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GINTAUTAS GRUZDYS

Išėjimas 

Išgirdus žodžius „laisvė“, „išlaisvinimas“, „išgel-
bėjimas“, natūraliai kyla klausimai ir mintys: „Laisvė 
nuo ko? Kas yra pavergtas? Ar aš esu nelaisvas? Oi ne, 
tai ne apie mane! Aš gi esu laisvas (toks laisvas, kad 
kartais net baugu)!“ 

Panašiai reagavo ir Evangelijoje pagal Joną mi-
nimi Jėzų įtikėję žydai, Jam kalbant apie laisvę:  

JURGITA KUČINSKIENĖ

Kelias  į  
laisvę

Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbė-
tas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras (Jn 10, 9).

Išėjimas – tai ne tik įvykis, aprašytas vie-
noje iš Biblijos knygų, bet ir žmogaus bei 
tautų gyvavimo principas: norėdamas, 
kur nors nueiti, visų pirma turi iš kažkur 
išeiti. Tam, kad atrastum ką nors nauja, 
reikia palikti sena. Pokyčiai visada reika-
lauja jėgų, pasišventimo, drąsos, dažnai ir 
pagalbos iš šalies. Biblinė Išėjimo istorija – 
tai Dievo, Kūrėjo, pagalbos savo tautai pa-
vyzdys. Tai per visą Šventąjį Raštą pasikar-
tojantis motyvas. Išėjimo įvykiai įkvėpda-
vo ir tebeįkvepia praktikus bei teoretikus, 
religines ir socialines bendruomenes, poli-
tikus ir paprastus žmones.  

Nukelta į 2 p. Nukelta į 4 p.
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Išėjimo knygos istorinis fonas            
Išėjimo knyga – tai antroji Toros, Mozės 

Penkiaknygės, knyga. Tradiciškai Penkia-
knygės autorystė priskiriama Mozei: Viešpats 
liepė Mozei: „Įrašyk tai į knygą [...]“ (Iš 17, 
14); Mozė surašė visus Viešpaties žodžius (Iš 
24, 4). Tačiau Pakartoto Įstatymo 34 sky-
riuje yra aprašoma ir Mozės mirtis, kurios 
jis pats aprašyti, žinoma, negalėjo. Senojo 
Testamento tyrinėtojas Antanas Rubšys 
teigia, jog Artimuosiuose Rytuose autorystės 
samprata apima ne tik kūrybą raštu, bet ir 
žodžiu.1  Taigi, jeigu Mozė ir ne viską pats 
užrašė, istorija buvo perduota žodžiu tų, 
kurie tiesiogiai dalyvavo visuose aprašo-
muose įvykiuose. O visų šių pasakojamų 
istorijų centre yra ir pats Mozė. 

  Tiksliai nustatyti Išėjimo įvykių laiką 
sudėtinga. Jie vyksta senovės Egipto kara-
lystės klestėjimo laikotarpiu. Deja, Egipto 
metraščiuose aprašytų Išėjimo faktų nerasta. 
Biblijoje skaitome, jog karalius Saliamonas 
pradėjo statyti Viešpaties namus 480 m. po 
išėjimo iš Egipto, ketvirtaisiais savo valdymo 
metais (t. y. apie 970 m. pr. Kr.) (1 Kar 6, 1). 
Remiantis šiomis žiniomis, Išėjimo laikas 
galėjo būti apie 1450 m. pr. Kr. Nors Penkia-
knygėje gausu geografinių nuorodų, tačiau 
tiksliai nustatyti tiek Išėjimo laiką, tiek ir 
žydų tautos maršrutą sunku. Todėl izraelitų 
kelias į Pažado žemę tik nuspėjamas.

Išėjimas iš Egipto –  
„likiminis įvykis“ 
Išėjimas iš Egipto buvo nepaprastai 

reikšmingas – Šventajame Rašte apie šį 
įvykį užsimenama beveik 200 kartų. Išėji-
mo įvykių kontekste JAHVĖ apsireiškia ir 
atsiskleidžia kaip Viešpats – Gelbėtojas. Jis 
atneša tautai laisvę, asmeniškai įsikišdamas 
per gamtos reiškinius ar antgamtinius įvy-
kius: Aš pamačiau savo tautos vargą Egipte 
ir išgirdau jos šauksmą [...]. Aš žinau jos 
sielvartą [...]. Aš nužengiau jos išvaduoti (Iš 
3, 7–8). Todėl žodžiai Dievas ir Gelbėtojas 
tapo sinonimais. Babilono tremties metu 
(VI a. pr. Kr.) pranašai laukia Izraelio išva-
davimo lyg naujojo Išėjimo: Ateina dienos, –  
sako Viešpats, – kai nebesakys: „Kaip gyvas 
Viešpats, kuris išvedė Izraelio tautą iš Egipto 
žemės!“ Bet sakys: „Kaip gyvas Viešpats, kuris 
išvedė izraelitus iš šiaurės ir iš visų šalių, 
kuriose jie buvo išsklaidyti“ (Jer 16, 14–15). 

Išėjimas iš Egipto toks svarbus įvykis, 
jog 40 ar 50 m. istoriniam laikotarpiui ap-
rašyti skirtos net keturios iš penkių Toros 
knygų. Šiuo įvykiu pradedamas naujojo 
Izraelio tautos kalendoriaus datavimas. 
Egzodas (gr. eksodos – „išėjimas“) – tai 
Paschos (liet. Velykos; hebr. „per(pra)ėji-
mas“) šventės pagimdytas įvykis. Tai liudija 
neeilinę šio įvykio svarbą. Pascha – svar-
biausia Senojo Testamento sandoros šventė. 
Naujojo Testamento karta patikėjo Jėzumi 
Kristumi, kaip Dievo siųstu Mesiju – tikruo-
ju Paschos Avinėliu, tad tai tik dar labiau 
pabrėžia Paschos žinią. Pascha (Velykos) ir 
Išėjimas susiję tiesiogiai, tad dažnai šie ter-
minai – Išėjimas ir Praėjimas (Pascha) – net 
painiojami. „Išėjimas iš Egipto yra raktinis 
Senojo Testamento įvykis [...], Penkiaknygės 
siela“, – teigia A. Rubšys, ragindamas į visus 
Senojo Testamento įvykius žiūrėti būtent 
per Išėjimo prizmę, mat, jo manymu, tai 
yra lyg raktas Senajam Testamentui suprasti.   

Giminingų žmonių sambūris 
tampa tauta 
Viena pagrindinių Pradžios knygos 

figūrų – Izraelio bei kitų Artimųjų Rytų 
tautų patriarchas Abraomas. Nematomo 
ir Mesopotamijoje nežinomo Dievo palie-
pimu jis išeina iš savo gimtojo Harano (Pr 
12), praktiškai nežinodamas, kur einąs –  
nei geografine, nei dvasine prasme. Laiško 
hebrajams autorius apie tai rašė: Tikėjimu 
Abraomas pakluso, kai buvo pašauktas ke
liauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, 
nežinodamas, kur einąs [...] (Hbr 11, 8–10).  

Labai panašūs į Abraomo gyvenime 
vykusius įvykius vėliau nutiko visai Mozės 

vedamai tautai. Abraomo gyvenimas – tai 
vieno individo santykio su Kūrėju atspin-
dys. Dievas pašaukia žmogų keliauti ir pats 
keliauja kartu su juo. Abraomas nebuvo 
pašauktas apreikšti savojo Dievo tautai ar 
tautoms, kitaip nei Mozė. Degančiame krū-
me Mozei apsireiškęs Dievas pasako savo 
vardą: Jehova (Jahvė) – AŠ ESU, KURIS 
ESU (Iš 3, 14), ir paliepia: Sakyk izraelitams: 
„AŠ ESU mane siuntė pas jus“ (Iš 3, 14), t. y. 
įsako pasidalinti Dievo apreiškimu su visa 
tauta. Abraomo gyvenimas – lyg Išėjimo 
įvykių priešistorė, o Mozė jau pašauktas 
rūpintis ne vien savo, bet ir visos tautos 
sandora su Dievu. 

Biblija teigia, jog iš Egipto išėjo 600 000 
vyrų (žr. Iš 38, 26). Tai buvo didžiulė minia 
(juk tarp vyrų dar buvo moterų ir vaikų), 
kuri turėjo būti pamaitinta, aprengta, pa-
sirūpinta žmonių socialiniais bei buitiniais 
poreikiais. Dievo paliepimu Izraelis turėjo 
išvaryti gausias tautas: hetitus, girgašus, 
amoritus, kanaaniečius, perizus, hivus, je-
busiečius, amalekiečius. Tų tautų moralė 
ir religija buvo sugedusi (žr. Iš 23, 23–24; 

Įst 7, 1–4; Kun 18, 21–25; 20, 2–5), todėl 
Viešpats draudžia izraelitams perimti ap-
linkinių tautų papročius ir sako, jog Izraelis 
yra išskirtinė tauta: Viešpats, tavo Dievas, 
tave išsirinko, kad būtum Jam ypatinga tauta 
virš visų tautų, esančių žemėje (Įst 7, 6). 
Vienos tautos izraelitams priešinasi, kitos 
bando sudaryti taikos sutartis ir sąjungas.  

Išėjus iš Egipto, Mozė nevedė tautos į 
Pažado žemę trumpiausiu keliu. Juk 400 km 
kelią nuo Egipto iki Palestinos buvo galima 
įveikti per kelis mėnesius ar net savaites, 
tačiau Mozei ir izraelitams prireikė net 40 
metų. Tai buvo ne tik kelionė iš vienos geo-
grafinės vietos į kitą, bet ir dvasinė kelionė: 
Atsimink kelią, kuriuo Viešpats, tavo Dievas, 
vedė tave keturiasdešimt metų per dykumą, 
kad palenktų ir išmėgintų tave, ir sužinotų, 
kas yra tavo širdyje, ar tu vykdysi Jo palie
pimus (Įst 8, 2). Palikdami Egiptą, izraelitai 
turėjo palikti ne tik geografinę vietovę, bet 
ir senąjį gyvenimo būdą bei pasaulėžiūrą. 
Dykumoje Dievas iš minios sukuria naują 

Išėjimas 

Elektrėnų evangelinės bažnyčios 
pastorius Gintautas Gruzdys

Atkelta iš 1 p.

Pascha ir Išėjimas – 
kiekvieno žmogaus ir 
visos tautos ar Bažnyčios 
nuoširdaus atsigręžimo į 
Kūrėją kelias. 

„

“
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tautą ir tampa naujosios, išlaisvintos Izraelio 
tautos tapatybės dalimi. Dievas, per savo 
tarną Mozę prie Sinajaus (Horebo) kalno 
perduoda Įstatymą ir sudaro sandorą jau 
ne tik su atskirais asmenimis – Abraomu, 
Izaoku, Jokūbu ar Moze, bet su visa tauta. 

Išėjimas ir Naujasis 
Testamentas 
Nuorodų į Išėjimo įvykius gausu ne tik 

Senajame, bet ir Naujajame Testamente. Tai, 
kad Išėjimo įvykiai kalba ir apie ateisiantį 
Mesiją, mums atskleidžia evangelisto Mato 
užrašyta citata iš pranašo Ozėjo knygos: Kad 
išsipildytų, kas Viešpaties buvo pasakyta per 
pranašą: „Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų“ (Мt 
2, 15; Оz 11, 1). Šventojo Rašto tyrinėtojas 
Antanas Rubšys rašo: „Šventasis Raštas – 
abu Testamentai – remiasi vienkartiniais 
ir nepaprastais įvykiais: Senasis Testamen-
tas – Išėjimu iš Egipto, o Naujasis – Jėzaus 
mirtimi ir prisikėlimu. Šiedu yra didieji 
lūžiai žmonijos Dievo išgyvenime.“2  Taigi, 
Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas Nau-
jojo Testamento bažnyčiai turi tokią pačią, 
o gal net ir didesnę reikšmę, nei Išėjimas iš 
Egipto Senojo Testamento teisiesiems. Su 
Išėjimu susiję įvykiai tampa įvaizdžiais ir 
provaizdžiais. Apaštalas Paulius Pirmame 
laiške korintiečiams rašo: Visa tai jiems 

1 Rubšys Antanas, Raktas į Senąjį Testamentą, I 
dalis, Katalikų pasaulis, 1995,  p. 72
2 Rubšys Antanas, Raktas į Senąjį Testamentą, I 
dalis, Katalikų pasaulis, 1995,  p. 178–182

atsitiko kaip pavyzdžiai, ir užrašyti pamo
kyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje 
(1 Kor 10, 11). 

Kaip jau minėjau, Velykos ir Išėjimas –  
glaudžiai susiję. Be praėjimo (Paschos) ne-
būtų ir Išėjimo. Nebūtų Įstatymo plokščių, 
ugnies stulpo, lydinčio naktį, ir debesies, 
vedančio dieną, Susitikimo Palapinės, gausių 
dykumos pamokų (žr. Hbr 3, 16; Jud 1, 5). 

Daug įvairių epochų krikščionių Išė-
jimą iš Egipto lygina su mūsų atgimimu iš 
naujo: tai įvyksta greitai – juk izraelitai iš 
Egipto išėjo paskubomis, per vieną naktį. 
Taip ir mes, išpažinę Jėzų savo Viešpačiu 
ir Gelbėtoju, esame perkeliami iš tam-
sybių valdžios į Dievo mylimojo Sūnaus 
karalystę (Kol 1, 13). Tačiau Izraelio tau-
ta ne iš karto įėjo į Pažado žemę – jiems 
visų pirma teko pereiti dykumą. Taip ir 
mes, krikščionys, išpirkti iš nuodėmių, 
pašaukti išeiti (dvasiškai) iš pasaulio, tu-
rime atbaigti savo išgelbėjimą, praeida-
mi įvairiausias šio pasaulio išbandymų 
dykvietes. Izraelitų Pažadėtoji žemė –  
tik Dangaus karalystės provaizdis ir šešėlis, 
Amžinojo poilsio simbolis. Jozuė dar neį-
vedė tautos į šabo poilsį, šis poilsis Dievo 
tautos vis dar tebelaukia. Tad stenkimės įeiti 
į tą poilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas 
ano neklusnumo pavyzdžiu (Hbr 4, 8–11).   

Apibendrinant
Išėjimo istorija – tarsi visos išganymo 

istorijos pamatas. Kiekvienas žmogus bei 
tauta turi „savąjį Egiptą“, išėjimo (arba ne-
išėjimo) iš jo istorijas, savąsias dykumas ir 
pažado žemes. Žmogaus gyvenimo ciklas –  
gimimas, auklėjimas, pašaukimas ir mirtis –  
taip pat atspindi Išėjimo įvykių cikliškumą. Iš-
ėjimas tapo Izraelio tautos gimimo priežastimi 
ir pasekme. Žmogaus išėjimas iš vergovės sim-
bolizuoja ne tik Dievo darbą žmoguje Senojo 
Testamento metu, bet ir Kristaus atpirkimo 
darbą, vykstantį mumyse (plg. Įst 8, 2–5; Ef 4, 
22–24). Pascha ir Išėjimas – kiekvieno žmo-
gaus ir visos tautos ar Bažnyčios nuoširdaus 
atsigręžimo į Kūrėją kelias. Šis „iškeliavimas“ 
nereiškia savo gyvenimo, jausenos ar žmo-
giškumo paniekinimo. Priešingai, sekdami 
Dievu, leisdamiesi į kelią su Juo, pavesdami 
savo gyvenimą Dievo valiai, mes atrandame 
ir savo naująją tapatybę Jame. Pasakojimai 
apie Išėjimą ir jo pasekmes buvo ir tebėra 
puiki mokymo priemonė, puikus pavyzdys ir 
padrąsinimas visais laikais Dievo ieškantiems 
žmonėms ir net tautoms, kovojant dvasines ir 
politines kovas už laisvę bei nepriklausomybę.  
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Jie sakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir 
niekada niekam nevergavome. Kaipgi Tu sakai: 
„Tapsite laisvi“? (Jn 8, 33). Žinoma, galima ir 
kitokia reakcija: „Aš esu toks priklausomas, 
taip pavergtas, kad nėra jokių vilčių ištrūkti... 
Kiek kartų jau tai bandžiau!..“ Arba: „Tai – tie-
siog neįmanoma. Aš jau gimiau nelaisvėje!..“ 
Visgi čia galėtume prisiminti daugybę Biblijos 
istorijų apie akivaizdžiai pavergtus, įkalintus, 
kitaip tariant, nelaisvus žmones – aklus, luošus, 
mirusius, įvairių dvasių apsėstus. Žodžiu, 
beviltiškus. Tačiau Jėzui prisilietus prie jų gy-
venimo matome pildantis Senojo Testamento 
pranašystę: Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, 
nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią 
vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys 
sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir 
kaliniams atidaryti kalėjimą (Iz 61, 1).

Pažvelkime atidžiau, ką mūsų Kūrėjas 
nori mums pasakyti apie laisvę. Kviečiu 
pastudijuoti Evangeliją pagal Joną. 8 skyriaus 
pradžioje aptinkame istoriją apie moterį, 
sugautą svetimaujant ir pagal žydų religinį 
įstatymą pasmerktą mirti, tačiau po ištartų 
Jėzaus žodžių baudėjams pasitraukus, Vieš-
pats nusidėjėlei sako: Nė Aš tavęs nesmerkiu. 
Eik ir daugiau nebenusidėk. Moteris išva-
duojama. Ir, tikėtina, ne tik nuo bausmės, 
bet ir nuo pačios paleistuvystės nuodėmės.

Toliau Jėzus sako, kad Jis yra pasaulio 
šviesa, ir kad kiekvienas, kuris Juo seka, 
nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo 
šviesą. Kam gi reikalinga šviesa? Kvailokas 
klausimas, tiesa? Žinoma, šviesa reikalinga 
tam, kad matytume reiškinius tokius, kokie 
jie yra iš tikrųjų. Tai tinka ir kalbant apie 
dvasinį gyvenimą. Jėzus yra šviesa. Ir prieš 
atverdamas tiesą apie mus, Jis pirmiausia 
apreiškia save. Jis nori, kad mes matytume 
tikrovę, o ne vaikščiotume tarytum apgrai-
bomis. Kol nepriimame tiesos apie Dievą, 
negalime teisingai suvokti ir savęs. Šiame 
tamsos pasaulyje mes gyvename tarytum iš-
kreiptų veidrodžių karalystėje, tarsi kalėjime, 
kuriame stinga šviesos. Ir štai – Jėzus, kaip 
jautrus ir dėmesingas gydytojas, specialistas, 
dar tiksliau – Kūrėjas, išmanantis kūrinio 
sandarą ir matantis mirtinus pažeidimus, 
kuris pats yra šviesos ir gyvenimo šaltinis, 
sako: „Aš noriu, kad tu suprastum, kokia 
tikroji tavo diagnozė ir padėtis. Ir noriu 
pateikti receptą. Ar pasitiki manimi? Štai – 
mano licencija ir rekomendacijos iš paties 
Dangaus. Jei netiki manimi, tikėk mano 
darbais. Tai ar pasitiki?“

Kai pacientas pasirengęs klausyti – 
„šviesa įjungta“, Jis kalba toliau, atverdamas 
realybę apie mūsų, žmonių, padėtį. Paskai-
tykime 23–24 eilutes: Jūs esate iš pažemių, 
o Aš esu iš aukštybės. Jūs – iš šio pasaulio, o 
Aš – ne iš šio pasaulio. Todėl Aš jums sakiau, 
kad jūs mirsite savo nuodėmėse. Tikrai! Jeigu 
jūs netikėsite, kad Aš Esu, mirsite savo nuo
dėmėse. Labai svarbu, kaip mes klausomės 
Dievo žodžių! Jei mūsų sužeistoms sieloms 
čia pasigirsta pažeminimas ir pasmerkimas, 
tuomet jos gali atsitverti nepasitikėjimo ir 
priešiškumo siena, užtraukti geležines grotas 
iš vidaus, neįsileisti kalbančiojo gyvenimo 
žodžių ir... likti prie sudužusios geldos.

Prisiminkime paleistuvę ir Jėzaus jai 
ištartus žodžius: Aš tavęs nesmerkiu! Taip 
ir mes turėtume priimti visus Jėzaus mums 
tariamus žodžius, nes Dievas taip pamilo 
pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16). 

Toliau, Evangelijos pagal Joną 8 sky-
riaus 26 eilutėje, Jėzus pastebi abejojančių, 
sutrikusių žmonių žvilgsnius ir sako: Daug 
turiu ką apie jus kalbėti ir teisti (kitas verti-
mas sako – smerkti), bet teisingas (kitame 
vertime – tiesakalbis) yra mano Siuntėjas, 
ir Aš skelbiu pasauliui, ką iš Jo girdėjau. Tad 
nebijokime pažvelgti tiesai į akis. 

