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2          Pastoriaus  žodis

Dievo meilę ir 
gailestingumą patyręs 
žmogus dalinsis tuo pačiu 
su kitais. 

„

“

Pirmasis į pamaldas vyksta nauju automo-
biliu („Dievas palaimino“), antrasis – vi-
suomeniniu transportu, jei mamos pensija 
gauta laiku ir liko euras po apsilankymo 
vaistinėje. Sumanusis visada vėluoja, nes 
kalta žmona, vaikai, kaimynai, žadintuvas 
ir šuo, o varguolis it koks benamis seniausiai 
prie bažnyčios durų sukiojasi. Pirmasis 
patogiai įsitaiso maldos namuose, antrasis 
sėda atokiau. Sumanųjį pastorius (net pavė-
lavusį) pamokslo metu pastebi ir šypsosi, o 
vienišius – tik statistinis vienetas negausiai 
lankomuose maldos susirinkimuose. Ne vis-
kas gerai, darosi nejauku... Bet ar kam šautų 
į galvą mintis, kad po mirties šių žmonių 
keliai taip pat nesusikirs – vienas džiaugsis 
palaima danguje, o kitas praleis amžinybę 
pragaro liepsnose? 

Turto menkystė
Skandalinga mintis apie pragare ken-

čiantį krikščionį tikriausiai niekam nė į galvą 
nešautų, jei ne pamokanti Jėzaus istorija apie 
du labai skirtingo likimo savo tautiečius 
Evangelijos pagal Luką 16 skyriuje. Vienas 
iš jų buvo turtuolis, vilkėjęs purpuru bei 
ploniausia drobe, kuris kasdien ištaigingai 
linksminosi (19 eil.). Tačiau kito tautiečio 
dalia buvo kur kas liūdnesnė – votimis apte-
kęs elgeta, vardu Lozorius, gulėjo prie savo 
„brolio“ vartų. Jis troško numarinti alkį bent 
trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunys 
atbėgę laižydavo jo votis (21 eil.). Nežiūrint 
tokio skirtingo „pasisekimo“ gyvenime, šie 
du hebrajai turėjo tuos pačius protėvius ir 
dvasinį palikimą. Abraomui ir jo palikuo-
nims Dievas suteikė amžino gyvenimo viltį 
(Hbr 11, 16). Dievo žodį skelbė Mozė ir 
pranašai, o Kristuje šiai vilčiai buvo lemta 
suspindėti visu ryškumu. Tačiau pasaulyje 
viskas vyksta aukštyn kojomis: sėkmė ir 
pinigai tampa svarbesni už Dievo žodį, 
išgelbėjimą ir amžiną sielos likimą. Taip 
nutiko ir turtuoliui, tai buvo aktualu iš Jėzaus 
besišaipantiems ir pinigus mėgstantiems 
fariziejams (Lk 16, 14), aktualu ir mums.  

Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneš-
tas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis 
ir buvo palaidotas. Kentėdamas pragare, 

jis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą 
ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis ėmė šaukti: 
„Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk 
Lozorių, kad suvilgęs vandenyje piršto galą, 
atvėsintų man liežuvį, nes baisiai kenčiu 
šioje liepsnoje“ (Lk 16, 22–24). Šioje pa-
mokančioje istorijoje Jėzus panaudoja ano 
meto – tikėtina, kad teisingą, nors ir ne iki 
galo aiškų, – pomirtinio pasaulio vaizdinį. 
Viešpats parodo, kad žmonių sielos yra 
sąmoningos ir po mirties, tačiau jų amži-
nasis likimas skirtingas. Vieni mirusiųjų 
pasaulyje atranda prieglobstį ir paguodą 
pas teisųjį Abraomą, kiti kenčia. Mirusieji 
atpažįsta vieni kitus: turtuolis – Abraomą ir 
Lozorių, Abraomas pažįsta turtuolį, jie gali 
kalbėtis, tačiau skirtos dalios nebepakeisi. 
Ten nebeveikia gebėjimas „suktis“ ir spor-
tiška figūra, stiliaus pajautimas ir meninis 
jautrumas, statusas visuomenėje ir įtakingi 
draugai, brangus advokatas ir net dvigubai 
pabrangęs nekilnojamasis turtas geroje vie-
toje bei solidi suma banke. Galbūt apie tūlo 
turtus ir sėkmę rašomos knygos ir kuriami 
filmai, tačiau „galui atėjus“ (žr. Lk 16, 9) iš 
to nėra jokios naudos, jei žmogus tinkamu 
metu nesirūpino tapti turtingas pas Dievą.  

