atributai. 

Įdomu, kad Kristus apsireiškė abiem 
sutuoktiniams. Nors jie Kristų sekė dar 
iki Jo nukryžiavimo, tačiau prisikėlimas 
reikalavo tikro įtikėjimo, neginčytino šir-
dies užtikrintumo bei empirinio (juslinio) 
patvirtinimo. Jiems reikėjo iš naujo atsi-
versti ir tapti prisikėlusio Jėzaus Kristaus 
bendruomenės dalimi. Kristus apsireiškė 
ne tik vyrui ar tik moteriai, bet abiem iš 
karto. Viešpats yra tikrasis šeimos pamatas, 
per Jį šeimos gali būti atstatytos ir naujai 
sujungtos dvasiniais saitais.

Vilties netekę žmonės
Kiekvienas iš mūsų esame patyrę, kaip 

dūžta viltys. Turėjome įsivaizdavimų, kad 
mūsų ar mūsų vaikų gyvenimas bus daug 
sėkmingesnis akademine, ekonomine, 
socialine ar karjeros prasme. Tikėjomės 
paaukštinimo, įvertinimo, svajojome apie 
mums palankius gyvenimo posūkius ir 
vingius. Įsivaizdavome, kad mūsų draugai 
ar sutuoktinis, vaikai ar nauji dalykai, tokie 
kaip: namai, automobiliai, galimybės, kelio-
nės, paaukštinimas, pinigai, išsilavinimas, 
valdžios pozicijos, karjera ar seksas – suteiks 
mums laimę ir gyvenimą nuspalvins gra-
žiausiomis spalvomis. Tačiau net jei visa tai 
įgyjame, galiausiai šiais dalykais nusiviliame.

Kristaus mokiniai po Jo nukryžiavimo 
išgyveno agonijos ir nevilties kupiną šabo 
dieną. Netikėta Kristaus mirtis juos sukrėtė. 
Jiems buvo baisu ir neramu dėl savo pačių 
gyvybės. Sąmyšį kėlė kai kurių mokinių 
kalbos, kad Viešpats prisikėlė. Ryškiausiai 
Velykų dienos nuotaikas nusako šie Luko 
žodžiai, kuriais jis apibūdino Kristaus mo-
kinius: nuliūdę (17 eil.), nusivylę (21 eil.), 
nustebę (22 eil.), sujaudinti (32 eil.), sutrikę 
ir išsigandę (37 eil.).

Nors Viešpats ne kartą įspėjo savo mo-
kinius, kad Jis turės mirti ir trečią dieną 
prisikels, tačiau jie visgi turėjo savo supra-
timų ir įsivaizdavimų, neteisingų lūkesčių, 
kuriems nebuvo lemta išsipildyti. Viešpats 
leidžia mums matyti, kaip žlunga neteisingi 

lūkesčiai ir įsivaizdavimai. Tai skausmin-
gos, tačiau neišvengiamos mūsų gyvenimo 
patirtys. 

Pakeleivis
Sukrėsti ir nusiminę Viešpaties moki-

niai keliaudami į Emausą sutiko pakeleivį. 
Evangelistas Lukas iš pat pradžių mums 
pasako, kad tai buvo Viešpats. Tačiau Jis 
uždengė savo mokiniams akis, kad šie ne-
pažintų prisikėlusio Kristaus. Jis jiems pa-
sirodė kaip pakeleivis. Mums iškyla daug 
klausimų, į kuriuos sunku atsakyti: Kaip 
jie galėjo Jo nepažinti? Kodėl jie nepažino 
Kristaus balso, elgesio, eisenos, manierų, 
kalbėjimo būdo ir t.  t.? 

Tiek Senajame, tiek Naujajame Testa-
mente mokoma, kad Dievo tauta turi būti 
dėmesinga pakeleiviams ir ateiviams. Sve-
tingumas – Šventajame Rašte puoselėjama 
vertybė: Neskriausk ateivio. Jūs žinote, kaip 
jaučiasi ateivis, nes buvote ateiviai Egipto 
šalyje (Iš 23, 9). Nepamirškite svetingumo, nes 
per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė 
viešnagėn angelus (Hbr 13, 2). Dievas savo 
vaikus moko būti atvirus kitiems žmonėms, 
tautoms, pakeleiviams. Evangelijose Kristus 
moko, kad Jis susitapatina su tais žmonėmis, 
kurie mus supa ir yra apsunkę nuo poreikių. 
Svetingumas yra puiki priemonė ir būdas 
tarnauti kitiems: parodyti jiems Dievo meilę, 
atleidimą, Kristaus priėmimą, liudyti Evan-
geliją ir patarnauti Dievo tikslams.

Netikėjimas prisikėlimu.  
Ar tikiu?
Krikščionys yra pašaukti gyventi tikint 

prisikėlusiu Kristumi, tačiau Luko istorijoje 
Kristaus mokiniai apie Viešpatį kalbėjo 
panašiai kaip ir minios – didis mokytojas, 
pranašas, galingas darbais ir žodžiais (Lk 
24, 19–21). Nors jie buvo Kristaus mokiniai 
ir net po prisikėlimo Jį sutiko, vis dėlto jie 
netikėjo Viešpaties prisikėlimu. Jėzus už 
tokį netikėjimą jiems priekaištavo: „Kokios 
nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę 
pranašai!“

Iš tiesų, jei Kristus neprisikėlė, tuomet 
neverta jiems likti nesaugioje Jeruzalėje. 
Jei Jis neprisikėlė, tuomet neverta ir mums 
švęsti Velykų sekmadienio, pasninkauti ir 
melstis ar vaidinti, kad esame krikščionys. 
Tačiau jei Jis prisikėlė, tuomet ne tik verta 
švęsti Velykas, pasninkauti ir melstis, bet ir 
grįžti atgal į nesaugią Jeruzalę. Jei Viešpats 
kėlėsi iš numirusių, tuomet visas mūsų gy-
venimas turi būti perkeistas iš esmės.

Uždegtos  
širdys

Atkelta iš 1 p.
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Evangelijos žinia skelbia, 
ką Jis padarė dėl mūsų, o 
ne apie mūsų pastangas 
pasiekti dangų ir Dievą, 
ne apie mūsų savitvardą, 
pasišventimą, gerumą, 
išmintį ar autentiškumą. 

„

“

Raštas
Įdomu, kad Viešpats, išsakęs moki-

niams priekaištą dėl jų netikėjimo, nepuola 
nusiimti gobtuvo ir neskuba pasirodyti. Jis, 
kaip geras pedagogas, susidariusią įtampą 
ir sutelktą pakeleivių dėmesį išnaudoja, kad 
išmokytų itin vertingą pamoką – Raštas 
yra kur kas svarbesnis nei mūsų patyrimas 
(Lk 24, 25–27). Kristaus argumentai dėl 
mokinių netikėjimo nebuvo empiriniai 
prisikėlimo įrodymai, bet gilus mokymas 
iš Šventojo Rašto.

Be abejo, kiek vėliau Viešpats Jo ta-
patybę slepiantį gobtuvą nusiėmė, ir abu 
pakeleiviai suvokė sutikę iš mirties prisikė-
lusį Viešpatį Jėzų Kristų! Gaila, bet laikui 
bėgant patirtys pasimiršta, kai kurie jausmai 
atslūgsta ar išdyla iš atminties... Vis dėlto 
pamokymas iš Dievo žodžio, kaip ir pats 
Dievo žodis, nepraeina. 

Mes neneigiame patyrimo reikšmės. 
Dievo žodis moko, kad galime patirti Vieš-
paties meilę. Dievą pažįstame ne tik pro-
tu, skaitydami Bibliją. Mes galime širdimi 
patirti Jo artumą, išgyventi, kad mums yra 
atleista, esame Dievo priimti. Tačiau Dievo 
žodžio tiesa kur kas svarbesnė nei mūsų 
patirtis – taip moko apaštalas Petras: Juk 
mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus galybę ir atėjimą, ne mėgdžiodami 
gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo 
akimis matę Jo didybę liudytojai. Jis gavo iš 
Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš tobulybės šlo-
vės nuskambėjo Jam balsas: „Šitas yra mano 
mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi.“ Tą 
balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai 
buvome su Juo ant šventojo kalno. Taip pat 
mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs 
gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, 
šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena 
ir jūsų širdyse užtekės aušrinė žvaigždė (2 
Pt 1, 16–19).

Evangelistas Lukas savo pasakojimu 
įtvirtina nepaprastai reikšmingą pamoką: 

Šventasis Raštas nėra moralinių normų 
rinkinys, kuris moko, kaip tapti geresniais; 
tai nėra dvasinių principų kolekcija, kuri 
padės tapti sėkmingais žmonėmis; tai nėra 
įkvepiantis prozos ir poezijos kūrinys, Bib- 
lija taip pat nėra psichoterapinė priemonė; 
Šventasis Raštas netgi nerašo apie mus, todėl 
neturėtume jame ieškoti atitikmenų sau, 
lyg kokiame krikščioniškame horoskope –  
esu panašus į Dovydą, Petrą, Saliamoną ar 
Jokūbą ir Joną. Evangelijos pagal Luką 24 
skyriaus 27 eilutė patvirtina, kad Raštas nuo 
pirmojo puslapio iki paskutinio žodžio yra 
liudijimas apie Jėzų Kristų. Tai – užrašyta At-
pirkimo istorija. Tik taip skaitydami Šventąjį 
Raštą, jame atrasime išganymo džiaugsmą 
bei paguodą, pamokymą išganymui, tie-
są, tikėjimo sustiprinimą ir galiausiai patį 
Viešpatį Jėzų Kristų.

Evangelijos žinia, kurią skelbė apaštalai 
ir kuri yra mūsų išganymo garantas, yra 
apie mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Ši žinia 
skelbia, ką Jis padarė dėl mūsų, o ne apie 
mūsų pastangas pasiekti dangų ir Dievą, 
ne apie mūsų savitvardą, pasišventimą, ge-
rumą, išmintį ar autentiškumą. Viskas apie 
Jį, o ne apie mus. Ir tik tuomet, kai Dievui 
leidžiame būti centre, ten, kur Jis ir turi būti, 
mes patiriame sielos ramybę ir nenykstantį 
išgelbėjimo džiaugsmą.

Degančios širdys
Šioje istorijoje labai svarbus svetin-

gumas. Keliaujantys iš Jeruzalės mokiniai 
artėjo prie savo kelionės tikslo. Kristus dėjosi 
keliaująs toliau (Lk 24, 28–29). Tai buvo 
lyg testas – kiek jie atviri Viešpačiui ir kiek 
trokšta su Juo bendrauti. Ar jie su netikėtu 
pakeleiviu ketina išsiskirti? O gal jį reiktų 
pakviesti vakarienei ir pasiūlyti nakvynę? 
Tačiau kiek tai kainuos laiko ir pinigų, be 
to teks atsisakyti privatumo? Ką jie būtų 
praradę, jei nebūtų pasiūlę keleiviui pasilikti? 
Ką jie atrado, kai Jėzų pakvietė į svečius?

Šventasis Raštas moko krikščionis būti 
svetingus. Atvėrę savo namų duris, visada 
esame praturtinami. Nesvarbu, kas mūsų 
namuose svečiuojasi: tikėjimo broliai ir 
seserys ar žmonės, kuriems reikalinga mūsų 
pagalba; netgi nesvarbu, ar šie žmonės suge-
bės mums atlyginti, ar ne. Jei visa tai darome 
Dievo garbei, tai visada mus praturtins. Taip 
ir šioje istorijoje Viešpats tarytum išbandė 
savuosius mokinius – kas ištikimas mažame, 
tam bus patikėta daugiau. 

Taigi Viešpačiui kalbant mokinių šir-
dys pašėlusiai daužėsi. Šventoji knyga, 

kai iš jos mokė paslaptingas pakeleivis, 
atgijo ir tapo suprantama. Ir kai įžengęs į 
namus šis pakeleivis ėmė į rankas duoną 
ir palaiminęs pradėjo ją laužyti ir dalinti, 
mokiniai atpažino savo Viešpatį. Tai Jis! 
Taip, tai mūsų Viešpats! Mįslė įminta. Jis 
prisikėlė!

Krikščioniškas atsivertimas yra proce-
sas. Mokiniai sekė Viešpatį iki nukryžia-
vimo, jie girdėjo gandus apie prisikėlimą, 
jie sutiko Jį kelyje į Emausą, bet tik laužant 
duoną Šventoji Dvasia juos akimirksniu 
perkeitė, ir jie įtikėjo. Jų širdys buvo perkeis-
tos ir uždegtos. Tai turėtų padrąsinti mus 
tarnauti Kristaus nepažįstantiems žmonėms. 
Dievas veikia per skirtingus įvykius, žmones, 
liudijimus ir aplinkybes. 

Lukas labai tikslingai šią istoriją įtraukia 
į savo evangeliją. Duonos laužymas, vienas 
iš dviejų Kristaus įsteigtų sakramentų, yra 
skirtas tikėjimui atnaujinti. Mokiniai Kristų 
atpažino laužydami duoną. Kai mes laužome 
duoną, bendraujame su Kristumi. Tokiu 
būdu ne tik užtikrinamas Kristaus aukos 
prisiminimas, bet ir atnaujinamas mūsų 
tikėjimas bei ryšys su Viešpačiu.

Mokiniai pažino Viešpatį, bet šis pra-
nyko. Jie pašokę nuskubėjo atgal į Jeruzalę 
pas kitus mokinius. Duonos laužymas yra 
ženklas, duotas bažnyčiai. Tai krikščionių 
bendruomenės tapatybės elementas. Tad 
mokiniai, kurie sutiko prisikėlusį Kristų, 
norėjo susitikti su kitais mokiniais arba 
krikščionių bažnyčios nariais. Krikščio-
nio kelias yra gyvenimo krikščioniškoje 
bendruomenėje kelias. Kristaus mokiniai 
nėra vieniši vilkai, herojai, bastūnai. Švento-
sios Dvasios sužadinta širdis visuomet bus 
įkvėpta ieškoti kitų krikščionių, kitų Jėzaus 
prisikėlimo liudytojų ir su jais džiaugtis 
Dievo malone bei kartu sekti Kristumi ir 
vykdyti Dievo valią.

Uždegtos širdys ir mes
Kiekvieno iš mūsų kelionė į Emausą 

gali baigtis lygiai taip pat kaip Luko pasa-
kojimo dalyviams. Nesvarbu, ką esame savo 
gyvenime padarę, kokie mūsų pasiekimai 
ar nuodėmės, mums reikalinga geroji žinia 
apie Kristaus prisikėlimą. Ant kryžiaus at-
liktas Viešpaties darbas yra mūsų viltis ir 
išganymas. Viešpats nori pasiekti mūsų 
širdis, perkeisti ir atnaujinti mūsų gyvenimą, 
nukreipdamas tiesos keliu. 

Prisilietęs prie žmogaus Viešpats uždega 
jo širdį meile Dievui, kitiems tikintiesiems, 
Bažnyčiai ir esantiems šalia.
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Giesmių giesmė
Jei reikėtų spėti, kokioje Biblijos knygoje 

daugiausia kalbama apie meilę, nesuklysime 
pasirinkę Giesmių giesmę. Akivaizdu, jog 
tai knyga apie meilę, nors ir nelabai aišku – 
kieno ji ir kam? Jei ši knyga nebūtų įtraukta 
į Bibliją, kiekvienas atsakytų, jog Giesmių 
giesmė yra panaši į migloto siužeto erotinę 
poemą. Nors joje niekur neminimas Dievas, 
o tik du vienas kitu besižavintys įsimylė-
jėliai (neskaitant epizodinių veikėjų), bet 
Biblijos kontekstas tarsi reikalauja atsisakyti 
tiesioginio, perdėm žmogiško šios knygos 
aiškinimo. Todėl ne vienas Giesmių giesmę 
aiškina per Dievo meilės Jo žmonėms alego-
rijos prizmę, suteikdamas tekstui dvasines 
prasmes ir sparnus aiškintojo fantazijai. 

Nesijaudink, mielas skaitytojau, čia 
viskas apie Jėzų! Antai IV–V a. gyvenęs 
Kirilas iš Aleksandrijos mokė, kad Mylimojo 
palyginimas su tarp mylimosios krūtų kve-
piančiu miros ryšulėliu (žr. Gg 1, 13) reiškia 
Jėzų, atėjusį Senojo ir Naujojo Testamentų 
sandūroje, o Testamentai atitinkamai reiškia 
moters krūtis... Tokia interpretacija, žinoma, 
nėra be kliaudos, nes, turint lakią vaizduotę, 
iš bet kokio teksto galima pamokslauti ką 
tik nori... Ir kam tuomet Biblija? Todėl dalis 
Giesmių giesmės tyrinėtojų siūlo neskubėti 
pateikti greitų atsakymų, bet kartu su šios 
knygos herojais leistis į meilės paieškas.   

Pavasaris jau atėjo
Jau pirmuosiuose Giesmių giesmės sky-

riuose galime pajausti tobulumo, Rojaus 
ilgesį – mylimosios ir mylimojo žodžiuose 
skamba Edeno sodą primenantys medžių ir 
gėlių aprašymai. Mūsų guolis – žalumynuose, 
mūsų namų rąstai – kedrai, o lubos – kiparisai. 
Aš esu rožė iš Šarono, slėnių lelija  (Gg 1, 17–2, 
1). Kaip obelis tarp miško medžių, taip mano 
mylimasis tarp sūnų. Su džiaugsmu sėdžiu jo 
ūksmėje, jo vaisius man saldus. Jis atvedė mane 
į puotos namus, jo vėliava virš manęs – meilė. 
Atgaivinkite mane vynuogėmis, sustiprinkite 
obuoliais, nes aš alpstu iš meilės (Gg 2, 3–5). 

Pavasaris jau atėjo – kūrinija atsinaujina, 
ore tvyro meilės atmosfera. Žiema jau praėjo, 
lietus pasibaigė ir liovėsi. Gėlės jau pasirodė 
žemėje; atėjo giedojimo metas, ir balandžių 

garsai girdimi krašte. Figmedžio pumpurai 
sprogsta, vynuogynai žydi ir kvepia. Kelkis, 
mano mylimoji, mano gražuole, ateik! (Gg 
2, 11–13).

 Mylimieji kalbina vienas kitą, kviečia, 
ilgisi ir laukia, tačiau jų meilė nėra pavir-
šutiniška ar skubanti, nes nuolat skamba 
motyvas nežadinti meilės anksčiau laiko 
(Gg 2, 7; 3, 5), ji susaistyta įsipareigojimu 
ir ištikimybe vienas kitam, todėl poemos 
viduryje apvainikuojama vestuvėmis (Gg 
3, 6–5, 1). Tačiau ši meilė nėra tobula – 
mylimojo artumą (Gg 5, 2) keičia vienatvė, 
pažeminimas (Gg 5, 7) ir ilgesys (Gg 5, 8). 
Nuostabi pavasario gamta sukuria Edeno 
sodo iliuziją, tačiau aiškėja, jog žmogiška 
meilė, kad ir kokia ji būtų svaiginanti, įsi-
pareigojanti ir brandi, nesugrąžins žmo-
gaus į Edeno sodą. Žmogaus poreikis yra 
didesnis, jam reikia kitokios – pastovios, 
nesibaigiančios meilės.

Meilės jėga
Priešingai, nei daugelis kitų meilės isto-

rijų, kur „pagrindinis veiksmas“ vyksta prieš 
vestuves, Giesmių giesmė atskleidžia tiek tai, 
kas vyksta prieš vestuves (iki Gg 3, 5), tiek 
liudija, kaip klostosi poros santykiai po vestu-
vių (nuo Gg 5, 2). Atidus skaitytojas pastebės, 
kad poema neturi aiškios pabaigos, kaip būtų 
galima tikėtis. Todėl ji – tarsi pasakojimas ar 
daina be pabaigos, žadinanti viltį ir laukimą 
kažko tobulesnio – nuostabiausios giesmių 
giesmės, amžinos ir nesibaigiančios meilės. 
Tai liudija, kad ištrūkusios iš savo vienatvės 
dykumos, atsirėmusios į savo mylimojo petį 
(žr. Gg 8, 5) moters širdis nerimsta – ji trokšta 
dar didesnės, rodos, net žmogiškus santykius 
pranokstančios meilės. Ji trokšta priklausyti 

mylimajam ypatingu būdu – būti antspaudu 
prie jo širdies, apyranke ant rankos (žr. Gg 8, 6). 

Tik meilė formuoja, keičia širdį ir at-
skleidžia žmogaus tapatybę bei gali atsakyti 
į klausimą „Kas aš esu?“ Mes tai atrandame 
kurdami žmogiškus santykius, tačiau – tik iš 
dalies. Dar stipriau Giesmių giesmės moters 
lūpomis apibūdinama pati meilė: ji yra stipri 
kaip mirtis (žr. Gg 8, 6) – papuolęs į jos glėbį 
nebeištrūksi. Meilei priderantis pavydas yra 
žiaurus kaip mirusiųjų buveinė – ji nenu-
maldomai siekia išskirtinių, nesibaigiančių 
santykių su tuo, kurį myli, ir nesidalija šiais 
išskirtiniais santykiais su pašaliniais. Meilė 
karšta kaip stipriausia liepsna arba Aukščiau-
sio(ji) liepsna – tai vienintelė galima aliuzija 
į Dievo (Jahvės) vardą šioje poemoje, todėl ji 
neužgesinama, nenugalima – daugybė van-
denų neužgesins meilės ir srovės nepaskandins 
jos (Gg 8, 7). Toks meilės apibūdinimas pra-
noksta mums pažįstamos, žmogiškos meilės 
ribas. Mylimoji trokšta tobulos, amžinos ir 
nenugalimos meilės.  

Žmogiškos meilės ribotumas
Giesmių giesmė iškelia aukštus standartus 

sutuoktiniams, kviečia ištikimai ir brandžiai 
meilei. Jausmai ateina ir praeina – meilės lieps-
na gali įsiliepsnoti ir prigesti, o gal net visai 
pasislėpti po kasdienybės pelenais. Santuokoje 
tenka įveikti „daugelį vandenų“, ir tai gali pa-
daryti tik brandi meilė. Tačiau net tobuliausia 
santuoka negali iki galo patenkinti mumyse 
slypinčio tobulos, kitokios meilės troškimo. 
Santuoka yra puiki, bet nepakankama. Ji ir 
nebuvo sukurta, kad būtų pakankama. San-
tuokos tikslas – atspindėti Kristaus ir Bažnyčios 
santykius, tačiau ji tik atspindys, o ne tobulybė. 
Santuoka – tik nuoroda į kai ką didingesnio. 

Kitokia  
meilė

Atkelta iš 1 p.
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Kai kurie žmonės daro didelę klaidą, 
tenkindami meilės stoką šeimoje nesan-
tuokiniais santykiais, pornografija arba 
kitomis „meilėmis“, pavyzdžiui, svaigalais ar 
persidirbimu. Deja, tik nedaugelis santuokų 
ištveria iki gyvenimo galo, dar mažiau jų 
buvo laimingos. Vedusieji neretai gyvena 
toli gražu ne pagal Biblijos standartus: ne-
deramai pavydi – nepasitiki, tampa abejingi, 
atšiaurūs ar net bjaurūs. Galiausiai mirties 
vandenys užgesina ir meilę subrandinusių, 
išsaugojusių sutuoktinių židinį. Galbūt ji 
kaip dvasinis turtas, įkvepiantis pavyzdys 
atiteks šeimos vaikams, tarnaus kaip gra-
žus prisiminimas kitoms šeimoms, tačiau 
būkime atviri – tai nėra amžina meilė, stip- 
riausia liepsna. Todėl mums visiems – tiek 
susituokusiems, tiek vienišiems; tiek myli-
miems, tiek išduotiems; tiek ištikimiems, 
tiek paliktiems; tiek besidžiaugiantiems, tiek 
verkiantiems – reikia kitokios meilės. Meilės, 
kuri stipresnė už mirtį, kuri visa ištveria ir 
niekada nesibaigia (žr. 1 Kor 13, 7–8). 