Dievas sako: „Turiu už ką jus teisti. Ir teis-
mo nuosprendis – mirtis. Tokia realybė. Mirtis 
savo nuodėmėse. Tačiau Aš jūsų nesmerkiu, 
nes jūs patekote į vergiją – protėvių sprendimu 
esate atskirti nuo Dievo, įsipainioję nuodėmės 
pančiuose, be vilties ir be Dievo pasaulyje. 
Jėzus tai patvirtina ir 34 eilutėje: Iš tiesų, iš 
tiesų (dvigubas užtikrinimas!) sakau jums: 
kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės 
vergas. Ar vergas gali pats išsilaisvinti?! Vergas 

neturi laisvos valios ir negali pasirinkti – nusi-
dėti ar nenusidėti, nes jis – nuodėmės vergas. 
Reikalingas išlaisvinimas, jėga ir pagalba iš 
aukščiau. Reikalinga išpirka. Didelė kaina už 
sielos išpirkimą – tiek niekad neturėsi (Ps 49, 8).

Taigi jau žinome, kad mums kalba Die-
vas, kuris yra šviesa. Dievas mūsų nesmerkia, 
yra iš aukštybių ir gali padėti tiems, kurie 
yra iš pažemių. Jis laisva valia atiduoda savo 
gyvybę kaip išpirką už esančius vergystėje. 
Tai Dievo Sūnaus sumokėta kaina. Die
vas gi nesiuntė savo Sūnaus, kad Jis pasaulį 
pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų iš
gelbėtas. Kas Jį tiki, tas neteisiamas, o kas 
netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki 
viengimio Dievo Sūnaus vardo (Jn 3, 17–18). 

Ir štai – kelias į laisvę: Jėzus kalbėjo įtikė
jusiems Jį žydams: „Jei jūs pasiliekate mano 
žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai; ir jūs 
pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ 
(Jn 8, 31–32). 

Jėzus sako: Aš esu kelias, tiesa ir gyve
nimas (Jn 14, 6).

Taigi, dabar mes jau galime pasirinkti: 
atverti duris tam Asmeniui, tai Tiesai, kuri 
mus išlaisvina ir teikia gyvenimą, ar likti nuo-
dėmės kalėjime ir mirti tamsoje. Išlaisvinimas 
nevyksta per prievartą. Reikalingas mano ir 
tavo apsisprendimas įsileisti mylintį Dievą, 
pasilikti Jo žodyje, būti kantriu Jo mokiniu, 
pažinti Jį. O pažinti Jį – tai procesas, kuris truks 
visą amžinybę (Jn 17, 3). Dievas yra amžinas, 
Jo lobiai – neišsemiami, Jis – Pradžia ir Pabaiga. 

Kad nebūčiau jūsų suklaidinusi, patys 
suraskite Biblijoje ir perskaitykite, koks gi 
yra Dievas. Ką Jis dėl mūsų padarė? Kokius 
pažadus paliko? Leiskime Dievo Dvasiai 
apreikšti mums Dievo gelmes, parodyti Jo 
širdį per Jo žodį. Kai pamatysime, koks Jis 
yra, ir mes neliksime tokie, kokie buvome, 
nes, kai pažinsime Tiesą, Tiesa padarys mus 
laisvus! Jėzus mirusiam savo draugui tarė: 
„Lozoriau, išeik!“, ir numirėlis išėjo (žr. Jn 
11, 43–44). Su ta pačia jėga Viešpats ateina 
pas kiekvieną, kuris Jo laukia.

Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, 
bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, 
kad, kai Jis pasirodys, būsime panašūs į Jį, 
nes matysime Jį tokį, koks Jis yra (1 Jn 3, 2). 

Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dva
sia, ten laisvė. Mes visi atidengtu veidu lyg veidro
dyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą 
patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, 
kuris yra Dvasia (2 Kor 3, 17–18).

Aš Esu prisikėlimas ir gyvenimas. 
Aš Esu pasaulio šviesa. 
Aš Esu gyvenimo duona. 
Aš Esu gerasis ganytojas.
 Aš Esu…

Kelias  į  laisvę
Atkelta iš 1 p.

Raseinių evangelinės bažnyčios pastorė 
Jurgita Kučinskienė
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Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius 
Mindaugas Palionis. Pamaldose giedojo 
jungtinė katalikų ir evangelikų šlovinimo 
grupė. Buvo meldžiamasi už krikščionių 
vienybę, už šeimas, už valdininkus, pra-
šoma Dievo pagalbos krikščionims, kurie 
dėl tikėjimo patiria didelius persekiojimus 
įvairiose pasaulio vietose.

  

Sausio 23 d. vakarą Kauno evangelinė 
bažnyčia surengė ekumenines pamaldas, 
į kurias pakvietė ir kitų Kaune bei Kauno 
apskrityje įsikūrusių bažnyčių pastorius ir 
tikinčiuosius. Pamaldose dalyvavo Kauno 
evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius 
Lukošius, Kauno krikščionių bažnyčios (sek- 
mininkų) pastorius Rytis Berūkštis, Kauno 
evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios 
vyresnysis Gediminas Neimantas, Prienų 
rajone, Ašmintos kaime, įsikūrusios krikš-
čionių bendruomenės pastorius Radiantas 
Didla, kilęs iš Indijos, ir Tarptautinės Dievo 
atpirktųjų krikščionių bažnyčios pastorius 
Favour Ojiemudia. Šį vakarą Viešpatį šlovi-
no ir skirtingų bažnyčių šlovintojai. 

Išklausę pastorių pasisakymus, susi-
rinkusieji meldėsi ir dėkojo Dievui už Jo 
kuriamą įvairovę, už kiekvieną bažnyčią 
Kaune ir kiekvieną Jo vaiką, taip pat už 
vienybę visoje šalyje, visame Kristaus Kūne. 
Po susirinkimo tikintieji drauge gėrė ar-
batą, vaišinosi ir draugiškai bendravo. O 
ketvirtadienio, sausio 24 d., vakarą pasto-
rius Gabrielius Lukošius dalyvavo ir Kauno 
evangelikų liuteronų bažnyčioje rengiamose 
ekumeninėse pamaldose.
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Sausio 19 d. tradicinės Maldų savaitės už 
krikščionių vienybę proga Anykščių Šv. Mato 
bažnyčios parapijos salėje vyko ekumeninis 
skirtingų denominacijų krikščionių susiti-
kimas, kuriame dalyvavo Romos katalikai iš 
Anykščių ir Panevėžio, Panevėžio jungtinės 
metodistų bažnyčios pirmininkė Regina 
Juškienė, Anykščių krikščionių evangeli-
kų bažnyčios vadovė Birutė Venteraitienė, 
tikintieji, prijaučiantys Septintosios die-
nos adventistų bažnyčios mokymui. Toks 
renginys Anykščiuose vyko pirmą kartą. 
Ekumeninį susitikimą organizavo anykš-
tėnas Romualdas Repšys ir panevėžietis 
Gintaras Jankauskas. Renginyje dalyvavę 
krikščionys atvirai bendravo, liudijo, kaip 
Jėzus Kristus pakeitė jų gyvenimą, giedojo 

Krikščionių  vienybės  
atspindžiai  Anykščiuose,  
Naujojoje  Akmenėje  ir  Kaune

giesmes, diskutavo apie krikščionių vienybę 
ir meldėsi vieni už kitus. 

  

Sausio 20 d. Naujosios Akmenės evan-
gelikų bažnyčioje vyko ekumeninės pamal-
dos. Dalyvavo Akmenės Šv. Onos parapijos 
klebonas Algis Genutis, Alkiškių evangelikų 
liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis, 
iš Klaipėdos atvykęs pranciškonų vienuolis 
kunigas, brolis Paulius Vaineikis ir Naujosios 

Balandžio 5 d. 18.30 val.

Balandžio 6 d.  11 val. 

13.30 val.– bendri suneštiniai 
pietūs

16 val. – susirinkimas vyrams ir                               
moterims atskirai

Balandžio 7 d. 11 val.  

Ekumeninės pamaldos Naujosios 
Akmenės evangelikų bažnyčioje

K a u n o  k r a š t o  k o n f e r e n c i j a 

Ba
la

nd
ži

o 
5–

7 
d.

Š e i m a  E v a n g e l i j o s  š v i e s o j e

Konferencija vyks Kauno evangelinėje bažnyčioje,  
M. K. Čiurlionio g. 5 (įėjimas kieme)

Tarnaus John ir Joan Kirkpatrick (Airija)

„Biblijos 
pasakojimai  
apie Jėzų“   
Parašė Sally Lloyd-
Jones, iliustravo Jago.
Išleido leidykla 
„Ganytojas“, 2019 m.

Knygą galite įsigyti:

www.elknygynas.lt,  www.reformatuknygos.lt

Vilniaus evangelinėje bažnyčioje (Bitėnų g. 2C)  
sekmadieniais prieš ir po pamaldų arba rašykite:  
leidykla@ganytojas.lt
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Šių metų ekumeninė Maldų už krikš-
čionių vienybę savaitė Lietuvos evangelinių 
bažnyčių bendrijoje baigėsi ekumeninėmis 
pamaldomis Vilniaus evangelinėje bažny-
čioje. Į pamaldas, kurios šioje bažnyčioje 
rengiamos jau antrą dešimtmetį, renginio 
šeimininkai pakvietė įvairių Vilniuje vei-
kiančių evangelinių bažnyčių ganytojus ir 
vyresniuosius. Žvelgiant į pamaldų dalyvių 
sąrašą atrodė, kad jis šiek tiek atspindi ir pa-
čią Lietuvos evangelikų įvairovę: nuo beveik 
penkis šimtus metų mūsų šalyje gyvuojančių 
evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų 
bažnyčių iki jauniausių svečių – bažnyčios 
„Kristaus paliepimas“, neseniai paminėjusios 
dešimties metų sukaktį, ir Vilniaus miesto 
bažnyčios. Pamaldų metu skambėjo Vilniaus 
evangelinės bažnyčios šlovintojų, Laisvųjų 
krikščionių bažnyčios šlovintojų ir pastorės 
Olgos Vyšniauskienės atliekamos giesmės.

Pradėdamas pamaldas Vilniaus evange-
linės bažnyčios pastorius Darius Širvys pri-

DALIA JANUŠAITIENĖ

„Sek  tuo,  kas  tikrai  teisinga“   
(Įst  16,  20)  –  ekumeninės  
pamaldos  Vilniaus  evangelinėje  
bažnyčioje

minė šių metų Maldų savaitės temą, kurią 
parinko Indonezijos krikščionys ir patvirtino 
tarptautinis ekumeninis komitetas: Sek tuo, 
kas tikrai teisinga (Įst 16, 20).

Pirmasis į susirinkusiuosius kreipė-
si Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos 
kunigas Ričardas Dokšas, kuris pasidžiaugė, 
kad speiguotais žiemos vakarais jau dvylika 
kartų vyko į Vilniaus evangelinę bažnyčią 
dalyvauti ekumeniniuose renginiuose. Rem-
damasis Evangelijos pagal Joną 19 skyriaus 
25–26 eilutėmis, kunigas kalbėjo apie tai, kur 
buvo susibūrusios mylinčios Jėzų moterys, 
mylimas mokinys – prie kryžiaus. Būtent 
Kristaus kryžius suburia visus, pakrikštytus 
Šventojoje Trejybėje, ir nuo kryžiaus mus 
lydi mylinčio Dievo žvilgsnis, kuris net sun-
kiausią valandą nuramina ir rūpinasi mūsų 
vienybe. Taigi krikščionių vienybė reiškia ne 
fizinį ar institucinį buvimą kartu, bet gebėji-
mą susirinkti prie kryžiaus ir priimti Dievo 
malonę. Kunigas taip pat perdavė Lietuvos 

evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo 
Mindaugo Sabučio sveikinimus ir paragino 
susirinkusiuosius perskaityti praėjusių metų 
vasarą išleistą knygą „Liuteronybė, kas tai“. 
Baigdamas R. Dokšas pakvietė pasimelsti už 
visas bažnyčias, kurios skelbia Evangeliją.

Vilniaus krikščionių bendruomenės 
„Biblijos kelias“ vyr. pastorius Anatolijus 
Dmitrukas šių pamaldų temos eilutę per-

skaitė iš Sinodinio Biblijos vertimo į rusų 
kalbą – šiame vertimo variante ypač aiškiai 
skamba primygtinis raginimas ieškoti tiesos. 
Taigi pastorius ragino melstis už du dalykus: 
vienybę ir tai, kad vienybės pagrindas būtų 
tiesa. Evangelijoje pagal Matą (26 skyriuje) 
skaitome, kad žydų vyriausiasis kunigas, 
vyresnieji ir kiti gerbiami žmonės vieningai 
reikalavo Jėzaus mirties – tai akivaizdžiai 
parodo, jog įmanoma vienybė, kai visi sutar-
tinai klysta, bet, mes, krikščionys, ne tokios 
vienybės meldžiame ir siekiame.

Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas 
Artūras Rulinskas ragino nesiekti beverčių 
daiktų, kurie atitraukia nuo tiesos, bet nega-
li išgelbėti. Šiandien tokios pagundos kyla 
nuolat, jų daugybė visuomenėje ir ypač jos 
atakuoja jaunimą. Tad bažnyčia privalo nuolat 
kovoti už savo vaikus, už jaunąją kartą – kad 
jie nepasirinktų sekti tuo, kas neteisinga. Baig-

Lietuvos evangelikų reformatų genera
linis superintendentas kunigas Tomas 
Šer nas
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Lietuvos evangelinių bažnyčių nebėra var-
žymosi, konkurencijos, pavydo. Rodos, net 
pavadinimai ima labiau mus jungti – kalbėjo 
vyskupas, turėdamas omenyje neseniai nauju 
vardu pasivadinusią Vilniaus evangelinę baž-
nyčią. Po truputį atrandame vieni kitus. Tik 
svarbu atrasti aukso vidurį – kokiu mastu, 
kokiose srityse jungtis. Svarbu ne tik siekti 
tiesos, bet tai daryti teisingais būdais, nepa-
liaujant ieškoti Dievo valios. Istorijoje buvo 
žmonių, kurie manė, kad kovoja už tiesą, 
bet iš tiesų buvo visai priešingai. Gyvenant 
su Kristumi, tikslas nepateisina priemonių, 
tad tebūna palaiminti tyraširdžiai.

Jaunas brolis iš jaunos Vilniaus miesto 
bažnyčios Bogdanas Javgureanas pamaldų 
dalyvius ragino melstis už jaunimą. Jaunuo-
liai dažnai būna vieningi – jungiasi į grupes, 
turi bendrų interesų, bet neretai jų vienybės 
pagrindas neturi nieko bendro su krikščio-
nybe. Brolis pasidžiaugė Vilniuje gimstančia 
iniciatyva „Šeštadienio kavinė“, prie kurios 
prisijungė kelių bažnyčių jaunimo tarnauto-
jai – sudaryti galimybę jaunuoliams kviesti 
draugus prie kavos puodelio pasikalbėti apie 
tikėjimą ir tiesiog pašlovinti Jėzų, neakcentuo-
jant, kokią bažnyčią jie galbūt galėtų lankyti.

Pamaldoms baigiantis ant scenos vėl pa-
kilo Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius 
Darius Širvys, kuris ragino gilintis į Šventąjį 
Raštą – ne apsiriboti tik cituota eilute Sek tuo, 
kas tikrai teisinga (Įst 16, 20), bet skaityti ir 
toliau, kur kalbama, kad izraelitai vengtų stabų 
ir netikrų dievų, nes tai yra pasibjaurėjimas 
Viešpačiui. Kai galvojame, ką sekti ir ko siekti, 
kas yra teisinga, atminkime, kad teisinga sekti 

Tą, kuris mirė už mus. Pamaldų pabaigoje su-
sirinkusieji garsiai ištarė Apaštališkojo tikėjimo 
išpažinimo – kuriuo tiki ir pripažįsta visos 
evangeliškos bažnyčios – žodžius.

Po pamaldų broliai ir seserys neskubėjo 
skirstytis – bažnyčios fojė vaišinosi kava, 
arbata, bendravo, džiaugėsi galimybe vėl 
susitikti. Ir kaip gera buvo širdyje išsinešti 
džiaugsmą, kad broliai ir seserys Kristuje 
buriasi siekdami aiškaus ir tyro motyvo – 
drauge stovėti ant to paties Tiesos pamato, 
tyra širdimi ieškant to, kas tikrai teisinga.

Nuotr. autorė Geda Živatkauskaitė
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damas vyskupas ragino kiekvieną rūpintis, 
kad tiesos žodis išliktų mumyse.

Lietuvos evangelikų reformatų genera-
linis superintendentas kunigas Tomas Šer-
nas perskaitė Antrojo laiško korintiečiams 
1 skyriaus 3–5 eilutes: Tebūna palaimintas 
Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tė
vas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos 
Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų 
sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio 
sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria pa
tys Dievo guodžiami. Kaip gausėja mumyse 
Kristaus kentėjimai, taip gausėja per Kristų ir 
mūsų paguoda. Kunigas kalbėjo apie tai, kad 
lengva matyti išorinius, teologinius, apeigų 
skirtumus, bet tik dalydamiesi kentėjimais, 
dalysimės ir paguoda. Ekumenijos ateitis –  
atpažinti tuos, kuriems reikia paguodos, ir 
ją teikti. Tokia nuostata ir gebėjimai atei-
na iš Kristaus, o ne iš žmogiškos valdžios. 
Baigdamas kunigas prisiminė vieno pirmųjų 
Lietuvos muitinės vadovų žodžius, kurie 
puikiai tinka visoms gyvoms krikščionių 
bažnyčioms: „Kolegos, mylėkite vieni kitus, 
nes pasaulis mūsų nemyli!“

Dar vienas evangelikas reformatas, misio- 
nierius, lektorius Holgeris Lahayne pabrėžė, 
kad prieš pradedant kalbėtis svarbu aiškiai 
apsibrėžti sąvokas. „Ekumenizmas“ turi ne 
vieną reikšmę, kurios iš esmės skiriasi ir kai 
kurios šios sąvokos interpretacijos evangeli-
kams visiškai nepriimtinos. Kalbėtojas ragino 
susirinkusiuosius nesileisti užliūliuojamiems 
gražių kalbų ir mąstant apie vienybę nepra-
rasti blaivumo, kad galiausiai neprarastume 
ir tapatybės. Tam H. Lahayne ragina skaityti 
katalikų Kanonų teisės kodeksą, kuriame 
išdėstytas šios konfesijos požiūris, taip pat 
labiau domėtis Lietuvos evangelikų bažny-
čiomis, apsilankyti vieniems kitų pamaldose, 
skaityti kitų evangeliškų bendruomenių isto-
rinius dokumentus (pavyzdžiui, A. Latužio 
parengtą baptistų istoriją „Po Jo sparnais“), 
remti vieniems kitų darbus, leidinius ir pan.

Bažnyčios „Kristaus paliepimas“ pastorė 
Olga Vyšniauskienė, remdamasi Laiško ro-
miečiams 14 skyriumi, kvietė siekti to, kas 
atneša ramybę ir pasitarnauja ugdymui. Visi 
maldoje kreipiamės į Dievą „Tėve mūsų“, nes 
visi esame gimę iš to paties Dievo, taigi esa-
me viena šeima. Visi stovime Jo akivaizdoje, 
tad jeigu ką skirtingai suprantame, nereiškia, 
kad turime vieni kitus teisti. Džiaukimės, 
kad garbiname vieną Dievą, ir ieškokime, 
kas mus jungia ir ugdo.

Lietuvos evangelinio tikėjimo krikš-
čionių sąjungos (sekmininkų) vyskupas 
Rimantas Kupstys pasidžiaugė, kad tarp 

 Gieda Laisvųjų krikščionių bažnyčios šlovintojai

Misionierius, lektorius Holgeris Lahayne
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Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos radijo stotis XFM šven-
čia jau 5-ąjį gimtadienį! Projektas, prasidėjęs nuo kelių žmonių 
širdyse užsidegusios kibirkštėlės muzikai, kuri neštų Gerąją Žinią, 
kalbėtų apie tikrąsias vertybes, padėtų atsistoti suklupus gyvenimo 
sunkumuose, tapo realybe ir Lietuvoje.

Transworld radio (TWR) organizacijos įkvėptas ir nuolatinių 
ištikimų rėmėjų palaikomas Radijas gyvenimui šiandien girdimas 
net septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kėdainiuose, Biržuose. 