Kieta širdis
Pragare atsidūrusio turtingo hebrajo 

maldavimas gniaužia kvapą, tačiau Abraomo 
atsakymas neduoda atsikvėpti. Atsimink, 

sūnau, kad tu gyvendamas atsiėmei savo 
gėrybes, o Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis 
susilaukė paguodos, o tu kenti (25 eil.). Abra-
omas kreipiasi į pragare kenčiantį turtuolį –  
„sūnau“! Jis pripažįsta šio religinį statusą –  
taip, jis esąs Abraomo palikuonis pagal kūną, 
tačiau tai nereiškia, jog juos jungia tas pats 
tikėjimas ir dvasios bendrystė. Religinio 
statuso nepakanka. Dar aiškiau apie tai 
kitoje ištraukoje kalba Jėzus: Ne kiekvienas, 
kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į 
dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią 
mano Tėvo, kuris yra danguje <...>. Tada Aš 
jiems pareikšiu: 'Aš niekuomet jūsų nepaži-
nojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!' (Mt 
7, 21–23). Kitaip tariant, nepakanka būti 
vien Viešpaties vardo išpažinėju – hebraju, 
krikščionimi, reikia pažinti savo Dievą ir 
vykdyti Jo valią. Nei turtas, nei sėkmė, nei 
religinis statusas ar veikla negali išgelbėti 
sielos, – pavojinga, jei šie dalykai tampa 
maskuojančia savanaudiškumo ir bedie-
vystės kauke. 

Tiesa, šioje istorijoje nėra nė užuomi-
nos, jog turtas ir sėkmė veda į pragarą, o 
skurdas ir ligos – į amžiną palaimą danguje. 
Tai nepasakyta, bet turtuolis to ir neklausia. 
Jis prašo atsiųsti Lozorių, kad šis palengvintų 

jo kentėjimus (žr. 24 eil.). Akivaizdu, jog 
turtuolis pažįsta prie jo namų gulėjusį var-
getą, tačiau, užuot atgailavęs dėl savo širdies 
kietumo, jis siūlo Lozoriui neapmokamą 
darbą! Kitaip tariant, turtuolis visiškai nepa-
žįsta Abraomo, Izaoko ir Jokūbo (Izraelio) 
Dievo, kuris išvaduoja pagalbos maldaujantį 
beturtį ir vargšą, kuriam nepadeda niekas 
(Ps 72, 12). Jam tai nė motais, todėl dabar 
jis pjauna, ką pasėjo, – kenčia, užuot sulau-
kęs gailestingumo (žr. 25 eil.). Jis neištiesė 
rankos Lozoriui, nebandė tapti jo draugu 
neteisiosios Mamonos dėka, todėl galui atė-
jus šis neišties rankos amžinuose namuose 
(plg. Lk 16, 9). Be to, – tęsia Abraomas, –  
mus nuo jūsų skiria milžiniška praraja, ir 
niekas iš čia panorėjęs negali nueiti pas jus, 
nei iš ten persikelti pas mus (26 eil.). „Mes“ 

Dievas  kalba  
šiandien
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ir „jūs“ – du pasauliai, dvi tautos, dvi kara-
lystės, kurias skiria bedugnė be galimybės 
„galui atėjus“ ką nors pakeisti. Todėl šian-
dien yra laikas atgailauti ir pažinti gyvąjį 
Dievą, vykdyti Jo valią. 

Gelbstintis tikėjimas
Įdomu, kad pragare turtuolis „parodo 

šiek tiek gėrio“ – meldžia, jog Abraomas 
nusiųstų Lozorių bent pas jo brolius (žr. Lk 
16, 28). Jis – iš tų, kurie myli jį mylinčius 
ir daro gera savo broliams. Išties žmonės 
ne tik turi tam tikrą moralinį standartą, 
bet ir juo, nors ir nenuosekliai, pasitiki, 
kad galėtų teisti kitus, pateisinti savo pačių 
elgesį. Tai padeda mums visiems jaustis 
„lyg nieko blogo nepadariusiems“, tačiau 
užkietina širdį Dievui ir artimui. Mylėti 
šeimą, brolius – gerai, bet to maža (žr. Mt 
5, 46–47), nes Dievas teisia ne pagal mūsų, 
bet pagal savo standartus. Tada pamatome 
esą niekingi savanaudžiai ir pražuvę nusi-
dėjėliai, kuriems patiems reikia Viešpaties 
gailestingumo ir malonės. Be šio kartumo –  
apkaltinimo dėl nuodėmės, ir saldumo – 
Dievo gailestingumo, negali būti tikro Dievo 
pažinimo ir tikėjimo. 