Pergalinga meilė
Velykos – tai daugiau nei pavasaris ir at-

gimstanti gamta. Tai tikėjimas, kad Dievo Sū-
nus gimė į šią žemę kaip tobulos Dievo meilės 
įsikūnijimas. Jis gyveno meilės gyvenimą dėl 
mūsų – taip, kaip mes turėjome gyventi, bet 
negyvenome. Jis atsidavė teisingos Dievo 
rūstybės teismui už mūsų nuodėmes. Meilė 
paaukojo save kaip tobulą permaldavimo 
auką, buvo pasmerkta ir prakeikta, palaidota 
kape, nusileido į mirusiųjų buveinę. Saulė 
aptemo, paukščiai nustojo čiulbėti, dangus 
sulaikė kvėpavimą... Daugybė vandenų neuž-
gesins meilės ir srovės nepaskandins jos, nes jos 
karštis yra ugnies karštis, stipriausia liepsna 
(Gg 8, 7). Dievo meilė yra stipresnė už mirtį –  
ji niekada nesibaigia, jos pavydas (troškimas 
būti su savo išrinktaisiais) galingesnis už 
kapą. Ji kėlėsi iš mirusių, išvertė pragaro 
duris ir triumfavo prieš mirtį. Kurgi, mirtie, 
tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė? (1 
Kor 15, 55). 

Mielas pakeleivi, Velykų sekmadienį 
Jėzus kviečia tave jungtis prie Jo išrinktosios 
nuotakos (Bažnyčios) džiaugsmingam meilės 
šokiui. Jis mus atrado vienatvės ir mirties 
dykumoje, todėl nedelskime, skubėkime –  
bėkime pas Jį. Nedvejokime Jo meile – Ji 
tobula ir niekada nesibaigia. Ji kitokia. 

Niekada nepaliks, bus šalia.
Nuolat klumpantį guos, ves ir mokys.
Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks:
Jėzaus meilė pakels. Ji kitokia.
(Elena Kaminskienė. „Kitokia meilė“)   

Kas ir prieš kiek laiko paskatino ini-
cijuoti Krikščionių bendrijos „Tikėjimo 
žodis“ pavadinimo keitimą? 

Gabrielius: Pirmosios mintys apie pa-
vadinimo keitimą buvo išsakytos dar 2014 
metais. Mintį keisti savo bažnyčios pavadini-
mą jau kelerius metus brandinęs Naujosios 
Akmenės bažnyčios pastorius Mindaugas 
Palionis šį sprendimą su savo bendruomene 
priėmė 2014 m. pabaigoje, vėliau juo pasekė 
ir kitos Bendrijos bendruomenės. Tad nors 
pradžioje apie pavadinimo keitimą mąstė 
atskiros bažnyčios, per 2017 m. vasaros 
Sinodą buvo išsakyta mintis, kad gal vertėtų 
keisti ir visos Bendrijos pavadinimą. Sinodo 
dalyviai šios idėjos priimtinumą pasitikrino 
surengę slaptą balsavimą, per kurį paaiš-
kėjo, kad didžioji dalis pastorių pasisako 
už pavadinimo keitimą. Tuomet apie tai 
ėmėme kalbėti ir vietinėse bendruomenėse, 
ir dabar, po pusės metų nusprendėme, kad 
nebėra, ko laukti.

Ramūnas: Jau prieš trejus metus kai 
kuriose bendruomenėse buvo pradėta ak-
tyviai mąstyti apie pavadinimo keitimą. 
Tarkim, Panevėžio „Tikėjimo žodžio“ baž-
nyčia Panevėžio evangeline bažnyčia tapo 
prieš dvejus metus. Kadangi vis daugiau 
bendruomenių pakeitė pavadinimus, kilo 
neformalios diskusijos apie pačios bendrijos 
pavadinimo keitimą. Tad 2017 m. rugpjūčio 

„Tikėjimo  žodis“  tapo  
Lietuvos  evangelinių  

bažnyčių  bendrija

mėn. Sinode pavadinimo keitimo klausimas 
buvo iškeltas preliminariam pasvarstymui –  
norėjosi išgirsti tiek tas bendruomenes, 
kurios keitė pavadinimus, tiek tas, kurios 
dar dvejoja.

Išklausius argumentus ir daugumai Si-
nodo narių iš esmės palaikius keitimo idėją, 
buvo nuspręsta dėl pavadinimo keitimo 
balsuoti šiame, 2018 m. sausio 13 d., Sinode. 
Vyko atviras balsavimas, kurio metu du 
trečdaliai Sinodo narių balsavo „už“ naująjį 
pavadinimą – būtent tokios daugumos reikia 
norint pakeisti Bendrijos įstatus.

2018 m. sausio 13 d. Panevėžyje vyko Krikščionių bendrijos „Tikėjimo 
žodis“ Sinodas – bendrijos pastorių ir vyresniųjų susirinkimas. Svar-
biausias šio Sinodo sprendimas, priimtas 2/3 dalyvavusių Sinodo na-
rių balsų dauguma, – pakeisti Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ 
pavadinimą į Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija. Sinode taip pat 
buvo patvirtintas 2018 m. Bendrijos biudžetas, Vienybės šventės data 
(šventė vyks rugpjūčio 25–26 d.), priimti sprendimai pastoraciniais 
klausimais.
Apie Bendrijos pavadinimo keitimą paskatinusias priežastis ir gali-
mą šio sprendimo įtaką visai Bendrijai bei atskiroms jos bažnyčioms 
ir bendruomenėms kalbamės su Bendrijos vadovu Gabrieliumi Luko-
šiumi ir Pastorių tarybos pirmininku Ramūnu Jukna.

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijų 
vadovas Gabrielius Lukošius
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Kodėl visgi buvo nuspręsta keisti pa-
vadinimą? Kokios to priežastys?

Gabrielius: Šį sprendimą lėmė ne viena 
priežastis. Pavyzdžiui, ankstesnis pavadini-
mas („Tikėjimo žodis“) siejasi su taip pat 
pasivadinusiu JAV judėjimu, kuris pradžioje 
darė įtaką ir mums, o šio judėjimo įkūrėjai 
ir mokytojai – K. Hagenas, K. Couplandas –  
yra palikę pėdsaką mūsų tikėjimo kelyje. 
Svarbu paminėti, kad, nors buvo tam tik-
rų perlenkimų, nesusipratimų, „Tikėjimo 
žodžio“ judėjimas yra tarsi dalis mūsų Ben-
drijos „DNR“ – keisdami pavadinimą jo 
įtakos mes neišsižadame ir nenubraukiame, 
tiesiog jis nebėra svarbiausias mūsų tapa-
tybės elementas.

Kita vertus, nemaža dalis pastorių ir 
tikinčiųjų, tarp jų ir aš pats, manome, kad 
keičiantis mūsų tapatybei, ir atsižvelgiant 
į Lietuvos realijas, pavadinimas „Tikėjimo 
žodis“ tapo nepakankamai informatyvus ir 
netgi klaidinantis. Viena vertus, mes, kaip 
bendrija „Tikėjimo žodis“, esame nuveikę 
daug gerų darbų, bet apie tai ne daug kas 
žino... Kita vertus, šis vardas, ilgą laiką 
sąmoningai juodintas žiniasklaidos, yra 
tapęs labiau bendriniu terminu, nusakančiu 
sektą, taigi visuomenėje jis siejamas visų 
pirma ne su teigiamais, o su neigiamais 
dalykais.

Jeigu mūsų tauta būtų labiau išprususi ir 
geriau susipažinusi su Biblijos terminais bei 
žinotų, kad frazė Tikėjimo žodis pavartota 
Laiške romiečiams, o pats terminas Tikėji-
mo žodis yra žinios apie Kristų sinonimas, 
tuomet būtų viskas aiškiau, suprantamiau, 
galbūt galėtume tą pavadinimą palikti...

Ramūnas: Manau, kad noras keisti 
pavadinimą, visų pirma, atspindi mūsų 
Bendrijos atsinaujinimą, savo tapatybės per-
mąstymą, suvokimą. Evangelinių bažnyčių 
bendrija reiškia būtent tai, kas mes esame: 
evangelinė, reformuota, protestantiška, 
charizminė visuotinės krikščionių bažny-
čios dalis. Kita vertus, „Tikėjimo žodžio“ 
pavadinimas Lietuvoje buvo virtęs ben-

driniu, neigiamu daiktavardžiu, tam tikru 
priežodžiu, ir netgi tapo kliūtimi skelbti 
Evangeliją, tarnauti žmonėms, įsitraukti į 
savo miesto, bendruomenės visuomeninį 
gyvenimą.

Be to, kalbant apie pavadinimo repre-
zentaciją bendrąja prasme, reikia paminėti, 
kad Vakaruose „Tikėjimo žodis“ supran-
tamas kaip judėjimas, kuriam būdingas 
stiprus klestėjimo doktrinos skelbimas. 
Prisistatydamas krikščionims užsienyje 
turi paaiškinti, kad mes nesame klestėji-
mo mokymo atstovai – mums yra svarbios 
evangelinės vertybės, o Evangelija yra mūsų 
skelbiamos žinios centre. Taigi manau, kad 
pavadinimas Evangelinių bažnyčių bendrija 
kur kas geriau atspindi mūsų bendrijos 
tapatybę, mokymą ir požiūrį.

Kokią įtaką Bendrijos pavadinimo 
keitimas turės savo pavadinimų dar ne-
pakeitusioms „Tikėjimo žodžio“ ar „Tie-
sos žodžio“ bažnyčioms? Ar Bendrijoje 
kiekviena bažnyčia gali turėti kitokį savo 
pavadinimą?

Gabrielius: Bendrijos pavadinimo pa-
keitimas toms bažnyčioms, bent juridine 
prasme, neturėtų turėti jokio poveikio, nors 
tam tikrą psichologinę įtaką tai gal ir gali 
turėti, juk visi esame žmonės... Naujasis 
Bendrijos pavadinimas Lietuvos evangelinių 
bažnyčių bendrija pakankamai platus, kad 
po juo galėtų burtis tiek „Tikėjimo žodžio“, 
tiek ir kitaip pasivadinusios bažnyčios.

Ramūnas: Vasaros metu Sinode svars-
tant šį klausimą, pabrėžiau tai, kad labai 
svarbu bendrauti su bendruomenėmis, 
diskutuoti, kalbėtis su žmonėmis, būti 
atviriems jų nuomonėms. Svarbiausia, kad 
dėl savo pavadinimo sprendžianti vietinė 
bendruomenė išliktų vieninga, susitelkusi. 
Kitas dalykas, svarbu, kad tas sprendimas 
kiltų iš Dievo žodžio apmąstymo, iš ben-
dro sutarimo. Manome, kad kiekviena 
bendruomenė turi pati nuspręsti, kaip 
jos pavadinime atsispindės šie pokyčiai. 
Todėl natūralu, kad atsiranda keli skirtingi 
pavadinimai. Žinoma, kartais tai trukdo, 
nes galime pamiršti, kaip viena ar kita 
bendruomenė vadinasi. Vieni mini žodį 
evangelikai, kiti krikščionys evangelikai ar 
tiesiog krikščionys.

Kodėl buvo pasirinktas būtent toks 
pavadinimas – Lietuvos evangelinių baž-
nyčių bendrija?

Gabrielius: Šis pavadinimas ir pakan-
kamai trumpas, ir pakankamai platus. Jis 
nesidubliuoja su kitų krikščioniškų bendrijų 
ar bažnyčių pavadinimais – tokios bendrijos 
Lietuvoje dar nėra, yra tik panašių pavadi-
nimų (sekmininkai vadinasi Evangelinio 
tikėjimo krikščionių sąjunga, evangelikai 
liuteronai, evangelikai reformatai ir kt.). 
Norėjosi, kad pavadinimas nebūtų preten-
zingas, būtų aiškus. Galima būtų pasivadinti 
„Kristaus kelias“ ar Jėzaus Kristaus bažnyčių 
sąjunga, – krikščionims tai būtų supranta-
ma, bet kitiems, ypač mūsų kultūroje, gali 
skambėti keistai.

Ramūnas: Manome, kad Evangelinių 
bažnyčių bendrija yra bendras ir gana platus 
pavadinimas, todėl vienai bendrijai ga-
lėtų priklausyti kiek skirtingai mąstantys 
krikščionys ar net bendruomenės, t. y. šis 
pavadinimas gali apimti tikinčiuosius, pa-
brėžiančius skirtingus evangelinei bažnyčiai 
būdingus akcentus.

Kaip vyks teisinis Bendrijos pavadi-
nimo keitimas? Kiek laiko tai užtruks?

Gabrielius: Kad pavadinimas būtų pa-
keistas, reikia parengti ir nustatyta tvarka 

„Tikėjimo  žodis“  tapo  
Lietuvos  evangelinių  

bažnyčių  bendrija
Atkelta iš 1 p.

 Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos 
Pastorių tarybos pirmininkas Ramūnas 
Jukna
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pateikti dokumentus Teisingumo ministe-
rijai ir Registrų centrui.

Ramūnas: Sinodas išreiškė mūsų 
Bendrijos apsisprendimą ir valią. Esame 
Lietuvos Respublikos piliečiai, taigi dabar 
pakeistą pavadinimą turime įregistruoti 
teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi pava-
dinime yra žodis „Lietuvos“, jam pritaikyti 
keliami tam tikri teisės aktų reikalavimai. 
Kiek turime informacijos, viskas turėtų 
vykti sklandžiai. Aš manau, kad procesas 
įvyks per 1,5 mėn., nebent kiltų nenuma-
tytų teisinių kliūčių, tai užtruktų dar kokį 
mėnesį. Taigi pavasarį jau turėtume turėti 
įregistruotą naująjį Bendrijos pavadinimą.

Kokią įtaką pavadinimo keitimas 
turės bažnyčių ateičiai?

Gabrielius: Dievas žino... Gal mums 
prisistatant tiems žmonėms, kurie mūsų 
nepažįsta, nereikės aiškinti tam tikrų iš 
praeities ateinančių dalykų, teisintis ar ban-
dyti paneigti neigiamą apie mus girdėtą 
informaciją. Šis pavadinimas neturi jokio 
praeities šleifo... Jei žmogus žinos apie „Tikė-
jimo žodį“ ir paklaus, kodėl mes pakeitėme 
pavadinimą, tada galima kalbėtis...

Ramūnas: Manau, kad pavadinimo 
pakeitimas pats iš savęs, be gilesnio Dievo 
žodžio apmąstymo, maldos ir atsinaujini-
mo proceso, nieko neduoda. Tik pakeistas 
pavadinimas nieko nekeis. Seną automobilį 
pervadinę „Ferrari“, jo nepagreitinsime, 
nepagerinsime. Todėl manau, kad esminis 
dalykas yra vidinis atsinaujinimas, asme-
ninis bendravimas su Dievu ir žmonėmis. 
Būtent toks permąstymas, einantis kartu su 
pavadinimo keitimu, atneš poveikį ir pokytį.

Tokio proceso siekiame Panevėžio ben-
druomenėje, kuri pakeitė pavadinimą prieš 
dvejus metus. Siekiame atsinaujinti, naujai 
pažvelgti į save, bažnyčią, mus supančią 
kultūrą ir aplinką. Kviečiu tikinčiuosius 
išgyventi tikrą atsinaujinimą, nes pavadi-
nimas yra tik instrumentas, tik priemonė, 
ženklas, kurį mes nešiojame. Daug svar-
biau yra vidinis turinys, todėl labai svarbu, 
kad būtent turinys atspindėtų, jog esame 
LIETUVOS EVANGELINIŲ BAŽNYČIŲ 
BENDRIJA. Taip norėtųsi, kad Evangelija 
atsispindėtų mūsų gyvenimuose, kad Kris-
taus charakteris išryškėtų mumyse, o per 
mūsų bažnyčias būtų skelbiamas Dievo 
žodis ir Jo išgelbėjimas.

Ačiū už pokalbį.

Parengė www.evangelija.lt redakcija

Kasmet sausio 18–25 d. visame pasau-
lyje minima maldų už krikščionų vienybę 
savaitė. Tikintieji meldžia vienybės ne tik 
savo bažnyčiose, bet ir rengia ekumenines 
pamaldas. Mūsų bendrijos bažnyčios taip pat 
rengė ekumenines pamaldas, į kurias kvietė 
kitų bažnyčių pastorius ir tikinčiuosius.

Sausio 18 d. tradicinės Maldų už krikš-
čionių vienybę savaitės pamaldos vyko Vil-
niaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“. Šių metų 
pamaldų tema buvo „Tavo dešinė, Viešpatie, 
galinga“ (Iš 15, 6).

Pamaldose dalyvavo Evangelikų liute-
ronų bažnyčios kunigas Ričardas Dokšas, 
„Malonės“ baptistų bažnyčios pastorius 
Steve‘as Davisas, Vilniaus Naujojo Testa-
mento baptistų bendruomenės tarnautojas 
Henrikas Žukauskas, Vilniaus krikščionių 
bendruomenės „Biblijos kelias“ vyr. pas-
torius Anatolijus Dmitrukas, Evangelikų 
reformatų bažnyčios kunigas Raimondas 
Stankevičius, Jungtinės metodistų bažnyčios 
kunigas Audrus Kaskas, krikščionių bažny-
čios „Atsinaujinimas“ pastorius Nikolajus 
Tkačukas, Evangelinio tikėjimo krikščionių 
(sekmininkų) sąjungos vyskupas Riman-
tas Kupstys, bažnyčios „Kristaus paliepi-
mas“ pastorė Olga Vyšniauskienė, Laisvųjų 
krikščionių bažnyčios vyskupas Artūras 
Rulinskas, Vilniaus krikščionių bažnyčios 
„Vynuogynas“ pastorius Juozas Žilinskas ir 
pamaldų šeimininkės, Vilniaus „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčios, pastorius Darius Širvys.

Maldos  už  krikščionių  
vienybę 

Sausio 21 d. ekumeninės pamaldos 
vyko Naujosios Akmenės evangelikų bažny-
čioje. Pamaldų metu patarnavo Evangelikų 
bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis, 
pamokslą sakė Akmenės šv. Onos katalikų 
parapijos klebonas, kunigas Egidijus Zulcas. 
Deja, šįmet ekumeninėse pamaldose daly-
vauti negalėjo Alkiškių evangelikų liuteronų 
parapijos klebonas J. Mišeikis.

Sausio 25 d. vakarą į ekumenines pamal-
das kvietė ir Kauno bažnyčia „Tikėjimo žodis“. 
Šįkart pamaldose dalyvavo Kauno krikščionių 
bažnyčios pastorius Rytis Berūkštis, Kauno 
evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios 
pastorius Vladimiras Sereda, Kauno krikščio-
nių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ 
pastorius Artūras Pučkovas, bažnyčios „Naujoji 
karta“ pastorius, misionierius iš Ukrainos Igoris 
Medvedevas, o Kauno bažnyčios „Tikėjimo 
žodis“ vardu kalbėjo pastorius Gabrielius 
Lukošius. Šlovinti Dievą susirinkusiesiems 
padėjo skirtingų bažnyčių šlovinimo grupės.

Mūsų bendrijos vadovas Gabrielius 
Lukošius ir kiti pastoriai taip pat dalyvavo 
ir kitose bažnyčiose tą savaitę rengtose eku-
meninėse pamaldose.

Džiaugiamės šia neslopstančia tradi-
cija bent kartą per metus sudalyvauti ben-
drose pamaldose ir visiems drauge melsti 
Viešpaties malonės mūsų bažnyčioms, iš 
Jo ateinančios vienybės tarp krikščionių, 
Jo šviesos ir jėgų visiems drauge darbuotis 
Jo karalystės labui mūsų šalyje.

Vilniaus bažnyčioje vykusių ekumeninių pamaldų akimirka
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• 2018 m. sausio mėn. Druskininkuose vyko krikščioniškas 
labdaros renginys vaikams ir jų tėveliams. Druskininkų 
evangelinės bažnyčios tikintieji ir Vilniaus bažnyčios „Tikė-
jimo  žodis“ sekmadieninės mokyklos jaunieji tarnautojai 
paruošė muzikinę programą vaikams ir pradžiugino organi-
zacijos „Samariečio krepšys“ dovanomis. 

• 2018 m. pradžioje Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčia 
surengė labdaros organizacijos iš JAV „Samariečio krep-
šys“ vykdomos akcijos „Vaikų Kalėdos“ renginį, kurio metu 
vaikams ir jų globėjams buvo pasakojama apie pačią nuos-
tabiausią dovaną pasaulyje – Jėzų Kristų ir gelbstinčią Jo 
žinią, Evangeliją. Taip pat vasario 22 d. vakarą į Jonavos raj. 
savivaldybės Socialinių paslaugų centro salę rinkosi globėjų 
šeimynos.

• 2018 m. vasario 4 d. vykusio susirinkimo metu Kauno 
bažnyčios „Tikėjimo žodis“ daugumos narių balsais buvo nu-
spręsta pakeisti bažnyčios pavadinimą. Nuo šiol ši bendruo-
menė vadinsis Kauno evangeline bažnyčia. 

• 2018 m. vasario 11 d. Ukmergės krikščionių evangelikų 
bažnyčia paminėjo 25-erių bendruomenės gyvavimo metų 
sukaktį.

Trumpos žinios
• 2018 m. vasario 15 d. Vilniaus evangelikų reformatų bažny-

čioje  vyko  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo 
pamaldos. Pamaldas laikė generalinis superintendentas kun. 
Tomas Šernas ir parapijos klebonas kun. Raimondas Stanke-
vičius.

• 2018 m. vasario 25 d. Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčia šventė 
27-ąjį gimtadienį.

• 2018 m. vasario 16 d. ir kovo 11 d., Lietuvos valstybės tar-
pušventyje, vyko DĖKINGUMO LIETUVAI akcija, skirta 
atkurtos Lietuvos 100-mečio šventei paminėti. Ją organizavo 
Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčia, norėdama skleisti pagarbos 
ir dėkingumo kultūrą savo šalyje. Tad buvo surinkta 100 
padėkų, palinkėjimų ir maldų už Lietuvą, kurias bažnyčios 
tinklapyje ir Facebook’o paskyroje užrašė skirtingo amžiaus, 
lyties ir tautybės žmonės.

• 2018 m. kovo 13–17 d. Kaune ir Vilniuje vyko „Netikėtos 
studentų dienos‘18“! seksualumo tema, kurias jau penktą 
kartą organizavo Lietuvos krikščionių studentų bendrija. 

• 2018 m. kovo 26 d.– birželio 1 d. Vilniaus bažnyčioje vyks 
japonų kalbos ir kultūros kursai, kuriuos ves Susumu Naka-
gawa – dėstytojas iš Tokijo, Japonijos.

Gražų Lietuvos 100 metų jubiliejų pami-
nėjo ir Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios 
tikintieji. Nors tautų ir valstybių amžiaus matai 
kiti, ir tokia graži sukaktis žymi tik valstybės 
jaunystę, mažajai mūsų Tėvynei per šimtą metų 
teko patirti labai daug. Priešiškai nusiteikusių 
galingų kaimynų smurtas, jų ketinimai visiš-
kai ištrinti Lietuvą iš pasaulio žemėlapio ir 
galiausiai grėsmė patiems išsisklaidyti XXI a. 
pradžios pasaulyje be sienų... Kita vertus, nuo 
pat Lietuvos valstybės gimimo 1918 m. iki šių 
dienų galima įžvelgti tiek daug akivaizdžių 
Dievo malonės apraiškų ir Jo stebuklų, neįti-
kėtinų „Dovydo“ ir „Galijoto“ susirėmimų ir 
netgi porą prisikėlimų iš, rodos, tikros mirties. 
Visa tai teikia vilties ir stiprina tikėjimą mūsų 
šalies ateitimi, kuri, kaip ir visa, yra visagalio 
Dievo rankose... Juk tautos [Jam] yra kaip lašas 
kibire, kaip grūdelis svarstyklėse (Iz 40, 15).

DALIA JANUŠAITIENĖ

Dainos  ir  maldos  apie  
Lietuvą  ir  Lietuvai 

Visi šie įvykiai, lūkesčiai, svajonės, viltys, 
tikėjimas, nusivylimas persipynė Tėvynei 
skirtose eilėse, kurias kūrė tiek tokie garsūs 
dainiai, kaip Maironis ir B. Brazdžionis, tiek 
ir nežinomi liaudies autoriai...  Jie įsikūnijo 
melodijose, sugulė į daugeliui gerai žinomas 
dainas, skambėjusias tiek priespaudos me-
tais, tiek prasidėjus išsilaisvinimo sąjūdžiui.  
Vilniaus bažnyčios šlovinimo komanda, 
vasario 15 d. pakvietusi į Patriotinių dainų 
ir maldos vakarą, atliko net keturiolika tokių 
dainų: Tautišką giesmę, „Kokia nuostabi, 
Lietuva esi“, „Mano kraštas“, „Raudoni va-
karai“, „Oi neverk, motušėle“, „Pabudome 
ir kelkimės“, „Laisvė“, „Šaukiu aš tautą“, 
Jaunimo giesmę, „Baltas paukštis“, „Vai, ko 
nusižvengei“, „Dangus tau dovanojo aukštį“, 
„Lietuva brangi“, „Dieve, laimink Lietuvą“. 
Dainas atliko bažnyčios choras ir solistai bei 
muzikantai Vitalijus Beconis, Rita Brazaitie-

nė, Raimundas Daugėla, Ričardas Dauno-
varičius, Viltė Daunoravičiūtė, Christophas 
Fuhrmannas, Jūratė Kamarauskienė, Remi-
gijus Kirijanovas ir Jonas Tumulis.