Eterio programos direktorė Ignė Lembutytė papasakojo, kad 
su radijo komanda nutarė kiek kitaip paminėti dar gana kuklų 
XFM jubiliejų: „XFM eteryje raginame žmones atverti savo širdis 
ir pastebėti aplink esančius, parodyti meilę, ištiesti pagalbos ranką, 
tad gimtadienio proga nusprendėme, kad patys ne tik kalbėsime ir 
raginsime, bet ir atliksime penkias gražias iniciatyvas kaip radijo 
komanda. Penkeri metai – penki gražūs darbai. Atlikti tai, kas 
didinga, kartais užtenka tik didelio noro, ryžto išlįsti iš komforto 
zonos. Viliamės, kad gal ir kiti užsidegs mūsų pavyzdžiu, ir tai 
nuvilnys kaip graži socialinė banga.“

Radijo komanda kvietė visus ne tik švęsti gimtadienį kartu, bet 
ir  XFM radijo stoties Facebook paskyroje siūlyti, kokius gražius 
darbus jie galėtų padaryti kitai, jūsų mėgstamai, gėrį kuriančiai 
organizacijai, kilniam projektui, ar tiesiog žmonėms, kuriems 
reikalingas dėmesys ir pagalba. 

Penkeri  metai  –  
penki  geri  darbai

Radijo stoties generalinis direktorius Remigijus Jucevičius 
džiaugiasi, kad geriausias gimtadienio sveikinimas yra atviros 
žmonių širdys: „Norisi dėkoti daugybei žmonių už jų atviras 
širdis, maldas, savanorystę. Tai yra geriausia gimtadienio dovana 
mūsų komandai. Radijas remiamas tik klausytojų, tad kiekviena 
auka, kiekvienas palaiminimas mums be galo svarbus. Viliuosi, 
kad mes, kaip tauta, pastebėsime tikrai vertus dėmesio projektus 
ir prie jų prisidėsime. Mokykimės būti dosnūs, nes kol kas lietu-
viams to stinga.“

Radijo programoje galite girdėti ne tik šiuolaikinę krikščio-
nišką muziką, bet ir per 20 įvairaus pobūdžio laidų: apie sveikatą, 
kultūrą, kiną, knygas, sutuoktinių santykius, lyderystę. Taip pat 
transliuojami projektai, skirti pozityvioms istorijoms pastebėti, 
tikėjimui gilinti, pilietiškumui ir patriotiškumui ugdyti. 

XFM galite klausytis Vilniuje – 104.7, Kaune – 88.1, Klaipėdoje –  
91.4, Šiauliuose – 102.5, Panevėžyje – 106.9, Kėdainiuose – 106.1, 
Biržuose – 88.5 megahercų dažniais ir internetu www.xfm.lt.

Š. m. kovo 3 d. Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčios pastorius ir LR kariuo-
menės evangelikų karo kapelionas Giedrius 
Ažukas ir evangelikų vyr. karo kapelionas 
bei Biržų evangelikų reformatų bažnyčios 
kunigas Rimas Mikalauskas dalyvavo Kauno 
evangelikų reformatų bažnyčioje vykusiose 
jungtinėse pamaldose.

Šiose pamaldose dalyvavo Rukloje dis-
lokuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono 
vokiečių karo kapelionas, karininkai bei 
kariai evangelikai iš Vokietijos ir Olandijos. 

Kariuomenės  evangelikų  
kapelionų  susitikimas  su  NATO  
kariais  ir  viešnagė  Jonavoje

Vokiečių karo kapelionas tarė sveikinimo 
žodį bei kartu su kariais sugiedojo giesmę 
vokiškai. Misionierius iš JAV Frankas van 
Dalenas, šiuo metu tarnaujantis evangelikų 
reformatų bažnyčioje Kaune, remdamasis 
Išėjimo knygos 12 skyriumi, kalbėjo apie 
laisvę bei išėjimą iš vergystės.

Po pamaldų vyko agapė, po kurios 
NATO kariai drauge su LR kariuomenės 
evangelikų kapelionais lankėsi Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje, kur susipaži-
no su Lietuvos karo istorija bei sužinojo 

apie Lietuvai nusipelniusius evangelikus: 
pirmąjį Lietuvos kariuomenės vadą gene-
rolą Silvestrą Žukauską, didįjį LDK karo 
etmoną kunigaikštį Jonušą Radvilą ir kt. 
Pastorius Giedrius Ažukas pakvietė svečius 
apsilankyti Jonavos krikščionių evangelikų 
pamaldose. 

Tad kovo 11 d. Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčioje lankėsi Rukloje dislo-
kuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono, 
Vokietijos kariuomenės karo kapelionas 
Johannesas Mulleris ir jo asistentas Paulis 
Friesenas. Svečiai susipažino su bažnyčios 
dvasine, gailestingumo bei evangelizaci-
ne veikla. Kapelionui labai patiko jaukiai 
įrengta bažnyčios pamaldų salė bei pirmojo 
Lietuvos evangeliko ir mūsų krašto šviesuo-
lio Abraomo Kulviečio paminklas. Svečiai 
aplankė Jonavos kultūros centrą bei išlikusį 
Jonavos senamiestį, susipažino su Jonavos 
istorija bei dalyvavo koncerte „Nukalsiu 
saulę Lietuvai“, skirtą Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo dienai paminėti.

XFM radijo stoties komanda švenčia 5ąjį gimtadienį
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Š. m. gegužės mėnesį numatoma me-
ninio filmo apie krikščionį rašytoją Dž. R. 
R. Tolkiną premjera. Šis filmas turėtų tapti 
pirmu ilgametražiu filmu apie rašytojo gy-
venimą, meilę ir draugystę. Biografinį filmą 
kūrė „Fox Searchlight Pictures“ ir „Chernin 
Entertainment“.

Žiūrovai galės stebėti garsiojo rašytojo, 
kuris anksti tapo našlaičiu, brendimą, tai, 

Netrukus  pasirodys  ilgametražis   
filmas  apie  rašytoją  Dž. R. R. Tolkiną

kaip jis atranda meilę, draugystę ir kartu su 
grupe atstumtųjų draugų semiasi kūrybinio 
įkvėpimo. Daugelio jų gyvybes pasiglemžė 
Pirmasis pasaulinis karas, ir tai taip pat turėjo 
įtakos rašytojo gyvenimui ir kūrybai. Pripa-
žįstama, kad visi šie išgyvenimai turėjo įtakos 
ir kuriant žymiąsias istorijas apie Viduržemį.

Pagrindinį vaidmenį filme atlieka ak-
torius Nicholas Houltas, o rašytojo žmoną 

ir mūzą Editą Bratt, kuri tapo elfų princesių 
provaizdžiu, suvaidino Lily Collins. Filmo 
režisierius – suomių režisierius ir aktorius 
Dome Karukoski, scenarijaus autoriai – 
Davidas Glissonas ir Stevenas Beresfordas.

1973 m. miręs Tolkinas iki šiol yra vie-
nas mėgstamiausių ir įtakingiausių rašytojų, 
be to, jis laikomas šiuolaikinio maginės 
fantastikos žanro tėvu. 

Tolkinas artimai draugavo su Narnijos 
kronikų autoriumi ir apologetu K. S. Lui-
su, kuriam padėjo atsigręžti į tikėjimą, o 
Luisas, savo ruožtu, skatino Tolkiną rašyti 
ir skelbti savo kūrinius. Apie draugystę su 
„Žiedų valdovo“ autoriumi savo knygo-
je „Apstulbintas džiaugsmo“ Luisas rašė: 
„Kai pradėjau dėstyti anglų kalbos kated- 
roje, įsigijau dar du draugus. Jie abu buvo 
krikščionys (panašu, kad šie keisti žmonės 
supo mane iš visų pusių) ir labai padėjo 
man įveikti paskutinę kliūtį. Tai buvo H. V. 
Dysonas ir Dž. R. R. Tolkinas. Draugystė su 
Tolkinu privertė mane atsisakyti dar dviejų 
senų prietarų: nuo pat gimimo visi man 
primindavo (ne tiesiogiai, bet kaip savaime 
suprantamą dalyką), kad negalima pasitikėti 
popiežininkais, o kai įstojau į anglų kalbos 
katedrą – kad negalima pasitikėti filologais. 
Tolkinas turėjo abi šias savybes.“

Parengta pagal žinutę tinklapyje  
www.invictory.org 

Š. m. sausio 15 d. evangelikų vyr. kapelionas kun. Rimas Mi-
kalauskas, kartu su evangelikų kapelionu pastoriumi Mindaugu 
Palioniu Klaipėdoje susitiko su Karinių jūrų pajėgų vadu flotilės 
admirolu Arūnu Mockumi bei Motorizuotos pėstininkų briga-
dos „Žemaitija“ vadu plk. Artūru Radvilu. Pas KPJ vadą į susitikimą 
atvyko Klaipėdos įgulos katalikų vyr. kapelionas kmdr. ltn. Remi-
gijus Monstvilas, kuris evangelikų kapelionus – kun. R. Mikalauską 
ir past. M. Palionį – palydėjo į Sausio 15-osios minėjimą, skirtą 
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 96-osioms metinėms.

1923 m. sausio 9–15 dienomis Klaipėdos krašte įvyko sukilimas 
prieš Klaipėdos kraštą valdžiusią Antantės šalių administraciją bei 

Evangelikai  kapelionai  
Klaipėdos  prijungimo  
prie  Lietuvos  minėjime

prancūzų karinę įgulą. Pagrindinis mūšis tarp lietuvių sukilėlių 
ir prancūzų karių įvyko sausio 15 d. prie Klaipėdos prefektūros. 
Vykusio sukilimo metu žuvo dvylika lietuvių sukilėlių, du prancūzų 
kariai bei vienas vokiečių policininkas. Sukilimas buvo laimėtas ir 
Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos Respublikos. 

Po minėjimo evangelikų kapelionai buvo pakviesti pietų, ku-
riuose, be minėtų kapelionų, dalyvavo brigados „Žemaitija“ vadas 
plk. Artūras Radvilas ir katalikų vicekapelionas diak. Nerijus Čapas.
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Noriu užduoti tau paprastą klausimą: 
Ar tikrai tavo problema yra pornografija?

Šis klausimas gali nuskambėti keistai. 
Argi ši slapta tavo gėda, šis įprotis, dėl kurio tu 
nekenti savęs, šis nusižengimas, vagiantis tavo 
džiaugsmą Viešpatyje ir liūdinantis Šventąją 
Dvasią, – argi tai, ko tu taip nesėkmingai 
stengiesi atsikratyti, nėra tavo problema?

Vienas mano draugas aptiko lemiamą 
skirtumą. „Galbūt tai skamba keistai, tačiau 
aš manau, jog ne pornografija yra tikroji 
mano problema“, – pasakė jis. 

Kaip galima, tiek metų kovojus ir vis 
bandant nusimesti tą pikantišką pasaitėlį, 
sakyti, jog tai nėra giliausia tavo problema?

netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų 
įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka 
skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. 
Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas 
kūnas būtų įmestas į pragarą (Mt 5, 28–30).

Kova su geiduliais kainuoja ir rankas, 
ir akis. Sumišimas vyrų grupelės susitikime 
nekelia didelio pavojaus. Pavojų kelia pra-
garas. „Lupti akis ir kirsti rankas“ turėtume, 
kad nepatektume pragaran. Pornografija, 
kuri yra tarsi XXI amžiaus geidulių karūnos 
brangakmenis, visada yra problema.

Tačiau, nors pornografija visados yra 
problema, problema ne visada yra porno-
grafijoje.

Daugeliui pornografija yra tarsi... pa-
guodos terapija. Buvo sunki diena? Pri-

Sakai, kad išbandei viską... Atidavei savo kompiuterį, išjungei televi-
zorių, paprašei nepažįstamo žmogaus užrakinti tavo telefoną. Galbūt 
kurį laiką tau sekėsi visai neblogai. Nuolat kalbiesi ir atsiskaitai ketu-
riems partneriams, uždėjai daugybę filtrų interneto paieškos sistemo-
se ir vis dėlto... beprotybės akimirkomis atrandi, kaip apeiti visus apri-
bojimus, ir... neri į nuodėmę. Tu nežinai, kodėl tai darai, tad galiausiai 
drauge su Pauliumi raudi: „Aš nesuprantu savo paties veiksmų – darau 
ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu“ (Rom 7, 15).

Pernelyg dažnai mes krentame 
ne dėl geidulio, puolančio 
iš priekio, bet dėl „padorių“ 
nuodėmių, besislepiančių 
užnugaryje. 

„

“

Senoji terapija 
Kai mano draugas tai pasakė, iš kar-

to supratau, ką jis turėjo omeny. Taip, ne 
pornografija buvo jo problema. Tada kas? 
Daugybė neįvardintų nuodėmių, maitinan-
čių jo netyrumą.

Noriu šiek tiek paaiškinti: pornografija 
yra didelė problema, tai – tragedija. Ar vi-
suomenėje, kurioje nebuvo interneto, Jėzus 
galėjo dar aiškiau įvardinti pornografijos 
industrijos šerdį? Evangelijoje pagal Matą 
skaitome: O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris 
geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo 
širdyje. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave 
nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau 

GREG MORSE

tavo  terapija?
Pornografija  –  
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sėsk, atsipalaiduok. Susipykai su žmona 
ar nerimauji dėl artėjančio testo? Atnešk 
savo rūpesčius prie kompiuterio ekrano. 
Esi vienišas? Liūdnas? Apimtas kartėlio, 
nuobodžiauji, o gal esi pernelyg užsiėmęs? 
Durys visada atviros. Mes atnešame savo 
problemas pornografijai – pigiai, klaidinan-
čiai terapeutei, pasiruošusiai palengvinti 
ilgos dienos vargus.

Kai mano draugas pasakė, jog jis dve-
joja, ar tikroji jo problema yra seksualinė 
nuodėmė, galvoje jis turėjo būtent tai. Pa-
niręs į pornografiją jis siekė išgydyti kartėlį, 
kad kiti blogai su juo elgėsi, pavydą gražesnę 
vaikystę turėjusiems žmonėms, vienatvę, 
kurią jis jautė net būdamas bažnyčioje... 
Pornografija jam buvo tarsi antidepresan-
tai, vaistai, patarėjas. Tačiau daug gilesnė 
jo problema buvo daugybė nuodėmių, su 
kuriomis jis beveik nekovojo, „padorios“ 
nuodėmės, dėl kurių pernelyg nesirūpino, 
ir grupė, kuriai jis atsiskaitydavo.   

Priešo klasta
Mūsų priešas tai žino. Viliodamas por-

nografija jis siekia nukreipti mūsų dėmesį 
nuo „ožkų tako“.

Ar įmanoma pamiršti paskutinę 300 
spartiečių kovą Termopilų perėjoje? Tokia 
nedidelė grupelė tris dienas atsilaikė prieš 
karalių Kserksą ir 150 000 karių armiją. Jie 
kovojo, kaip kovotų medžiotojų į kampą 
įvarytas liūtas. Jų kova virto legenda.

Tačiau šie galingi kariai buvo nugalėti, nes 
vietinis graikas Efialtas parodė jų priešams 
vos pastebimą ožkų taką, kuriuo jie dalį karių 
perkėlė į graikų užnugarį. Tad apsuptiems 
spartiečiams laimėti kovą vilčių nebeliko.

Šėtonas dažnai pasinaudoja tokiu „ož-
kų taku“ kovojančiųjų su seksualiniu nety-
rumu žmonių gyvenime. Pernelyg dažnai 
mes krentame ne dėl geidulio, puolančio 
iš priekio, bet dėl „padorių“ nuodėmių, 
besislepiančių užnugaryje. Mes stengiamės 
nukirsti galvą seksualinei nuodėmei, tačiau 

Kai naudojamės 
pornografija kaip terapija, 
mes žiūrime į ją kaip į 
Gelbėtojo pakaitalą. 

„

“

neatsigręžiame ir nekovojame su išdidu-
mu, pavydu, godumu... Mes sutelkiame 
dėmesį į garsią pornografijos nuodėmę, 
bet negirdime iš už nugaros įslenkančios 
tinginystės. 

Ar žinome, kokia nuodėmė gali mus 
nužudyti dar prieš tai, kai mus pribaigs 
geismas? Gali būti, kad ne pornografija yra 
didžiausią grėsmę tau kelianti nuodėmė.

Priešo patarėjai   
Tad ką gi daryti?
Neapleisk pozicijų, kurias jau užėmei: 

kovok su priešais tave esančia pornogra-
fija. Pradėję kovoti su akivaizdžiu netyru 
priešu, pradedame pastebėti ir tai, kas nori 
patyliukais įslinkti iš už nugaros. Ir pasakę 
„ne“ atsipalaidavimui, turime apsisukti ir 
susidoroti su tuo, kas puola iš už krūmų. 

Kai pasakai „ne“ kūniškoms mintims, ar 
neužlieja tavo minčių pikti prisiminimai apie 
tavo seserį? Kai uždarai nešiojamąjį kom-
piuterį, ar nesijauti vėl įveiktas nerimo? Kai 
išeini pasivaikščioti, ar nepaaiškėja, jog iš 
tiesų esi išsekęs, nes nuolat stengiesi visiems 

įtikti? Daugeliui pornografija tėra smarvė, 
pridengianti daugybę kitų nuodėmių.

Kai naudojamės pornografija kaip te-
rapija, mes žiūrime į ją kaip į Gelbėtojo pa-
kaitalą. Tačiau kad ir ką pornografija galėtų 
tau pasiūlyti, Jėzus siūlo dvigubai daugiau.

Ar renkiesi pornografiją, kai esi pavar-
gęs po ilgos darbo dienos? Bet paklausyk –  

Jėzus kviečia: Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu 
(Mt 11, 28).

Esi pažeidžiamas ir pasiduodi netyru-
mui, kai užgriūva rūpesčiai? Sielų Guodėjas 
sako: Aš palieku jums ramybę, duodu jums 
savo ramybę. Ne kaip pasaulis [arba porno
grafija] duoda, Aš jums duodu. Tenebūgš
tauja jūsų širdys ir teneišsigąsta (Jn 14, 27).

Esi nelaimingas? Prislėgtas? Sielvartau-
ji? Jėzus kviečia ateiti ir priimti Jo teikiamą 
džiaugsmą: Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse 
liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugs
mui nieko netrūktų (Jn 15, 11).

Ieškai intymių vaizdų, norėdamas rasti 
gyvenimą ir pasitenkinimą? Jėzus, ir iš-
imtinai tik Jis, teigia: Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas (Jn 14, 6).

Jautiesi nemylimas? Jėzus sako: Kaip 
mane Tėvas pamilo, taip ir Aš jus pamilau. 
Pasilikite mano meilėje! (Jn 15, 9).

Pornografija yra problema kiekvieno jai 
pataikaujančio žmogaus gyvenime. Tačiau 
panirimas į pornografiją gali slėpti tikrąsias 
tavo nuodėmes ir problemas. Atrask draugų, 

kuriais pasitikėtum ir su kuriais galėtum 
kalbėtis apie tave varginančius dalykus, 
susitarkite būti vienas kitam atskaitingi. 
Ištark geismui „ne“, vos jis pabeldžia į duris. 
Ir pasistenk atpažinti, identifikuok, kokios 
nuodėmės tu sieki išvengti, ir kovok su ja.

Iš www.desiringgod.org 
vertė Lina Tamonytė
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Tą patį galima pasakyti ir apie misijas. 
Kuo arčiau namų, tuo mažiau intriguojan-
tis ir patrauklus atrodo tas pasiaukojantis 
darbas, kuriam esi pašauktas. Kažkas yra 
pasakęs: „Visi nori gelbėti pasaulį, bet niekas 
nenori padėti mamai suplauti indų.“ 

Kai visu etatu dirbi mama, bažnyčia 
neprašo mėnesinės tarnavimo ataskaitos. 
Kalbant su kitais tikinčiaisiais, nereikia 
baimintis dėl to, ką aukoji dėl Evangelijos. 
Žmonės nespaudžia tavęs klausinėdami, 
kokių turi poreikių, ar siūlydamiesi už tave 
pasimelsti. Nėra jokios intrigos ar žave-
sio. Tavo darbas normalus, nes jis taip arti 
namų, kad arčiau ir būti negali. Iš tikrųjų 
tu pažengei taip toli, kad pati tapai namais.

Namai – misijų ištakos   
Jeigu esi Viešpatį mylinti krikščionė, 

Evangelija tau yra svarbi. Lengva nusivilti, 
galvojant, kad darbas, kurį darai, nėra labai 
svarbus. Juk jeigu tu iš tikrųjų tarnautum 
Kristui, būtum kaip tik ten, darbuotumeis 
dėl Jo kažkur kitur... Ir net jei su perspek-
tyva žvelgi į savo vaidmenį Karalystėje, 
lengva prarasti tą viziją, kasdien rūšiuojant 
susimaišiusias kojines, ryte jaučiant py-
kinimą ar nuolat matant stirtas neplautų 
indų. Nesunku supainioti intrigą su verte ir 
pradėti žvelgti į save kaip į pačią menkiausią 
Bažnyčios dalį.

Yra daugybė būdų, kaip mamos galėtų 
peržiūrėti savo vaidmenį ir pradėti žvelgti į 
savo tarnystę ne kaip į nuobodų ir nenuo-
seklų triūsą, bet žvelgti į namus, kuriuose 
ji darbuojasi, kaip į misijų ištakas.

Pačioje Evangelijos šerdyje yra auka, ir 
turbūt nėra jokio kito darbo, kuris reika-
lautų tiek pasiaukojimo, kaip motinystė. 
Motinystė – tai nuostabi galimybė gyventi 
Evangelija. Džimas Eliotas yra pasakęs: 
„Tas, kuris atsisako to, ko negali išlaikyti, 
kad pasiektų tai, ko negali prarasti, nėra 
kvailys.“ Motinystė suteikia galimybę at-
sisakyti dalykų, kurių negali išlaikyti, dėl 
žmonių, kurių negali prarasti. Vaikai – yra 
amžinos sielos, jie yra tavo misijų laukas. 

RACHEL JANKOVIC

Motinystė  
kaip  misija   

atsisakyti, ko negali išlaikyti, nereiškia, kad 
turi palikti namus ar darbą, kad galėtum 
vykti tarnauti kažkur kitur. Tai – kvietimas 
atiduoti save. Atiduok save, paaukok save čia 
ir dabar. Su gera nuotaika penkiasdešimtą 
kartą šiandien nušluostyk nosytę. Dar kartą 
paruošk vakarienę žmonėms, kurie nemėgs-
ta žaliųjų pupelių. Nusijuok, kai tavo planai 
sugriūva, nes staiga sunegaluoja ir pradeda 
vemti vaikas. Atiduok save žmonėms, kurie 
yra šalia tavęs, kurie tave erzina, kurie stoja 
tau skersai kelio ir pareikalauja tiek daug 
laiko, kad nebegali net ramiai arbatos išgerti 
ar paskaityti. Džiaukis jais. Pasiaukok dėl 
jų. Pasiek tai, ko juose negalėtum prarasti.

Lengva galvoti, kad turi užjaučiančią 
širdį, nes gaili našlaičių kitame pasaulio 
krašte. Tačiau jeigu prižiūrėdama savo vai-
kus namuose nuolat piktiniesi, kad vaikai tau 
yra didžiausia kliūtis, tu neturi užjaučiančios 
širdies. Neįmanoma mylėti Evangeliją, bet 
tuo pačiu būti nepatenkintam savo gyveni-
mu. Jeigu nesurasi ramybės savo namuose, 
niekada nepakeisi situacijos ir kitur. Negali 
svajoti apie misijas, jei nekenti šalia tavęs 
esančių, tave supančių žmonių. Tikroji 
meilė ir Evangelija pripildo ir persmelkia 
visa, kiekvieną gyvenimo sferą. Ir ši meilė 
persmelks viską, ką darytum, kad ir kaip 
nuobodu ar paprasta tai būtų, kad ir kaip 
dažnai tie veiksmai kartotųsi.

Dievui patinka mažos aukos. Duodamas 
su tikėjimu sumuštinis su žemės riešutų 
sviestu gali pamaitinti penkis tūkstančius. 
Duodamos su tikėjimu dovanos Kalėdų rytą 
pradžiugins daugiau vaikų nei įmanoma 
suskaičiuoti. Su dėkingumu padarytas tavo 
darbas namuose – tai tik pradžia. Skalbiniai, 
kuriuos kasdien krūvomis skalbi su meile, 
bus Dievo rankų paliesti ir sušildys daugelį. 
Negalvok, kad tavo darbas yra nesvarbus. 
Dievo rankose jis bus sulaužomas, laužo-
mas ir dar kartą laužomas, kol visi alkani 
bus sotūs ir patenkinti. Ir liks net likučių... 

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurgita Tirūnienė

Ir mažą auką tikėjimas  
padaro didele
Jeigu esi panaši į mane, galbūt mąstai: 

„Ko aš dėl jų atsisakiau? Sėdimo darbo? 
Laiko sporto salėje? Savo dvidešimtmetės 
figūros? Miego? Išleidau daugiau pinigų?..“ 
Neatrodo daug, palyginus su kai kurių mi-
sionierių, žmonių, kurie dėl Evangelijos 
atidavė savo gyvenimą, auka.

Pagalvok apie penkių tūkstančių 
žmonių minią, kurią reikėjo pamaitinti. 
Jėzaus mokiniai ėjo ir rinko maistą – kas 
kiek turėjo... Maisto buvo nedaug – vos 
keli kepaliukai duonos ir kelios žuvelės. 
Tik įsivaizduok moterį, kuri atplėšia gabalą 
žuvies ir atiduoda vienam iš apaštalų. Tai 
atrodo kaip maža, labai maža auka. Tačiau 
svarbu buvo ne tai, kokio dydžio tos žuvys 
ir kepaliukai buvo pateikiami, bet į kie-
no rankas jie buvo paduodami. Viešpaties 
rankose tos surinktos aukos pakako. Buvo 
net daugiau nei pakankamai, nes dar ir 
liko likučių. Netgi maža auka, duodama 
su tikėjimu, tampa didžiule.

Pažvelk su tikėjimu į savo vaikus ir 
pamąstyk, kokiai daugybei žmonių tu pa-
tarnausi tarnaudama jiems. Kiek žmonių 
tavo vaikai pažins savo gyvenime? Kiek 
anūkų atstovauja veidai, kuriuos šiandien 
matai prie savo stalo?

Pasiek tai, ko negali  
juose prarasti    
Bet jeigu mamos yra taip strategiškai 

įsikūrusios ir gali daryti tokią didelę įtaką 
misijoms, kodėl mes matome tokius pras-
tus rezultatus? Manau, kad atsakymas yra 
paprastas – nuodėmė. Nepasitenkinimas, 
smulkmeniškumas, savanaudiškumas, atme-
timas. Dažnai krikščionys galvoja esą teisūs, 
gėdindamiesi to, ką turi. Išgirdę Džimo 
Elioto citatą, galvojame, kad turime parduoti 
savo namus ir kraustytis į tokią vietą, kur 
žmonėms reikia Evangelijos.

Tačiau aš norėčiau mesti iššūkį – pažvel-
kime į motinystę iš kitos pusės. Raginimas 

Yra geras senas posakis, kurį vis kartodavo mano 
senelė: „Atstumas suteikia intrigos.“ Tai iš tikrųjų yra 
tiesa. Tiesiog prisimink bet ką, kas atrodė nepasie-
kiama, o dabar yra labai arti. Galbūt tai vairuotojo 
teisės? O gal santuoka ar vaikai? Tu žavėjaisi tuo ir 
laukei, bet kai tai priartėjo, tas žavesys išblėsta, mis-
tika išgaruoja...
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Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, 
bet kas jį myli, laiku jį baudžia (Pat 13, 24)... 
Pala, pala, kaip gi čia dabar?.. Suabejojote, ar 
teisingai perskaitėte?.. Įkvėpkite, iškvėpkite 
ir neskubėkite piktintis – nesiūlysiu laužyti 
Lietuvos įstatymų ar imtis smurto. Tiesiog 
kviečiu dar kartą pamąstyti „karšta“ šių 
dienų tema, tik gal kiek siauresniu jos as-
pektu – apie krikščionišką vaikų ugdymą.

Kaip galėtume apibūdinti krikščionišką 
auklėjimą? Koks vaizdas mintyse iškyla 
pirmiausia, pradėjus mąstyti apie šią frazę? 
Galbūt nejučia pagalvojame apie vaikui 
diegiamus moralės principus: būk geras, 
pagarbus, draugiškas, klausyk tėvų, mo-
kykis dalintis. Vėliau – gyvenk skaisčiai 
(bent iki tam tikros amžiaus ar santykių 
ribos), saugok save nuo priklausomybių, 
mokykis atsakingai gyventi visuomenėje... 
O gal „atsuk smurtaujančiam kitą skruos-
tą“ ar „mokykis į blogį atsakyti gerumu“? 
Ne, ne... čia jau kraštutinumas, kuris mūsų 
visuomenei netinka, tiesa?

Kitas krikščioniško auklėjimo įvaizdis –  
katechezės pamokos ar sekmadieninė moky-
kla, dalyvavimas bendruomenės pamaldose 
ir veikloje.... Atsiribojimas nuo pasaulio 
pagundų, kurios gali būti suprantamos labai 
skirtingai: pradedant saugojimu ar saugo-
jimusi nuo kvaišalų ir nepadorių vaizdų ir 
baigiant skaitmeninių technologijų atsisa-
kymu bei atsiribojimu nuo netikinčių, ar 
net kitai konfesijai priklausančių draugų. 
O kur dar pradžioje cituota Patarlių knygos 
ištrauka, kuri net krikščionis tėvus padalija 
į dvi stovyklas, o krikščionybės nedraugams 
duoda dar vieną argumentą, kad religija – 
tikriausias smurto įrankis....

Be to, praktiškai nė vienas iš šių krikš-
čioniško auklėjimo paveikslų neatrodo gilus 
ar patrauklus, ypač šiandien vis populia-
rėjančių, išsamių, moksliškai pagrįstų ir 
logiškai skambančių ugdymo teorijų fone. 
Pavyzdžiui, kad gimęs kūdikis yra geras, 
ir tik netinkamas ugdymas ar nepalankios 
aplinkybės pamažu įsodina jo širdyje nu-
sivylimą, kartėlį ir polinkį daryti bloga. 

DALIA JANUŠAITIENĖ

Leiskite  
mažutėliams...

Arba, kad vaikas – gležna, trapi, be galo 
mylima būtybė, tėvų kūrinys, viltis ir ateitis –  
yra šeimos ir kiekvieno iš tėvų gyvenimo 
centras. Tuo tarpu Šventajame Rašte, ypač 
Naujajame Testamente, konkrečiai apie vai-
kų ugdymą kalbama ne tiek ir daug. Tiesa, 
Biblijoje ne kartą pabrėžiama, kad svarbu 
išauginti tikinčius vaikus, tačiau tėvai joje 
neras išsamios ugdymo instrukcijos, kurią 
būtų galima atsispausdinti, pasidėti ant stalo 
ir daug negalvojant vykdyti. Priešingai, ji 
kelia klausimų. Auklėti rykšte ar visgi mesti 
šią „auklėjimo priemonę“ kuo toliau į šalį? 
Reikalauti pagarbos ir paklusnumo tėvų 
autoritetui ar pelnyti pagarbą savo gyvenimu 
bei pagarbiu požiūriu į vaikus? Nuo mažų 
dienų laikyti savo vaikus krikščionimis ar 
pabrėžti pasirinkimo svarbą? Nors Šventojo 
Rašto principai ir jį persmelkusi Kristaus 
dvasia sufleruoja atsakymus, jame randa-
me tik šiek tiek auklėjimo išminties perlų 
ir bendras gaires, pagal kurias kiekviena 
krikščionių šeima dėlioja savo ugdymo kelią.

Kad ir kaip tai rėžtų XXI a. žmogaus 
ausį, svarbiausias dalykas, skiriantis krikš-

čioniškąjį ir modernųjį pasaulietinį auklėji-
mą yra esminė krikščionybės nuostata, kad 
žmogus savaime nėra geras. Nuo gimimo iki 
mirties kiekvienas vyras ir moteris, beraštis 
ar profesorius, yra tarsi kovos laukas, kuria-
me grumiasi dvi priešingos prigimties pusės. 
Vienoje pusėje meilė, atjauta, išmintis –  
dieviškos prigimties atspindys, pagal kurią 
žmogus buvo sukurtas, tačiau kitoje pusėje –  
savanaudiškumas, smurtas, sugedimas bei 
mirtis, įėję į pasaulį per pirmųjų žmonių 
nuodėmę. Šventasis Raštas nepalieka iliuzijų: 
tik Dievas yra tobulai geras, rūpestingas ir 
mylintis, o kiekvienas žmogus – tiek vaikai, 
tiek tėvai – spaudžiami savo nuodėmingos 
prigimties. Visi nusidėjo ir stokoja Dievo 
garbės.... Nėra teisaus, nėra nė vieno.... Kai 
trokštu padaryti gera, prie manęs prilim
pa bloga...  Gal todėl nė vieno bandymo 
sukurti tobulą auklėjimo sistemą ir taip 
išugdyti tobulą visuomenę nevainikavo 
sėkmė. Vienintelis sėkmingesnis pavyzdys –  
bandymai dievotai ugdyti jaunąją kartą po 
Reformacijos, kurie į Vakarų pasaulį atnešė 
ekonominį ir kultūrinį klestėjimą, tačiau 
taip pat su šaknimis neišrovė blogio.

Koks beviltiškumas – pasakytų opo-
nentai. Ar tai reiškia, kad krikščionys ragina 
nekovoti su tuo, kas neišvengiama – blogiu, 
neieškoti būdų, kaip įdiegti jaunajai kartai 
nors kruopelę gėrio? Ar tai reiškia, kad vi-
suomenė nuo vergovės laikų nepatobulėjo, o 
tokie dalykai, kaip demokratija, tolerancija 
ar pagarba žmogaus teisėms neturi pras-
mės? Ar krikščionybės mokymas apie tai, 
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kad kiekvienas žmogus nuo mažų dienų 
yra nuodėmingas, neskatina tėvų ir vaikų 
nusivylimo, abejingumo, nenoro tobulėti?

O gal priešingai – tai tiesa, kuri išlaisvi-
na ir pateikia vienintelį veiksmingą receptą, 
kaip išugdyti sveikos sielos, atsakingus ir 
neužguitus, tačiau taip pat jautrius ir tiesiog 
gerus vaikus? Atgaila nubloškia mūsų ego 
nuo sosto. Suvokę savo nuodėmingumą nei 
tėvai iš vaikų, nei vaikai iš tėvų jau nebegali 
reikalauti, laužti, spausti ar bandyti išmuš-
ti tobulumo, juk ir patys yra netobuli. Šis 
suvokimas veda ne į depresijos bedugnę, o 
atveria nepaprastai paprastą tiesą – kiekvie-
nam reikalingas Gelbėtojas ir Išganytojas.

Ir toks Asmuo yra – tai Jėzus, kuris 
savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu pa-
keitė požiūrį į meilę ir pasitikėjimą, į patį 
ugdymą. Dabar prie Dievo priartėjama ne 
įrodžius, nors ir nedidelį, savo gerumą. Jau 
nebereikia kokiu nors pasiekimu ar darbais 
bandyti pridengti savo klaidas ir taip prisi-
dengti nuo Jo pykčio. Dievui reikia ne mūsų 
darbų, o mūsų pačių, ne gėdą slepiančio 
„figos lapelio“, o apnuoginto pasitikėjimo 
ir atviros širdies. Gyvenimą keičiantis kelias 
nuostabiai paprastas – patikėti Dievo meile 
ir galybe, tikėti Kristaus auka, atverti Jam 
savo silpnumą, o tada – įsikibti į Jo mylinčią 
ranką, tvirtai jos laikytis. Kiekvieną kar-
tą paslydus – nesislėpti nuo Dievo, tačiau 
bėgti prie To, kuris niekada neatstumia, 
išpažinti ir pripažinti savo klaidą, galbūt 
patirti pasekmes, tačiau širdimi glaustis 
prie Viešpaties... ir taip tobulėti.

Šis paveikslas primena ir tėvų bei vaikų 
santykius, apie kuriuos galbūt kiekvienas 
ne vienus metus svajojome ir gal šiandien 
bandome įgyvendinti... Tėvai, kurių meilės 
nereikia pelnyti. Kurie besąlygiškai myli savo 
vaikus tiesiog už tai, kad šie jiems patikėti 
Dievo. Kurie yra gailestingi, nes patys dau-
gybę kartų patyrė Kristaus gailestingumą. 
Tėtis ir mama, kurių glėbys ir širdys visada 
atviri, kurie tiki ir pasitiki savo vaiku net 
tada, kai juo nusivilia visas pasaulis ir jis 
pats nusivilia savimi. Kodėl? Nes Viešpats 
jais pasitikėjo, atleido ir nuolat atleidžia. Kita 
vertus – tai tėvai, kurių akys atviros vaikų 
trūkumams. Kurie supranta, kad vaikas – 

tai ne piktžolė prie kelio, kažkaip savaime 
tapsianti lelija, tačiau asmuo, kuris mokysis 
visą savo gyvenimą, ir kuriam reikia tiek 
Dangiškojo, tiek ir žemiškųjų mokytojų, 
ugdytojų ir globėjų. Kurie jau žino skau-
džias klaidų bei nuodėmių pasekmes ir 
tai, jog vaikas privalo jas patirti – tik taip 
nedorybė jam nebeatrodys patraukli ar 
nekalta – tačiau neturi būti jų palaužtas 
ar užvaldytas. Galiausiai, suvokdami, kad 
Kristus už juos pasiaukojo, tėvai aukoja vai-
kams savo gyvenimą ne tam, kad senatvėje 
gautų stiklinę vandens, bet kad paruoštų 
žmogų tarnystei. Ne pedagoginės teorijos ar 
mokslingos taisyklės, bet nesumeluotas tėvų 
gyvenimas su Viešpačiu ir Viešpačiui – tai 
tikrasis krikščioniško ugdymo pagrindas.

Ar šis paveikslas nėra tik neįgyven-
dinama utopija, pasmerkta žlugti, kaip ir 
daugybė kitų? Jeigu ne, kaip bent iš dalies 
perkelti jį į savo kasdienybę?

Kartais atsakymai į sudėtingus klau-
simus – visiškai paprasti. Tam, kad vaikai 
galėtų rinktis tiesą, jie turi ją pažinti. Ne tik 
paskaitę katekizmo klausimus ar atsakymus 
ir išklausę kelias pamokėles, bet matydami 
Dievo žodžiu persmelktą tėvų gyvenimą. Visa 
šeima skaitydami Šventąjį Raštą, girdėdami 
natūraliai jį įterpiant į kasdienius pokalbius, 
arba jo argumentais grindžiamus svarbius 
sprendimus, kaip raginama Pakartoto Įsta-
tymo knygoje: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, 
visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Šitie 
žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepa
silieka tavo širdyje; mokyk jų savo vaikus ir 
apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, 
būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Ir dar, verta įsiklausyti į nepaprastai iš-
mintingus Jėzaus žodžius: Leiskite mažutė
liams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių 
yra Dievo karalystė (Mk 10, 24). Įsiklausyki-
me. Jie griauna religinius stereotipus. Jėzus 
neragina tėvų vesti vaikus pas Jį jėga. Nera-
gina „pyrago ir botago“ arba kitokiais būdais 
versti juos būti krikščionimis. Gyvenimas su 
Dievu – tai ne koks sveikas, bet visiškai bes-
konis patiekalas, kurį tėvai jaučia pareigą vai-
kams sukimšti. Jėzus kalba visai priešingai –  
leiskite ir netrukdykite. Vaikai – visaverčiai 
žmonės, kurių širdyse įdėtas Dievo, amži-
nybės, tiesos ir teisumo troškimas. Mažieji 
ieško antgamtiškumo pasakose, paaugliai 
skausmingai trokšta tiesos, maištaudami 
prieš bet kokį melą. Šventoji Dvasia lygiai 
taip pat apkaltina juos dėl nuodėmės ir rodo į 
kryžių. Ypač vaikai, jau žinantys krikščionybės 
pagrindus ir matantys Dievo veikimą tėvų 
gyvenime, patys nori Jį sutikti. Unikaliai, 
autentiškai. Galbūt kitokia forma negu tėvai, 
bet ta pačia Dvasia. Tad leiskime vaikams 
patiems ateiti pas Jėzų, net jeigu nuoširdžiai Jį 
pažinę jie pasirinktų kitokią garbinimo formą 
ar net kitą bažnyčią. Netrukdykime vaikams, 
iki smulkmenų sudėliodami savo supratimą 
apie tai, kas yra krikščioniškas gyvenimas, 
ir taip nuslopindami jų smalsumą. Verčiau 
melskimės, kad jų meilė Kristui būtų karšta, 
o apsisprendimas – tvirtas. Tebūna vaikų gy-
venimas su Dievu – atradimų kupina kelionė 
po vis geriau pažįstamą Karalystę į Tikrojo 
Karaliaus namus.