Tarp dainų Jurga Karosaitė vaizdžiai 
pristatė 1918 m. vasario 16-osios akto pasi-
rašymo aplinkybes. „Tą dieną jokios šventės 
nebuvo. Išskyrus dvidešimt Tarybos narių 
ir gal kelis artimus jiems asmenis, niekas 
nežinojo, kas pasikeitė. Didžioji istorija 
niekada nebūna didinga jos gimimo aki-
mirką“, – kalbėjo Jurga, primindama, kad 
bažnyčioje eksponuojama labai ribotu tiražu 
išleista Nepriklausomybės akto faksimilė. 
Vėliau maldos intencijas už Lietuvą išsakė 
bendruomenės tikinčiųjų šeimos, pastoriai, 
tarnautojai.

Dėkokime Viešpačiui už malonę gimti, 
gyventi ir tarnauti šiuo laiku ir šioje tauto-
je, tikint, kad ne dėl Jo aplaidumo buvome 
nublokšti į niekam nežinomą Europos už-
kampį, tačiau gavome privilegiją menkume 
apreikšti Jo didybę. Nors nedaug tarp mūsų 
kūno atžvilgiu išmintingų, nedaug galingų, 
nedaug kilmingų. Bet Dievas išsirinko, kas 
pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga 
(1 Kor 1, 26–27).
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Nors praėjo beveik trys dešimtmečiai, 
ne viskas Lietuvoje taip, kaip norėjosi, kaip 
buvo svajota ir tikėtasi. Jėzus, norėdamas 
būsimiesiems apaštalams paaiškinti, kaip 
veikia, ant kokio pamato turėtų stovėti 
visas žmonių tarpusavio santykių statinys 
(šeima, bažnyčia, valstybė, pašaukimas ir 
t. t.), kad nesugriūtų, nežalotų, bet būtų 
palaiminimas visiems, sako: Iš tiesų, iš 
tiesų sakau jums: jei kviečio grūdas nekris 
į žemę ir nenumirs, jis pasiliks vienas, o jei 
numirs, jis duos gausių vaisių (Jn 12, 24). 
Grūdo stebuklas slypi tame, kad iš vieno 
atsiranda daugiau, jame užprogramuotas 
progresas. Bet padauginimas vyksta tik 
per savanaudiškumo mirtį.

Suvokiu, kad Lietuvoje situacija nėra 
tokia, jog galėtume sakyti – „Svajonė iš-
sipildė!“ Bent jau dalies Lietuvos žmonių 
svajonė „susirgo“. Tos šviesiosios svajonės, 
kurią turėjo Sąjūdžio laikais, nesugebėjo 
išlaikyti. Be Kristaus Dvasios pritrūko 
jėgų jos siekti. Laisvė ir gerovė turi būti 
kuriama kasdien mūsų pačių rankomis. 
Niekas iš kitur negali jos atnešti, gali nebent 
išmintingai patarti. Kai laisvės svajonę 
įgyvendinti bando savanaudžiai, manan-
tys, kad sugebės, galiausiai ją pražudo. 
Iš siekiančiųjų visavertės Svajonės kurti 
laisvą, nepriklausomą Valstybę, tampa-
me vergiškos svajonės – „kitų sąskaita 
viskas tik man“ – vykdytojais. Kas, jeigu 
ne tikintieji, turi pradėti svajoti iš naujo? 
Tokiai svajonei reikia Dievo jėgos ir nesa-
vanaudiškų motyvų.

Mano malda ir svajonė:
Noriu matyti laimingas šeimas – kur 

ne pyktis ir susvetimėjimas, bet meilė, ge-
ranoriškumas ir pagarba vienas kitam yra 
kasdienybė.

ROMAS TUOMINIS

Atkurtai  Lietuvos   
valstybei  100  metų!

Noriu matyti tėvus – prisiimančius at-
sakomybę ne tik už savo vaikų materialų 
aprūpinimą, bet ir už dvasinį jų ugdymą, 
suvokiančius, kad kasdienis pavyzdys kalba 
garsiau už pačius geriausius pamokymus.

Noriu matyti vaikus – ne vadovau-
jančius šiam pasauliui, bet nuolankius ir 
paklusnius. Tik taip jie gali įgyti išminties 
ir bręsti kaip asmenybės, kitaip jie išaugs 
priešginos, niekaip neišbrendantys iš savo 
nuodėmių.

Noriu matyti jaunuolius – ne skęstan-
čius pasileidimo liūne, bet prisiimančius 
atsakomybę už savo gyvenimą, šlovinančius 
Dievą, atrandančius savo pašaukimą Jame 
ir aukojančius savo gyvenimą dėl kitų.

Noriu matyti senjorus – ne dejuojan-
čius, besiilginčius senųjų laikų ir keikiančius 
šių dienų jaunuomenę, bet rodančius meilę 
ir dievoto gyvenimo pavyzdį tai jaunuo-
menei.

Noriu matyti bažnyčios tarnautojus – 
suvokiančius, kad Dievui tarnauja ne dėl 
žemiškos gerovės, pagarbos ar pripažinimo. 
Kaip tu tapsi tuo „grūdu“, jeigu taip esi įsi-
kibęs į šį pasaulį?

Noriu matyti valdininkus – kurie būtų 
ne ponai, kuriems reikia tarnauti, bet patys 
tarnautų, kam Kristus juos ir pašaukė. 
Jėzus parodė pavyzdį, plaudamas savo 
mokiniams kojas. Jeigu valdininkas dirba 
turėdamas tokią nuostatą, jis – palaimini-
mas valstybei.

Noriu matyti darbininkus – dirbančius 
ne kaip žmonėms, bet kaip Dievui. Gera-
noriškumas, gal ne iš karto, bet visada yra 
pastebimas ir įvertinamas. 

Noriu matyti bedarbius – kurie labiau 
mąsto ne apie tai, kaip gauti pagalbą, bet 
kaip padėti sau ir kaip tapti labiau nau-
dingam valstybei ir artimui. Gal galima ne 
tik ieškoti darbo, bet sukurti darbo vietą 
sau ir kitam.

Noriu matyti darbdavius – savo pelnu 
ir uždarbiu labiau besidalijančius su dir-
bančiaisiais, nes gerovė kuriama bendromis 
pastangomis. 

Norisi mąstyti ir elgtis taip, kad galėtu-
me daugiau duoti kitiems, o ne imti.

Pradžioje reikia tapti grūdu, kuris su-
tiktų, kad Dievas jį pasėtų. Kaip toje gies-
mėje: „VIEŠPATIE, LEISK MAN BYRĖTI 
GRŪDU Į TAVO KLĖTĮ...“

Prisimenu Sąjūdžio laikus, Sausio 13-ąją, Baltijos kelią, Tautos prabu-
dimą. Tiek daug įkvėpimo, tikėjimo, geranoriškumo, pasiaukojimo. 
Laisvė – kaip Dievo dovana iš dangaus – sužavėjo daugelį. Tačiau vie-
ni išmoko Laisvės pamokas, kitiems 
sekasi sunkiau.
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Perskaičius tokį pavadinimą, imi įsivaizduoti įvairias didvy-
riškas istorijas. Kažkas netikėtai liko gyvas, o gal ką nors išgelbėjo, 
kai jau nebebuvo vilties išgyventi. Bet kad ir kaip ten būtų, žodis 
netikėtai mums asocijuojasi su laiminga pabaiga. Tačiau mano 
pasakojimas bus truputėlį kitoks. Norėčiau, kad skaitytumėte be 
jokio išankstinio nusistatymo. Mat labai dažnai mes nematome 
realaus paveikslo tik dėl to, kad „viską žinome“. Mes negalime 
įsijausti į vieną ar kitą Biblijoje aprašytą istoriją, nes dar pradžioje 
žinome, kas bus pabaigoje. 

Prisiminkime paprastą istoriją, aprašytą Pradžios knygos 22 
skyriuje. Taip, tai ta garsioji istorija, kai Abraomas turėjo paaukoti 
savo mylimą sūnų. Mums viskas paprasta: dar nuo sekmadieni-
nės mokyklos laikų žinome, kad viskas bus gerai, kad Abraomas 
nepaaukos savo vaiko. Bet ar kada bandėte įsivaizduoti, kad Abra-
omas nežinojo, jog jam visgi nereikės paaukoti sūnaus. Apaštalo 
Pauliaus laiškuose skaitome, kad Abraomas tikėjo, jog Dievas gali 
prikelti jo sūnų iš mirusiųjų. Bet kopdamas su Izaoku į kalną, jis 
tikrai nesitikėjo, kad viskas bus gerai, kad jam nereikės paaukoti 
sūnaus. Ne, jis turėjo surišti savo sūnų ir paguldyti jį ant pastatyto 
aukuro. Ir tik pakėlęs ranką paaukoti Izaoką jis išgirdo jam prabi-
lusį angelą. Taigi visą paveikslą aiškiau pamatome tik tuomet, jei 
nuosekliai skaitome istoriją, niekur neskubame ir nesivadovaujame 
išankstine nuomone.

Šiandien noriu priminti Kristaus prisikėlimą. Tačiau tam, kad 
pamatytume visą paveikslą, turime pažvelgti į šią istoriją bent jau 
nuo Kristaus įžengimo į Jeruzalę. Evangelijoje pagal Luką skaitome: 
Jie šaukė: „Palaimintas karalius, kuris ateina Viešpaties vardu! Ra-
mybė danguje, šlovė aukštybėse!“ (Lk 19, 38). Ko paprasti žmonės 
ir mokiniai iš Jėzaus tikėjosi? Taip, mes ir vėl žinome teisingą 
atsakymą, bet jei pradėsime remtis tuo, ką žinome, anksčiau nei 
reikia, ši istorija nebus mums gyva ir nepamatysime nieko naujo.

Pabandykime pažvelgti nuosekliai. Taigi, ko visi tikėjosi iš 
Jėzaus? Paskaitykime: Ir štai du iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą 
už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kal-
bėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besvarstant, 
prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo uždengtos, ir jie Jo 
neatpažino. O Jis paklausė jų: „Apie ką kalbatės, eidami nuliūdę?“ 
Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jam: „Nejaugi Tu esi vienintelis 
ateivis Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis atsitiko?“ Jėzus 
paklausė: „O kas gi?“ Jie tarė Jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo 

EDUARDAS GABALAS

Netikėtai  
pasibaigusi  

pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. 
Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai Jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. 
O mes vylėmės, kad Jis yra Tas, kuris atpirks Izraelį. Dabar po viso to 
jau trečia diena, kaip tai atsitiko (Lk 24, 13–21). Matome, kad tauta 
tikėjosi, jog Jis atpirks Izraelį. Tačiau kai Jėzus buvo surištas ir jau 
sumuštas atvestas pas Pilotą, Jis nebuvo panašus į jų įsivaizduojamą 
Mesiją. Dėl to vyriausiesiems kunigams ir buvo taip paprasta juos 
suvedžioti ir reikalauti apsišaukėlį nukryžiuoti, – Jėzus jiems buvo 
apsišaukėlis ir ne daugiau. Žmonės nebuvo skaitę Naujojo Testa-
mento (nes jo dar nebuvo) ir nieko nežinojo. Jie tiesiog matė tai, 
ką matė,  ir tai jiems nepatiko. Dėl to jie ir šaukė: „Ant kryžiaus Jį!“ 

Kai taip žiūrime, izraelitai neatrodo tamsuoliai. Nesmerkime jų 
dėl to, ką padarė, – juk kiekvienas elgiasi pagal savo tikėjimą. Tauta 
irgi pasielgė taip, kaip tikėjo. Jie vylėsi vienų dalykų ir, žiūrėdami 
į priekį, negebėjo matyti to, kas vyksta šiuo momentu.

Bet Kristaus žengimas į Jeruzalę yra tik pati pradžia. Tuo metu 
visi buvo linksmi, tad mokiniai tikriausiai pagalvojo: „Pagaliau 
žmonės suprato, kad Jėzus – tai jėga.“ Manau, kad tokių emocijų 
pagautas Petras nuoširdžiai ištarė: „Su Tavimi, Jėzau, nors ir į 
mirtį.“ Jis tikrai negalvojo apie išdavystę. Kai Kristus, žinodamas, 
kas įvyks, pasakė: „Petrai, tu manęs išsiginsi“, jis prieštaravo: „Net 
jeigu visi nuo Tavęs nusigręš, aš tikrai nenusigręšiu.“ 

Petras manė, kad yra pakankamai stiprus. Jis nežinojo, kad bus 
užsipultas ir iš jo reikalaus prisipažinti, kad yra Kristaus mokinys. 

Jis tiesiog buvo tuo momentu prie laužo – jo širdis degė, ir niekas 
negalėjo tos ugnies užgesinti. Mes negalime suprasti, kaip stipriai 
Petras mylėjo Kristų, nes žinome, kad jis Jo išsigins. Mes pradeda-
me smerkti ir teisti Petrą, sakydami: „Kaip jis taip galėjo?!“ – nes 
per greitai pasižiūrime į priekį. Mes peršokame ištisus evangelijos 
skyrius ir jau žinome, kas ir kaip bus. Taip, mes žinome netgi dau-
giau nei užrašyta Biblijoje, – mes net žinome, kaip ir kada Petras 
mirs. Bet Petras to dar nežino ir gyvena „čia ir dabar“. Kai Petras 
išsigina pažįstąs Kristų ir jo bei Jėzaus žvilgsniai susitinka, Petras 
graudžiai verkdamas nubėga... Jis, kaip ir kiti mokiniai, girdėjo 
Jėzaus kalbas apie prisikėlimą, bet visi jie nesugebėjo priimti tiesos, 
kad Jis visgi mirs. Taigi, Petras nežinojo, ar Kristus prisikels, ar jis 
dar turės galimybę pažvelgti Jam į akis ir paprašyti atleidimo. Ar 
jis dar galės kada nors ištarti: „Rabuni...“ Petras viso to nežinojo. 
Viskas vyko čia ir dabar. Taigi, kas toliau? 

Jėzus yra teisiamas ir pasmerkiamas myriop. Tokios baigties 
niekas nesitikėjo. Kristus vedamas pas Romos kareivius, kurie iš 

istorija
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jo tyčiojosi. Jie tikriausiai nemėgo Jėzaus, 
nes Jis visur kėlė įtampą. Ar kas bandėte 
suskaičiuoti, kiek kartų žmonės norėjo Jėzų 
užmėtyti akmenimis ar kitaip su Juo susido-
roti? Net šiandien sunku įsivaizduoti Jėzų 
sekusias tūkstantines minias, tad kariškiai 
nuolat turėjo būti pasiruošę imtis veiksmų. 
Manau, jiems tai nelabai patiko, jie norėjo 
ramybės, tad laukė, kada pagaliau viskas pa-
sibaigs. Jie lyg karūną uždėjo Jėzui erškėčių 
vainiką, aprengė apsiaustu, bet negailėjo Jam 
nei smūgių, nei „komplimentų“. O Kristus 
tylėjo ir kentėjo.

Kitą dieną, kai Jėzui nešant kryžių pasi-
darė nepakeliamai sunku, vieno prašalaičio 
paprašė panešti Jo kryžių. Po to, atėjus į tam 
skirtą vietą, Kristų prikala ant kryžiaus. 
Nežinau, ar tai buvo labai netikėta... Juk  
Pilotas įsakė Jį nukryžiuoti. Tačiau tikrai 
niekas nesitikėjo, kad Kristus ištars šiuos 
žodžius: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, 
ką daro (Lk 23, 34). Šalia Jėzaus nukryžiuoti 
du plėšikai akivaizdžiai reiškė pyktį, bet 
Kristus atleido. Niekas nesitikėjo ir to, kad 
Jėzus taip greitai mirs: Pilotas nustebo, argi 
jau būtų miręs? (Mk 15, 44). 

Skaitydami apie Kristaus mirtį, nesku-
bėkime. Išgyvenkime viską kartu su Jo mo-
kiniais ir Jo motina, buvusia prie kryžiaus. 
Kristus nenulipo nuo kryžiaus, kaip kai 
kurie ragino. Jis neprisikėlė, kai Jo kūną 
nuėmė nuo kryžiaus ir suvyniojo į drobę. 
Ne, Jis mirė ir buvo paguldytas į kapą. 

Praėjus šabui, moterys pagal paprotį 
nuėjo sutvarkyti kūno. Nemanau, kad jos 
ėjo įsitikinti, ar Kristaus kape tikrai nėra. 
Manau, jos buvo tikros, kad ras kūną, galės jį 
apraudoti ir patepti aliejais. Net neradusios 
Jo kape, sutikusios žmogų ir nepažinusios 
Kristaus, jos paprašė, kaip manė, sodininko 
atiduoti kūną. Ir kaip jos nustebo, pažinusios 
prisikėlusį Kristų! Tik vėliau, kai mokiniai 
pamatė Jį prisikėlusį, jie suprato, kad viskas 
taip ir turėjo būti. 

Taigi noriu paraginti skaityti evangelijas 
ir apskritai visą Šventąjį Raštą neskubant. 
Skaitykime ir išgyvenkime visą istoriją. Ne-
norėkime nubėgti greičiau, neskubėkime 
Biblijos herojų smerkti už silpną ar mažą ti-
kėjimą, bet įsižiūrėkime, pasistenkime geriau 
suprasti, kas vyksta, ir tarytum laiko mašina 
nusikėlę kartu su istorijų herojais praeiki-
me visą kelią. Taip mes geriau suprasime ir 
aiškiau pamatysime visą Dievo plano grožį.

Dar nebuvo kartos, kuri santuoką 
vertintų pakankamai aukštai. Skirtumas 
tarp biblinės ir žmogiškosios santuo-
kos vizijų išliko milžiniškas. Istoriškai 
santuokos svarbumas ir nekintamumas 
vienose kultūrose gerbiamas labiau, ki-
tose – mažiau. Kai kurios kultūros, kaip, 
pavyzdžiui, mūsų, į santuoką žiūri, kaip 
į įprastą reiškinį, apie kurį per daug ne-
mąstoma, o biblinis požiūris daugeliui 
net atrodo absurdiškas.

Jėzaus požiūris į šeimą  
Taip buvo ir Jėzaus dienomis, bet mūsų 

požiūris į santuoką yra kur kas blogesnis. 
Kai Jėzus pateikė nuostabų pagal Dievo 
valią šeimos apibūdinimą, mokiniai sakė: 
Jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai geriau 
nevesti (Mt 19, 10). Kitais žodžiais tariant, 
Kristaus požiūris į santuoką taip stipriai 
skyrėsi nuo mokinių požiūrio, kad šie 
net negalėjo įsivaizduoti, jog tai yra geras 
dalykas. Mintis, kad toks požiūris galėtų 
būti geroji naujiena, tiesiog netilpo į jų 
supratimo rėmus.

Jeigu taip buvo žiūrima į santuoką 
jau tuomet žydų visuomenėje, tai kaip 
dar labiau Dievo numatyto santuokos 
didingumo nesupranta pasaulis, kuriame 
gyvename mes, kur pagrindinis stabas 
yra savasis ego, o pagrindinė doktrina 
yra savarankiškumas, kur egzistuoja dvi 
pagrindinės šventovės – televizija ir ki-
nas, o labiausiai garbinami – nevaržomi 
lytiniai santykiai. Tokioje kultūroje Jėzaus 

JOHN PIPER     

Santuokos  sandora 

suvokiamas santuokos didingumas beveik 
nesuprantamas. Šiandien Jėzus greičiausiai 
mums pasakytų tą patį, ką sakė tada, kai 
atskleidė santuokos paslaptį: Ne visi gali 
išmanyti tuos žodžius, o tik tie, kuriems 
duota <...>. Kas pajėgia išmanyti, teišmano 
(Mt 19, 11–12).

Biblinis požiūris į santuoką 
Pradedu galvoti, kad dėl mūsų pačių 

nuodėmės, savanaudiškumo bei kultūri-
nės priklausomybės beveik neįmanoma 
pamatyti to stebuklingo Dievo tikslo, kurį 
Jis yra numatęs moters ir vyro santuokai. 
Faktas, kad gyvename visuomenėje, kuri 
net pateisina dviejų vyrų ar dviejų moterų 
santykius ir gali vadinti tai santuoka, kalba, 
jog mūsų kultūra netrukus taps pasileidusi, 
barbariška bei anarchiška.

Tikiu, kad tai pažadins jus laikyti san-
tuoką aukštesniu, gilesniu, stipresniu ir 
šlovingesniu dalyku už bet ką kita. Be die-
viškojo apreiškimo, be Šventosios Dvasios 
apšvietimo ir pabudinimo mums sunku 
suvokti santuokos didingumą bei šlovin-
gumą. Be Dievo apreiškimo pasaulis negali 
suvokti, kas iš tiesų yra santuoka. Meldžiu, 

Viešpats Dievas, padaręs iš žemės visus žvėris bei padangių paukščius, 
juos atvedė prie Adomo, kad matytų, kaip jis juos pavadins; kaip Ado-
mas pavadino kiekvieną gyvą padarą, toks ir yra jo vardas. Adomas 
davė vardus visiems gyvuliams, padangių paukščiams ir visiems lauko 
žvėrims, tačiau tarp jų neatsirado padėjėjo, tinkamo žmogui. Tada Vieš-
pats Dievas giliai užmigdė Adomą, išėmė vieną jo šonkaulių ir tą vietą 
užpildė kūnu. Po to Viešpats Dievas iš šonkaulio, kurį išėmė iš žmogaus, 
padarė moterį ir ją atvedė pas žmogų. Tada Adomas tarė: „Štai kaulas 
iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno! Šita bus vadinama moterimi, nes 
iš vyro ji paimta.“ Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs 
su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu. Jie abu – žmogus ir jo žmona – 
buvo nuogi, tačiau nesigėdijo (Pr 2, 18–25).    

Nukelta į 12 p.
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kad Dievas panaudotų šią žinią ir padėtų 
jums išsivaduoti iš mažo, pasaulietiško, 
kultūriškai užteršto, į save sutelkto, Kristų 
ignoruojančio, Dievą atmetančio, nuo ro-
mantikos apsvaigusio nebiblinio požiūrio 
į santuoką.

Santuoka – tai Dievo apraiška
Skaitydami Bibliją matome, kad san-

tuoka yra Dievo darbas. Tai yra svarbiau-
sia. Šeimos institucija yra įsteigta Dievo 
šlovei. Taigi noriu pabrėžti du dalykus: 
svarbiausia, kad šeima yra Dievo darbas, 
ir kad santuoka – tai Dievo apraiška. O 
dabar leiskime Biblijai užantspauduoti 
tai mumyse.

1. Santuoka – Dievo darbas
Pirmas ir svarbiausias dalykas yra 

suvokti, kad šeima yra Dievo darbas. Tie-
siogiai ar netiesiogiai mažiausiai keturiais 
būdais galime tai pamatyti ir mūsų cituotoje 
ištraukoje.

Santuoka buvo Dievo planas
Santuoka – tai Dievo darbas, nes Jis 

sukūrė žmogų – vyrą ir moterį. Apie tai 
rašoma Pradžios knygos 1 skyriaus 27–28 
eilutėse: Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo 
atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; 
vyrą ir moterį sutvėrė Jis. Dievas juos palai-
mino ir tarė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, 
pripildykite žemę ir užvaldykite ją!“ 

Pradžios knygos 2 skyriuje (Pr 2, 18–
25) irgi apie tai aiškiai kalbama. Matome, 
kad Dievas, o ne žmogus, nusprendžia, 
jog negerai žmogui būti vienam. Ir pats 
Viešpats susiruošia užbaigti vieną iš pagrin-
dinių savo kūrinijos akcentų, įsteigdamas 
moters ir vyro santuoką: Negerai žmogui 
būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą 
padėjėją. Atkreipkime dėmesį į esminę ir 
svarbiausią tiesą: Dievas pats sukurs vyrui 
tobulai tinkančią padėjėją – žmoną. 