Kristaus kryžius – tai tiltas tarp tėvų ir 
vaikų. Tai meilės, gailestingumo ir pasitikėjimo 
raktas, atrakinantis tėvų ir vaikų širdis. Tai 
ne taisyklės ar principai, o pats gyvenimas, 
iš pačios širdies gelmių kylanti meilė, pagar-
ba, pasiaukojimas. Ką mums kalba Šventasis 
Raštas? Jis nenurodo tėvams, ką duoti vaikams 
valgyti, kuo rengti, kokius žaidimus žaisti, ar 
su kuo leisti ar drausti bendrauti. Nenurodo, 
kada vaikams gultis ir keltis, kokiais pažymiais 
mokytis... Galiausiai tėvai renkasi, kokias 
vaikų elgesio ribas nubrėžti, kokius drausmi-
nimo metodus pasirinkti. Visa tai tampa ne 
taip svarbu, jei laikomasi vieno, na, gal dviejų 
svarbiausių dalykų: tėvai privalo mokyti vaikus 
pažinti Dievą, šiandien kalbantį per savo Žodį, 
bei gyventi su Kristumi ir dėl Kristaus vaikų 
akivaizdoje. Žodžiais, darbais ir pasirinkimais 
atskleisti jiems Viešpaties paveikslą – atvesti 
prie kryžiaus.... ir pasitraukti. Pasitikėti Dievu 
ir savo vaikais – tikėti, kad tinkamiausiam me-
tui atėjus Visagalis kiekvieną jų pašauks, o jie 
visa širdimi ir protu atsakys: Kalbėk, Viešpatie, 
Tavo tarnas klauso.

Leiskite  
mažutėliams...

Ne pedagoginės teorijos 
ar mokslingos taisyklės, 
bet nesumeluotas tėvų 
gyvenimas su Viešpačiu 
ir Viešpačiui – tai tikrasis 
krikščioniško ugdymo 
pagrindas.

„

“
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Kiekviena šventė turi savo prasmę. Ji yra 
ženklas kažko labai svarbaus tiems, kurie 
švenčia. Tad kokia yra Velykų prasmė? Įvai-
rūs žmonės skirtingai įprasmina šią šventę. 
Daliai žmonių tai – po žiemos atgyjančios 
gamtos šventė. Kitiems – tradicinė krikš-
čioniška šventė, kurios metu pagrindinis 
dėmesys skiriamas šventiniam stalui. Dar 
kitiems tai – diena, kai ryte reikia nueiti į 
pamaldas, ruošiantis Velykoms atlikti ve-
lykinę išpažintį.

Tačiau ar daugelis iš mūsų aiškiai su-
prantame, jog švenčiame didžiausią perga-
lę žmonijos istorijoje, kai buvo sudaužyti 
dvasinės vergijos pančiai, panaikintos visos 
mūsų kaltės, paskelbta tikrosios laisvės de-
klaracija, visiems žmonėms atvertos Dievo 
karalystės durys?

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Velykų 
prasmė

Jėzaus Kristaus nukryžiavimas, mirtis ir 
prisikėlimas yra svarbiausias įvykis visatos 
istorijoje. Skamba labai garsiai, tačiau iš tiesų 
mes neturime tokių didelių žodžių, kuriais 
galėtume nusakyti šio įvykio reikšmę. Jis su 
nieku kitu nesulyginamas visatos, Žemės, 
žmonijos istorijoje ir kiekvieno žmogaus 
gyvenime.

Tikėjimas Kristumi, Jo mirtimi ir prisi-
kėlimu atgimdo kiekvieną žmogų iš savanau-
diškumo mirties. Pasižiūrėkime, kaip Naujojo 
Testamento autoriai išsako Viešpaties Jėzaus 
mirties bei prisikėlimo prasmę: 

Esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių 
paveldėto gyvenimo būdo ne nykstančiais tur
tais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju 
Kristaus, to Avinėlio be kliaudos ir dėmės. Jis 
buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, 
o apreikštas šiais paskutiniais laikais jums, per 
Jį įtikėjusiems Dievą, kuris prikėlė Jį iš numi
rusių ir suteikė Jam šlovę, kad jūs tikėtumėte 
ir viltumėtės Dievu (Apaštalo Petro Pirmojo 
laiško 1 skyriaus 18–21 eilutės).

Dievas išlaisvino mus iš tamsybių val
džios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus kara
lystę. Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir 
nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo 

atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes Juo 
sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas 
regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, 
ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sutverta 
per Jį ir Jam (Apaštalo Pauliaus Laiško kolo-
siečiams 1 skyriaus 13–16 eilutės).  

Jis ištrynė skolos raštą su mus kaltinan
čiais reikalavimais, raštą, kuris buvo prieš mus, 
ir panaikino jį, prikaldamas prie kryžiaus. 
Jis nuginklavo kunigaikštystes bei valdžias ir 
viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas 
ant kryžiaus (ten pat 2 skyriaus 14–15 eilutės).  

www.evangelija.lt
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Pasak Jono Kalvino, didžiausias tikėjimo pavyzdys visame 
Šventajame Rašte yra tikėjimas vagies, kuris buvo nukryžiuotas ir 
merdėjo ant kryžiaus šalia Jėzaus. Neįtikėtina, ką tokią akimirką jis 
ištarė Jėzui: „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

 Kaip jums atrodo, ką mąstė žmonės, stovėję po trimis kryžiais, 
kai išgirdo tokį nusikaltėlio maldavimą? Greičiausiai vargšeliui 
dėl agonijos protas pasimaišė – jis pavadino Jėzų Viešpačiu. Bet 
koks ir kieno Jėzus Viešpats? Juk net savo drabužių neįstengė 

Tikėjimas  ant  
kryžiaus 

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti 
Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ An-
trasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą 
pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų 
darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs.“ Ir jis 
tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalys-
tę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su 
manimi būsi rojuje“ (Evangelijos pagal Luką 23 sky-
riaus 39–43eilutės).

pasilikti – kareiviai lošė dėl Jo apsiausto, iš erškėčių Jam nupynė 
ir ant galvos uždėjo vainiką. Į Golgotos vietą Jį atlydėjo tik saujelė 
moterų ir Jonas, visi kiti mokiniai išsibėgiojo. Be to, Jo nekentė 
tiek valdžios, tiek ir religijos atstovai. Net ir Dievas Jį apleido... O 
štai prikaltasis prie kryžiaus vagis kalba apie Jėzaus viešpatavimą 
ir karalystę. Ką gi jis įžvelgė? 

Šventajame Rašte aiškiai kalbama, kad yra du pasauliai – 
neregimas ir regimas. Tik neregimas padeda mums suprasti ir 
paaiškina regimąjį. Tačiau anaiptol ne visų akys mato neregimą 
pasaulį. Kadangi Mozė tai matė, Laiško hebrajams autorius taip 
paaiškina nepaprastą Mozės gyvenimą: Tikėdamas jis paliko Egiptą 
ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų 
Neregimąjį (Hbr 11, 27). Mozė matė tai, ko nematė kiti, todėl į 
tikrovę jis žvelgė kitaip. Evangelistas Lukas pasakoja, kaip Kleopas 
su bičiuliu keliavo į Emausą, bet nepažino kartu einančio Jėzaus 
tol, kol „jų akys atsivėrė“ (Lk 24, 31). 

Mirštančio vagies akys taip pat atsivėrė – jis pamatė ir patikėjo. 
Akių at(si)vėrimas – Dievo Dvasios darbas ir ženklas, kad prie 
žmogaus prisilietė Dievas. Apaštalas Petras irgi kalba apie tuos, 
kurie pašaukti „iš tamsybių į nuostabią šviesą“ (1 Pt 2, 9).  

Saulei aptemus ir užslinkus tamsybėms tą popietę virš Golgotos 
kalvos merdinčio vagies širdyje sušvito skaisti šviesa, ir jis įstengė 
pamatyti tai, ko kiti nematė. 

O tu ar matai? 

www.ieskauDievo.lt
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Viešpats Jėzus, įsikūnijęs Dievas, savo 
noru pasirinko kentėti ant kryžiaus dėl 
tavęs. Apmąstyk šią tiesą. Nukryžiavimas 
buvo labai žiaurus, žeminantis ir siaubingai 
skausmingas kankinimas, pasibaigiantis 
mirtimi. Tokia bausmė būdavo skiriama 
tik didžiausiems nusikaltėliams. Prisimink, 
kad ant kryžiaus Jėzus iškentė ne tik že-

Didi  Dievo  
meilė

Bet Dievas, apstus gailestingumo, 
iš didžios meilės, kuria mus pami-
lo, mus, mirusius nusikaltimais, 
prikėlė gyventi su Kristumi […] 
(Efeziečiams 2, 4–5). 

mišką kančią, bet ir nepakeliamą dvasinę 
agoniją, nes nešė viso pasaulio nuodėmes. 
Pirmą kartą per visą amžinybę Jis suprato, 
kaip beviltiškai siaubinga būti atskirtam 
nuo Tėvo. 

Kodėl Jėzus nusprendė šitaip aukotis? 
Nes pamilo tave. Jis pasirinko verčiau kentėti 
žiaurią, skausmingą mirtį su baisiausiais 
nusikaltėliais, nei būti atskirtas nuo tavęs. 

Jei kada jausiesi bevertis ar nemyli-
mas, atmink, kiek dėl tavęs iškentėjo tavo 
Gelbėtojas, kad išvaduotų ir išsaugotų tave 
amžinybei. Laisva valia Jis paaukojo savo 
gyvybę už tave. Viešpats nesislepia nuo 
tavęs, bet kviečia Jį pažinti. Dėl to Jo vardas 
tikrai vertas gyriaus ir pagarbos. 

Viešpatie, matydamas, kiek daug dėl 
manęs paaukojai, noriu klauptis prieš Tave. 
Iš tiesų Tu esi vertas visos mano meilės, klus
numo ir pagarbos. Amen. 

Jo artume... dėkok už pasiaukojančią 
Jėzaus meilę.  

Č. Stenlis „Dievo artume“

Evangelija.lt          17
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Jėzus yra kūnu tapęs Žodis.
Jėzus yra Gyvybės duona.
Jėzus yra Auka, paaukota už mūsų nuodėmes ant kryžiaus.
Jėzus yra Žodis, kurį reikia skelbti.
Jėzus yra Tiesa, kurią reikia atskleisti.
Jėzus yra Kelias, kuriuo reikia eiti.
Jėzus yra Gyvenimas, kurį reikia gyventi.
Jėzus yra Meilė, kuria reikia mylėti.
Jėzus yra Džiaugsmas, kuriuo reikia dalytis.
Jėzus yra Auka, kurią reikia aukoti.
Jėzus yra Ramybė, kurią reikia dovanoti.
Jėzus yra Gyvybės duona, kurią reikia valgyti.
Jėzus yra tas alkstantysis, kurį reikia pavalgydinti.
Jėzus yra tas trokštantysis, kurį reikia pagirdyti.
Jėzus yra tas nuogasis, kurį reikia aprengti.
Jėzus yra tas benamis, kurį reikia priglausti.
Jėzus yra tas ligonis, kurį reikia pagydyti.

Kas  yra  
Jėzus? Jėzus yra tas apleistasis, kurį reikia mylėti.

Jėzus yra tas atstumtasis, kurį reikia priimti.
Jėzus yra tas raupsuotasis, kuriam reikia nuplauti žaizdas.
Jėzus yra tas elgeta, kuriam reikia dovanoti šypseną.
Jėzus yra tas girtuoklis, kurį reikia išklausyti.
Jėzus yra tas psichinis ligonis, kurį reikia apginti.
Jėzus yra tas vaikas, kurį reikia laikyti ant rankų.
Jėzus yra tas aklasis, kurį reikia vesti už rankos.
Jėzus yra tas nebylys, už kurį reikia kalbėti.
Jėzus yra tas luošys, su kuriuo reikia vaikščioti.
Jėzus yra tas narkomanas, kuriam reikia padėti.
Jėzus yra ta prostitutė, kurią reikia pakelti nuo gatvės ir jai 
pagelbėti.
Jėzus yra tas kalinys, kurį reikia aplankyti.
Jėzus yra tas senelis, kuriam reikia patarnauti.

Motina Teresė „Gailestingumo mokykloje. Mano maldos“
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Linai, papasakokite apie save, savo 
vaikystę, jaunystę, kaip atradote Dievą.

Augau Jurbarke. Niekuo nesiskyriau iš 
kitų vaikų – buvau vidutiniokas tiek savo 
elgesiu, tiek mokslais. Močiutė rūpinosi, kad 
būčiau pamokytas katalikiškų poterių ir kitų 
liturgijos paslapčių. Bet, jei tik pavykdavo, 
dalyvauti pamaldose visada vengdavau. 

Vėliau, tautinio atgimimo pradžioje, kai 
jau buvau jaunuolis, per vietinę Jurbarko TV 
rodė filmą „Jėzus iš Nazareto“. Per žiemos 
atostogas, neturėdamas, ką veikti, kaip tik 
žiūrėjau šį labai ilgą, kelių dalių, filmą. Tuo-
met išsigandau ir klausiau savęs: „O jeigu 
tai tiesa?“ Po filmo supratau, kad viskas turi 

„Pagrindinis  jausmas,  
kurį  turėtų  

sužadinti  mano  kūryba,  
yra  jaukumas“ 
Išvydusi Lino Atgalainio darbus internete – net aiktelėjau iš nuosta-
bos. Sužavėjo neįprastas būdas tapyti jaukius, senove dvelkiančius, 
romantiškus paveikslus… ant kambario ar namo sienų. Mokydamasis 
tapyti ant sienų Linas stažavosi Italijoje, kurios atspindžiai šiandien 
puošia ne vienos šeimos namus. Kviečiu ir Jus susipažinti su šiuo meni-
ninku ir jo išskirtine kūryba.

keistis, nors per daug apie tai nemąsčiau. 
Lemtingas susitikimas su Dievu įvyko jau 
studijuojant Šiaulių universitete, kur Evan-
gelija plito tarp studentų bendrabutyje. Nors 
tuo metu, tiesą sakant, nejaučiau poreikio 
tikėti ir dvasingumo neieškojau, – tiesiog 
kambariuose tarp studentų vyko daug disku-
sijų. Iš kambario į kambarį keliavo pamokslų 
garso įrašai. Širdis buvo tarsi žadinama 
iš miego. Vieną 1991 m. vasario mėnesio 
sekmadienį visi kambario draugai nuėjome 
į bažnyčios „Tiesos žodis“ susirinkimą, kur 
ir meldėmės atgailos malda. Tokia buvo 
mano tikėjimo kelio pradžia. 

Nukelta į  20 p.
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Kaip pasirinkote kūrybinį kelią?

Kiek save prisimenu, visada mėgau 
laikyti rankose pieštuką ar teptuką. Būda-
mas gamtoje ar mieste, besižvalgydamas 
pagaudavau save mintyse klausiantį, kaip 
galėčiau visa tai nupiešti. Vaikystėje lan-
kiau įvairius dailės užsiėmimus. 1995 m. 
baigiau dailės studijas Šiaulių universitete. 
Studijų metu pleneruose pamėgau tapybą, 
ypač akvarelę. Visada jausdavausi savimi, 
kai teptukas vedžiodavo ranką. Taip yra 
ir dabar. Piešiniuose teikiu prioritetą de-
talėms, akademiškumui, šviesos ir šešė-
lių žaismui. Tai stengiuosi tobulinti. Nuo  
2004 m. profesionaliai dirbu sieninės tapy-
bos ir dekoravimo sferoje. Įvairia technika 
tapau paveikslus ant drobės. Vienas ge-
riausių dalykų – matyti patenkintus žmo-
nes, kurių namus papuošia mano kūryba. 
Kurdamas bendradarbiauju su interjero 
dizaineriais, kad būtų pasiektas pats ge-
riausias rezultatas.  

Kas jums yra kūryba?

Kūryba man yra darbas. Todėl nelaikau 
savęs visiškai laisvu kūrėju. Dirbu dailininko 
darbą. Tai yra konkrečių užsakymų įgy-

vendinimas, pasitelkiant mano kūrybinius 
gebėjimus. Mano darbe svarbiausias yra 
užsakovas, o tai prieštarauja tikro kūrė-
jo, kuris dirba ne dėl užsakymo, pozicijai. 
Kiekvieną kartą ruošdamasis tapyti naują 
piešinį suvokiu, kad žmonės turės gyventi 
su mano darbu daugelį metų, todėl dažnai 
derinu viską iki smulkmenų ar noriai pa-
koreguoju bedirbdamas. Manau, tai teisin-
ga užsakovų atžvilgiu. Bet dažnai klientai 
pasitiki ir viską palieka spręsti man. Mano 
užduotis – kad piešinys tiek stilistiškai, tiek 
spalviškai derėtų prie interjero. 

Jūsų darbai kitokie – išskirtiniai. Kaip 
atradote būtent tokį saviraiškos būdą? 

Man sunku vertinti, ar mano darbai 
išskirtiniai, nes objektyviai sunku spręsti. 
Kartais juokauju: „Piešiu, kad būtų labiau 
gražu nei negražu.“ Kartais balansuoju ties 
riba, kad piešinys bus per daug „saldus“, nes 
klientas to norėtų. Bet vis tiek stengiuosi, 
kad galutinis rezultatas būtų skoningas.

Tam, kad pradėjau dekoruoti sienas, 
įtakos turėjo darbas įmonėje. Pagrindinė 
mano užduotis buvo sienų dekoravimas 
tinkais. Kartais – sienų tapyba. Ten dirbda-

Atkelta iš  19 p.
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mas ir atradau save. Prieš tai 8-erius metus 
dirbau specialiojoje mokykloje technologijų 
mokytoju su nežymią protinę negalią turin-
čiais vaikais. Tuomet tik kartais paimdavau 
teptuką. Bet širdis visada linko į tapybą.

Gal galėtumėte plačiau papasakoti, 
kaip gimsta mintis, kaip ji realizuojama –  
juk reikia ne tik dailininko teptuko, bet ir 
išmanyti statybos darbus. Kiekviena vieta ir 
siena unikali, kaip jai parenkate paveikslą? 

Temą piešiniui dažniausiai jau yra nu-
matęs klientas arba dizaineris, kuriantis 
namo ar buto interjerą. Tad aš  paruošiu 
sienos eskizą, kurį suderinu su klientu. Ir tik 
vėliau imu tapyti pačią sieną. Piešinys dažnai 
tarnauja ne tik kaip meniškas akcentas, bet 
ir praplečia erdvę. Todėl gana dažnai tapau 
urbanistinius peizažus – jaukius senamiesčio 
vaizdus kažkur Europoje ar atpažįstamas ba-
rokines Vilniaus ar Kauno vietoves. Italijos 
ar panašių vaizdų dažniausiai pageidauja 
patys klientai, mat barokinėje ar renesan-
sinėje Europoje jaučiamės gerai – kaip na-
muose. Kadaise italų architektai projektavo 
mūsų bažnyčias ar dvarus. Turbūt tai tapo 
mūsų tapatybės dalimi. Be to, senamiesčio 
gatvelės, jei reikia, puikiai pasitarnauja er-
dvės praplėtimui. Naudoju rusvus, šiltus 
atspalvius, nes piešinys turėtų organiškai 
papildyti interjerą (tai padiktuoja šalia esan-
tys atspalviai), suteikti dekoratyvumo, bet 
nebūtinai tapti patalpos akcentu. Turbūt 
pagrindinis jausmas, kurį turėtų sužadinti 
mano kūryba, yra jaukumas. 

Dėkojame už pokalbį ir linkime kū-
rybinės sėkmės.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Panašų paveikslą galime matyti ir savo 
gyvenime.

Šį mirties ir prisikėlimo principą savo 
gyvenime pastebėjau tapusi mama. Išgyve-
nau komplikuotą gimdymą, mano gimęs 
kūdikis buvo paguldytas į intensyvios te-
rapijos skyrių, jis nesileido žindomas. Dvi 
savaites kovojau tarsi mūšio lauke ir beveik 
ketinau pasiduoti, kai staiga reikalai pasitai-
sė. Tačiau iš ligoninės grįžus į namus, mūsų 
kūdikis verkdavo visą naktį – nemiegodavo, 
net ir būdamas sotus. Dažnai kartu su juo 
verkdavau ir aš. 

Atėjus vakarui, kartais iš baimės dėl 
artėjančios nakties man imdavo skaudėti 
pilvą – žinojau, kokie išbandymai laukia. 
Mano kūnas stengėsi prisitaikyti prie šių 
pokyčių, bet dėl suaktyvėjusių hormonų 
mane užklupo depresija. Verkdavau daug 
ir dažnai be jokios priežasties, jaučiausi 

LIZ WANN

Jei  nori  gyventi  tikrą  
gyvenimą,  kiekvieną  

dieną  tenka  „mirti  sau“

vieniša, tuomet prisidėjo ir kaltės jausmas, 
kad taip jaučiuosi, kai turėčiau rūpintis ką 
tik gimusiu kūdikiu. Atrodytų, tai turėjo 
būti džiaugsmingas laikotarpis, bet aš jau-
čiausi lyg merdėdama.

„Mirti sau“ kiekvieną dieną
Netekusi savo nepriklausomybės, mo-

kiausi suprasti, kas yra tikras pasiaukojimas 
ir kur gyvenimo, atsižadant savęs, stiprybė. 
Jaučiausi lyg būčiau tas dygiakrūmis. Tapusi 
mama įgijau naują tapatybę – teko  mirti 
savo ankstesniam gyvenimui, ir tai buvo 
skausminga.

Bet Dievas nugali mirtį. Mirtis – tai 
prakeikimas, atėjęs į mūsų gyvenimą nu-
sidėjus Adomui (Pr 2, 17), bet Dievas yra 
Tas, kuris iš blogo sugeba padaryti gera, 
ir Jis gali prikelti net iš numirusių. Prisi-
kėlimas nepriklauso nuo besikeičiančių 
aplinkybių, tai Šventosios Dvasios darbas 
mūsų širdyje. Šventoji Dvasia pripildo 
mūsų širdis ramybės, džiaugsmo ir dė-
kingumo. Ir mes kartu su Jobu ištariame: 
Aš per menkas Tau atsakyti. Aš uždengsiu 
ranka savo burną (Job 40, 4). Tai – derlinga 
žemė atgimimui.

Pastangos išvengti  
„mirties sau“
Kadangi mirtis yra prakeikimo dalis (ir 

bet kokia savo forma atneša tik blogį), Die-

vas pavertė mirtį gyvenimo vartais. Dvasinė 
„mirtis sau“ šiandien yra vienintelis kelias 
pas Dievą, o kūniška mirtis – kelias į rojų.

Bet mums nepatinka kalbėti apie 
mirtį. Kalbėdami apie tai mes jaučiamės 
nepatogiai. Ir jeigu siekiančiai sustabdyti 
senėjimą industrijai pavyksta ką atrasti, 
tai tampa mūsų asmenine kova su mir-
tingumu. Teologas Karlas Trumenas (Carl 
Trueman), pasitelkęs daugiausia Paskalio 
ir Augustino mintis, sukūrė savo teoriją 
apie mirtį. Jis teigia: „Didžiąją gyvenimo 
dalį mes stengiamės paneigti mirtį arba 
jos išvengti.“

Mes stengiamės paneigti mirtį arba jos 
išvengti, todėl prisikėlimo vaisių bandome 
pasiekti savomis jėgomis, apeidami bet 
kokias smulkias ar didesnes „mirtis sau“ 
savo kasdieniame gyvenime. Rinkdamiesi 
pigius ir seklius būdus, mes stengiamės 
pasiekti tai, ką suteikia prisikėlimas. Tai 
iliustruoti gali bet kokia priklausomybė. 
Žurnale „Psichologija šiandien“ Stefanas 
Daimondas (Stephen Diamond) rašo: „Pri-
klausomybė tam tikru aspektu yra tarsi 
stiprus egzistencinio iššūkio, su kuriuo 
mes visi susiduriame kiekvieną dieną –  
priimti tikrovę tokią, kokia ji yra, – pavyz-
dys.“ Net jeigu jums niekada neteko lankyti 
anoniminių alkoholikų ar nuo narkotikų 
priklausomų žmonių susirinkimų, mes 
visi galime susiburti į žmonių, negebančių 
priimti realybės tokios, kokia ji yra, grupę.

Mes įsikimbame į savo pačių susikurtą 
paveikslą apie prisikėlimą ir panyrame į 
besaikių apsipirkinėjimų, alkoholio, narko-
tikų, sekso, pornografijos, socialinių tinklų, 
sporto ar dar kokį liūną. Mes svajojame 
apie prisikėlimą, atgimimą, tačiau bet kokia 
kaina stengiamės išvengti mirties – „mirties 
sau“. Bet tikras atgimimas įmanomas tik 
po mirties. Nieko nuostabaus, kad ieško-
dami prisikėlimo teikiamo džiaugsmo, 
bet siekdami išvengti „mirties sau“, mes 

Netekusi savo 
nepriklausomybės, 
mokiausi suprasti, kas yra 
tikras pasiaukojimas ir 
kur gyvenimo, atsižadant 
savęs, stiprybė. 

„

“

Dvasinė „mirtis sau“ 
šiandien yra vienintelis 
kelias pas Dievą, o kūniška 
mirtis – kelias į rojų.

„

“

Dygiakrūmis nemeta savo spyglių, tad kasmet tampa vis dygesnis 
ir tvirtesnis. Spygliai nenukrenta ir nesuminkštėja net pavasarį. Bet 
galiausiai ant to paties krūmo atsiranda du rusvi kamuoliukai. Iš pra-
džių jie maži, bet užauga, pražysta ir suspindi tarsi saulės spinduliai. 
Stiprybė atveria kelią nuostabiam grožiui. Galimybę subręsti ir pri-
sikelti naujam gyvenimui suteikia spyglių „mirtis“. Mirtis ir prisikė-
limas. 
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nusiviliame. Tai – tarsi užburtas ratas, ir 
vienintelis kelias yra imti savo kryžių kartu 
su Kristumi ir mirti kartu su Juo: O visiems 
Jis kalbėjo: „Jei kas nori eiti paskui mane, 
teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo 
kryžių ir teseka manimi“ (Lk 9, 23). Esu 
nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš 
gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, 
gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo 
Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save 
už mane (Gal 2, 20).

Eiti Kristaus keliu
Jėzus parodė, kad nepripažindami mir-

ties tikro prisikėlimo niekuomet neišgy-
vensime. Tai Dievo sukurtas ratas – Jis nori, 
jog mes „mirtume“, kad galėtume gyventi.

Būtent taip mes ateiname pas Kristų, 
tokiu būdu mes augame, panašėjame į Jį, kol 
galiausiai mirštame fizine mirtimi. Kristus 
atėjo tam, kad suteiktų mums gyvenimą ir 
suteiktų jo apsčiai (Jn 10, 10), bet tą gyve-
nimą Jis išpirko eidamas keliu iki Golgotos, 
iki pat karčios pabaigos. Tuo pačiu keliu eiti 
Jis kviečia ir visus savo vaikus: Pasišaukęs 
minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei 
kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats 
savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“ 
(Mk 8, 34). Ir kai mes pasirenkame eiti 
kartu su Juo, Jis duoda mums paragauti 
to apstaus gyvenimo. 

Taigi, priimkime šiuos pokyčius, pri-
imkime tikrovę, priimkime šį pereinamąjį 
gyvenimo laikotarpį. Priimkime tai, ko 

Dievas nori mus išmokyti per sudėtingas 
aplinkybes ar nepalankias situacijas. Nes 
per „mirtį sau“, per mūsų paklusnumą ir 
nusižeminimą, Dievas atvers kelią į pri-
sikėlimą. 

Kai būdama mama pamačiau, kad 
man kasdien tenka atsižadėti savęs ir mirti 
sau, supratau, kad einu Kristaus pėdomis, 
pajaučiau ir tikro atgimimo spindulius. 
Motinystė privertė mane nusižeminti. 
Galiausiai supratau, kokia aš esu silpna ir 
kaip man reikalinga pagalba. Tai privertė 
mane sudužti savo širdyje ir prašyti Dievo 
pagalbos, Jo teikiamos stiprybės. Ir Jis davė 
man patirti tikrąjį motinystės džiaugs-
mą. Kai susilaukiau  antrojo sūnaus, visos 
mano patirtys buvo visiškai kitokios. Kodėl? 
Todėl, kad jau buvau praėjusi tą „mirties 
sau“ kelią, tad dabar  mėgavausi ramybę 
teikiančiais prisikėlimo vaisiais.

Pašaukti „mirti sau“  
ir tuomet gyventi  
Kalbėti apie mirtį šiek tiek keista, nes 

Dievas iš tiesų kviečia mus gyventi. Bet 
mirtis yra priemonė šiam tikslui pasiekti. 
Jėzus sakė: 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).

Jėzaus mirties vaisius – prisikėlimas ir 
Dievo žmonių prikėlimas tikram gyveni-
mui Jame. Šis vaisius apėmė visą pasaulį 
ir auga visur, kur tik skelbiama Evangelija. 
Jeigu mes, kaip tie kviečiai, leisime save 
užkasti ir palaidoti, mes išgyvensime tikrąjį 
prisikėlimą ir galėsime mėgautis jo vaisiais 
tiek savo, tiek kitų gyvenime. Kuo dažniau 
„mirsime sau“, tuo daugiau gyvybės mu-
myse atsivers. 

Iš  www.desiringgod.org 
vertė Jurgita Ratautienė

Per „mirtį sau“, per 
mūsų paklusnumą ir 
nusižeminimą, Dievas 
atvers kelią į prisikėlimą. 

„

“
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„Esu šviesi amžiumi“ (Meridel Le Su-
eur). Jos žodžiai skatina mus įsiklausyti ir 
susimąstyti.

Vyresni žmonės būna dvejopi – kupini 
kartėlio arba giedros. Pirmieji pyksta ant 
pasaulio, kad nebepriklauso tiems, kurie jį 
valdo ir kontroliuoja. Jie reikalauja, kad likęs 
pasaulis trokštų su jais bendrauti, gailėtųsi 
jų, klausytų jų įsakymų, taptų savotiškais jų 
pykčio belaisviais. 

Švytintys senoliai gyvena su švelnia 
šypsena senstančiuose veiduose ir liudija 
pasauliui, ką reiškia gražiai pasenti. Su-
laukti senatvės malonės. Jie reikalauja, kad 
sendami vis labiau pasinertume į save. Jie 
yra iš tų, apie kuriuos Meridel Le Sueur, 
gyvenusi iki devyniasdešimt šešerių, rašė: 
„Esu šviesi amžiumi.“ Šviesi. Ne išsidažiusi. 
Šviesi! Tokie vyrai ir moterys, kurie žvelgia 
plačiai atmerktomis akimis, atidžiai klausosi, 
išmintingai kalba. Tai žmonės su siela. 

Mada ir sveikatingumo žurnalai rodo, 
kaip turi atrodyti septyniasdešimtmetis. 
Septyniasdešimtmetis ant treniruoklių ar 
balinių šokių pamokoje. Septyniasdešimt- 
mečiai dabar praktikuoja šiaurietišką ėji-
mą ir žaidžia boulingą, plaukia ir važinėja 
dviračiais. Žvejoja ir žaidžia golfą, dainuoja 
choruose ir lošia bridžą. Jie pasitempę, kupini 
gyvybės ir aštraus proto. Jie sveiki, energingi, 
žvalūs. Lankosi madingose vietose, susitinka 
su įtakingais žmonėmis ir daro visus teisingus 
dalykus. Ir tai darydami niekada nepavargsta. 
Jie elegantiškai mėgaujasi gyvenimu. Nepaiso 
savo amžiaus ir pasitinka gyvenimo saulėlydį 
dainuodami ir šokdami. 

Daugeliui bent iš dalies tai tinka. Nie-
kada anksčiau nebuvo kartos, kuri gyven-
tų taip ilgai ir gerai, kaip dabar gyvenama 
turtinguose Vakaruose. Gyvenimas dar 
niekada neatrodė toks amžinas. 

Tačiau egzistuoja ir kita tikrovė. Jau ne-
begalime skaityti laikraščio neprisimerkę – 
tad nusiperkame skaitymo akinius. Žiūrime 
televizorių paleidę jį stipresniu garsu. Vis 
dažniau metame žvilgsnį į plaukų dažymo 
priemones. Nors po truputį vaikštinėjame 
kiekvieną dieną, bet nebegalime nueiti taip 
toli ir taip greitai kaip prieš daugelį metų. 

Kai kurie pokyčiai ateina neprašyti, 
bet užtikrintai. Kelio atgal nebėra, ir mes 

JOAN CHITTISTER

Transformacija
tai žinome. Žinoma, niekam to nesakome. 
Laikome tai savo viduje kaip didelę pilką 
paslaptį. Tačiau žinome. Giliai viduje su-
prantame, kad keičiamės. 

Bet esminiai su amžiumi ateinantys 
pokyčiai yra daug svarbesni nei gera fizinė 
savijauta, sugebėjimas žaisti golfo partiją, 
trečiadienio bridžas ar kassavaitinis apsi-
lankymas klubuose. 

Senstant labai svarbu paprasčiausiai 
priprasti būti senam. Norint būti energingu 
vyresnio amžiaus žmogumi, reikia išmokti 
priimti senatvę kaip naują ir nuostabią, 
tačiau kitokią gyvenimo pakopą. Turime 
gerai suvokti, kad atstovaujame senatvei 
kultūroje, kuri šlovina jaunystę, kurioje 
savo amžių tenka slėpti, o ne švęsti.

„Aš? Septyniasdešimties? Neįmanoma.“ 
Šiuose žodžiuose beveik girdėti gėda. Ji 
įsismelkia į mūsų vidų ir širdyje suskamba 
pavojaus signalas. „Kaip? Gyvenimas jau 
beveik baigias? – susijaudiname mes. Kai tik 
pradėjome jį suprasti ir mylėti, juo džiaugtis? 

Jei pasiduosime senatvės baimei, jei 
pripažinsime, kad mūsų amžius yra kaž-
kokia kliūtis, prarasime vieną esmingiausių 
gyvenimo laikotarpių.

Gaila, kad pasiruošimas brandžiam 
amžiui moderniame pasaulyje apsiriboja 
tik rūpesčiu dėl kremų nuo raukšlių ir 
užsirašymu į sveikatingumo klubą, o iš 
tikrųjų dabar turime rūpintis ne tuo, kaip 
atrodome, o kaip žvelgiame į gyvenimą. 
Sulig metais ateina akimirka, kai reikia 
susitaikyti su savimi. Pažvelgti į savo vidų. 
Pradėti semtis jėgų daugiau iš dvasios, o 
ne iš kūno.

Santykis su savimi kinta keičiantis 
gyvenimo tarpsniams. Ryškiausias savęs 
vaizdas suformuojamas vidutiniame am-
žiuje. Tuomet įgyjame tam tikros, nors ir 
ribotos, valdžios, jei ne dėl gebėjimų, tai 
bent dėl amžiaus. Turime įsipareigojimų: 
rūpinamės vaikais, įtvirtiname pozicijas 
darbe, užimame išskirtinę padėtį šeimo-

je, priklausome aukštesniam socialiniam 
sluoksniui. Mes atvykome.

Staiga taip pat tyliai, kaip atvykau, esu 
išleidžiamas į pensiją. Valdžia ir kontrolė jau 
ne mano rankose. Dabar turiu atrasti savyje 
tai, kas garantuotų man vietą pasaulyje: gal 
su manimi smagu būti, gal aš rūpinuosi 
kitais žmonėmis, o gal pradėjau gyventi 
dėl gilesnių, geresnių ir daug svarbesnių 
dalykų nei anksčiau. Dabar aš globėjas, 
visuomenininkas, socialinių tarnybų sava-
noris. Pradedu kitaip save matyti. Atrandu, 
kad daugeliu atvejų dabar esu svarbesnis 
nei visą ankstesnį gyvenimą. 

Kitaip pradedu žvelgti ir į gyvenimą, 
suprantu, kad jį reikia branginti, tyrinėti, 
juo džiaugtis. Saulėlydis pajūryje vertesnis 
už visus aplankytus kokteilių vakarėlius. 

Kitaip vertinu ir žmones. Jie pasikeitė, 
kaip ir aš. Nustoju tapatinęs juos su jų pa-
reigomis. Dabar jie individai, o ne reikalingi 
ryšiai, ne asmeninės mano vertės matas. 
Dabar aš pats lemiu savo vertę. Ir mano 
santykius su kitais. 

Taip pat atrandu, kad jau ne taip viską 
absoliutinu. Tapau ne toks dogmatiškas 
Dievo prigimties klausimu. Jau nebesu toks 
tikras, kas yra mirtina nuodėmė, o kas ne. 
Svarbiausia, kad esu laimingas, palikdamas 
daug dalykų spręsti Dievui, kurio prigimtis 
dabar man atrodo labiau susijusi su užuo-
jauta, nes ir pats daugiau jos jaučiu. 

Ir savo gyvenimą matau iš naujo taško. 
Kažkada galvojau apie jį kaip apie nepaprastai 
svarbias varžybas dėl pinigų, padėties, daiktų. 
Dabar jis savaime vertingas. Pradedu suprasti, 
kad svarbu turėti ne daug, o pakankamai. 
Suprantu, kad didžiulė neteisybė, jog tokia 
daugybė žmonių yra tokie neturtingi, kad 
net turėti pakankamai jiems yra neįvykdoma 
užduotis. Imu suprasti, kad čia kažkas nege-
rai. Gyvenime sulaukiau apsčiai pagalbos. O 
kiti? Gal dabar aš už juos atsakingas?

Tai galutinės ir visiškos transformacijos 
momentas. Tačiau tik sugebėjęs atsikratyti 
savo asmenybės „pagražinimų“: titulų, pri-
vilegijų, statusų, vardų, rodančių, kad esu 
kažkas daugiau, pasieksiu dvasinę pilnatvę.

Metai slegia, jei panyrame į savo netektis 
ir nekreipiame dėmesio į laimėjimus. 

Metai džiugina, jei tampame tokiomis 
asmenybėmis, kokiomis siekėme tapti visą 
gyvenimą, – ramybės oaze sumaišties ap
imtame pasaulyje.

Iš knygos  
„Metų dovana: gyvenimo rudens palaima“

Jei pasiduosime senatvės 
baimei, jei pripažinsime, 
kad mūsų amžius yra 
kažkokia kliūtis, prarasime 
vieną esmingiausių 
gyvenimo laikotarpių.

„

“
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Robinai, gal galėtum papasakoti apie 
save, savo šeimą ir šalį?

Esu Robinas Mubarikas iš Pakistano 
Islamo Respublikos. Tikiu, kad esu pašauk-
tas būti evangelistu ir tarnauti Jėzui. Mūsų 
šeimoje augo 9 vaikai – aš esu jauniausias. 
Visos 6 seserys ištekėjusios, vedęs ir vienas 
brolis. Tik aš ir šiek tiek už mane vyresnis 
brolis dar nesukūrėme savo šeimų, tad gy-
vename su tėvais. 

Pakistanas yra didelė ir graži šalis. Že-
mės ten derlingos, auginame daug javų, 
daržovių, auga daug įvairiausių vaisių. Pa-
kistanas yra islamiška respublika – net 98,8 
proc. gyventojų yra musulmonai. Šalyje 
gyvena apie 200 814 000 žmonių, ir tik 1–2 
proc. iš jų yra krikščionys. Žmonėms ten 

„Naudokitės laisve 
skelbti Evangeliją“

Šių metų sausį susipažinome su jaunuoliu iš Pakistano, atvykusiu į 
Lietuvą studijuoti teologijos. Ši pažintis man pačiai buvo nepaprastai 
įdomi, mat apie tolimąjį Pakistaną tikrai žinojau nedaug – tik tiek, kad 
krikščionims ten nelengva... Manau, kad iš pirmų lūpų daugiau suži-
noti apie šią šalį, krikščionių gyvenimą ten ir kodėl šis jaunas žmogus 
atvyko į Lietuvą studijuoti teologijos, bus įdomu ir jums, mieli Ganyto-
jo skaitytojai.

reikia Jėzaus. Pakistanas yra vadinamaja-
me 10/40 lange, kuriame yra mažiausiai 
evangelizuotos šalys. Žmonės gyvena labai 
paprastai. Auganti infliacija ir politinis ne-
stabilumas kelia chaosą. 

Esi kilęs iš krikščioniškos šeimos. 
Papasakok plačiau.

Pirmasis savo širdį Kristui atidavė mano 
senelis, vėliau juo pasekė ir mano tėtis. Se-
nelis pasakojo, kad įtikėjo karo metu, kai 
tarnavo armijoje, – sutiko misionierių, kuris 
jam papasakojo apie Jėzų Kristų. Jis priėmė 
Jėzų kaip savo Viešpatį ir... pabėgo iš armijos. 
Mano senelis buvo našlaitis, nepažinojo 
savo tėvų, tad jis apsistojo viename kaime ir 
pradėjo pamokslauti žmonėms apie Jėzų. Jis 
keliavo po tris Pakistano provincijas, skelb-

damas Evangeliją. Nepaprastai džiaugiuosi, 
kad senelis padarė geriausią pasirinkimą 
gyvenime, ir štai – aš jau trečios kartos at-
stovas, tarnaujantis Kristui. Šlovė Dievui!

Mano tėtis dabar vadovauja bažnyčiai 
Karačyje, didžiausiame mieste Pakistane, bet 
yra žmonių ir kitose provincijose, kituose 
miestuose ir kaimuose, su kuriais palaikome 
ryšį. Mano tėtis yra bažnyčios pastorius, 
mama vadovauja tarnystei moterims, aš 
tarnavau jaunimui, o sesuo gieda chore ir 
tarnauja sekmadieninėje mokykloje. Mes 
visi tarnaujame Jėzui.

Su kokiais iššūkiais susiduria krikš-
čionys Pakistane?