Dievas išrikiuoja visus gyvūnus, kad 
žmogus pamatytų, jog nėra jį atitinkan-
čio gyvio. Tas kūrinys turi būti unikaliai 
sutvertas, panaudojant dalelę vyro, kad 
savo esybe padėjėja būtų panaši į pagal 

Dievo atvaizdą sukurtą vyrą, kaip pa-
sakyta Pradžios knygos 1 skyriuje. Taigi 
21–22 eilutėse skaitome: Tada Viešpats 
Dievas giliai užmigdė Adomą, išėmė vieną 
jo šonkaulių ir tą vietą užpildė kūnu. Po 
to Viešpats Dievas iš šonkaulio, kurį išėmė 
iš žmogaus, padarė moterį. Taigi, Dievas 
ją sutvėrė.

Šis aprašymas baigiamas 24–25 eilu-
tėse žodžiais: Juodu taps vienu kūnu. Jie 
abu – žmogus ir jo žmona – buvo nuogi, 
tačiau nesigėdijo. Kitaip tariant, viskas vedė 
santuokos link. Taigi, pirmas dalykas, kurį 
reikia pasakyti apie santuoką, kad tai – 
Dievo darbas. Šeima yra Jo kūrinys – Jis 
sutvėrė žmogų, vyrą ir žmoną.

Dievas palydėjo pirmąją 
nuotaką pas vyrą
Dievas asmeniškai prisiėmė garbę 

būti pirmuoju Tėvu, palydėjusiu nuotaką 
pas vyrą: Po to Viešpats Dievas iš šonkau-
lio, kurį išėmė iš žmogaus, padarė moterį 
ir ją atvedė pas žmogų (Pr 2, 22). Jis jos 
nepaslėpė, kad Adomui reikėtų ieškoti, 
bet ją sutvėrė ir atvedė jam. Geriau pa-
galvojus, Jis buvo jos Tėvas, bet, nors ji 
priklausė Jam, Jis atidavė ją vyrui, kad 

jiedu turėtų visiškai naujus santykius ir 
kitokį bendravimą nei šis pasaulis, – Jis 
įsteigė santuoką, santykius, kurie nepa-
našūs į jokius kitokius, egzistuojančius 
pasaulyje.

Dievas pašaukė santuoką būti 
Santuoka yra Dievo sukurta, nes Die-

vas ne tik sukūrė moterį ir atvedė ją pas 
vyrą, kaip Tėvas atveda dukrą jaunikiui, 
bet ir dėl to, kad Dievas pašaukė santuoką 
būti. Apie tai skaitome 24 eilutėje: Todėl 
vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susi-
jungs su savo žmona; ir juodu taps vienu 
kūnu. 

Kas kalba šioje eilutėje? Pradžios 
knygos autorius. O ką Jėzus sako apie 
Pradžios knygos autorių? Jis tikėjo, kad 
šios knygos autorius – Dievo įkvėptas 
Mozė (Lk 24, 44), tad Mozė kalbėjo tai, ką 
sakė Dievas. Gerai įsiklausykime į šiuos 

žodžius: Jis atsakė: „Argi neskaitėte, jog 
Kūrėjas iš pradžių ‘sukūrė juos, vyrą ir 
moterį’, ir pasakė (atkreipkite dėmesį – 
Dievas pasakė): ‘Todėl žmogus paliks tėvą 
ir motiną ir susijungs su savo žmona, ir 
du taps vienu kūnu’“ (Mt 19, 4–5). Taigi, 
Jėzus sako, kad Pradžios knygos 2 skyriuje 
24 eilutėje yra užrašyti Dievo žodžiai. 
Todėl santuoka yra Dievo darbas, nes 
Jis ją sumanė: Todėl žmogus paliks tėvą 
ir motiną ir susijungs su savo žmona, ir 
du taps vienu kūnu (Pr 2, 24).

Santuokos  sandora 
Atkelta iš 11 p.
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Dievas sukuria sąjungą –  
du taps vienu kūnu  
Tai atveda mus prie ketvirtojo įro-

dymo, kad santuoka yra Dievo darbas. 
Du taps vienu kūnu – o juk iš tiesų tai ir 
yra santuokos esmė – tai sąjunga, kurią 
įtvirtina pats Dievas. Pradžios knygoje 
užrašyta, kad Dievas, paėmęs kaulą iš 
vyro kūno, sukūrė moterį (Pr 2, 21). Jis 
yra ir Tas, kuris atlieka vienijantį vaidmenį 
kiekvienoje santuokoje – sakydamas „Du 
taps vienu kūnu“, Jis įsteigia sąjungą, ku-
rios joks žmogus negali sugriauti. Nors Pr 
2, 24 apie tai kalbama netiesiogiai, Jėzus 
aiškiai apie tai kalba Evangelijoje pagal 
Morkų (Mk 10, 8–9), kur Jis pacituoja Pr 
2, 24 ir pakomentuoja – tai lyg žaibo šviesa 
apšviečia santuokos šlovingumą. „<...> ir 
du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebėra du, 
bet vienas kūnas. Todėl ką Dievas sujungė, 
žmogus teneperskiria.“

Kai pora taria įžadus vienas kitam ir 
užtvirtina juos intymia sąjunga, pagrindinis 
veikėjas yra ne vyras ir moteris, ne pasto-
rius ar tėvai, bet Dievas. Dievas sujungia 
vyrą ir žmoną, ir jie tampa vienu kūnu. 
Tai daro Dievas! Pasaulis to nežino, ir tai 
viena iš priežasčių, kodėl dažnai į santuoką 
žvelgiama taip lengvabūdiškai. Krikščionys 
taip pat dažnai elgiasi lyg to nežinotų, tad 
net ir bažnyčioje retai į santuoką žiūrima 
kaip į stebuklą. Bet santuoka yra Dievo 
darbas, nes tai Dievo sumanyta sąjunga, 
kai du tampa vienu kūnu.

Taigi, galime apibendrinti: šeima yra 
Dievo darbas, nes: Jis buvo tai numatęs pa-
čioje kūrinijos pradžioje; nes Jis asmeniškai 
atvedė pirmąją nuotaką vyrui; Jis tarė, ir 
tai įvyko: Jis sakė, kad vyras paliks tėvus, 
glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu; 
ir Jis pats sujungia du žmones kiekvienoje 
santuokoje. 

Santuokos šlovingumą pamatome 
suvokę, kad pats Dievas yra svarbiausias 
veikėjas. Santuoka yra Jo darbas – iš Jo 
ir per Jį. Tai yra pats santuokos pamatas. 

2. Santuoka skirta  
Dievo šlovei
Svarbiausia skaitant Bibliją pamatyti, 

kad santuoka sukurta Dievo šlovei. Santuo-
ka yra Dievo darbas. Ji Dievo sukurta tam, 
kad apreikštų Jo šlovę taip, kaip niekas kitas 
apreikšti negali. Palyginkime šias Biblijos 
eilutes: Pr 2, 24 ir Ef 5, 31–32. Pradžios 
knygos 2 skyriuje skaitome: Dievas sako: 
„Todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susi-
jungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu.“ 
Apie kokius santykius čia kalbama? Kaip šie 
du žmonės bus kartu? Ar jie gali nutraukti 
santykius? Ar jie gali keisti savo sutuoktinį? 
Ar šie santykiai grįsti romantika? Seksu-
aliniu geismu? Poreikiu turėti draugą? Jie 
kartu, nes tai kultūriškai patogu? Kas tai? 
Kas šeimą išlaiko drauge?

Santuokos paslaptis  
Frazės „glausis prie savo žmonos“ ir 

„du taps vienu kūnu“ nurodo į tai, kad 
egzistuoja kur kas gilesni nei atsitiktiniai 
santykiai. Apie santuoką kalbama kaip 
apie šventą, sandoros įžadais grindžiamą 
sandorą, kuri atlaiko bet kokią audrą – „kol 
mirtis išskirs“. 

Tačiau dar aiškiau santuokos slėpinį 
atskleidžia Laiško efeziečiams 5 skyriaus 
31–32 eilutės. Čia apaštalas Paulius paci-
tuoja Pr 2, 24 – Todėl žmogus paliks tėvą ir 
motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps 
vienu kūnu – ir sako: Tai didelė paslaptis, –  
aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažny-
čią. Kitaip tariant, santuoka palyginama 
su Kristaus sandora, kuria Jis atsidavęs 
savo bažnyčiai. Kristus galvojo apie save 
kaip apie Jaunikį, kuris ateis pasiimti savo 
Jaunosios – tikrųjų Dievo žmonių (Mt 9, 
15; 25, 1; Jn 3, 29). Paulius žinojo, kad jo 
tarnystė yra atvesti Jam jaunąją – tikruosius 
Dievo žmones, kurie pasitiki Kristumi. 
Antrajame laiške korintiečiams jis sako: 
Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu, 
nes sužiedavau jus su vienu vyru, kad nu-
vesčiau jus Kristui kaip skaisčią mergelę 
(2 Kor 11, 2).

Kristus žinojo, kad už savo atpirktą 
nuotaką turės sumokėti dalį (kraitį) savo 

paties krauju. Šį santykį Jis pavadino nau-
jąja sandora: Ši taurė yra Naujoji Sandora 
mano kraujyje, kuris už jus išliejamas (Lk 
22, 20). Štai į ką nurodo Paulius, sakyda-
mas, jog santuoka yra didelė paslaptis: Aš 
tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. 
Kristus savo krauju įgijo bažnyčią ir su-
darė su ja naują sandorą – nesuardomą 
„santuoką“.

Svarbiausias dalykas, kurį galime pasa-
kyti apie šeimą, yra tai, kad šeima gyvuoja 
Dievo šlovei. Ji sukurta tam, kad apreikštų 
Dievą. Dabar matome, kaip tai įmanoma: 
santuoka prilyginama Kristaus sandorai 
su bažnyčia. Todėl didžiausia santuokos 
prasmė ir svarbiausias tikslas yra atspindėti 
Kristaus ir Bažnyčios sandorą. Štai kodėl 
santuoka egzistuoja.

Kristus niekada nepaliks savo 
Nuotakos
Jei gyvenate santuokoje, nebūtinai 

reiškia, kad visą laiką jausitės įsimylėję. 
Santuoka – tai sandora. „Kol mirtis mus iš-
skirs“ yra šventas sandoros pažadas, kuriuo 
Jėzus įsipareigojo savo Nuotakai, mirdamas 
už ją. Dievui skyrybos nepatinka ne todėl, 
kad sulaužoma sandora su sutuoktiniu, bet 
kad taip iškraipoma Kristaus sandora su 
Jo nuotaka. Kristus niekada nepaliks savo 
Nuotakos. Niekada. Tai mes galime nuo Jo 
nutolti ar atsitraukti, tačiau Kristus amžinai 
laikosi savo sandoros. Ir santuoka yra šios 
sandoros simbolis. 

Melskimės, kad save aukštinančius, 
santuoką griaunančius, nebiblinius įsipa-
reigojimus, kurie maitina mūsų emocinius 
geismus, Dievas pakeistų Kristų aukšti-
nančiais, santuoką gerbiančiais bibliniais 
įsipareigojimais laikytis sandoros.

Iš http://www.desiringgod.org 
vertė Jurgita Tirūnienė

Santuokos šlovingumą 
pamatome suvokę, 
kad pats Dievas yra 
svarbiausias veikėjas. 
Santuoka yra Jo darbas – 
iš Jo ir per Jį. Tai yra pats 
santuokos pamatas. 

„

“

Didžiausia santuokos 
prasmė ir svarbiausias 
tikslas yra atspindėti 
Kristaus ir bažnyčios 
sandorą. Štai kodėl 
santuoka egzistuoja.

„

“
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Viskas prasidėjo dar vaikystėje. Aš esu 
trečias vaikas šeimoje, ir man tėvas buvo 
labai svarbus. Gimiau išoriškai į jį pana-
ši – mama pasakojo, kad būdama maža 
sakydavau, jog esu tėčio vaikas, nes mano 
akys rudos kaip ir jo. Tėtis išmokė plaukti, 
žaisti šaškėmis, šachmatais ir įvairiausių 
kitų dalykų. Tačiau bėgant laikui situacija 
keitėsi... Pasakytas vienas kitas grubus žodis 
skaudino, o atleisti niekas nemokė... Gal 
kitose šeimose kitaip, bet mūsų šeimoje 
apie tai nebuvo kalbama, tad mano širdyje 
kaupėsi nuoskaudos: tą pasakė, tą padarė 
ar ko nepadarė, neparodė meilės taip, kaip 
aš to noriu ir suprantu... Mano širdyje prisi-
kaupė tiek nuoskaudų, kad būdama 13–15 
metų, nors jau buvau įtikėjusi Dievą, labai 
norėjau, o kartais net ir pasimelsdavau, kad 
mano tėvai išsiskirtų – kad Dievas duotų 
mamai kitą vyrą, kuris būtų man kaip tėvas 
ir mylėtų mane taip, kaip aš noriu... 

Neatleidimas leido manyje šaknis. Kar-
tais atrodo, kad vienam neatleisiu, bet vi-
siems kitiems atleisiu, visus kitus laiminsiu... 
Deja, taip nėra. Bėgant laikui pastebėjau, 
kaip man lengva įsiskaudinti, supykti ant 
kitų žmonių, suirzti. Aš keliu į šviesą skau-
džius vidinius išgyvenimus, nors išoriškai 
jų ir nesimatė... Aš buvau tikinti ir tarnavau 
Dievui, bet mano širdis buvo apkartusi...

Grįždavau į namus ir vien pamačiu-
si tėvą suirzdavau... Kaltinau jį dėl pačių 
įvairiausių dalykų, pykdavau, kad turiu 
gyventi kaime ir dirbti purvinus darbus –  
ravėti daržus, melžti karves. Dėl tokio gy-
venimo kaltinau tėvą – juk jis yra šeimos 
galva, tad kodėl negali užtikrinti man kitokio 
gyvenimo? 

Kartą nutiko tai, kas mane labai sukrėtė, –  
tada ir prasidėjo mano atleidimo kelionė, 
trukusi daugiau kaip 15 metų... Atleidimas 
yra procesas, tam reikia laiko. Nepakanka 
tik pasakyti: „Aš atleidžiu“, dažnai naštos 
iškart nenukrenta...

Nuo  neapykantos  
iki  meilės

Nepamenu, mokiausi vyresnėse klasėse 
ar jau studijavau. Grįžau į namus, ir tėvas vėl 
kažką padarė, – man viduje labai suskaudo. 
Išgyvenau didžiulę neapykantą, net pagal-
vojau: „Jei dabar po ranka būtų šautuvas, 
aš viską pabaigčiau. Tada galėčiau ramiai 
sau gyventi.“ Prabėgus tai minčiai, išsigan-
dau... pati savęs... Juk aš jau buvau įtikėjusi, 
norėjau sekti Kristumi, kaip supratau, taip 
mylėjau Dievą, ir staiga pamačiau savo vidu-
je tiek pykčio ir neapykantos... Pamenu tuo 
metu mano viduje vykusią kovą: suvokiau, 
kad Kristus man viską atleido, kad aš esu 
mylima ir priimtina, bet mačiau, kiek dar 
daug manyje neapykantos... „Dieve, Tu man 
atleidai, vadinasi, ir aš turiu atleisti... Bet 
kaip?“ Galvoje vis dar sukosi mintys: „Ne-
noriu atleisti. Jis nevertas mano atleidimo. 
Jis taip mane įskaudino...“ Labai ryškiai tai 
prisimenu... Tada pirmą kartą meldžiau: 
„Dieve, padėk man norėti atleisti.“ Tai buvo 
pirmas mažas žingsnelis, kurį sugebėjau 
žengti tik dėl Dievo malonės. Dabar su-
prantu, kad Dievas buvo iniciatorius tame 
atleidimo procese, tai Jis savo Dvasia ir savo 
Žodžiu mane gydė ir vedė toliau. 

Noriu papasakoti, kaip Jo Žodis veikė, 
kaip Jis gydė mane, kaip rovė neatleidimo 
ir neapykantos šaknis. Žengusi tą mažą 
žingsnelį, jaučiausi lyg būčiau Dievo trau-
kiama iš srutų duobės... visa murzina ir 
dvokianti... Pamenu, jau būdama studentė 
skaitydama Šventąjį Raštą aptikau eilutes: 
„Gerbk savo tėvą ir motiną“, – tai pirmasis 
įsakymas su pažadu: „Kad tau gerai sektųsi 
ir ilgai gyventum žemėje“ (Ef 6, 2–3). Aš 
mėgau analizuoti ir skaičiuoti, tad paskai-
čiavau: „Na, mamytę aš myliu ir gerbiu, o su 
tėvu reikalai – nekokie... Vadinasi, 50 proc. 
man seksis, o 50 proc. – ne... Išgyvensiu...“ 
Tačiau tada suvokiau, kad iš tiesų aš neno-
riu taip gyventi, nenoriu, jog mano širdis 
būtų pasidalijusi... Aš noriu gerbti ir tėvą. 
Supratau, kad Biblijoje nepasakyta: „Gerbk 

tėvą tada, kai jis daro tai, ko tu nori.“ Ne, ten 
nėra jokių sąlygų, tiesiog pasakyta: „Gerbk 
tėvą ir motiną.“ Ir nėra jokio paaiškinimo, 
kokiomis sąlygomis gali to nesilaikyti. O aš 
visuomet rasdavau pasiteisinimų, kodėl aš 
negerbiu ir nemyliu savo tėvo... 

Pamenu, skaičiau Patarlių knygą, ir 
viena eilutė mane tiesiog nuginklavo: Akis, 
kurios tyčiojasi iš tėvo ir niekina paklusnumą 
motinai, iškapos varnai ir suės erelio jaunik- 
liai (Pat 30, 17). Aš turiu lakią vaizduotę, 
tad ėmiau įsivaizduoti, kaip einu laukais ir 
atskrenda varnos... Tada šaukiausi Dievo: 
„Dieve, padėk! Be Tavęs aš mirsiu. Nežinau, 
kaip gerbti tėvą... Nemačiau pavyzdžio, 
niekas manęs to nemokė...“ Ir gailestingas 
Viešpats, pakvietęs į tą atleidimo kelionę, 
vedė mane ir mokė. Jis ragindavo mane ką 
nors padaryti ir suteikdavo tam malonę, 
nes pati nebūčiau pajėgusi – many vis dar 
buvo daug skausmo ir pykčio... 

Vieną dieną mano tėvai pykosi... Man 
sunku matyti besipykstančius žmones, noriu 
bėgti kuo toliau, kad negirdėčiau barnių, bet 
tąkart likau kambaryje. Tikiu, kad Dievo 
Dvasia man pakuždėjo: „Prieik ir apka-
bink tėvą.“ Ačiū Dievui, kad nepradėjau 
galvoti, kaip čia atrodys ir pan. Supratau, 
kad Dievas suteikia malonės tai atlikti, tad 
pribėgau prie tėvo ir jį apkabinau. Staiga 
pyktis išgaravo, konfliktas baigėsi... Tėvas 
vos neapsiverkė... Ir praėjus kuriam laikui 
tėvas vis primindavo man tą akimirką: „Tu 
mane tada nuraminai.“ Žinau, kad ne aš tai 
padariau, kad tai tikrai Viešpaties darbas...

Buvo ir daugiau nelengvų situacijų. Mo-
tinos dienai atėjus, man nereikėdavo jokių 
pastangų – iš širdies liejosi meilė mamai, bet 
kai artėdavo Tėvo diena, man būdavo sun-
ku... galvodavau, ką jam pasakyti... Žinoma, 
galima paskambinti ir formaliai pasveikinti, 
bet aš to nenorėjau. Man dar skaudėjo, bet 
prašydavau Dievo pagalbos rasti tinkamus 
žodžius ir pasakyti tėvui ką nors gražaus. Ir 
Jis man padėdavo. Kartą meldžiausi virtuvė-
je ir, atrodo, visai negalvojau apie tėvus, bet 
Viešpats man davė žodžius, kuriuos galiu 
parašyti Tėvo dienos proga. Parašiau tėvui 
žinutę – labai norėjau, kad jis tai paskaitytų. 
O žodžiai skambėjo maždaug taip: „Gera 
turėti žmogų, kuris, žinau, visada, kai man 
reikės pagalbos, skubės padėti. Ačiū tau, 
kad esi.“ Mąsčiau apie tuos žodžius ir savo 
širdyje sutikau su jais. Vėliau mama pasakė, 
kad tėvas, perskaitęs tuos žodžius, gal net 
apsiverkė ir ištarė: „Maniau, kad Vilmai 
nieko nereiškiu, bet dabar supratau, kad 
aš jai visgi kažką reiškiu.“

Noriu pasidalyti pačiu brangiausiu liudijimu mano tikėjimo kelyje. Tai 
buvo ir didžiulė mano gėda, ir skausmas, bet Kristus paėmė mano gėdą, 
išgydė mano širdį, atstatė santykius. Todėl šiandien laisva širdimi galiu 
apie tai kalbėti, liudyti ir jums patarti – nekartokite mano klaidų. 

Nukelta į 19 p.
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...Kaskart Velykų prasmę iš naujo atrandu, 
sulaukus Viešpaties pavasario. 

Man prisiminti Jėzaus kančią visados graudu, 
bet suprantu – Jis mano, tavo nešulį kalčių 
sau užsidėjo ant pečių 
ir prisikėlęs nugalėjo mirtį, 
kad žemiškos kelionės naktimis šviesa lydėtų, 
kad tau ir man netektų pragaišties patirti 
ir amžinos vilties žiedai žydėtų ir žydėtų!

ROMUALDA ADOMAITYTĖ-CHABARINA 

Atrodo, nieko nereikia. Beveik visai 
ramu. Gal tik kažkokia gili vidinė nuo-
jauta, jog ne viskas taip gerai, kaip atrodo. 
Norisi gero, sieki jo, jau beveik pasieki, 
bet kažkur įsivelia klaida, ir geri norai 
lieka neišsipildę. Toks įspūdis, kad gyve-
nimo svoriai truputį didesni už jėgas juos 
pakelti. Ateina dienų pabaiga, ir tenka 
pripažinti, jog nueitą kelią ženklina ne 
tik gražios akimirkos. Kaip pasakė vienas 
tolimoje praeityje gyvenęs išminčius: 
Kad ir kiek ilgai žmogus gyventų, tegul 
džiaugiasi visą laiką ir nepamiršta, kad 
tamsių dienų bus daugybė. Visa, kas bus, 
yra tuštybė (Mokytojo knygos 11 skyriaus 
8 eilutė). Baisi nesibaigiančios tuštybės 
perspektyva.

Negi nėra išeities?

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Būtinybė Dažniausiai apie tai nesinori galvoti 
bei žiūrėti ton pusėn. Kaip atrodysiu 
savo ir kitų akyse, pripažinęs, jog esu 
bejėgis? Gal tik įsivaizduoju esąs be 
jėgų, o po tariamu bejėgiškumu slepiasi 
tinginystė, nenoras kovoti? Gal tiesiog 
ištižau, susidūręs su tikru iššūkiu? Negi 
iš tiesų pats negaliu pasikeisti ir įveik-
ti neviltį? Nejaugi tik aš vienas toks 
bejėgis?

Turbūt ne vienas šūktelėtų: „Susi-
imk, nepasiduok, pasistenk ir įveiksi 
iškilusias kliūtis!“

Reikia ryžto ir atkaklumo, siekiant 
užsibrėžtų tikslų, tačiau, norint pri-
pažinti savo tikrąją padėtį, ryžto bei 
atkaklumo neužtenka. Ar galiu pats save 
teisingai vertinti be vidinės šviesos? Ir 
kam užteks drąsos pažvelgti į savo sielos 
bedugnę, iš kurios iškyla didžiausios 
baisenybės? Galima tą bedugnę bandyti 

uždengti ir gyventi, tarsi jos nebūtų, 
bet ar tai išeitis?