Iššūkių tikrai daug. Pakistanas yra 
islamiška respublika, tad net ir Konstitu-
cijoje įtvirtinta, kad nei krikščionis, nei 
hinduizmą išpažįstantis asmuo, t. y. ne 
musulmonas, negali tapti šalies prezidentu 
ar užimti premjero postą. Krikščionys ne-
gali eiti jokių aukštesnių oficialių pareigų. 
Tai – rasizmas ir religinė diskriminacija. 
Taip pat turbūt esate girdėję apie savižu-
džius, kurie susisprogdina bažnyčiose, 
siekdami nužudyti kuo daugiau žmonių, 
be to, bet kuris krikščionis gali būti mela-
gingai apkaltintas, pažeidęs piktžodžiavimo 
įstatymą... Didžiausias iššūkis – neturime 
lygių teisių, negalime gauti geresnio dar-
bo ar geresnio atlyginimo, net ir mokė-
dami tokius pačius mokesčius. Nors ir 
šiaip pakistaniečiai nedaug uždirba, ypač 
neišsilavinę žmonės, dirbantys valytojais, 
apsaugos darbuotojais ar kitus paprastus 
darbus – apie 7 000 rupijų (mažiau nei 80 
dolerių), kai pragyvenimui reikėtų bent  
25 000 rupijų (apie 200 dolerių).

Papasakok apie krikščionišką bažny-
čią Pakistane.

Džiaugiamės ir dėkojame Dievui, kad 
Pakistane bažnyčios gali veikti ne pogrin-
dyje. Mes galime rengti krikščioniškus 
susirinkimus, statyti bažnyčias, bet nega-
lime atvirai evangelizuoti ar dalintis savo 
tikėjimu, tad kartais susirinkimus naujo-
se vietose organizuojame naktimis. Mes 
skelbiame Evangeliją, bet esame apriboti. 
Meldžiamės, kad Dievas atvertų žmonių 
širdis ir vieną dieną jie ateitų pas Kristų. 
Pakistane negalima užregistruoti bažnyčios, 
bet galima registruoti Labdaros ir paramos 
organizaciją, kurios pagrindinė veiklos sritis 
yra paramos mažumoms programa, o krikš-
čionys, kaip jau minėjau, ir yra mažuma. Ži-
noma, reikia daugybės visokių dokumentų.  

Pakistanietis Robinas Mubarikas su tėvais

Nukelta į 26 p.
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Dabar valdžia reikalauja, kad bažnyčios 
vadovas turėtų teologinį išsilavinimą, – štai 
kodėl aš esu čia, Lietuvoje, ir studijuoju 
teologiją LCC universitete. Aš noriu dau-
giau pažinti Dievą, be to, man reikalingas 
universitetinis teologijos laipsnis, kad mūsų 
bažnyčia galėtų toliau gyvuoti. Taip pat ne-
seniai valdžia uždarė kelias namų bažnyčias, 
nes pradėta reikalauti, kad bažnyčia turėtų 
savo atskirą pastatą. Mūsų bažnyčia taip pat 
yra namų bažnyčia – bažnyčios susirinkimus 

rengiame pirmame mūsų namo aukšte. 
Taigi tai dar vienas iššūkis. Jau nupirkome 
žemės sklypą bažnyčios pastatui statyti ir 
išliejome pamatus, bet tolesnėms statyboms 
trūksta pinigų, nes statybinės medžiagos jau 
pabrango dvigubai. Infliacija auga kas dieną. 

Sąvoka „bažnyčia“, gr. eklessia, reiškia 
„surinkimas, pašaukti iš“, bet mes, tikintie-
ji, esame pašaukti ir skelbti savo tikėjimą 
kitiems. Jėzus ragino savo mokinius eiti 
ir skelbti Evangeliją tautoms. Taigi bažny-
čia yra ne tik vieta, kur renkasi iš kažkur 
pašaukti žmonės, bet ir vieta, iš kurios tie 

žmonės yra siunčiami. Kiekvienam krikš-
čioniui skirta dalytis savo tikėjimu. Mes 
tai ir darome. 

Papasakok apie savo tarnystę baž-
nyčioje. 

Bažnyčioje aš rūpinausi jaunimu – 
mūsų tarnavimas, į kurį būrėsi jaunimas 
iš skirtingų denominacijų, vadinosi Revo
lution Youth Pakistan (Jaunimo revoliucija 
Pakistane). Taip pat organizuodavau evange-

lizacines išvykas – vykdavome į tolimesnes 
vietoves, kuriose gyvenantys žmonės nėra 
girdėję apie Kristų. Kaip minėjau, esame 
įkūrę labdaros ir paramos organizaciją, tad 
keliaujame norėdami padėti žmonėms, o 
mums padeda vietinės bažnyčios žmonės. 
Mes skelbiame Evangeliją ir esame laimingi, 
kad Dievas daro didelį darbą – žmonės, 
kurie negirdėjo apie Kristų, dabar ateina 
pas Jį. Kas du tris mėnesius lankome vieną 
gentį, kuri įsikūrusi už 12 val. kelio nuo 
mūsų miesto, tad ten nukeliauti nepapras-
ta, tam reikia ir pinigų. Vykstame ten su 

komanda, nuvežame šiek tiek reikalingų 
daiktų, maisto paketų. Tai – vergų gentis: jų 
protėviai nuomojosi žemę iš turtingųjų, bet 
negalėjo jiems sumokėti, tad visi tose šeimo-
se gimę vaikai taip pat yra laikomi vergais. 
Jau pirmą kartą ten nuvykę pasakėme, kad 
darome tai ne savo jėga: „Mūsų bažnyčia 
nedidelė ir nedaug galime jums padėti, bet 
pažinę Kristaus meilę norime su jumis ja 
pasidalinti.“ Po savaitės sulaukėme genties 
vado skambučio: „Jūs atvykote mums padėti, 
tad mes norime daugiau sužinoti apie jus čia 
atsiuntusį asmenį.“ Tada aš pasakiau, kad 
mus siuntė Jėzus. Kai ten vėl nuvykome, 
skelbėme Evangeliją, nuvežėme kelias jų 
kalba (hindi kalba) įgarsintas Biblijas. Jie 
klausėsi tų Biblijos įrašų, ir daug tos genties 
žmonių atidavė savo širdis Jėzui. Ši gentis 
didelė – ją sudaro 250 žmonių: 15 šeimų su 
daugybe vaikų. Jie gyvena labai tolimame 
krašte, varganuose nameliuose, neturėjo 
tualetų ir jokių asmens higienos įgūdžių... 
Pradžioje buvo tikrai sunku, bet po truputį 
jie mokosi gyventi kitaip. Džiaugiamės, kad 
dabar jie taip nesijaudina, kad yra žmonių 
vergai, – labiau rūpinasi, kad nebūtų velnio 
vergai. Viena moteris sakė: „Mes nenorime 
būti turtingi, norime tik, kad mūsų vaikai 
nemirtų vergovėje. Džiaugiamės girdėdami, 
kad Jėzus yra Karalių Karalius, ir Jis gali 
mus išlaisvinti.“ 

Robinai, tu gimei krikščioniškoje šei-
moje ir girdėjai Evangeliją nuo vaikystės, 
tiesa? Bet kada ir kokiomis aplinkybėmis 
tu sąmoningai apsisprendei sekti paskui 
Jėzų?

Manau, visame pasaulyje yra daugybė 
krikščionių, kurie augo krikščioniškose 
šeimose (kelis studentus sutikau ir LCC uni-
versitete). Bet tai, kad gimei krikščioniškoje 
šeimoje, dar nereiškia, kad esi krikščionis. 
Nors tavo tėvai ištikimai tarnavo Kristui, dar 
nereiškia, kad jų tikėjimas ir ištikimybė tave 
išgelbės. Tu pats asmeniškai turi priimti Jėzų 
Kristų kaip Viešpatį. Svarbus asmeniškas 
apsisprendimas ir pasirinkimas. 

Kai buvau 11 metų, giedodavau gies-
mes, klausydavau pamokslų, melsdavausi 
bažnyčioje ir namuose, prieš valgydamas 
ar eidamas miegoti. Mano mama visuomet 
rūpindavosi, kad vakarais, prieš vakarienę, 
susirinktų visa šeima ir visi drauge melstu-
mės. Maniau, kad su manimi viskas gerai: 
lankau bažnyčią, giedu giesmes, meldžiuo-
si, bet tuo metu mano gyvenimas nebuvo 
visiškai pašvęstas Dievui. Aš susitikinėda-
vau su netikinčiais draugais, leisdavau laiką 

„Naudokitės laisve 
skelbti Evangeliją“

Robino tėčio įkurta bažnyčia Pakistane lanko ir gentį, kuri įsikūrusi už 12 val. kelio 
nuo jų miesto

Atkelta iš 25 p.
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kaip ir jie... Gyvenau tarsi pasidalijęs, ga-
liausiai tai ėmė varginti. Nenorėjau nuvilti 
Dievo, todėl vieną dieną meldžiau: „Dieve, 
suteik man jėgų apsispręsti ir visa širdimi 
sekti paskui Tave.“ Ir Dievas prabilo man 
per Evangelijos pagal Matą ištrauką: Taip 
tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, 
kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų 
jūsų Tėvą, kuris danguje (Mt 5, 16). Šie 
žodžiai mane apkaltino. Man atrodo, kad 
ne perskaičiau, bet tiesiog išgirdau juos 
iš Dievo. Jie pasiekė mano širdį, ir nuo 
tos dienos mano gyvenimas ėmė keistis. 
Aš esu palaimintas. Nesu turtingas, bet 
turiu ramybę ir pasitikiu, kad Viešpats 
manęs nepaliks. Žinau, kad turiu Jėzaus 
šviesą savyje ir turiu nešti tą šviesą, kad 
ir kur eičiau.

Atvykai studijuoti į Lietuvą. Kodėl 
pasirinkai būtent mūsų šalį?

Kai sužinojome, kad, norint išsaugoti 
bažnyčią, nors vienas iš vyresniųjų turi būti 
baigęs teologijos studijas, pradėjau ieškoti, 
kur galėčiau studijuoti. Ieškojau įvairiose 
šalyse, bet kitur studijos labai brangios. 
Internete radau LCC tarptautinio univer-
siteto Lietuvoje pristatymą. Norint gauti 
Lietuvos vizą, man teko vykti į Turkiją, – tai 
pareikalavo papildomų išlaidų, bet Dievas 
atvėrė duris ir aš gavau studento vizą. 

Kai apie savo ketinimą studijuoti Lie-
tuvoje pasakiau vienam pastoriui iš Mau-
ricijaus, kur porą metų dalyvavau CTMI 
(Church Team Ministries International) 
organizuotose ir didelę įtaką man pada-
riusiose jaunimo stovyklose, jis pasakė, 

kad Lietuvoje gyvena vienas krikščionis iš 
Mauricijaus – taip susipažinau su jumis, 
Clarelu ir Žaneta Martingale.

Kokie tavo pirmieji įspūdžiai Lie-
tuvoje?

Manau, kad Lietuva – nuostabi šalis, tik 
žiemą čia labai šalta. Nesu pratęs prie tokio 
šalto oro, mat ten, kur gyvenu, visuomet 
karšta. Šalčiausia pas mus būna +10 0C, tad 
Lietuvoje sausio mėnesį, kai atvykau, man 
tikrai buvo šalta. Bet džiaugiuosi, kad nors 
čia žiemą ir šalta, Kristų pažįstantys žmonės 
yra šilti ir mieli. Bus labai įdomu pamatyti, 
kaip Lietuva atrodo vasarą. 

Kiek laiko ketini praleisti Lietuvoje? 

Mano studijos truks 4 metus. Neturiu 
didelių planų, bet noriu baigti studijas ir 
skelbti Evangeliją, tarnaudamas Dievui, kad 
ir kur Jis mane pasiųstų. Tikiu, kad Dievas 
turi planą Europai. Dievas myli Europą, ir 
manau, kad žmonės čia turi išgirsti kitose 
šalyse gyvenančių žmonių liudijimus. Gy-
venimas čia atrodo labai paprastas, nedaug 
supurtymų – ramybė ir taika. Labai norė-
čiau, kad Europa gręžtųsi į Kristų. 

Ar ketini grįžti į Pakistaną?

Taip, žinoma. Noriu, kad mūsų Labda-
ros ir paramos fondas gyvuotų, kad išsau-
gotume bažnyčią, noriu grįžti namo. Bet 
taip pat reikia ir užsidirbti, kad galėčiau 
paremti savo bažnyčią, galėčiau pamoks-
lauti tautoms. Pakistane mes turime didelę 
komandą, kuri rūpinasi bažnyčia. Bet reikia 
ir pinigų. Tačiau viskam tebūna Viešpaties 

valia – noriu paklusti Dievui ir vyksiu ten, 
kur Jis mane siųs. 

Ko palinkėtum Lietuvos krikščio-
nims?

Man atrodo, kad krikščionims Lietuvoje 
trūksta ugnies dėl Dievo. Nereikia vykti 
kažkur toli į misijas (tai kalbu ir pats sau) –  
visų pirma skelbkite Evangeliją sau, savo 
šeimai ir namiškiams, savo kaimynams. 
Naudokitės laisve, kurią turite. Jūs esate 
laisvi ir laisvai galite dalintis savo tikėjimu, 
tad kodėl ta laisve nesinaudojate? Kitose 
šalyse žmonės nori skelbti Evangeliją, bet 
negali dėl valdžios persekiojimo, o jūs esate 
laisvi. Naudokitės ta laisve, eikite ir gelbėkite 
žmones, kad Jėzus, sugrįžęs pasiimti Baž-
nyčios, pasakytų: „Gerai, mano ištikimasis 
tarne.“ Pamokslaukite Dievo žodį, kad jis 
mestų iššūkį patiems krikščionims ir keistų 
jų gyvenimą. 

Gyvenimas šioje žemėje laikinas – mes 
čia tik keleiviai – ir vieną dieną jis baigsis, 
bet mes turime amžinąjį gyvenimą, kuris 
tęsis jau ne šioje žemėje. Arba tu pražūsi, 
arba gyvensi amžinai su Dievu, šlovinda-
mas ir garbindamas Jį. Tad naudokimės 
šiuo laiku žemėje, kad kuo daugiau žmonių 
būtų išgelbėti, ir mūsų Dievo vardas būtų 
pašlovintas. 

Dėkojame, Robinai, už pokalbį. Lin-
kime tau sėkmingų studijų ir Dievo ma-
lonės, Jo pagalbos ir sustiprinimo esant 
toli nuo namų.

Kalbino Žaneta Martingale

Bažnyčios Pakistane pamaldos

Vandens krikšto akimirka
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Štai Evangelijoje pagal Matą Jėzus sako: 
Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo 
pasakyta: „Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk 
Viešpačiui savo priesaikas.“ O aš jums sakau: 
išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis – 
Dievo sostas, nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei 
Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. 
Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno 
plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs 
sakykite: „Taip“, jei taip, „Ne“, jei ne, o kas 
viršaus, tai iš pikto (Mt 5, 33–37). 

Kieti žodžiai! Jėzus nenori, kad žmo-
gus prisiekinėtų, sudarinėtų sandorą prieš 
Dievą, jei nė nesirengia jos laikytis, nes 
Dievo akyse visa tai rimta. Duotos priesai-
kos sulaužymas – ne juokas. Duotų pažadų 
netesėjimas Dievo akivaizdoje prilyginamas 
bendradarbiavimui su piktuoju, todėl Jėzus 
ir liepia bet kuria kaina vengti pasižadėjimų. 
Įsipareigok ir pasižadėk tik tuo atveju, jei iš 
tikrųjų ketini laikytis duoto žodžio. 

Šią tiesą puikiai iliustruoja biblinis 
pasakojimas apie Loto žmoną, aprašytas 
Pradžios knygos 19-ame skyriuje. Čia 
aprašomas vienas keisčiausių nutikimų, 
kaip Dievas siunčia teismą Sodomos 
gyventojams dėl rimtų, per ilgus metus 
įsisenėjusių nuodėmių. Viešpats siunčia 
ant miesto ugnies lietų ir sunaikina jį kartu 
su visais gyventojais, išskyrus Lotą, kuriam 
paliepta su visais šeimos nariais sprukti 
iš miesto. Jiems visiems bėgant iš miesto, 
nutinka keistas dalykas: O [Loto] žmona, 

SIDAS SALCIDO

Apie  duoto  žodžio  
laikymąsi  ir  druskos   

stulpu  virtusią  Loto  žmoną

eidama iš paskos, dairėsi atgal ir pavirto 
druskos stulpu (Pr 19, 26).  

Ši ištrauka ilgus amžius trikdė Biblijos 
tyrinėtojus. Daugelis supranta, kad Dievas 
ją pasmerkė, tačiau ne visi randa įtikinamą 
paaiškinimą, kodėl ji virto būtent druska. 
Paprastai aiškinama, kad moteris tiesiog nuo 
galvos iki kojų pasidengė pelenų sluoksniu, 
todėl galėjo atrodyti kaip druskos stulpas. 
Tačiau iš teksto suprantame, kad Dievas ne 
šiaip sau pavertė ją druska. 

Nagrinėdami šią dilemą, Šventajame 
Rašte atrandame daug įdomių dalykų apie 
druską. Šio mineralinio junginio svarba 
anais laikais gali padėti mums įminti mįslę, 
kodėl Loto žmona pavirto druskos stulpu. 
Antros Metraščių knygos 13-ame skyriu-
je skaitome apie Judo karalių Abiją, kuris 
Jeroboamui, Izraelio karaliui, aiškina, jog 
Izraelio kraštas buvo patikėtas Dovydui, kai 
Dievas dar prieš kelis dešimtmečius sudarė 
su juo Sandorą ir paskyrė Dovydą karaliumi. 
Nors pačiame pasakojime apie tai neužsime-

nama (2 Sam 7, 8–16), Metraščių knygoje 
paminimas faktas, kad tai buvusi vadinamoji 
„druskos sandora“: Argi jums nėra žinoma, 
kad VIEŠPATS, Izraelio Dievas, druskos San
dora yra amžinai atidavęs Izraelio karalystę 
Dovydui, jam ir jo sūnums? (2 Met 13, 5). 
Pasirodo, senovėje Artimuosiuose Rytuose 
buvo įprasta dvišalius susitarimus, priesaikas 
ir pažadus tvirtinti druska. Druska reikšda-
vo, kad kiekviena šalis įsipareigoja laikytis 
susitarimo. Štai kas apie tokias druskos 
sandoras rašoma Baker‘io Biblijos encik- 
lopedijoje: „Biblijoje dvišalio susitarimo 
tvirtumą simbolizavo druska. Senovės Ar-
timuosiuose Rytuose būta tokio pasakymo: 
„Tarp mudviejų nuo šiol – duona ir drus-

ka.“ Jis reikšdavo, kad ryšys ar susitarimas 
būdavo užtvirtinamas vaišėmis. Druska 
buvo gyvybės ir išliekančio, nelaužomo 
įsipareigojimo simbolis. Senajame Testa-
mente skaitome apie ryšio tarp Dievo ir Jo 

Kpt. Sidas Salcido yra Išganymo armijos 
kapitonas, šiuo metu tarnaujantis 
Vilniuje. Su žmona Reina augina dvi 
dukreles.

Mes esame „Dievo druska“ 
šiame pasaulyje. Mes 
įsipareigojome, sudarėme 
su Dievu sandorą eiti į šį 
pasaulį ir atlikti savo dalį 
Jo gelbstinčiame darbe.

„

“

Įsipareigok ir pasižadėk 
tik tuo atveju, jei iš tikrųjų 
ketini laikytis duoto 
žodžio. 

„

“

Išganymo armijoje mes labai rimtai žiūrime į sandoras ir priesaikas. 
Mūsų organizacijoje tarnaujančių karių prašome pasirašyti tam tikras 
sutartis. Kadetai parašu tvirtina duotąją priesaiką, kai tampa aukštes-
nio rango tarnautojais. Pasirašydami jie įsipareigoja ne tik savo vado, 
bet ir Dievo akivaizdoje. Ar pasirašantieji iš tikrųjų supranta tokio 
žingsnio svarbą? 
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tautos užtvirtinimą druska (žr. Kun 3, 13). 
Druska, kaip sūrus mineralinis junginys, 
vartojamas aukoms ir maistui nuo gedi-
mo apsaugoti, simbolizuodavo amžiną, 
išliekančią, negendančią, neyrančią sandorą 
tarp Dievo ir Izraelio“ [Elwell, W. A., & 
Beitzel, B. J. (1988), Baker Encyclopedia of 
the Bible (p. 538). Grand Rapids, MI: Baker 
Book House]. 

Druska reikšdavo, kad sandora ar 
susitarimas tądien „užkonservuojamas“ 
(paliekamas saugoti ir galioti) amžiams. 
Taigi, kaip matome, tokia druskos sando-

ros procedūra buvo nesvetima ir Dievui. 
Štai kalbėdamas apie levitus ir Dievo jiems 
skirtą aprūpinimą, Mozė cituoja Viešpatį, 
sakydamas: Tai amžina druskos sandora 
VIEŠPATIES akivaizdoje tau ir tavo pali
kuonims (Kun 18, 19). Toji simbolinė 
prasmė išlikusi iki mūsų dienų – Dievas 
apsisprendęs apsaugoti ir išlaikyti savo 
sandorą su Izraeliu (o jie turėtų irgi stengtis 
tai daryti). 