Tenka pripažinti, jog reikia labai di-
delės pagalbos. Akistata su tokia tiesa –  
būtinybė.  Kažkas turi suteikti mano 
sielai nejudančią atramą. Kas tai gali 
padaryti? Už kokius turtus tai įgyjama? 
Žmonės, patyrę tokią pagalbą, sako, 
jog tai malonė, kurios neužsitarnau-
si. Tai – dovana. Ir padėti gali vie-
nintelis žmogus. Jis kitoks, negu visi 
kiti žmonės. Jis neieško savo nau-
dos ir nesiekia savo šlovės. Tai Jėzus. 
Iš Jo pilnatvės mes visi gavome malonę 
po malonės. Nes Įstatymas buvo duotas 
per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų 
Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, 
tiktai viengimis Sūnus, Tėvo prieglobstyje 
esantis, mums Jį apreiškė (Evangelijos 
pagal Joną 1 skyriaus 16–18 eilutės).

www.evangelija.lt
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BILLY GRAHAM

Žmogui  reikia  Dievo

Kristus jūsų širdyse – vienintelė jūsų šlovės viltis (Kol 1, 27). 
Klausimas „Ar žmogus gali išsigelbėti pats, ar jam reikia 

Dievo?“ – senas kaip šis pasaulis, tačiau šiandien jis kaip niekad 
skamba įžūliai. Kol tik gyvuos pasaulis, tol žmonės statys Babelės 
bokštus, droš negyvus stabus, kurs savas ideologijas. Kiekviena-
me istorijos laikotarpyje būdavo žmonių, manančių, kad jiems 
nereikia Dievo. Šiandien žmonės neblogai tvarko ekonomiką, 
socialinę bei intelektinę sritį. Vis dėlto žmogaus širdyje slypi 
tuštuma, kurią užpildyti gali tik Jėzus Kristus. Nuostabiausia tai, 
kad didis, visagalis dangaus Dievas gali apsigyventi tavo širdyje, 
ir visai nesvarbu, kas tu esi. 

Tas, kuris buvo tikroji Šviesa, atėjo į pasaulį apšviesti kiekvieną 
(Jn 1, 9).

Pasaulis apgraibomis šlitinėja tamsoje, puldamas nuo vienos 
krizės prie kitos. Ir tos krizės laikui bėgant tik sunkėja. Daugelis 
pasaulio šalių kenčia dėl infliacijos, gyventojų pertekliaus, bado ir 
pan. Jėzus sakė: „Aš esu pasaulio šviesa.“ Jei seksime paskui Jėzų ir 
savo gyvenimą atiduosime į Jo rankas, Jis išgins iš mūsų pasaulio 
tamsą, padės iškopti iš klampynės, dovanos ramybę ir džiaugsmą. 
Širdį ir protą užlies lig tol nepažinta šviesa. Jėzus tars žodį, ir jūsų 
gyvenime sušvis šviesa. 

Vaikščiojimas 
apgraibomis  tamsoje

Tiesa
[...] jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 32).
Gyvename filosofinio netikrumo amžiuje. Šiais laikais žmonės 

nebežino, kuo tikėti. Jie nenori įsipareigoti. Bendraudamas su 
studentais, dažnai jų klausiu: „Kuo jūs gyvenime vadovaujatės?“ 
Kai mokiausi, man pačiam teko apsispręsti, kas yra Kristus. Teko 
išsiaiškinti apie Jį viską. Vienas Jo pareiškimų itin apstulbina. Jėzus 
Kristus yra pareiškęs: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas 
nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Šie Jo žodžiai ilgai 
man nedavė ramybės. Vis svarsčiau: arba Jėzus Kristus yra tas, 
kas sakosi esąs, arba Jis buvo didžiausias melagis, apsišaukėlis ir 
šarlatanas žmonijos istorijoje. Tai kas Jis toks iš tiesų? Pavyzdžiui, 
Buda savo gyvenimo pabaigoje sakė: „Aš tebeieškau tiesos.“ O Jėzus 
atėjo ir tarė: „Aš esu tiesos įsikūnijimas. Visa tiesa sutelkta manyje.“ 

www.ieskaudievo.lt
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ANDREW MENKIS

Kodėl  tikėti  
Dievu  nėra  

kvaila?

kad susiduriame su tuo pačiu užburtu ratu, 
su kuriuo susiduria empirizmas. Štai ką 
turiu galvoje: mes darome prielaidą, kad tai 
yra tiesa, jog galime pažinti tiesą pasitelkę 
protą. Kaip mes žinome, kad teiginys yra 
teisingas? Remiantis pirmiau iškelta prie-
laida, vienintelis būdas pažinti tiesą yra ją 
pagrįsti, tačiau mes negalime to padaryti, 
nes tada įrodomą tiesą irgi paverčiame prie-
laida. Taigi ir vėl patenkame į užburtą ratą. 
Norėdami įrodyti, kad pojūčiai ar protas 
yra tinkamas būdas pažinti pasaulį, turime 
įrodyti, kad šie metodai neklaidingi, o tai 
neįrodoma, reikia primti kaip prielaidą, t. y.  
tikėjimu.

Taigi mes ir vėl turime rinktis: galime 
manyti, kad protas ir logika yra patikimos 
priemonės žinioms įgyti. Kitaip tariant, 
galime tikėti, kad protas ir logika gali padėti 
mums pažinti ir teisingai spręsti apie pasaulį.

1. Tikiu tuo, ką matau
Vienas iš labiausiai paplitusių požiūrių, 

kaip mes ką nors sužinome, vadinamas em-
pirizmu. Empirizmas teigia, kad pažinimo 
šaltinis yra patirtis, įgyjama per pojūčius, 
t. y. tai, ką galime jusliškai patirti. Jei mes 
negalime ko nors matyti, girdėti, paliesti, 
paragauti ar pajausti, užuosti, negalime nie-
ko apie tai žinoti. Tiesą sakant, jei negalime 
to kaip nors patirti, vadinasi, tai nėra realu. 
Ir daug žmonių, besilaikančių šio požiūrio, 
tvirtina, kad Dievas neegzistuoja. Jei vie-
nintelis būdas pažinti yra per patirtį, ir tu 
niekada nepatyrei Dievo, tu negali žinoti, 
ar Jis egzistuoja. O tai, kad jūs neturite įro-
dymų apie Dievo egzistavimą, tarsi liudija, 
jog Dievo iš tikrųjų nėra.

Tačiau ar tikrai mūsų patirtis yra pa-
grindinis suvokimo šaltinis? Naudodami 
savo jusles, mes negalime įrodyti, kad mūsų 
sensorinis patyrimas yra patikimas. Leiskite 
man paaiškinti, kodėl tai yra empirizmo 
problema. Pažvelkime į teiginį „Pažinti 
tiesą galime tik per savo pojūčius“. Tačiau 
kaip mes sužinome, kad galime pažinti tik 
per savo pojūčius? Jau sakėme, kad mūsų 
jutiminė patirtis yra vienintelis būdas pa-
žinti, todėl atsakymas į šį klausimą turi būti 
pagrįstas penkiomis mūsų juslėmis. Tačiau 
čia iškyla problema: empiristai įrodinėja, 
kad tik jutiminė patirtis suteikia žinių, bet 

Kaip mes sužinome, kad Dievas egzistuoja? Lankiu-
sieji sekmadieninę mokyklą ar tikybos pamokas at-
sakytų – mes tikime. Bet ar tai tikrai teisingas būdas 
sužinoti? Ar yra koks skirtumas: tikėti Biblijos Dievą 
ar tikėti skraidantį spagečių monstrą? Ar tikėjimas 
renkasi tik ką tikėti, net jei neįmanoma logiškai įro-
dyti tikėjimo objekto egzistencijos? Šie ir panašūs 
klausimai dažnai keliami, metant iššūkį krikščiony-
bei.

Norėčiau kiek užbėgti už akių – atsakykime į pa-
grindinį klausimą: kaip mes galime ką nors žinoti, 
pažinti? Daug vyrų ir moterų ieškojo atsakymo į šį 
klausimą, ir turbūt visus atsakymus būtų galima su-
skirstyti į tris kategorijas.

norėdami įrodyti, kad toks tvirtinimas yra 
teisingas, jie remiasi tuo, ką ir bando įrodyti. 
Tai tarsi užburtas ratas! Siekdami įrodyti, 
kad jutimai yra patikimi ir suteikia tikrų 
žinių apie pasaulį, jie tvirtina, kad jutimai 
yra patikimi ir jais remiantis galima daryti 
išvadas.

Čia mes galime rinktis. Galime vertinti 
jutimus kaip priemonę įgyti žinių. Jei ne-
galėsime įrodyti mūsų regėjimo, lytėjimo, 
skonio jutimo, uoslės ar klausos patiki-
mumo, galėsime liautis jais kliautis. Kita 
galimybė yra pasitikėti savo pojūčiais. Mes 
negalime remdamiesi savo pojūčiais įrodyti, 
kad pojūčiais galima pasitikėti, bet galime 
tikėti, kad jie yra patikimi. Mes galime tikėti, 
kad jie atskleidžia pasaulį ir veda mus prie 
tikrų išvadų apie tikrovę.

2. Mąstau, vadinasi, esu
Antrąjį dažnai pasitaikantį atsakymą 

į klausimą, kaip mes pažįstame pasaulį, 
siūlo racionalizmas. Ši filosofija teigia, kad 
mes galime pažinti tik per logiką ir protą. 
Jei ką nors tikrai žinome, turime gebėti tai 
pagrįsti racionaliais argumentais. Tačiau 
atidžiau patyrinėję šį teiginį pamatysime, 

Nukelta į 18 p.
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3. Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko 
nematome 

Atrodo, jog kalbėdami apie pažinimą negalime išvengti tikėjimo, 
kad ir kaip stengtumės. Iš esmės – kiekvienas, norėdamas būti kuo 
tikras, turi tikėti. Mes pasitikime savo potyriais ir manome, kad 
logika veda mus prie tikrų įsitikinimų, tad visos mūsų žinios apie 
pasaulį iš esmės ateina per tikėjimą. Pasirodo, krikščionys, tikintys 
ir teigiantys, kad žino, jog Dievas egzistuoja, nėra keistuoliai ar 
pamišėliai, nes visos žinios remiasi į tą patį tikėjimo pagrindą.

Svarbu pažymėti, kad krikščionys tiki Dievą ne aklai. Tikėjimas 
nenužudo intelekto, neverčia atsisakyti loginio mąstymo ir „aklai“ 
tikėti. Per patirtį ir logiką yra įrodyta, kad mūsų tikėjimo objektas 
yra patikimas. Įsivaizduokite, kad vaikštote ant užšalusio ežero 
ledo. Jūs pasitikite, kad ledas pakankamai storas ir jus išlaikys. 
Gal iš pradžių žengiate lėtai ir atsargiai, bet, jei ledas neįtrūksta ir 
neskilinėja, jūs judate vis drąsiau ir jaučiatės saugūs. Jūsų patirtis 
ir protas sako, kad ledas gali išlaikyti jūsų svorį, o jūsų tikėjimas 
vis stiprėja, kai vis labiau ir labiau įsitikinate, jog tikėjimo objek-

tas tikrai vertas pasitikėjimo. Tačiau, jei eidami pamažu išgirsite 
braškėjimą ir pamatysite, kad ledas ima skilinėti, o gal net jūsų 
kojos ims šlapti, iškart pasuksite į krantą! Patirtis ir protas paliudys, 
kad objektas, kuriuo pasitikėjote (šiuo atveju – ledas), iš tiesų nėra 
pakankamai stiprus, kad jus išlaikytų.

Gal ši analogija ir ne visada tinka, tačiau mintis paprasta: mes 
žinome tikėjimu, bet tikėjimas yra patvirtinamas arba paneigiamas 
pažinimu. Krikščionys  mano, kad jų tikėjimas Dievu yra pagrįstas 
patirtimi ir protu. Dievo egzistavimą įrodo mus supantis pasaulis 
ir Biblija. Tiek Bibliją, tiek mus supantį pasaulį galima stebėti ir 
tyrinėti. Krikščionišką tikėjimą Dievu patvirtina tai, kad biblinis 
mokymas apie Dievą dera su tuo, ką mes suvokiame per potyrius 
ir mąstymą pažindami pasaulį.

Iššūkis abejojantiems
Jeigu esate ateistas arba jumyse nuolat vyksta kova tarp tikėjimo 

ir abejonių, visų pirma noriu padėkoti, kad tiek daug jau perskaitėte 
ir skyrėte laiko mano teiginiams ir argumentams išgirsti, apmąstyti 
ir įvertinti. Norėčiau žengti dar vieną žingsnį ir mesti jums iššūkį: 
neatmeskite krikščionybės tik dėl to, kad ji grindžiama tikėjimu. 
Pripažinkime, jog viskas iš esmės grindžiama tikėjimu, visi tiki 
pamatiniais faktais (galime net pasakyti – sveiku protu). Tad 
įvertinkite, ką tikite jūs. Ar tai, ką jūs tikite, atlaiko išbandymus? 
Patirtis ir protas patvirtina ar paneigia jūsų įsitikinimus? 

Taip pat kviečiu jus įvertinti krikščionybės teiginius: ar jie 
ims trupėti ir skilinėti, kai pamėginsite juos ištirti, – kaip plonas 
ledas sutrupėtų, jei ant jo užliptų kelias tonas sveriantis dramblys? 
Ir nesvarbu, ką pasirinksite, neapgaudinėkite savęs, kad netikite 
niekuo. Mes visi vaikštome ledu.

Iš www.corechristianity.com vertė Žaneta Martingale

Kodėl  tikėti  
Dievu  nėra  

kvaila?
Atkelta iš 17 p.

Brangus Viešpatie Jėzau, žinau, 
kad esu nusidėjėlis (-ė), todėl 
prašau Tavo atleidimo. Tikiu, 

kad mirei už mano nuodėmes ir 
prisikėlei iš numirusių. Nusigręžiu 
nuo savo nuodėmių ir kviečiu Tave 

ateiti į mano širdį ir gyvenimą. 
Noriu pasitikėti Tavimi ir sekti 

Tavimi kaip Viešpačiu ir Gelbėtoju. 
Dėkoju Tau už Tavo meilę ir 

gailestingumą. Amen.
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Artėjant kitai Tėvo dienai radau gražią 
atvirutę – graži maža rudaplaukė ir rudaakė 
mergytė buvo įsitaisiusi gėlytėje. Tąkart, 
Dievui paraginus, vaikiškai užrašiau: „Mano 
akys – rudos, tetės akys – rudos, tad aš esu 
tetės vaikas.“ Ir pasveikinau su Tėvo diena. 
Žinoma, jam tai labai patiko... 

Dievas mokė mane priimti ir vieną tėvo 
bruožą, kuriam aš labai nepritariau ir dėl ku-
rio jį vis smerkiau... Mano tėvas išgėrinėjo... 
Man šlykštu, kai kas nors pasigeria. Aš iš to 
ir pasišaipydavau, ir kitiems pasakydavau... 

Žaviuosi Dievu, kuris tikrai yra širdžių 
tyrėjas ir žino, kada ir kaip tau prabilti. Vieš-
pats prabilo man per Nojaus istoriją: Nojus 
pradėjo dirbti žemę ir įsiveisė vynuogyną. 
Išgėręs vyno, pasigėrė ir gulėjo apsinuoginęs 
savo palapinėje. Chamas, Kanaano tėvas, 
pamatęs savo tėvo nuogumą, pasakė bro-
liams, kurie buvo lauke. Semas ir Jafetas 
paėmė apsiaustą ir abu, užsimetę ant pečių, 
priėjo atbuli, ir apdengė savo tėvo nuogumą; 
jų veidai buvo nukreipti į priešingą pusę 
ir jie nematė savo tėvo nuogumo. Nojus, 
išsiblaivęs nuo vyno ir sužinojęs, ką jam 
padarė jaunesnysis sūnus, tarė: „Tebūna pra-
keiktas Kanaanas! Vergų vergas tebūna jis 
savo broliams! Palaimintas Viešpats, Semo 
Dievas, o Kanaanas bus jo vergas!“ (Pr 9, 
20–27). Viešpats parodė man, kad aš esu 
kaip tas Chamas – mačiau savo tėvą girtą ir, 
pasakodama apie jį kitiems, „atidengdavau 
jo nuogumą“... Taip Dievas privertė mane 
susimąstyti... Supratau, kad nenoriu tokios 
baigties, kokią patyrė Chamas...

Dievas ir dar kartą mane sugėdino... Tuo 
metu nuomojaus kambarį pas tokį senuką. 
Pamenu, kartą grįžau namo ir radau jį girtą –  
jam niekaip nepavyko pasikloti lovos, tad jis 
paprašė manęs padėti. Net nepamąsčiau, kad 
jis girtas, kad tai šlykštu, – iš karto puoliau 
jam padėti: juk tai vargšas seniukas, kuriam 
niekaip nepavyksta pasikloti lovos. Paklojusi 
jam lovą grįžau į savo kambarį. Ir tarsi išgirdau 
Viešpaties klausimą: „O tu paklotum lovą savo 
tėvui?“ Tuomet mintyse atsakiau: „Pati tikrai 
negalėčiau... Bet, Dieve, jei Tu padėtum...“ 

Mane taip žavi Dievas, kuris randa būdų 
pasiekti širdies gelmes, iškelia tai, kas giliai 
paslėpta, ir sugretina: „Pažiūrėk, kaip tu elgiesi 
su svetimu žmogumi. O jei tai būtų tavo tėvas? 

Priimk jį tokį, koks yra, mylėk ir gerbk jį.“
2012 metais išvykau gyventi į Angliją. 

Buvo praėję gal 10 metų nuo to laiko, kai 
meldžiau Dievo padėti man norėti atleisti. 
Ir aš jau norėjau, kad Dievas atstatytų mano 
santykius su tėvu. Noriu pabrėžti, jog mano 
atžvilgiu tėvas niekada nebuvo priešiškai 
nusiteikęs, tik aš buvau priešiška jo atžvil-
giu. Neįsivaizdavau, kokie turėtų būti mūsų 
santykiai, tad meldžiau: „Dieve, Tu sukūrei 
šeimą. Koks Tavo širdyje yra ir koks turėtų 
būti tas santykis tarp tėvo ir dukros? Ne-
žinau, kaip tai turi atrodyti, bet noriu, kad 
mano santykiai su tėvu keistųsi.“ Pamenu, 

kad jau galėjau pasakyti, jog myliu savo 
tėvą, gerbiu, bet dar stipriai jaučiau priešiš-
kumą – gal tai vis dar buvo tas įsišaknijęs 
neatleidimas... Kai iš Anglijos skambinda-
vau tėvams, sąmoningai stengdavausi su 
tėvu kalbėti kuo ilgiau. Aš atradau, kad jis 
nepaprastai įdomus pašnekovas! Tai man 
buvo naujiena. Nors, pamenu, anksčiau, kai 
pas mane atvažiuodavo draugai, jie rasdavo 
kalbą su mano tėvu, o aš pykdavau: „Ko 
tas tėvas lenda prie mano draugų...“ Bet 
jis mano draugams patiko, jiems būdavo 
smagu su juo pasikalbėti... Tik jau būdama 
svetur suvokiau, ko netekau dėl savo ambi-
cijų, užsispyrimo, pykčio ir neatleidimo... 
Aš praradau tą laiką, kurį galėjau leisti su 

juo... Kalbėdama su tėvu telefonu, vis la-
biau jį pažinau, tuo pačiu geriau pažinau ir 
save – pradėjau suprasti, kad aš taip pat esu 
perėmusi kai kurias jo savybes... 

2014 metų žiemą gavau žinutę iš Lietu-
vos, kad tėvui aptiko trečios stadijos plaučių 
vėžį. Man buvo šokas: „Kaip taip gali būti? 
Man, mūsų šeimai?“ Daugumai iš mūsų 
diagnozė „Vėžys“ tolygi mirčiai. Nors buvo 
žmonių, kurie mane drąsino, bet aš žinojau, 
kad atėjo jo laikas... Dievas duodavo minčių, 
kaip dar labiau atstatyti mūsų santykius, bet 
aš buvau šoko būsenos ir nebesuprasda-
vau, ar pati prisigalvojau, ar Viešpats mane 
ragina. Pavyzdžiui, buvo gimusi mintis 
kiekvieną dieną rašyti tėvui žinutes – pri-
siminti gražius dalykus ir jam dėkoti. Bet 
aš to nedariau, nors parašydavau vieną kitą 
žinutę ir kasdieną melsdavau, kad Dievas 
pratęstų jo laiką... Įsivaizdavau ir svajojau, 
kaip aš jį slaugysiu, kaip mes kalbėsimės... 
Nors gydytojai prognozavo, kad jis gyvens 
dar tris ar keturis mėnesius, visai netrukus, 
vieną ankstų rytą, gavau žinutę... Žinojau, 
kas ten parašyta... Sužinojus diagnozę, jis 
neišgyveno nė mėnesio...

Laikas baigėsi... Aš nesuspėjau per turė-
tą laiką atstatyti santykių taip, kaip norėjau, 
kaip svajojau... Jau šiek tiek įsivaizdavau, 
kokie tie tėvo ir dukros santykiai yra Vieš-
paties širdyje, ir labai to norėjau, bet... laikas 
ištiksėjo. Dievas visada suteikia malonės 
ir pakankamai laiko santykiams atstatyti, 
bet dažnai trukdo mūsų ambicijos, mūsų 
užsispyrimas – kaip aš dabar nusižeminsiu, 
kaip aš atrodysiu... Dievas tikrai suteikė daug 
progų, bet ne visomis jų aš pasinaudojau... 

Manau, man dar pritrūko laiko, kad 
galėčiau su meile priimti tas tėvo savy-
bes, kurios mane labai piktino ir erzi-
no. Aš jau galėjau pasakyti, kad jį myliu, 
galėjau jau ir užkandos atnešti, kai jis 
girtas paprašydavo, bet tokio santykio, 
kokį turiu su mama, dar neturėjau... Kai 
sužinojau apie jo mirtį, man taip skau-
dėjo – atrodė, kad kažkas išplėšia dalį 
tavęs... Supratau, kad aš tikrai jį mylėjau –  
man buvo svarbu, kad Dievas išgelbėtų jo 
sielą dar iki mirties ir, jei būčiau galėjusi, 
būčiau norėjusi susikeisti su juo vietomis, 
kad tik jis būtų su Viešpačiu... 

Praėjo ketveri metai... Jau galiu apie tai 
kalbėti. Tad jus, kurie dar turite tėvus, noriu 
paraginti juos branginti. Jūs dar turite laiko 
pasakyti jiems, kokie jie jums brangūs... 
Turėti tėvus – žmones, kurie priima tave 
besąlygiškai – yra Dievo dovana. Tad jei 
jūsų santykiai pašliję, dar turite laiko juos 
atstatyti. Nuoširdžiai raginčiau jus to siekti.

Su meile, Vilma

Nuo  neapykantos  
iki  meilės
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Yra sakoma, kad jei pasirinksi darbą pagal savo pomėgį, tai 
gyvenime tau nebereikės dirbti. Jaučiuosi turinti privilegiją dirbti 
man malonų darbą – megzti ir nerti papuošalus.

Jau nuo mažens man patiko megzti ir siūti, bet tam neskirdavau 
daug laiko – tik tiek, kiek likdavo nuo kitos veiklos. Kiek pamenu, 
studijuodama, ypač per sesijas, visada turėjau netoliese pasidėjusi 
mezginį. Kadangi inžinerinis mokslas man buvo nelengvas, laisvą 
valandėlę megzdavau – šis užsiėmimas mane ramina, atpalaiduoja 
nuo rūpesčių, slegiančių minčių. 

„Papuošalų  
kūrimas  

mane  ramina“
Prieš pat Kalėdas kelis sekmadienius Vilniaus 
bažnyčioje vyko kalėdinė mugė, kurios metu savo 
rankdarbius pristatė ne viena moteris. Nustebino tai, 
kiek daug kūrybingų, talentingų, bet kartu ir kuklių 
žmonių aplinkui. Norime jums pristatyti vieną iš jų – 
moteriškų papuošalų kūrėją Aidą Žebuolienę. 

Baigusi mokslus pradėjau dirbti pagal specialybę – inži-
niere-konstruktore elektronikos įmonėje, bet tikrai nesijaučiau 
„savo rogėse“. Todėl, kai ištekėjau, visiškai atsidaviau motinystei 
ir šeimai, nepalikdama vietos mintims apie darbą ir karjerą.

Kol su vyru statėmės namą ir auginome keturias dukras, vis 
atrasdavau nors truputį laiko savo rankdarbiams: siuvau žaislus, 
pagalvėles, drabužėlius vaikams, pyniau iš vytelių, mezgiau… Iš-
bandžiau save ir dirbdama biure – dirbau šveicariškus laikrodžius 
pardavinėjančioje firmoje ir darbosaugos srityje.

1991 metais per I-ąją Evangelijos konferenciją Vilniuje kartu 
su vyru pažinome ir įtikėjome savo Gelbėtoją Jėzų. Žingsnelis po 
žingsnelio pradėjome artėti prie Viešpaties. Nors gyvenime teko 
patirti daug įvairių išmėginimų, bet niekada neapleidome maldos 
ir Šventojo Rašto. Prieš dešimtmetį, išgirdusi nuostabų pamoks-
lą apie asmeninį bendravimą su Viešpačiu, naujai pažvelgiau į 
maldos laiką. Mano diena jau daugelį metų prasideda malda ir 
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išskirtinius papuošalus, kuriems reikėjo gerokai daugiau laiko, 
nei tik paprastai suvertiems. Ėmiau papuošalus megzti virbalais 
ir nerti vąšeliu – ir man tai patiko! Man gražu, kai papuošaluose 
išryškėja įvairiaspalviai akmenukai – Didžiojo Kūrėjo darbas. 
Naudoju ir žmogaus sukurtų akmenų, bet jie – tik maža tos di-
džiulės įvairovės dalelė. 

Mano megzti papuošalai nėra labai prabangūs, bet ir ne per 
daug paprasti. Jie – lyg aukso vidurys: jais moterys ir merginos 
gali puoštis ir kiekvieną dieną, ir išskirtinėmis progomis – pagal 
nuotaiką. Mano kurtais papuošalais puošiasi daug draugių ir 
pažįstamų. 

***
Kartais mano dukros klausia: 
– Mama, kiek tu gali megzti tuos papuošalus?
O aš šypsodamasi atsakau:
– Megsiu, kol visos Lietuvos moterys (ir ne tik Lietuvos) turės 

mano darbų.  
 
***
Buvo laikas, kai papuošalus kūrėme visa šeima. Tai buvo tarsi 

šventė, nes vėliau juos veždavome į įvairias Lietuvoje rengiamas 
muges. Bet atėjo laikas, kai teko sumažinti veiklą, nes išgyventi iš 
papuošalų verslo tapo sunku.

Šiuo metu rankdarbius kuriu kur kas rečiau, nes visas mano 
laikas atitenka šeimai, sergančiai mamai, namams ir savanorystei.

Parengė Sonata Aleksandravičienė

Kūryba          21

Rašto skaitymu, nes man tai brangus laikas, kitaip jausčiausi lyg 
neapsirengusi. Tik pasimeldusi ir paskaičiusi Šventąjį Raštą neriu 
į darbus, kurių visuomet gausu, – kartais tenka aukoti net miego 
valandas.

Tada, prieš dešimtmetį, atradusi asmeninį santykį su Dievu, 
gavau iš Jo impulsą pradėti savo individualią veiklą – imtis rank-
darbių. Teko žengti labai drąsų žingsnį. 

Pradžioje mano daryti papuošalai buvo paprasčiausiai suverti 
karoliai ir apyrankės iš natūralių akmenų. Bet greitai ėmiau gaminti 

Aida Žebuolienė (viršuje) su vyru Arvydu, mama, keturiomis 
dukromis ir anūkėle
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Su amžiumi širdis tampa švelnesnė ne tiek dėl dorybių, kiek 
dėl patirties. Būdami septyniasdešimties ne tik žinome, kad nie-
kas nėra tobulas, suvokiame, kad niekas nė negali toks būti. Nei 
mes, nei jie – niekas. Tiesą sakant, metams bėgant, išmokstame, 
kad gyvenimas yra tik virtinė išimčių, į kurias reikia atsižvelgti. 
Standartai ir lieka standartais. Jie nėra absoliutūs, o tie, kurie juos 
pervertina, patiria nesėkmę dėl savo pačių griežtumo.

Šis žinojimas atsiranda tik iš savęs pažinimo, iš savo pačių 
nesėkmių ir klaidų, didelio troškimo būti tobuliems ir iš suvokimo, 

JOAN CHITTISTER

Atlaidumas
kad, nepaisant įdėtų pastangų, mums būtinas malonės įsikišimas. 
Dabar mes tai žinome, kaip ir daugybę kitų dalykų, kuriuos reikia 
vertinti palankiau, su didesne meile. Tik bėda, kad jei ką nors ži-
nome, nebegalime to pamiršti. Tai reikalauja iš mūsų garbingumo. 
Užkrauna tiesos naštą.

Mūsų amžius yra tikras sunkiai įgytų tiesų lobynas. Jau žinome, 
kad santuoka ne visada yra „ilgai ir laimingai“, jaunystė nebūtinai 
„nerūpestinga“, vyriausybė ne visada verta mūsų „ištikimybės“, o 
dvasininkai taip pat „ne be nuodėmės“. Tačiau galbūt svarbiausias 
suvokimas yra tas, kad ne tik mes buvome nuvilti, bet ir patys 
nuvylėme. Ne tik turime už daug ką atleisti, mums irgi yra už ką 
atleisti – jei to negali padaryti kiti, bent patys turime tai padaryti. 
Alfredas Tennysonas rašė: „Du seniai, visą gyvenimą buvę prie-
šai, susitiko prie kapo ir verkė, tomis ašaromis jie nuplovė savo 
nesantaiką, o paskui apverkė ir prarastą laiką.“

Dažnai už tai, kas ką kam padarė, svarbiau, kaip mes elgėmės, 
nes tai kelia didesnę širdgėlą. Šeimų vaidai tęsiasi ištisas kartas, 
neretai daug ilgiau, nei kas nors prisimena, kodėl jie kilo. Dar 
blogiau nei nutrūkę šeimos santykiai yra iširusios draugystės ir dėl 
to prarastas laikas, nes draugystės atveju nėra natūralių susitikimo 

„Jaunieji moka taisykles, vyresnieji žino išimtis“  
(Oliveris Wendellis Holmesas)
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progų, kurios vėl mus suvestų net ir prieš 
mūsų valią.

Pernelyg dažnai, pagauti akimirkos aist-
ros, jauni ir kupini perfekcionizmo nuodų, 
reikalaujame to, ką manome priklausant, o 
negavę, susierziname ir nužingsniuojame 
kupini teisėto pykčio, su kankinio aureole 
ant kaktos. Geriau būti auka nei nevykėliu. 
Mes patyrėme skriaudą. Kažkas sulaužė 
mūsų sugalvotą gyvenimo taisyklę. Kažkas 
subraižė mūsų tobulumo paviršių ir paliko 
mus pažeidžiamus, apleistus, nedraugiš-
kai ir abejingai nusiteikusius. Kartais kitas 
žmogus žino, kas nutiko ir kodėl. Kartais 
nė nenutuokia. Mes paprasčiausiai pasitrau-
kiame laukti atsiprašymo, kurio niekada 
nesulaukiame. 

Metai bėga. Kuo svarbesni buvo santy-
kiai, tuo gyvesni prisiminimai apie skriau-

dą. Praėję metai ne mažina, o tik stiprina 
skausmą. Tai kraujuojanti žaizda, kartėlis 
širdyje. O laikas eina.

Tik atleidimas gali numaldyti šį skaus-
mą. Vien atsiprašymo maža. Šį skausmą, 
kurį nešiojomės krūtinėje visus tuos metus, 
saugojome ir puoselėjome, aitrinome ir 
tausojome, gali išgydyti tik sužeistasis, o 
ne skriaudėjas.

Atšiaurumas apėmė mano širdį. Jis 
gerokai pranoksta nejautrumą to, kuris 
įsmeigė peilį. Jis mano. Priklauso man. Aš 
jį globojau. Ir kentėjau nuo jo labiau nei 
nuo skriaudiko.

Taip būna su nebaigtais santykiais. Tik 
įdomu, kodėl senos istorijos labiau skaudina 
senatvėje nei tada, kai nutiko? Kitais žo-
džiais tariant, kodėl dabar į tai reaguojame 
jautriau nei prieš daugelį metų? Atsakymas 
yra „todėl“. Todėl, kad dabar esame vyresni. 
Todėl, kad dabar jaučiame, kaip bėga laikas. 
Todėl, kad dabar matome savo kvailumą, 
nes suprantame, jog atstumas buvo skaus-
mingesnis nei pats įžeidimas. Nes laikui 
bėgant pagaliau išmokome, kad taisyklės nė 
iš tolo nėra tokios svarbios gyvenime. Nes 
per daug gyvenimo metų buvo iššvaistyta 
niekams. Nes atėjo laikas išimtis vertinti 
labiau nei abipusius kaltinimus.

Tarpusavio kaltinimai niekada nieko 
neišsprendžia. Jie tik išlygina padėtį. Jie 
nepaverčia teisingumo poreikio meilės 
balzamu. Nepadaro manęs truputį nuo-
lankesnio, o galbūt ir daug žmogiškesnio. 
Tik atleidimas gali tai padaryti.

Tik atleidimas yra vyresnio amžiaus 
terapija, kuri švariai nuvalo lentą ir leidžia 
pagyti. 

Nesavanaudiškas atleidimo kilnumas 
yra mitas. Atleidimas svarbesnis tam, kuris 
atleidžia, nei tam, kuriam atleidžiama.

Kai kartėlis tarsi smėlis ima skverbtis į 
sielą, jis suardo vidinę harmoniją. Jis visa-

da čia, krebžda mūsų širdyje, ją degina ir 
kankina. Žinoma, mes kartais šypsomės, 
bet ta šypsena labiau apsimestinė nei tikra. 
Iš tikrųjų nesugebame nuoširdžiai mylėti, 
nesame atviri ir tikrai laimingi žmonės. O 
laiko pabaiga artėja.

Tik mes patys galime išlaisvinti save 
nuo senų vaidų kartėlio naštos. Tik mes 
galime pradėti ieškoti išimčių, kurios nuos-
kaudą paverstų atleistinu įžeidimu, o ne 
neabejotino piktavališkumo apraiška. Ar iš 
tikrųjų dar prisimename, kas atsitiko? Ar 
esame įsitikinę, jog tai buvo tyčinis piktas 
veiksmas, kaip manėme metų metus? Ar 
tikrai nėra nieko, kas galėtų tai pateisinti? 
„Ar yra toks žmogus, kurio nepamiltume, –  
rašė poetė Mary Lou Kownaski, – jei tik 
sužinotume jo istoriją?“

Ar šiems niekams nebuvo iššvaistyta 
per daug laiko? Ar norime, kad tie dalykai 
mus slėgtų paskutinėmis, geriausiomis die-
nomis? Negi tokią nevykusią pabaigą sau 
parengėme? Ar trokštame šio atstumo tarp 
savęs ir gyvenimo dabar, kai jau žinome, 
koks nuostabus jis gali būti?

Atleidimas iš naujo sulipdo gyvenimą. 
Jis liudija, kad sugebame mokytis. Tai vi-
dinio gijimo ženklas. Dieviškumo mastelis 
mumyse.

Brandžiame amžiuje suprantame, kad 
patys dažnai klydome, niekada nieko ne-
darėme visiškai teisingai, niekada iš tiesų 
nebuvome tobuli, ir tai visai normalu. Mes 
esame tokie, kokie esame, – kaip ir visi kiti. 
Atleisdami kitiems, įgyjame teisę atleis-
ti sau, kad buvome menkesni, nei visada 
norėjome būti.

Negalint atleisti kyla pavojus paskęsti 
praeities sunkumuose.

Mūsų metai dovanoja sugebėjimą ma-
tyti, kad gyvenimas neturi būti tobulas, o 
kad toks būtų, tereikia atleisti sau ir kitiems.

Iš knygos „Metų dovana:  
gyvenimo rudens palaima“

Atleidimas iš naujo 
sulipdo gyvenimą. Jis 
liudija, kad sugebame 
mokytis. Tai vidinio gijimo 
ženklas. Dieviškumo 
mastelis mumyse.

„

“

Mūsų metai dovanoja 
sugebėjimą matyti, kad 
gyvenimas neturi būti 
tobulas, o kad toks būtų, 
tereikia atleisti sau ir 
kitiems.

„

“
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Aida, šokis – tai tavo gyvenimo būdas. 
Kaip jis atsirado tavo gyvenime? 

Šokti pradėjau būdama 5-erių. Tėvai 
mane nuvedė į šokių kolektyvą tik dėl laikyse-
nos. Kadangi su tėčiu buvome labai geri drau-
gai ir dažnai drauge eidavome pasivaikščioti, 
o jis vaikščiojo dideliais žingsniais, tai ir aš 
pradėjau taip vaikščioti. Tėvai susirūpino, kad 
tai visiškai ne mergaitiškas žingsnis (šypsosi). 
Mane nuvedė į pramoginių šokių studiją „Ver-
petas“ (vadovai Stasė Bilevičienė ir Juozas Prat-
kelis, mano pirmieji šokių mokytojai), – taip 
ten ir likau. Tuo metu gyvenome Anykščiuose, 
bet kai man buvo 16 m., persikėlėme į Vilnių, 
nes tėtį, kaip chirurgą, pakvietė dirbti įkuriant 
Antakalnio polikliniką. Sportiniai šokiai tapo 
mano gyvenimo dalimi. Vis dėlto nuo pat 
vaikystės man buvo svetima konkurencija, 
todėl vėliau pasukau kita kryptimi – norė-
jau kurti šokio teatrą, kalbėti žmonėms per 
šokį, o ne konkuruoti, dalyvaujant įvairiuose 
konkursuose, varžybose. 

Skaitydama apie tavo įkurtą šokio 
studiją „Džiaugsmas“ nustebau, kad tavo 
gyvenime buvo daug pasiekimų, laimė-
jimų šokio srityje. Gal galėtum apie tai 
daugiau papasakoti?

Išties Anykščių pramoginių šokių stu-
dijoje mes su partneriu, dar būdami  labai 
jauni, surinkome taškus į A klasę (tai labai 
aukšta klasė). Mus vadino „Mažosiomis 
žvaigždutėmis“. Teko dalyvauti daugelyje 
varžybų Lietuvoje ir buvusioje Sovietų Są-
jungoje, gaudavome daug apdovanojimų, 
dažnai užimdavome prizines vietas.

Kai persikėlėme į Vilnių, pradėjau šokti 
pramoginius šokius sportinių šokių klube 
„Ratuto“, pas trenerius Virginijų ir Aušrą Vi-
sockus. Gavau naują partnerį, su kuriuo taip 
pat pasiekėme A klasę. Nors sportinio šokio 
karjera buvo išties sėkminga (dalyvavome 
konkursuose Lietuvoje, TSRS, Vokietijoje, 

Išsipildžiusi  svajonė
Aida Maksvytytė – profesionali šokėja, šokių moky-
toja, choreografė. Nuo vaikystės ją lydėjo pramo-
giniai šokiai, vėliau baletas, šiuolaikiniai šokiai, o 
įtikėjus Kristų gimė noras šokti Jam – taip jos gyve-
nime atsirado sakraliniai šokiai. 

Sakralinis šokis – naujas žanras mūsų kultūroje, tad 
įdomu sužinoti, kaip jis skynėsi kelią Aidos gyveni-
me ir net Lietuvoje.

Lenkijoje), tačiau tuo pačiu metu atradau ir 
baletą. Mums vykdavo baleto trenažai, šiuo-
laikinio šokio, aerobikos pamokos. Pamenu, 
kaip legendinė balerina (dabar jau šviesaus 
atminimo) Aliodija Ruzgaitė Palangoje 
pramoginių šokių seminare mums vedė 

baleto pamokas, o aš tiesiog gėriau viską, 
ko ji mokė. Tada man buvo 9 m. Ji pakvietė 
mane į M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Tuo 
metu dar gyvenome Anykščiuose, tad tėvai 
pasakė, kad tokio mažo vaiko neatiduos 
gyventi sostinės bendrabutyje. Bet tėtis iki 
šiolei sako: „Gal visgi reikėjo tuomet leisti 
tau išvykti, nes tu vis tiek pasukai į baletą...“  

Nors tęsiau karjerą šokdama pramo-
ginius šokius, paraleliai šokau ir baletą. 
Vėliau, jau gyvendama Vilniuje, pasirinkau 
studijuoti šokį. Tėvai buvo prieš, nes abu 
buvo gydytojai ir ragino studijuoti mediciną, 
bet aš troškau eiti savo keliu.

Tavo gyvenimo aistra – šokis – lydi 
tave iki šiandienos. Tame kelyje įtikė-
jai Kristų, atradai naują šokio prasmę. 
Papasakok apie šį laikotarpį – Kristaus 
atradimą ir naują, netikėtą pašaukimą 
kurti sakralinius šokius.

Kai apsisprendžiau studijuoti šokį, ga-
liausiai tėvams teko susitaikyti su mano 
pasirinkimu – matė, kad neperkalbės. Tėtis 
dar vylėsi, kad gal dar neįstosiu, bet įstojau 
į Lietuvos muzikos akademiją, Klaipėdos 
filialą, teatrinio meno fakultetą. Pasirin-
kau pramoginio šokio specialybę, kurios 
pagrindiniai dėstytojai buvo Romualdas 
ir Skaistutė Idzelevičiai.

 Besimokydama antrame kurse išgy-
venau jaunystės krizę – nelaimingą meilę. 
Svajojau su mylimu partneriu šokti ir dirbti 
ateityje, tačiau, kai, būnant 21-erių, dužo 
mano meilė, reikėjo atrasti vidinių jėgų 
pakilti ir gyventi toliau. Pradėjau ieškoti 
atramos, mąsčiau, kas laukia po mirties, –  
kilo egzistenciniai klausimai. Apsilanky-
davau katalikų bažnyčioje Klaipėdoje, ieš-
kodama pagalbos norėjau pasikalbėti su 
kunigu, – tuo metu naktimis verkdavau ir 
šaukdavausi Dievo. 

Vieną dieną 1991 m. autobuse sutikau 
moterį, kuri dalijo lankstinukus apie Dievą. 
Tačiau man tokie žmonės buvo sektantai... 
Bet lankstinuką paėmė  mano draugė. Kai 
vėliau naktį prieš šokio egzaminą skaičiau tą 
lankstinuką, supratau, kad man reikia Jėzaus. 
Po maldos mane pripildė antgamtinė ramy-
bė – aš įtikėjau. Mano gyvenimas radikaliai 
pasikeitė. Pradėjau lankyti evangelinę bažnyčią 
Klaipėdoje „Meilės žodis“. Vienas kurso drau-
gas tuomet šmaikštaudavo: „Buvai normali 
mergina, o dabar įtikėjai ir tavo lūpose tik „Jė-
zus“, „Jėzus“...“ Jis mane vadindavo „Aleliuja“.  

Vėliau susipažinau su pastoriumi Do-
natu Ivanausku. Kartą pastorius manęs ir 

Aida su partneriu vaikystėje – juos 
vadino „Mažosiomis žvaigždutėmis“
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mano draugės paklausė, kokia mūsų speci-
alybė. Kai atsakiau, kad mes choreografės, 
jis pakvietė į chorą (šypsosi). „Ne, – sakau, –  
tai ne dainavimas, o šokis.“ Tuomet jis ir 
sako: „Tai šokite Dievui!“ Būtent šie žodžiai 
ir įkvėpė mane kurti šokius Dievui. Taip, 
šiam pastoriui paraginus, prasidėjo mano 
šokių kelionė, kuri tęsiasi iki dabar. Vėliau 
susipažinau su kitais tikinčiais šokėjais, nors 
jų tuo metu Lietuvoje buvo vos keli. Iš kurso 
įtikėjusios buvome mes  trys merginos, tad 
ir pradėjome visos šokti Dievui. 

Mano įtikėjimas atsispindėjo ir kūrybo-
je – vienam iš šokio kompozicijos egzaminų 
buvau pasirinkusi kurti tango kompoziciją, 
tačiau nusprendžiau paruošti „Atsiverti-
mo valsą“ – apie besiblaškančią ir Dievo 
besišaukiančią mergaitę, tamsos apakintų 
šokėjų apsuptyje. Pati montavau muziką, 
kūriau siužetą, pasikviečiau šokti  jaunimą 
iš bažnyčios, visai nešokusius anksčiau 
žmones. Siužetas buvo gal ir banalokas, 
bet iš širdies... Šokis baigėsi tuo, kad visi 
šokėjai šlovina Dievą, šokdami valsą. Po 
egzamino dėstytojas R. Idzelevičius pasakė: 
„Širdies labai daug, bet technikos mažai...“ 
Toks buvo pirmasis bandymas sukurti šokį, 
judesių kalba pasakojantį apie Dievą (šyp-
sosi). Mano draugė diplominiam darbui 
paruošė koncertą „Gyrius Viešpačiui“ su 
šokiais, pantomima ir psalmėmis. Buvo 
malonu kartu bendradarbiauti.

Vėliau dalyvavau Jūrmaloje rengia-
muose šlovinimo šokio seminaruose, ten 
pamačiau ir baleto, ir šiuolaikinio, moder-
naus, šokio šokėjus, šlovinančius Dievą. 
Modernus šokis įkūnija laisvę, kūrybą, o tai 
persipynė su mano įtikėjimu ir laisve Dieve. 

Kaip pakrypo tavo gyvenimas, baigus 
studijas?

Baigusi studijas išvykau dvejiems me-
tams į didelę įtaką mano gyvenime padariu-
sias misijas su teatru „Covenant Players“. 
Tai ekumeninis tarptautinis teatras, vieni-
jantis žmones tarnystei iš skirtingų pasaulio 
šalių ir net skirtingų žemynų. Mes vaidinda-
vome įvairių šalių mokyklose, koledžuose, 
licėjuose, bažnyčiose, kalėjimuose, senelių 
namuose. Šį teatrą 1963 m. įkūrė šviesios 
atminties buvęs Holivudo režisierius Char-
lesas M. Tanneris. Palikęs darbą Holivude, 
jis nusprendė tarnauti Dievui. Sukūrė per  
3 000 spektaklių. Neįtikėtina, bet per pirmą-
ją misiją išmokau apie 20 vaidmenų anglų 
ir prancūzų kalbomis. Man tai buvo unikali 
patirtis, tikros krikščioniško gyvenimo pa-
mokos. Vienas iš šio teatro tikslų – atrasti 
žmogų ten, kur jis yra, ir jam patarnauti tuo, 

ko tam žmogui reikia: jei reikia, išplauti 
grindis, išklausyti, kad ir per visą naktį, 
nors galbūt ryte teks 6 val. keltis ir vykti į 
5-ių valandų kelionę, kur po to dar vaidinsi. 

Tarnystės pradžioje man neleido šok-
ti, nes tai ne šokių, o dramos teatras, bet 
vėliau leisdavo patarnauti šokiu vienuose 
ar kituose namuose žmonėms, pas kuriuos 
apsistodavome nakvynei – teko šokti ir 
koridoriuose, ir svetainėse (šypsosi). Pran-
cūzijoje žmonės sakydavo: „Nors tau sunku 
kalbėti prancūziškai, bet kai tu šoki – mes 
taip gerai susikalbame, tu tiek daug mums 
pasakai...“ Būnant misijoje Prancūzijoje, 
dažnai lankydavomės pensionatuose. Gimė 
troškimas per šokį seniems žmonėms kalbėti 
apie Jėzų: senas suvargęs žmogus šaukiasi 

Jėzaus, kuris prikelia jį naujam gyvenimui. 
Vėliau, bešokant vienai moteriai, kurios na-
muose buvome apsistoję, ji išgyveno Dievo 
prisilietimą. „Tau šokant aš priėmiau žinią iš 
Dievo“, – pasakė ji ir ėmė ieškoti kažkokios 
knygos. Tai buvo Mireille Negre knyga „Je 
danserai pour toi“ („Aš šoksiu Tau“). Šią 
knygą parsivežiau į Lietuvą ir džiaugiuosi, 
kad po 9 metų „Katalikų pasaulio“ leidykla 
ją išleido lietuvių kalba. Labai įkvepianti ir 
liečianti šios balerinos gyvenimo istorija: 
vaikystėje patyrusi kojos traumą ir netekusi 
dviejų pirštų, vėliau tapo profesionale ir 
prima balerina  Grand Opera de Paris, o 
šokio prasmę atrado tik išgyvenusi susitiki-
mą su Kristumi. Per tą knygą Dievas mane 
labai drąsino – balerina Mireile Negre rašo: 
„Visur, kur jaučiama kančia, skausmas, 

vienatvė, trokštu padovanoti stiklinę savojo 
vandens [...]. Aš rizikuoju, visur šaukdama: 
„Dievas jus myli. Jis neleis jums prapulti. 
Tegaliu jums padovanoti šokį – tai mano 
rankų, kojų, pėdų darbas Dievui, taigi ir 
jums, kad atsivertų jūsų akys ir ausys.“ Man 
artimos jos mintys, juk mano šokis – tai 
mano stiklinė vandens, kurią noriu atnešti, 
kad sielos atsigertų ir išgirstų, jog Dievas 
jas myli. Per meną Dievas gali atverti savo 
meilę. Menas pasiekia ten, kur neprieina 
niekas kitas.