Jėzus pasitelkia druskos metaforą, kal-
bėdamas apie krikščionių vaidmenį šiame 
pasaulyje: Jūs – žemės druska. Jei druska 
netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdy
ti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti 
žmonėms sumindžioti (Mt 5, 13). Taigi mes 
esame „Dievo druska“ šiame pasaulyje. Mes 
įsipareigojome, sudarėme su Dievu sandorą 
eiti į šį pasaulį ir atlikti savo dalį Jo gelbstin-
čiame darbe, ar ne? Įdomų kontekstą šiai 

eilutei pateikia Lukas: Arba koks karalius, 
traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau 
atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas dešimt 
tūkstančių karių pajėgs stoti į kovą su tuo, 
kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių? Jei ne, 
tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius 
tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas jūsų, 
kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali 
būti mano mokinys. Druska – geras daiktas. 
Bet jei druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų 
pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui, 
o išberiama laukan. Kas turi ausis, teklauso! 
(Lk 14, 31–35). 

Ar aiškiai matote įsipareigojimo Viešpa-
čiui svarbą? Pirmiau Viešpats kalba apie kara-
lių, kuris stengiasi susitarti su kitu karaliumi 
nesivelti į karą, kad nepralaimėtų ir nepatirtų 
nuostolių. Suburiama delegacija, kuri eina 
aptarti taikos sąlygų. Dar nepamiršote, kad 
tokie susitarimai užtvirtinami druska? Taigi 
Jėzus kalba apie sandoros sudarymą, pabrėžia 
šio veiksmo svarbą, o paskui užsimena apie 
druską, netekusią savo sūrumo ir išberiamą 
lauk. Jei žmogus nesilaiko susitarimo, jo žodis 
nieko nereiškia, jis tėra bevertis „mėšlas“. 
Atkreipkite dėmesį, kad kiek vėliau Lukas 
užrašo Jėzaus perspėjimą: Prisiminkite Loto 
žmoną! (Lk 17, 32). 

Pažvelkime į pasakojimą apie Lotą ir 
jo žmoną. Ar gali būti, kad pakviesti užeiti 
vidun ir kalbėtis apie Dievo sandorą, įsi-
pareigojimą išgelbėti Loto namiškius nuo 
pražūties, du angelai galėjo sudaryti su jais 

druskos sandorą? Visose Viešpačiui skirtose 
aukose druska būdavo būtinas elementas. 
Dievas to reikalavo, nes visos aukos buvo 
„druskos sandora“ (žr. Kun 2, 14). Ar san-
dora buvo „padruskinta“ ir tiems angelams 
atėjus? Pasakojime teigiama, kad Lotas savo 
svečiams paruošė vaišes (Pr 19, 3). Kaip jau 
minėta, senovės Artimuosiuose Rytuose, 

sudarydamos druskos sandorą, dvi šalys 
kartu vaišindavosi, iškeldavo tikrą puotą, 
šventę. Net ir per Viešpaties šventes kunigai 
vaišindavosi Viešpaties akivaizdoje. Taigi 
kai Lotas paruošė angelams vaišes, iškepė 
neraugintos duonos ir jie kartu pietavo, visa 
tai buvo sandoros sudarymo su Viešpačiu 
procedūra. Lotas ir jo žmona įsipareigojo pa-
likti miestą nedelsdami. Deja, Loto žmona, 
didelei savo nelaimei, kažkodėl uždelsė. Ji 
atsigręžė atgal. Kodėl ji taip pasielgė, mums 
lieka nežinoma, bet akivaizdu, kad šitaip ji 
sulaužė susitarimą. Ją, pažeidusią sando-
rą, Dievas pavertė druskos stulpu. Dievas 
parodė Lotui, kad jei jau su Juo sutarta, tai 
tuomet jų „Taip“ tebūna „Taip“, o „Ne“ – 
„Ne“. O visa, kas viršaus, tas iš pikto ir turi 
liūdnas pasekmes. Kodėl Jėzus žmogui, 
prašančiam leisti būti Jo mokiniu, sako: 
Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir 
žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei (Lk 
9, 62)? Jei žengiame tą žingsnį ir įsiparei-
gojame Dievui, pirmiau turime būti viską 
rimtai apgalvoję ir apsisprendę. 

Šiandien, galvodami apie save ir 
apmąstydami Viešpačiui duotų priesaikų 
svarbą, būkime labai atsargūs ir atsakingai 
sudarinėkime sandoras su Viešpačiu. Jei ką 
nors Jam prižadame, tai ir laikykimės duoto 
žodžio. Mums skirta būti gera druska, mes 
turime „užkonservuoti“, saugoti ir branginti 
kiekvieną susitarimą, kurį sudarome su 
Viešpačiu. Priešingu atveju gali liūdnai 
baigtis. Prisiminkime Loto žmoną! 

Iš anglų kalbos vertė Rūta Rušinskienė

Jei žengiame tą žingsnį 
ir įsipareigojame Dievui, 
pirmiau turime būti 
viską rimtai apgalvoję ir 
apsisprendę. 

„

“
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Brangioji, kuo tu šiandien gyveni ir 
koks Viešpats yra tavo gyvenime? 

Nuolat mąstau, kad Viešpats yra Tas, 
kuris viską žino. Turbūt iš savo tėvelių pa-
veldėjau bruožą viską smulkiai planuoti 
kitai dienai ir į ateitį, tad aš tiksliai žinau, 
kas ir kaip turi vykti (šypsosi). Ne kartą 
ginčijausi su Dievu, sakydama: „Dieve, taigi 
planas – toks.“ Bet vėliau suvokdavau, kad 
Viešpaties planas geresnis. Suprantu, kad 
Viešpats tikrai yra Tas, kuris viską žino į 
priekį ir viskuo pasirūpina. Mane guodžia 
92-oji psalmė, kurioje rašoma, kad mes – 
lyg augalai, pasodinti Viešpaties kiemuose. 
Kadangi Dievas yra savo kiemo šeimininkas, 
vadinasi, Jis yra Tas, kuris mumis rūpinasi. 

Kaip sužinojai apie blogėjančią savo 
sveikatos būklę?

Prieš 18 metų man buvo diagnozuota 
išsėtinė sklerozė. Tuomet, kai išgirdome 
baisias gydytojų prognozes, su vyru buvome 
susituokę tik dvejus metus. Man pasakė, 
kad iki invalido vežimėlio liko dveji metai, 
o gyventi – penkeri. Vyro sveikata tuo metu 
taip pat labai pablogėjo. Suvokėme, kad 
gyvenimas baigiasi ir džiaugėmės tik tuo, 
kad išeiname kartu, kad neturime vaikų, 
kurie liktų našlaičiais, kad esame išgelbėti 
ir amžinybėje būsime su Jėzumi. 

Tačiau namų maldos grupelės žmonės 
nusprendė kiekvieną vakarą, po darbų, ateiti 
pas mus į namus ir melstis. „Negalvokite, 
kad dėl Dievo jau viską padarėte“, – sakė jie.  
Ir iš tikrųjų jie kasdien rinkdavosi melstis, 
ir Viešpats pakeitė požiūrį, kad gyvenimas 

„Ar  meilė  Dievui  
priklauso  nuo  

gyvenimo  aplinkybių?“
Kaip dažnai žvelgdami į kitą žmogų nežinome, ką jis iš tiesų išgyvena, 
su kokiais rūpesčiais susiduria ar kokias naštas neša. Panašiai yra ir žvel-
giant į šią keturiasdešimtmetį perkopusią moterį (panorusią likti slapto-
je), kuri su vyru augina du vaikučius. Šios moters nepalaužė įvairūs gyve-
nimo rūpesčiai, nors jau 18 metų serga išsėtine skleroze. Visa ištverti jai 
ir jos šeimai padeda meilė Dievui. Tikimės, kad šios brangios sesės Kris-
tuje liudijimas sustiprins ne vieną, patiriantį gyvenimo išmėginimus.

baigiasi, – Jis sustabdė mano ligos progre-
savimą. Kai vėliau Santariškėse tirdavausi 
sveikatą, visada atsakydavo, kad yra remisija, 
t. y. liga sustojo progresuoti. Išgyvenome 
tai, kad Damoklo kardas virš galvos vis dar 
kabo, bet bent jau nesileidžia žemyn. 

Kiek vėliau ne vienus metus teko pri-
siimti atsakingas pareigas. Nors tikrai tai 
nebuvo lengvas laikas, Viešpats viskuo pa-
sirūpino – viskam pakako jėgų. 

Po kelerių metų viena šeima meldėsi už 
mus ir išgyveno, kad Viešpats liudija jiems, 
sakydamas, jog už metų ir trijų mėnesių aš 
lauksiuosi berniuko. Kai jie mums tai pasakė, 
baiminosi, kaip mes reaguosime, jei tai ne-
išsipildys... O mes tiesiog dėkojome, kad už 
mus meldėsi, kad mąstė apie mus, nešiojo savo 
širdyse... Bet viskas išsipildė tiksliai taip, kaip 
jie sakė. Kai gydytoja, darydama echoskopiją, 
klausė, ar norime žinoti, kas gims, – berniukas 
ar mergaitė, pasakiau: „Aš žinau, kad berniu-
kas.“ Šiandien jam jau devyneri. 

Žvelgiant į tave, atrodo, kad niekuo 
nesergi, esi sveikut sveikutėlė... Kaip tau 
pasireiškia ši liga?

Prieš 18 metų siurbdama grindis pa-
stebėjau, kad nebematau viena akimi. Tai 
buvo pirmas regos neuritas. Po devynių 
mėnesių – vos spėjus sugerti prednizoloną 
(kelis šimtus tablečių) buvo antras, už šešių 
mėnesių – trečias, pradžioje vienos akies, 
paskui – kitos, vėliau – vėl tos pačios... Su-
pratau, kad tarpai vis trumpėja...

Dabar kai skaitau Bibliją, tekstą matau 
gabaliukais. Akiniai nepadeda. Smulkesniu 

šriftu parašyto teksto nematau ir neskiriu 
atspalvių. Visada neurito atvejais duoda 
piešinėlius, kuriuose reikia rasti skaičius ir 
figūras tarp įvairių spalvų skritulių, bet aš 
jų nerandu. Kartą pas gydytoją nuvykau su 
sūnumi, tai gydytoja jį įspėjo: „Tu mamai 
nepasakinėk“ (šypsosi).

Ar yra dar kokių sutrikimų, ar tik 
šis – regos?

Man yra nusilpusi dešinė kūno pusė –  
ranka ir koja. Aš esu dešiniarankė, todėl tai 
apsunkina daug darbų. Nepavyksta normaliai 
rašyti, kartais sunku net bulvę nuskusti...Taip 
pat nelengva ir vaikščioti, nes dešinė koja ne-
turi jėgos. Kai, tarkim, mes su draugų šeima 
lipome į kalnus, teko diržais prisirišti dešinę 
koją ir ją vis rankomis kilstelėti. Tai po kopi-
mo į kalnus visiems kojas skaudėjo, o man –  
rankas, nes aš nuolat dariau prisitraukimus 
(šypsosi)... Sutrikusi ir mano koordinacija. 
Kai su kolegomis pasportuodavome, pra-
timus atlikdavau tik įsikibusi į sienelę. Jau 
nebegaliu pavažiuoti ir dviračiu...   

Ar tai nervų apmirimas?

Taip, nervų uždegimai ir jų žūtis, mie-
lino dangalo irimas – tas dangalas gaubia 
ir nugaros, ir galvos smegenis. 

Minėjai, kad liga buvo sustojusi pro-
gresuoti. Ar ir dabar taip yra? 

Taip buvo iki vaikų gimimo. Po nėštu-
mo, žindymo sveikata vėl pablogėjo... Daž-
niausiai moterims po gimdymo pablogėja. 

Tai autoimuninė liga. Ar pavyko ati-
taikyti vaistus? O gal ieškai alternatyvų, 
bandai taikyti specialią mitybą? 

Taip, maisto atsirinkimas labai padeda. 
Stengiuosi griežtai žiūrėti, ką valgau. Visiš-
kai atsisakiau pieno produktų, cukraus ir 
visko, kas turi glitimo, nes tai didina žarnų 
pralaidumą. Stengiuosi valgyti daugiau vai-
sių, daržovių, darau įvairius žaliavalgiškus 
kokteilius. Guodžia tai, kad Dievas žino, ką 
tenka išgyventi. Dažnai meldžiuosi: „Dieve, 
kad ir kas būtų, aš noriu Tau tarnauti, Tave 
mylėti.“ Noriu, kad mano meilė Dievui 
nepriklausytų nuo sveikatos būklės. 

Kas padeda įveikti nerimą dėl ateities?  

Natūralu, kad mąstau apie ateitį. Tačiau 
kaip nėra temų, kuriomis mes su vaikais 
nesišnekame, taip nėra ir emocijų, kurių 
neleistume sau jausti. Tiesiog išlieji savo širdį 
Dievui, ir visada po maldos būna geriau. 
Viešpats paguodžia, palaiko, sustiprina, 
kalba per Žodį, per pamokslą bažnyčioje, 
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artimus ar tolimus žmones... Bet labiausiai 
turbūt Viešpats stiprina per Bibliją. 

Kaip į tavo situaciją reaguoja šeima? 
Ar vaikai žino apie tavo ligą? 

Taip, viską žino ir meldžiasi. Kaip gera, kai 
sūnus paklausia: „O kaip tu šiandien jautiesi? 
Aš vakar už tave meldžiausi, tad šiandien turė-
tum jaustis geriau...“ Kartais jaučiuosi geriau, 
kartais blogiau – ta savijauta banguoja, bet nuo 
to meilė Jėzui neturėtų banguoti. 

O kaip vyras išgyvena tavo ligą?

Žinoma, kad ir jam būna nelengva. Jis 
patarnauja, kuo gali ir kaip gali. Jis tikrai 
daug pakelia... Bet vėlgi suprantu, kad Die-
vas davė mums vienas kitą. Šiandien esame 
vedę 20 metų. Dievas taip sukūrė, kad, kaip 
Šventajame Rašte sakoma, žmona bus vyro 
padėjėja, tad aš meldžiu: „Dieve, noriu būti 
padėjėja, o ne trukdytoja.“ Aš noriu, kad 
mano vyras tarnautų bažnyčioje, noriu 
padėti, kiek galiu, pavyzdžiui, prižiūrėti 
vaikus, namus ir viską, ką galiu. 

Manau, svarbiausia – kad ir kas nutiktų, 
mylėti Dievą. Svarbu suvokti, kad meilė Jam 
nepriklauso nuo visų regimų aplinkybių. 

Juk kai mes eisime į dangų, nebus skirtumo, 
nuo ko mirėme. Svarbu, kad mes būsime su 
Dievu. Svarbu suvokti, kad Jis mus išgelbėjo, 
mūsų pasigailėjo. Dievas pažįsta mus geriau 
negu mes patys. 

Ilgai kęsdamas kančią žmogus daž-
niausiai klausia: „Kodėl, Dieve, man tai 
nutiko?“ Kaip pavyko susitaikyti su esama 
situacija? 

Turbūt sunkiausia buvo prieš 18 metų, 
kai tik išgirdome diagnozę ir galvojome, 
kad gyvenimas jau pasibaigė. Dabar taip 
pat kyla įvairių minčių – nežinai, nei kiek 
gyvensi, nei koks kokybiškas bus gyvenimas: 
teks sėstis į neįgaliųjų vežimėlį ar ne... Bet 
dabar į viską jau žiūriu kitaip. Juk sunku-
mai pasitarnauja kaip Dievo paraginimas 
šauktis Jo. Kaip skausmą jaučiantis žmogus 
kreipiasi į gydytojus, taip sunkios situacijos 
ragina širdimi ieškoti dangiškojo Gydytojo –  
Dievo. Kaip sergant būtų baisu nejausti skaus-
mo ir galvoti, kad esu sveikas, taip pat baisu ir 
nejausti Dievo poreikio bei galvoti, kad ir be 
Jo viskas yra gerai. Klausimo „Kodėl, Dieve, 
man taip nutiko?“ aš jau nebekeliu, nes su-
prantu, kad turiu klausti kitaip: „Kai man taip 

nutiko, ar mano širdis vis dar mylės Viešpatį? 
Ar aš liksiu su Juo? Ar norėsiu būti su Juo, 
kad ir kas nutiktų?“ Padeda suvokimas, kad 
Dievas vis tiek yra už viską brangesnis, Jis 
viską žino geriau. Viešpats veda, Jis ir praves. 
Amžinybės viltis yra didesnė. 

Mane guodžia suvokimas, kad daug kas 
Jėzaus gyvenime buvo ne taip, kaip žmonės 
tikėjosi: tai Jis valgė ne su tuo, tai bendravo 
ne su tuo... Kai Jėzus prabilo apie mirtį, Petras 
sureagavo: „Tau nė už ką, Viešpatie, neturi 
taip nutikti“... Kartais ir mums žmonės sako: 
„Tau nė už ką taip neturi būti...“ Bet aš savęs 
klausiu: „Net jei man tai nutiks, ar mano 
širdis ir toliau mylės Dievą?“ Aš klausiu ne: 
„Kodėl man taip nutiko?“, o „Ką galiu padary-
ti dėl Dievo, kai man taip nutiko?“ Viešpaties 
planai geresni už mano planus. Tiesiog norisi 
būti Jo planuose, daryti, ką gali geriausio, 
tomis aplinkybėmis, su kuriomis susiduri.

Ačiū už atvirą ir nuoširdų pokalbį. 
Tikime, kad tavo liudijimas sustiprins ir 
paguos kitus. Linkime sveikatos, stiprybės 
ir ramybės tau ir visai jūsų šeimai.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

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

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

10 val.
UK MER GĖJE – Miškų g. 29 sek ma die niais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sek ma dieniais 14 val.
ANYKŠČIUO SE – Liudiškių g. 27-2 sekmadieniais 11 val.
KU PIŠ KY JE – Krantinės g. 10-12 sekma die niais 15 val.
RO KIŠKY JE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 650 93267,  

sekmadieniais 12 val.
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35B-28  sekma dieniais 10 val.
VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio 

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

©  „Ganytojas“. ISSN 2029-5030. Leidžia leidykla „Ganytojas“. Indeksas 960. 4 sp. l. Tir. 2000 egz. Spausdino UAB „BALTO print“, Utenos  41A, 08217 Vilnius.

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

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

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

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

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

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

aukštas) sekmadieniais 10 val.
ELEK TRĖ NUO SE – Rungos g. 14  (2 a.) sekmadieniais 11 val.

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

antradieniais 18 val.

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

sek ma die niais 11 val.
AK ME NĖJE – Stoties g. 30 antradieniais 19 val.
JUR BAR KE – Kęstučio g. 26-30 sek ma die niais 15 val.
VENTOJE – Ventos g. 20-50 ketvirtadieniais 19 val.
PAPILĖJE – Rudens g. 16 šeštadieniais 11 val.

32          Paskutinis puslapis

Daugiau informacijos Facebook 
paskyroje ,,Atviras pokalbis”  
bei Nacionalinės Mažvydo 
bibliotekos interneto svetainėje 
www.lnb.lt.

Liepos 13–19 d.  
Paauglių stovykla Varėnos raj.

Liepos 21–27 d.  
Vaikų stovykla Varėnos raj.

Rugpjūčio 1–4 d.  
Jaunimo sąskrydis Ignalinos raj.

Rugpjūčio 23–25 d.  
Vienybės šventė Vilniuje
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 renginiai

Renginių ciklas

 „Atviras pokalbis“
Lietuvos nacionalinėje  
M. Mažvydo bibliotekoje

Renginiuose bus kalbama 
apie depresijos problemas, 
skatinama atsigręžti į nuo 

jos kenčiančius žmones, 
padėti atpažinti depresijos 

požymius, padrąsinti 
kreiptis pagalbos, parodyti 

teigiamą meno poveikį 
gydymo procese.

Balandžio 8 d. 18.00 – Atviras pokalbis meno kalba – meninės 
kompozicijos, susitikimas su menininkais bei specialistais 

Balandžio 16 d. 18.00 – diskusijų vakaras tema ,,Depresija ir tapatybė”

Balandžio 26 d. 18.00 – susitikimas su Charles Kelley (JAV/Latvija)

Balandžio 29 d. 18.00 – judesio terapijos užsiėmimas su Laura Geraščenko

Gegužės 3 d. 18.00 – rašymo terapijos užsiėmimas su Juliumi Kvedarausku