 Per misijas su teatru „Covenant 
Players“ Dievas išgrynino mano pašau-
kimą šokti Jam. Vis labiau troškau šokti, 
pati kurti šokius, scenarijus, eiles. Gimė 
keli šokiai: „Liudijimas“, „Tėvo širdis“, 

arba „Sūnaus palaidūno istorija“, šokiai be 
muzikos, išreiškiantys žodžius ir įkūnijantys 
kai kuriuos veikėjus iš mano atliekamų vaid- 
menų Charleso M. Tannerio spektakliuose. 

Kai 1997 m. grįžau po misijų, lankiau 
Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčią, kur 
kurdavau sakralinius šokius ir dirbau chore-
ografijos mokytoja Krikščionių mokykloje. 
Norėjau tarnauti kokybiškai, tobulinti šokio 
techniką, mokytis. Iš Dievo malonės susi-
pažinau su buvusia baleto soliste, balerina 
ir nuostabia asmenybe Valentina Tarasova, 
kuri mokė mane baleto net 12 metų. 

Vis dėlto tarnauti Dievui šokiu nėra 
lengva – jaučiuosi vieniša. Kai priėmiau šį 
pašaukimą, atsisakiau daugelio dalykų, teko 
pačiai ieškotis gerų mokytojų, tobulėti, kad 
galėčiau bažnyčioje kokybiškai patarnauti. 

Nukelta į 26 p.

Šokio ir dailės spektaklis „Kelionė“
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Tačiau visada jausdavau Dievo palaikymą. 
Pamenu, kaip su Artūru Chalikovu 1997 m. 
ruošėme 102 psalmę Naujųjų metų kon-
certui. Repetuodama patirdavau Dievo 
prisilietimą, verkdavau – jausdavau gilų, 
išgydantį prisilietimą per judesį. Norėjosi 
tai perduoti ir kitiems.

Esi pastačiusi ne vieną šokį, spektaklį. 
Pradžioje įkūrei šokių grupę „Džiaugsmas“ 
suaugusiems, paaugliams ir vaikams –  
su vaikais pelnėte nemažai apdovanojimų, 
o vėliau, 2007 m., įkūrei šokių studiją. Koks 
buvo šis dešimtmetis?

Noras kurti spektaklius gimė dar vai-
kystėje: su draugėmis persirengusios na-
muose vaidindavome – aš mėgdavau reži-
suoti tuos minispektakliukus. O pradėjusi 
dirbti, ėmiau kurti šokius tiek suaugusiems, 
tiek vaikams. Vėliau Vilniaus bažnyčioje 
„Tikėjimo žodis“ gimė suaugusiųjų gru-
pė – patarnaudavome šokiu per įvairius 
bažnyčios renginius. Vaikams ėmiau kurti, 
kai 1997 m. pradėjau dirbti šokių mokytoja 
Vilniaus krikščionių mokykloje. Brangu 
tai, kad šioje mokykloje jau 21 metus galiu 
kalbėti vaikams apie šokį Dievui: net ir mo-
kydama paprastų valso žingsnelių, mokau 
vaikus atrasti dar ir kitokią prasmę – valsu 
šlovinti Dievą. 

Taip, su vaikais dalyvavome ne viena-
me konkurse, jų šokiai patekdavo į respub- 
likinių festivalių-konkursų finalus, užėmė 
prizines vietas. Per tuos metus sukūriau ne 
vieną šokį vaikams ir paaugliams: „Jon-
vabaliai – nešantys šviesą naktyje“, „Kir-
mėlytė“, „Lašeliai“, „Rytmečio malda“, 
„Džiaugsmas“, „Judesių daina“, „Peliu-
kas“, „Pupa“, „Laikrodukas“, „Garvežys“, 
„Virsmas“, „Svajonė“, „Linksmų driežiukų 
džaivas“, „Ramunių kamuoliai“, „Baltos 
varnos“ ir kt. Taip pat sukurtas ne vienas 
šokis suaugusiems, pelnęs festivaliuose ir 
originaliausios, ir geriausios šokio kompo-
zicijos apdovanojimų. Gimė dailės ir šokio 
spektaklis „Kelionė“, bendradarbiaujant su 
skulptoriumi ir dailininku Jonu Grunda, su 
kuriuo teko dalyvauti Lietuvos ir įvairių ša-
lių šokių festivaliuose. Kartu vedėme šokio 
seminarą menų konferencijoje Austrijoje.

Sukurtų šokių krypčių ir stilių yra daug. 
Po truputį šokių grupė „Džiaugsmas“ išau-
go į studiją. Šiuo metu joje yra 6 skirtingo 
amžiaus šokių grupės (šokėjai nuo 4 m. iki 

50 m.). Mokau pramoginių šokių, moder-
naus, klasikinio, liturginio šokio. Pagrin-
dinė mano specialybė – pramoginio šokio 
pedagogė. Modernus, šiuolaikinis šokis, 
baletas ir sakralinis šokis – tai, kuo labai 
domėjausi ir daug metų lankiau daugybę 
pamokų, seminarų.

Šokių studija „Džiaugsmas“ – tai išsi-
pildžiusi mano svajonė. Apie 1995 m., kai 
dar niekas nekalbėjo apie šokio terapiją, su 
drauge kurdamos šokį išgyvenome terapinę 
šokio galią. Ta diena buvo sunki, abi buvo-
me pavargusios, liūdnos, bet privalėjome 
repetuoti. Sutikau pravesti repeticiją, o šo-
kome pagal dainininko Carmen dainą „Joy“ 
(„Džiaugsmas“). Įdomu, kad po repeticijos 

abi buvome pilnos džiaugsmo – nuovargis, 
liūdesys, sunkumas pasitraukė. Tada ir gimė 
svajonė įkurti šokių studiją „Džiaugsmas“, 
kaip vienoje psalmėje parašyta: „Tu paver-
tei mano liūdesį džiaugsmu“ (kt. vertime 
„šokiu“). 

Per šiuos metus sukūrei daugybę šo-
kių, spektaklių, rengei seminarus šokio 
tema. Ar nekilo mintis kada nors išleisti 
knygą, kurioje būtų sukaupta tavo patirtis, 
nauji atradimai – kalbu apie sakralinį 
šokį? 

Nuo pat įtikėjimo pradžios 1992 m. 
teko daug šokti sakralų šokį protestantiško-
se, evangelinėse bažnyčiose, patirti laisvą 
šokio improvizaciją šokant su vėliavomis, 
judesiais išreiškiant širdies maldą ar už-
tarimo maldą. Vėliau, 2008 m., Dievas 
atvėrė duris patarnauti šokiu katalikiškose 
bendruomenėse – seserys eucharistietės  
pakvietė padėti vesti atgaivos savaitgalį 
su judesių malda. Tuomet susipažinau su 
kunigo, buvusio baleto šokėjo, Roberto 
Ver Ecke'ės sukurtais sakraliniais šokiais –  
naujai išgyvenau, kaip per paprastą ju-
desį Dievas giliai sujaudina dvasią. Tada 
ir mano širdy gimė šokis pagal giesmę 
„Dievo Avinėlis“. Jį ne kartą teko šokti 
Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose per 
Velyknakčio liturgiją. Po pamaldų žmo-
nės liudijo, kaip prakalbo judesiai, šokis 
sujaudino iki ašarų. O tai labai brangu. 
Susipažinus su kunigais, kurie pamatė 
many šokio Dievui dovaną, jų pakviestai 
teko patarnauti net mišiose, liturgijoje, 
krikščioniškose stovyklose. 

 Neseniai susipažinau su Gyvenimo ir 
tikėjimo instituto vadove Vilhelmina Rau-
baite, dalyvavau jos vedamame sakralaus 
šokio seminare „Talita kum – šok!“ pagal 
praktinę sakralinių šokių knygą, parengtą 
Filipinų kunigo Rudi'io Pohlo SVD ir ses. 
Marios Illich SSPS. Vėliau Vilhelmina 
pasiūlė man parengti šokio pagal lietuviškas 
giesmes seminarą. Ji nustebo išgirdusi, kad 
ne vieną tokį šokį pagal lietuviškas giesmes 
esu sukūrusi pati, tokius šokius kūrė ir mano 
draugė. Aprašiau tuos šokius ir paruošiau 
dalinamąją medžiagą, kurią galima naudoti, 
tarkim, mokykloje per pamokas, pvz., maldą 
„Tėve mūsų“. Krikščionių gimnazijoje šia 
malda, darydami paprastus šokio judesius 
rankomis, pradedame šokio pamoką. 

Kai paruošiau tokią metodinę medžiagą 
(13-os šokių aprašymus), supratau, kad 
atėjo laikas dalintis savo patirtimi su kitais. 
Per įvairius seminarus, vasaros stovyklas, 
šeimų stovyklas pristatau ir vedu liturginio 
šokio užsiėmimus. Žmonės pradėjo prašyti 
įrašyti šokių vaizdo įrašų, kad jie galėtų 
šokti ir namie. 

Džiugu, kad daliniesi per 20 metų 
sukaupta patirtimi. Neseniai pasirodė ir 
tavo pirmoji knygelė vaikams „Ko verkė 
pienė“. Kaip ji atsirado?

Pristatydama šią knygą rašau, kad ji 
gimė iš įvairių mano gyvenimo kelionės 
išgyvenimų, patirčių, pastebėjimų. Ji skir-
ta mokytojams, meno būrelių vadovams, 
kūrėjams, kurie pagal mano pjeses galėtų 

Išsipildžiusi  svajonė
Atkelta iš 25 p.

Aida Maskvytytė su „Trys žvaigždutės“ 
leidyklos redaktoriumi ir rašytoju 
Jaronimu Lauciumi reklamuoja naujai 
išleistą knygą „Ko verkė pienė“
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kurti spektaklius, vaidinti, šokti, dainuoti.  
Knygutę sudaro 10 pjesių ir 5 pasakos-apsa-
kymai – tai nuo 1997 m. sukaupti kūriniai. 
Daug jų parašiau ir pati stačiau Vilniaus 
krikščionių gimnazijoje.

Vilniaus krikščionių gimnazijoje gy-
vuoja puiki tradicija – kiekvieną rugsėjo 
1-ąją mokytojai stato spektakliuką vaikams 
ir tėveliams. Kai 1997 m. pradėjau dirbti 
šioje mokykloje, sukūrėme „Zuikį puikį“, 

o kitais metais buvo išsakyta mintis, kad 
mokiniai nesaugo vadovėlių, tad būtų gerai 
juos įkvėpti elgtis kitaip. Aš pasišoviau para-
šyti scenarijų – taip gimė pjesė „Vadovėliai“. 
Vėliau gimė spektaklis „Ko verkė pienė“, 
o dar kitais metais atostogaudama pajūry 
parašiau „Kelionę į Seitnimši karalystę“ ir 
kt. „Erelis“ gimė besimeldžiant, vėliau jis 
tapo šokio spektakliu; o „Ąžuolą Mečislovą“ 
ir „Balionus“ rašiau laikraščio „Ganytojas“ 
vaikų skyreliui.

Išleisti knygutę paragino draugė. Ji dirba 
pradinių klasių mokytoja ir vis ieško pjesių, 
kad pagal jas sukurtų spektaklį, todėl nuolat 
prašydavo mano pjesių. Taip mano scenarijai 
pradėjo „keliauti“. Daugiausiai turbūt nu-
keliavo „Ko verkė pienė“. Draugė sakydavo: 
„Išleisk savo pjesių knygutę – aš pirma ją 
nusipirksiu.“ Tokio pobūdžio literatūros, 
ypač pradinukams, trūksta. Žinoma, yra 
daug pasakų, bet, jei nori suvaidinti, reikia 
rašyti scenarijų. Be to, anot draugės, visos 
šios pjesės prasmingos, su gilia mintimi. 
Galiausiai supratau, kad tiesiog atėjo lai-
kas – jei dabar neišleisiu, turbūt niekada 
to nebepadarysiu...

Minėjai, kad kurdama sakralinį šokį 
jauteisi vieniša. Vis dėlto, atsigręžus atgal, 
matyti daug iš meilės Viešpačiui nuveiktų 
darbų: sukurta nemažai šokių, įkurta šo-
kių studija, savo lėšomis išleista knygutė. 
Smalsu, kas laukia toliau?

Niekada nesijaučiau nei stipri chore-
ografė, nei rašytoja, bet tikiu, kad yra bent 
keli žmonės, kuriems tokios mano knygutės 
reikia. Nelengva patikėti ir tuo, kad aš ir 

mano šokis yra reikalingi, nors man jau 
47 m., esu patyrusi kojos traumą, tiesiog 
kojas „sušokusi“... Tikėti, kad aš vis dar 
reikalinga, – iššūkis. Bėgant metams, sunku 
priimti ribas: kad nebegaliu daryti to, ką 
anksčiau galėdavau. Bet viena draugė, pa-
sidalinusi mintimis apie žmogų su negalia, 
mane sustiprino: „Nėra taip, kad tu negali, 
tiesiog tu gali KITAIP. Atrask, kaip kitaip 
tu dabar gali.“ 

Neseniai su liturginio šokio grupe ruo-
šėme koncertą „Ateisiu judesio malda“, per 
kurį maldą „Tėve mūsų“ nusprendėme atlikti 
skirtingai – vieni atsistoję, kiti klūpėdami, 
o aš nusprendžiau pabandyti atsigulusi. 
Kaip sunku buvo atsigulus melstis! Tuomet 
susimąsčiau, ką patiria paralyžiuotas žmo-
gus: jis guli, bet galbūt gali judinti rankas, 
giedoti – ką nors daryti... kitaip. 

Mūsų visuomenėje vyrauja jaunystės 
kultas – turi būti gražus, jaunas, stiprus. Tad 
noriu atrasti savo tapatybę ir vertę Dieve. 
Suvokiu, kad senstu, esu ribota, išgyvenu 
vidurio amžiaus krizę, bet, tikiu, kad vis 
tiek esu reikalinga ir brangi Dievui. Širdimi 
tikiu, kad Dievas mane sukūrė būtent tokią, 

ir tokia Jam esu reikalinga. Visa, kas vyksta, 
ne veltui, – tai kažkam reikalinga. 

Ir gyvenimas tęsiasi...

Taip! Gyvenimas tęsiasi! Pamenu, kaip 
pradžioje, 1997 m., vis laukdavau pastoriaus, 
kitų tarnautojų palaikymo, įvertinimo... 
Tai buvo sunkus etapas, jaučiausi vieniša 
savo pašaukime tarnauti Dievui šokiu, bet 
pakilau vidumi, nes supratau: „Man pačiai 
reikia patikėti Dievo duota dovana šokti. 
Kai kiti pamatys vaisius, supras, kad to išties 
reikia.“ Taip ir atsitiko (šypsosi). Tas noras 
sulaukti įvertinimo, padrąsinimo ne tik 
iš Dievo, bet ir iš žmonių, vis iškyla, bet 
gera, kad pradedu mažiau priklausyti nuo 
žmonių nuomonės, padrąsinimo laukiu iš 
Dievo, vidinis stuburas tvirtėja...

Menininką visuomet lydi kančia, ne-
supratimas... Bet jis džiaugiasi ir naujais 
atradimais kaip atlygiu iš Viešpaties. Kokį 
atlygio vaisių tu ragauji šiandien? 

Pastaruoju metu mąstau, kad kiekvienas 
mano sutiktas žmogus ir kiekviena diena yra 
dovana. Ir tai man suteikia jėgų. Prieš kurį 
laiką netekau mamos, neseniai tėtį ištiko 
insultas – tad negaliu žinoti, kuri diena bus 
paskutinė su brangiausiu žmogumi... Todėl 
kiekvieną dieną priimu dėkodama – kaip 
dovaną. Šiandien mokausi švęsti kasdie-
nybę. Mokausi prisiminti, kad Dievas yra 
su manimi pilkoje kasdienybėje, mokausi 
atrasti kasdienybės spalvas ir, kaip būna 
gera, kai jas atrandu! Dievas yra už mane ir 
su manimi. Jis – mano Draugas. Tai suteikia 
jėgų ir padeda džiaugtis. Naujai atrandu kas-
dienybės svorį ir prasmę. Gyvenimas vyksta 
čia ir dabar – kai tai suvokiu, tampa gera 
gyventi. Kaip ir rašiau knygelėje: „Mažoje 
kasdienybės tyloje gyvena didelio stebuklo 
paslaptis: kai širdis pasipuošia drugelio 
sparnais ir išskrenda dalinti džiaugsmo 
kitiems.“ 

Beje, prieš kelias savaites su dailininku 
parengėme ir atidavėme į spaustuvę naują 
knygelę (šypsosi)... Ją sudaro poezija ir vie-
nas apsakymas iš mano dienoraščio – apie 
žmogaus nusivylimą ir jo širdies šauksmą 
vėl pakilti.  

Smagu girdėti, kad Kūrėjo Dvasia ta-
vyje reiškiasi vis naujais potėpiais. Linkiu, 
kad kūrybinis potencialas tavy atsivertų 
nauju būdu – KITAIP, nei esi pratusi, – ne 
tik per šokį, bet ir per knygeles ar kitokį 
kasdienį patarnavimą. 

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Aida (viršuje) su mažaisiais atlikėjais po šokių studijos „Džiaugsmas“ jubiliejinio koncerto



Nr. 1  (467)  2018 m.  kovo  15  d.28         Svečiuose – evangelinės  bendruomenės

Dievas gali mums atleisti, 
nes Kristus ant kryžiaus 
mirė už mūsų nuodėmes. 
Jis laisva valia mirė už 
tave, todėl Dievas gali tau 
atleisti ir išlikti teisus. 

„

“

Papasakosiu vieną istoriją: 1954 m. 
Anglijoje surengėme tris mėnesius trukusią 
konferenciją. Mano žmona lankėsi viena-
me knygynėlyje. Ji labai mėgsta knygas, jai 
patinka lankytis senų knygų krautuvėlėse 
ir pirkti senas knygas. Tad tą kartą viena-
me knygyne ji sutiko pusamžį vyrą, kuris 
nedrąsiai paklausė: „Ar jūs ponia Grem?“ 
Kai ji atsakė: „Taip, aš esu ponia Grem“, jis 
pradėjo pasakoti: „Esu visiškai sužlugdytas. 
Mano šeima griūva, žemė slysta iš po kojų... 
nežinau, ką reikės daryti.“ Žinoma, mano 
žmona pakvietė jį į susirinkimą paklausyti 
Evangelijos ir vėliau meldėsi už šį žmogų, 
labai norėjo dar kartą su juo susitikti, su-
žinoti, kaip jam sekasi. 

Po metų mes vėl rengėme susirinkimus 
tame mieste. Mano žmona vėl užsuko į tą 
patį knygynėlį ir... sutiko ten tą patį vyrą. 
Tik šįkart jis tiesiog švytėjo iš laimės. Jis 
papasakojo, kad tąkart jis su žmona dalyvavo 
mūsų rengiamoje konferencijoje, ir pats, ir 
jo žmona priėmė Kristų kaip savo Gelbėtoją. 
„Dabar mes esame krikščioniška šeima, – 

2018 m. vasario 21 d. pas Viešpatį išėjo vienas žy-
miausių XX a. Kristaus tarnų Bilis Gremas (Billy Gra-
ham). Evangelistui buvo 99 metai. Pasak jo sūnaus 
Franklino Gremo, „jis užmigo savo namuose Šiaurės 
Karolinoje ir atsibudo Jėzaus glėbyje“.

Per 60 savo tarnavimo metų Bilis Gremas pamoks-
lavo Evangeliją maždaug 215 mln. žmonių, surengė 
daugiau negu 400 masinių evangelizacijų 185 pa-
saulio šalyse. Milijonai žmonių jo skelbiamą Evan-
gelijos žinią išgirdo per televiziją, vaizdo įrašus, 
internetu ir net 34 jo knygas. Bilis Gremas niekada 
nebuvo įsipainiojęs nei į finansinio, nei į seksualinio 

pobūdžio skandalus, kurie dešimtmečius persekio-
jo ne vieną šiuolaikinį evangelistą.

Paskutinį kartą prabudimo susirinkime Bilis Gremas 
pamokslavo 2005 m., būdamas jau aštuoniasdešimt 
šešerių. Čia jis aiškiai apibendrino savo skelbiamą 
žinią: „Skelbiu tik tai, kad Jėzus Kristus atėjo į žemę, 
mirė ant kryžiaus, prisikėlė iš numirusiųjų ir ragina 
mus atgailauti bei tikėjimu priimti Jį kaip Viešpatį ir 
Gelbėtoją, kad būtų atleistos visos mūsų nuodėmės.“

Žemiau pateikiame Bilio Gremo 1981 m. Hiustone 
sakytą evangelizacinį pamokslą.

BILIS GREMAS

Štai  kodėl  aš  
esu  optimistas

džiaugėsi jis. – Pamenate Šventojo Rašto 
eilutę, kurią jūsų vyras tą vakarą citavo, 
kviesdamas pas Viešpatį? – paklausė jis ir 
priminė: Esu panašus į dykumų pelikaną, į 
pelėdą griuvėsiuose. Nemiegu ir esu vienišas 
kaip paukštis ant stogo (Ps 102, 6–7). Tai 
tiksliai nusakė mano būseną tuo metu ir 
pakeitė mano gyvenimą.“

Šiuo metu visas pasaulis yra kaip tas 
pelikanas dykumoje ar pelėda griuvėsiuo-
se. Tad svarbu, kaip mes žiūrime į viską, 
kas vyksta: optimistiškai ar pesimistiškai. 
Vieną vakarą du kaliniai žiūrėjo pro tą patį 
kameros langą. Pesimistas matė tik grotas, o 
optimistas matė žvaigždes. Iš tiesų šiandien 
susiduriame su pačiomis įvairiausiomis 
problemomis, priklausomybėmis, sunku-
mais ir iššūkiais. Atrodo, kad viskas baigta –  
nėra jokios ateities. Ir laikraščių antraštės 
skelbia apie daugybę nelaimių ir gresian-
čių pavojų, kasdien girdime apie teroristų 
atakas... Žmonės bijo, nes yra gąsdinami. 
Mes jau beveik prie to įpratome. Skaitome 
apie atominio karo grėsmes ir tokio karo 

pasekmes – geriau jau žūti tokiame kare, 
nes likusieji gyvi po atominių atakų bus 
varginami įvairių ligų ir kovos vienas su 
kitu dėl maisto... Jėzus  įspėjo apie karus 
ir kitas bėdas. Iš tiesų gali ateiti laikas, kai 
ekonominės ir karinės problemos bus tokios 

didelės, kad žmogus nebežinos, kaip iš jų 
išbristi. Ir tada ateis galas. Daug žmonių 
mano, kad mes jau labai arti tos pabaigos –  
jau girdime beldimą į duris. 

O kur dar asmeninės problemos: nuo-
bodulys, sukilę vaikai ir pan. Žmonės nusi-

JAV prezidentas Ronaldas Reiganas kartą per spau-
dos konferenciją pasakė: „Gali į pasaulį žiūrėti pe-
simistiškai arba optimistiškai. Aš pasirinkau opti-
mistinį žvilgsnį.“ Aš taip pat esu optimistas ir noriu 
atskleisti kodėl. 
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vilia visuomenine santvarka, nori atsiriboti 
nuo savo šaknų, praeities, pradeda sekti 
įvairiais guru, kurie žada ramybę šiame 
beprotiškame pasaulyje. Jaunimas taip pat 
ieško savo herojų. Pamenu, kaip prieš kelis 
dešimtmečius visi ėjo iš proto dėl Elvio 
Preslio, kuris, kaip žinome, vartojo nar-
kotikus ir dėl to per anksti iškeliavo iš šio 
pasaulio. Daug žmonių, kuriuos mes lai-
kome šių dienų žvaigždėmis, patys neturi 
širdy ramybės ir stovi gyvenime ties riba. 
Populiarumas, pinigai, rytų filosofija nepa-
dėjo jiems atrasti ramybės ir pusiausvyros, 
nes suteikti tobulą ramybę ir gyvenimo 
džiaugsmą gali tik Jėzus Kristus.  

Kartą Niujorko taksi vairuotojas manęs 
paklausė, ar ten, iš kur aš atvykau, yra kuo 
džiaugtis. Atsakiau, kad yra daugybė daly-
kų, dėl kurių galima džiaugtis. Ir Jėzus vis 
drąsino žmones, ragindamas juos džiaugtis. 

Paralyžiuotajam Jėzus sakė: „Pralinks-
mėk, sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos.“ 
Šis žmogus buvo paralyžiuotas, bet Jėzus 
matė ir jo širdies reikmes. Jėzus sako, kad 
žmogus gyvas ne viena duona, gyvenimas 
nepriklauso tik nuo to, ką žmogus turi. 
Mes turime gilesnių reikmių, kurių pini-
gai, patirti malonumai ar kiti šio pasaulio 
siūlomi dalykai patenkinti negali. Ir vienas 
iš dalykų, kurio mums visiems reikia, yra 
nuodėmių atleidimas. Nes mes visi nusi-
dėjome. Žodis nuodėmė reiškia „įstatymo 
laužymą“. Biblija sako, kad jei sulaužėme 
bent vieną Dievo įsakymą, sulaužėme visą 
Dievo Įstatymą. O už Įstatymo laužymą 
laukia bausmė – mirtis, sunaikinimas ir 
pragaras. Mes visi esame pasmerkti. Bet 
Jėzus atėjo išgelbėti mus iš šio pasmerkimo 
ir bausmės už nuodėmes. 

Ir neapsigaukite, Dievas nėra netei-
singas, – ką žmogus sėjo, tai jis ir pjaus. Šis 
pasaulis yra nuodėmės pavergtas. Pirmąją 
nuodėmę padarė Adomas ir Ieva, suki-
lę prieš Dievą ir sulaužę Jo įsakymą. Mes 
paveldėjome šį polinkį į nuodėmę. Kainas 
pasididžiavo, pradėjo pavydėti savo broliui 
ir jį nužudė... Dabar žmogus žudo žmogų 
visame pasaulyje. 

Atpildas už nuodėmę yra mirtis – dvasi-
nė, amžina mirtis. Tai reiškia, kad mirus tavo 
kūnui, siela ir dvasia keliauja amžinybėn, 
bet toli nuo Dievo. Tavo siela – pražuvusi. 
Todėl taip svarbu yra atgailauti ir šauktis 
Kristaus, kol tai dar įmanoma. 

Visi esame girdėję atvejų, kai dėl kokios 
nors priežasties, dažniausiai dėl pinigų, 
žmogus nužudo kitą žmogų, bet, negalė-
damas pakelti sąžinės kaltinimų, vėliau 

nusižudo pats. Biblija, ačiū Dievui, parodo 
daugialypę malonę, pridengiančią visas 
nuodėmes. Palaiminti, kurių nusikalti-
mai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos;  
palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuo-
dėmės neįskaito! (Rom 4, 7–8). Dievas gali 
mums atleisti, nes Kristus ant kryžiaus mirė 
už mūsų nuodėmes. Jis laisva valia mirė už 
tave, todėl Dievas gali tau atleisti ir išlikti 
teisus. Daug kas klausia: „Kaip Dievas gali 
atleisti nusidėjėliui, ir likti šventas ir teisin-
gas?“ Jei Dievas tik šiaip atleistų nusidėjėliui, 
Jis būtų melagis. Kažkas turėjo sumokėti 
mums skirtą bausmę. 

Jūs ir aš – mes esame kalti. Kas atliks 
bausmę? Kristus praliejo savo kraują, atidavė 
savo gyvybę už mus ant kryžiaus. Kristaus 
kraujas nuplauna visas mūsų nuodėmes. 
Taip, Dievas gali atleisti nuodėmes dėl 
Kryžiaus. Esu girdėjęs, kad kartą JAV oro 
pajėgos skyrė 10 mln. dolerių, kad surastų 
dingusį kariškį. Bet Dievas sumokėjo kur 
kas daugiau už kiekvieną iš mūsų. 

Neseniai viena žurnalistė visą dieną pra-
leido neįgaliojo vežimėlyje, kad pamatytų, 
kaip atrodo neįgalaus žmogaus gyvenimas. 
Tai padėjo jai pažvelgti į gyvenimą kitu žvilgs-
niu. Kartą ir aš esu mėginęs užsidengti akis 
ir įsivaizduoti, ką reiškia būti aklam. Bet 
Dievas atsiuntė į žemę savo Sūnų – Visagalis 
Viešpats buvo „įkalintas“ žmogaus kūne, ir 

gyvendamas visai kaip mes, tik be nuodė-
mės, Jis mirė ant kryžiaus. Mirė už mūsų 
nuodėmes. Jėzus niekada nemelavo, niekada 
nesvetimavo, niekada nesididžiavo, bet prisi-
ėmė bausmę už visas šias ir kitas nuodėmes. 
Ir kai kariams kalant Jo rankas prie kryžiaus 
ištryško kraujas, Jis kentė skausmą, bet meldė: 
„Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“ 

Ir šiandien Jėzus kviečia: „Jei ateisi pas 
mane atgailaudamas ir tikėdamas, Aš tau 
atleisiu.“ Apaštalas Petras rašo: Ir jei kaip 
Tėvo šaukiatės To, kuris nešališkai teisia pagal 
kiekvieno darbą, <...> žinodami, kad esate 
atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gy-
venimo būdo ne nykstančiais turtais, sidabru 
ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to 
Avinėlio be kliaudos ir dėmės (1 Pt 1, 17–19). 
Jūs atpirkti ne auksu ar sidabru. Galite visą 
savo turtą, visą auksą ar sidabrą, atiduoti 
bažnyčiai, bet tai jūsų neišgelbės. Visą li-
kusį gyvenimą galite daryti gerus darbus, 
bet tai jūsų neišgelbės. Turite atgailauti už 
savo nuodėmes ir tikėjimu priimti Jėzų 

Kristų – mes esame išgelbėti malone, ne dėl 
darbų. Malonė – tai nepelnytas palankumas. 
Dievas duoda tai kaip dovaną, kurios tu 
nenusipelnei, kurios neužsitarnavai. Ir net 
jei jūs lankote bažnyčią, darote gerus darbus, 
bet nesate tikri dėl amžinojo išgelbėjimo, 
kviečiu Jus šiandien pažinti Jėzų kaip savo 
gyvenimo Viešpatį ir Gelbėtoją.

Bilio Gremo evangelizacija 1949 m. rugsėjį-spalį Los Andžele
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Taigi, aš esu optimistas, nes žinau, kad 
mano nuodėmės man atleistos. Aš nebijau 
nei karo, nei mirties, nes mano nuodėmės 
man atleistos, ir aš turiu amžinąjį gyveni-
mą. Aš pasiruošęs praleisti amžinybę su 
Kristumi!

Antrą kartą Jėzaus drąsino, sakydamas: 
„Drąsos! Tai Aš. Nebijokite!“ (Mt 14, 27 ir 
Mk 6, 50). Tuo metu mokiniai valtimi yrėsi 
per ežerą ir kilo audra. Staiga jie pamatė 
kažką, einantį vandeniu, ir išsigando – pa-
galvojo, kad ten šmėkla. Bet Jėzus nutildė 
audrą ir tarė: „Nebijokite! Drąsos! Tai Aš.“ 
Tuomet Petras šoko į vandenį, sakydamas: 
„Viešpatie, ateinu pas Tave.“ Jis ėjo vandeniu, 
kol nepradėjo dairytis. Apsidairęs Petras 
suprato, kaip tai pavojinga, ir, pradėjęs skęsti, 
ėmė šaukti: „Viešpatie, gelbėk!“ 

„Būkite drąsūs, pralinksmėkite, Aš esu 
su Jumis. Kai jūs eisite namo, Aš eisiu su 
jumis. Kai jūs susidursite su problemomis, 
Aš būsiu su jumis.“ Kristus yra su jumis, kad 
ir kur jūs būtumėte, per kokius sunkumus 
eitumėte. Atidavę savo gyvenimą Kristui, 
jūs galite patirti persekiojimų, bet ir tuomet 
Jėzus bus su jumis. Iš jūsų gali šaipytis, kai 
kas atsitrauks, nes jūs pasirinkote kitą kelią, 
vedantį į dangų, o jis eina keliu, vedančiu 
į pražūtį. Tačiau net ir persekiojimų, sun-
kumų ar depresijos metu Dievo Dvasia yra 
su jumis – Ji gyvena jūsų širdyje, brandina 
Dvasios vaisius jumyse ir teikia Dvasios 
dovanas. 

Jei tavo širdis sudužusi ir kraujuoja, 
įsileisk į ją Jėzų. Jis gali išgydyti. Galbūt jūs 
netekote brangaus žmogaus, o gal mylimasis 
ar mylimoji jus atstūmė, gal susipykote su 
žmona, ir jūs abu esate labai sužeisti, leiskite 
Jėzui ateiti į jūsų sudužusią santuoką ir ją 
išgydyti. Gal iškilo nesutarimų tarp tėvo 
ir sūnaus ar mamos ir dukros, pakvieskite 
Jėzų į tą situaciją, kad Jis išgydytų širdis.  

Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, 
nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo 
lazda bei Tavo ramstis nuramina mane (Ps 
23, 4). Korė ten Bom yra pasakiusi: „Kai 
Kristus širdyje, geriausia visada laukia 
ateityje.“ Argi ne puiku žinoti, kad geriau-
sia dar laukia tavęs ateityje? Šis pasaulis 

neprilygsta tam, ką Dievas yra paruošęs 
mums amžinybėje. Pasaulyje mūsų laukia 
priespauda (Jn 16, 33), bet tai, ko akis nere-
gėjo ir ausis negirdėjo, Dievas yra paruošęs 
mylintiems Jį (1 Kor 2, 9). Tad kad ir kas 
nutiktų, kad ir kaip velnias jus provokuotų, 
nebijokite, Dievas bus su jumis, kaip buvo 
ir su Dovydu, jam kovojant su Galijotu, ir 
jus sustiprins.

Ir dar kartą Jėzus sakė: Bet būkite drą-
sūs: Aš nugalėjau pasaulį! (Jn 16, 33). Tai 
Jis pasakė visai prieš žengdamas į Golgo-
tą. Aukštutiniame kambaryje Jėzus įspėjo 

mokinius: „Jie nekentė manęs, nekęs ir 
jūsų.“ Jis kalbėjo apie šio pasaulio sistemą, 
kurią dabar demoniškais principais valdo 
šėtonas – atrodo, kad nekontroliuojamai 
klesti savanaudiškumas, ambicijos, išdidu-
mas, malonumų siekimas... Ir ši pasaulio 
sistema prisidengia mokslu, išsilavinimu, 
kultūra, bet šaknys – neapykanta, pavydas, 
godumas... Nesakau, kad viskas pasaulyje 
yra blogai, bet nuodėmė, blogis dominuo-
ja. Jėzus nugalėjo pasaulį, nugalėjo mirtį, 
kuri yra paskutinysis žmonijos priešas, ir 
mes su Juo esame nukryžiuoti pasauliui. 
Jis mirė ant kryžiaus už mus, ir šis pasaulis, 
nuodėmė daugiau nebeturi mums galios, ji 
mums nebeviešpataus. Mes vis dar galime 
nusidėti, bet Šventoji Dvasia apkaltins mus 
dėl nuodėmės ir mes skubėsime pas Vieš-
patį. Jis apvalys mus nuo visų nedorybių. 
Dabar Jėzus turi valdžią visam pasauliui, 

Štai  kodėl  aš  
esu  optimistas

Jis nugalėjo pasaulį. Todėl, kai velnias nori 
tave išmėginti, tikintysis, žinok, kad tu turi 
jėgą. Dėl to reikia studijuoti Šventąjį Raštą, 
mokytis mintinai Šventojo Rašto eilučių. 
Nes kai Jėzus kovojo su velniu, Jis ne šiaip 
ginčijosi, bet tris kartus citavo jam Raštą: 
„Parašyta...“ Išmėginimai neišvengiami, bet 
mes turime jėgą per Dievo žodį ir Šventąją 
Dvasią, kuri yra jumyse, kad jums padėtų.

Taip, aš optimistas ir tikiu, kad dėl Jė-
zaus Kristaus aukos galiu nugalėti pasaulį. 
Nors gyvenu pasaulyje, kuris kupinas pa-
gundų ir išbandymų, bet aš turiu jėgą pa-
sakyti „Ne“. Jūs taip pat turite jėgą pasakyti 
„Ne“. Ši jėga yra prieinama mums visiems 
Jėzuje Kristuje. 

Evangelijoje pagal Joną skaitome: 
Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievą –  
tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug 
buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums 
pasakęs. Einu jums vietos paruošti. Kai 
nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save 
pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš 
(Jn 14, 1–3). Taip, Jėzus Kristus grįžta. Jis 
ketina įkurti savo Karalystę ir valdyti per 
amžius. Jokia šiandien egzistuojanti ideo-
logija nesitęs amžinai, tik Jėzus viešpataus 
per amžius. 

Ne, šis pasaulis neišnyks dėl atominio 
karo, žmonija nebus sunaikinta, nes Dievas 
turi planą – Kristus ateis viešpatauti. Kristus 
valdys, ir blogis bus sunaikintas, velnias 
su savo parankiniais bus išmesti į pragarą. 
Tuomet į visą visatą ateis ramybė, taika, 
teisingumas. Šventasis Raštas sako, kad jūs 
ir aš turime pasirinkti. Negalima tarnauti 
dviem šeimininkams, tad Jėzus kviečia: 
Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai 
ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo 
įeinančių (Mt 7, 13). 

Taigi yra dveji vartai, kaip yra ir du 
medžiai, vedantys skirtingus vaisius: vienas 
gerus, o kitas blogus. Taip pat Jėzus sako, 
kad galima statyti ant smėlio arba ant uo-
los: pastatą, pastatytą ant smėlio, stiprus 
vėjas gali sugriauti, bet pastatas ant uolos 
išliks. Taigi tu turi pasirinkti. Jei klausi: 
„Tai ką man dabar daryti?“, atsakysiu – visų 
pirma turi atgailauti už savo nuodėmes, 
t. y. pakeisti savo gyvenimo būdą, kaip 
mažas vaikas pasitikėti Jėzumi dėl savo 
išgelbėjimo ir apsispręsti tarnauti Jam, 
kad ir kiek tai kainuotų. Tad jei dar nesi 
užtikrintas dėl savo išgelbėjimo, šaukis Jo 
tiesiog šiandien.

Pagal 1981 m. Hiustone, Teksase, sakytą 
pamokslą paruošė Žaneta Martingale
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Aš esu optimistas, 
nes žinau, kad mano 
nuodėmės man atleistos. 
Aš nebijau nei karo, 
nei mirties, nes mano 
nuodėmės man atleistos, 
ir aš turiu amžinąjį 
gyvenimą. Aš pasiruošęs 
praleisti amžinybę su 
Kristumi!

„

“
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Artėjanti šventė  
Tai, ko mes laukiame ir tikimės rytoj, 

keičia mus šiandien. Jei Dievas pažadėjo 
man džiaugsmo pilnatvę ir malonę amžiny-
bėje, aš neflirtuosiu su mirtimi. Atkreipkite 
dėmesį į šiuos apaštalo Pauliaus žodžius: Jei 
jumyse gyvena Dvasia To, kuris Jėzų prikėlė 
iš numirusių, tai Jis – prikėlęs iš numirusių 
Kristų – atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus 
savo Dvasia, gyvenančia jumyse. Taigi broliai, 
mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume 
pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną – 
mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus 
darbus – gyvensite (Rom 8, 11–13).

Po mirties Dievas dovanos mūsų mir-
tingiems kūnams naują gyvenimą, tad dar 
prieš mirtį atsisakykime nuodėmės ir to, 
ką ji siūlo. Jau šiandien turime gyventi taip, 
kad pasiruoštume rytdienai. 

Įsivaizduokite našlaitę, kuri sužino, kad 
ją įsivaikino geraširdžiai karalius ir karalie-
nė, bet į naujus namus jie ją pasiims tik už 
poros savaičių, – jai teks palaukti. Tačiau tas 
likusias dvi savaites našlaitė jausis visiškai ki-
taip nei iki tol. Dabar ji turi naujus namus –  
net karalystę! Ji pradės elgtis taip, lyg jau 
būtų karalaitė. Atradusi saugumą, nes ji buvo 
pasirinkta ir yra mylima, ji išsižadės senų 
įpročių, kurie padėdavo jai prieglaudoje 
išlikti, ir mokysis naujų manierų – kaip 
turėtų elgtis saugi ir brangi karaliaus dukra.

Taigi mes, kuriems buvo suteikta Šventoji 
Dvasia, kurie drauge su Kristumi buvome 
pasodinti danguje, laukdami to susijungimo 
su Kristumi, jau dabar turėtume marinti kūno 

DON STRAKA 

Kaip  Prisikėlimas  veikia  
mūsų  gyvenimą  šiandien

darbus. Žinia, kad Visatos Valdovas ateis ma-
nęs pasiimti, suteikia man jėgų dar griežčiau 
priešintis nuodėmei. Visai netrukus prasidės 
daug vertingesnis ir prasmingesnis gyvenimas, 
todėl jau dabar aš vengsiu mirties kaip maro. 
Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas –  
gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas 
priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įstatymui 
ir net negali paklusti (Rom 8, 6–7).

Ilgas kančios kelias           
Dievas paruošė mums prisikėlimą – kad 

taip padėtų įveikti praėjusios savaitės vargus 
ir artėjančios savaitės kančias. Pažadas, kad 
po mirties būsiu prikeltas, iš esmės keičia 
mano liūdesį dėl draugės, kuri neseniai pa-
tyrė persileidimą, ar skausmą, kurį jaučiau, 
kai mirė jauna mano teta. Jei Dievas ruošia 
mus amžinajam gyvenimui kartu su Juo, 
jokia mūsų kančia nėra beprasmė.

Apaštalas Paulius Laiške romiečiams 
sako: O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. 
Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapavel-
dėtojai, jeigu tik su Juo kenčiame, kad su Juo 
būtume pašlovinti (Rom 8, 17). Mums išgy-
venant kančią, Dievas gali mumyse daryti 
tūkstantį įvairiausių darbų, tačiau Laiško 
romiečiams 8 skyriuje Paulius pamini tai, kas 
jam atrodė svarbiausia, – kančia šiame pa-
saulyje ruošia mus džiaugsmui būsimajame.

Mūsų kančia – tai, ką turime ištverti 
šiandien, – ruošia mus būsimai šlovei. Kiek- 
vienas išbandymas yra tarsi kontrolinis 
punktas orientacinėse varžybose, kurį turi-
me įveikti, siekdami galutinio, didingesnio 

tikslo. Negaliu paaiškinti, kodėl draugo 
mama susirgo vėžiu, bet žinau, kad mūsų 
mylintis Dievas turi paslaptingą planą, ir 
kad tokia kančia ir sielvartas padeda Jo 
vaikams saugiai grįžti namo.

Šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, 
lyginant juos su būsimąja šlove, kuri mumyse 
buvo apreikšta (Rom 8, 18). Mūsų laukiantis 
prisikėlimas dabartinę kančią padaro pras-
mingą ir tikslingą. Didžiam tikslui pasiekti 
reikia didelių pastangų.

Laukia dar daugiau      
Pažadas, kad mūsų laukia dar daugiau, 

reiškia, jog Dievas sukūrė mus didesniam 
džiaugsmui, nei galime patirti šiame pasau-
lyje. Vieną dieną mes su Dievu gyvensime 
Jo mieste, kur nebebus nei nuodėmės, nei 
kančios. Bet mes kol kas dar ne ten.

Dabar gyvename nuodėmės užtemdy-
tame pasaulyje, kuris ryja mūsų džiaugsmą. 
Tačiau Dievas leidžia mums paragauti dan-
gaus. Jo Dvasia leidžia mums pamatyti ir 
bent šiek tiek prisiliesti prie to, ką patirsime 
akis į akį susitikę su Gelbėtoju. Dievas nori, 
kad ilgėtumės, trokštume to daugiau, nei 
turime čia. Jis nori, kad džiaugsmas čia 
būtų tarsi apetitą sužadinantis užkandis 
prieš pagrindinį patiekalą.

Apaštalas Paulius sako: Visa kūrinija 
<...> ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys 
pirmuosius Dvasios vaisius, – ir mes dejuo-
jame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų 
kūno atpirkimo. Šia viltimi esame išgelbėti, bet 
regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam 
jam viltis? Bet jei viliamės to, ko nematome, 
tada laukiame ištvermingai (Rom 8, 22–25).

Mes dar nepatyrėme tokio džiaugsmo, 
kuriuo vieną dieną džiaugsimės. Tas džiaugs-
mas, kurį išgyvename bendrystėje su Die-
vu šiandien, tas ilgesys, kuris bent šiek tiek 
patenkinamas šlovinant Jį, pasitenkinimas, 
kurį atrandame Dievo žodyje, prisiminimai, 

Prisikėlimo pažadas 
padeda gręžtis nuo 
nedorybės prie 
paklusnumo, rasti viltį 
kenčiant ir jau čia, žemėje, 
patirti tai, kas liudija apie 
artėjantį didį džiaugsmą.

„

“

Kai po įtemptų futbolo rungtynių kitą rytą pabudau skaudančia nugara, 
galvojau tik apie kūno prisikėlimą. Tačiau skaitydamas Bibliją pastebė-
jau, kad apie prisikėlimą kalbančios Šventojo Rašto eilutės mažai kalba 
apie tokio pobūdžio palengvėjimą. Nors palengvėjimas išties realus –  
Raštas sako, kad mūsų kūnai bus pakeisti – jų nebeveiks nuodėmės ir 
kritimo pasekmės, – visgi prisikėlimas žada daug daugiau.
Neseniai tyrinėdamas Laiško romiečiams 8 skyrių supratau, kad apaštalas 
Paulius prisikėlimą suvokia daug giliau nei aš. Jis matė, kaip prisikėlimo 
pažadas padeda gręžtis nuo nedorybės prie paklusnumo, rasti viltį ken-
čiant ir jau čia, žemėje, patirti tai, kas liudija apie artėjantį didį džiaugsmą.
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

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

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

tre čia die niais 18.30 val.
UTE NO JE – K. Donelaičio g. 10 sekmadieniais 11 val.
IG NA LI NO JE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15  sekmadieniais 

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

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

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

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

sekmadienį 11 val.

©  „Ganytojas“. ISSN 2029-5030. Leidžia leidykla „Ganytojas“. Indeksas 960. 4 sp. l. Tir. 1200 egz. Spausdino UAB „BALTO“, Utenos  41A, 08217 Vilnius.

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

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

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

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

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

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

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

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

antradieniais 18 val.

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

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

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė. 

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

LONDONE (JUNGTINĖ KARALYSTĖ) – Lietuvių krikščionių 
bažnyčia Londone. 698 Woolwich Road, Woolwich, London, 
SE78LQ, sekmadieniais 11 val. 
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kuriuos sukaupėme, būdami šalia mums brangių žmonių, tėra tik 
blyškus atspindys to, kas mūsų dar laukia. Prisikėlimas žada daugiau 
nei šis gyvenimas.

Kasdieniai darbai   
Kas rytą suskambantis žadintuvas vis praneša, kad Jėzus dar 

negrįžo. Kiekvieną rytą manęs laukia įprasti darbai, nes pažadė-
toji diena dar neatėjo. Bet ji artėja. Ir tai paverčia mano naštas 
galimybėmis patirti ir ilgėtis daugiau Dievo.

Apaštalui Pauliui patiko mintis, kad naujojoje žemėje mes 
vilkėsime naują kūną (lyg drabužį), tai suteikė jam vilties ir padėjo 
ištverti visus sunkumus. Jis vylėsi pažadu ir laukė daug daugiau, 
ne tik skaudančios nugaros išgydymo... Prisikėlimo viltis padeda 
mums atmesti viską, ką siūlo nuodėmė, ištverti skausmą, kančias ir 
tikėtis didesnio, pilnatvę atveriančio džiaugsmo Dievo akivaizdoje.

Iš www.desiringgod.org vertė Raimonda Jašinauskienė

Kaip  Prisikėlimas  veikia  
mūsų  gyvenimą  

šiandien

Renginiai
Kovo 11–18 d. 
Willemo VanGemereno tarnavimai Vilniuje, Kaune, 
Kuršėnuose

Balandžio 20–26 d. 
Davido Browno tarnavimai Vilniuje ir Kaune

Liepos 13–20 d. 
Vaikų stovykla (8–12 m.) Panevėžio raj.

Liepos 21–28 d. 
Paauglių stovykla (12–16 m.) Panevėžio raj.

Rugpjūčio 3–5 d. 
Jaunimo sąskrydis (16–22 m.) Marijampolės raj.

Rugpjūčio 24–26 d. 
Vienybės šventė Vilniuje

Išsamesnė informacija www.evangelija.lt
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