Ši istorija tikrai ne apie tai, kad iš-
gelbėjimą galima pelnyti gerais darbais. 
Išgelbėjimas yra Dievo malonės dovana, 
suteikiama tikėjimu į Jėzų Kristų, tobulą 
Dievo gailestingumą, ir ne dėl darbų, kad kas 
nors nesigirtų (Ef 2, 9). Tačiau koks tikėjimas 
yra gyvas, gelbstintis? Gyvas, gelbstintis, 
biblinis tikėjimas turi darbus, panašiai kaip 

Abraomo tikėjimas (žr. Jok 2, 21–24), nes 
tikėjimas yra santykis su Dievu, o ne formulė 
ar bilietas į dangų. Dievo meilę ir gailestin-
gumą patyręs žmogus dalinsis tuo pačiu su 
kitais. Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir 
stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų 
jiems tartų: „Eikite ramybėje, sušilkite ir 
pasisotinkite“, o neduotų, ko reikia jų kūnui, –  
kokia iš to nauda? Taip ir tikėjimas: jei neturi 
darbų, jis savyje miręs. <...> Ar gali jį išgelbėti 
toks tikėjimas? (žr. Jok 2, 16–17. 14). Gelbs-
tintis, gyvas, biblinis tikėjimas turi darbus, 
panašiai kaip juos turėjo Abraomas (žr. Jok 
2, 21–24). Tik toks teisumo ir pašventinimo 
taku vedantis tikėjimas išteisina nusidėjėlį 
ir laiduoja išgelbėjimą.   

Dievo žodis
Ši pamokanti turtuolio ir Lozoriaus 

istorija ne tik atskleidžia turtų ir paviršu-
tiniško tikėjimo pavojų, bet ir parodo di-
džiausią klaidą – neteisingą požiūrį į Dievo 
žodį – Šventąjį Raštą. Į turtuolio prašymą 
pasiųsti Lozorių pas jo brolius Abraomas 
atsakė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų 
klauso! (Lk 16, 29). Kitaip tariant, „Sūnau, 
jie turi Šventąjį Raštą, įkvėptą mano valios 
apreiškimą, tegul klauso“. Viešpaties balsas 
nuolat skambėjo pasiturintiems per Mozę: 
Jei kuris tavo brolių, gyvenančių žemėje, 
kurią Viešpats Dievas tau duos, suvargtų, 
neužkietink širdies ir neužgniaužk prieš jį 
savo rankos, bet atverk jam plačiai savo ran-
ką (Įst 15, 7–8). Ką galvojate, skriausdami 
mano tautą ir daužydami beturčiams per 

veidus, – klausia Viešpats, kareivijų Dievas 
(Iz 3, 15) per pranašus. Viešpats laukia, kada 
sulaukę Jo gailestingumo skirtingo likimo 
žmonių keliai susikirs – turtingas išties ranką 
vargšui, stiprus padės pasilpusiam. 

Tačiau turtuolis veliasi į ginčus ir įrodi-
nėja, jog to nepakanka, sakydamas: <...> jei 
kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atgailau-
tų! (eil. 30). Kaip tai kažkur girdėta! Juk ir 
mes, krikščionys, taip dažnai nesąmoningai 
blaškomės, ieškodami stipresnių liudijimų, 
svaresnių argumentų, tarsi Biblijos nepakak-
tų, tarsi Dievas įtaigiai nekalbėtų šiandien 
per užrašytą savo žodį. Abraomas tarė: Jeigu 
jie neklauso Mozės ir pranašų, tai nepatikės, 
jei kas ir iš numirusių prisikeltų (Lk 16, 31). 

Šios istorijos pasakotojas Jėzus patriarcho 
lūpomis patvirtina, jog Šventasis Raštas yra 
įkvėptas Dievo žodis. Jis dar tvirtesnis už 
Viešpaties šlovės regėjimą ant atsimainymo 
kalno (2 Pt 1, 16–19), niekuo nenusileidžia 
susitikimui su prisikėlusiu Jėzumi. Kaip ti-
kėtume Jėzumi, pamatę Jį prisikėlusį, taip 
turime tikėti Šventuoju Raštu. Palaiminti, 
kurie tiki nematę! (Jn 20, 29). Ironiška, kad 
šioje istorijoje minimiems turtuolio broliams 
nebuvo suteikta galimybė išgirsti žinios iš 
mirties sugrįžusio žmogaus lūpų, tačiau tiek 
pirmiesiems šios istorijos klausytojams, tiek 
Evangelijos pagal Luką skaitytojams tokia 
galimybė yra suteikta – mes girdime Dievo 
žodį iš lūpų To, kuris buvo miręs ir prisikėlė 
iš numirusių! Dievas kalba šiandien – su 
meile, džiaugsmu ir ištverme pakluskime 
Jo žodžiui.
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Išbandymas meile
Pradžios knygos 2 skyriuje skaitome, 

kad sukūręs žmogų – Adomą ir Ievą, Die-
vas kasdien susitikdavo, būdavo kartu ir 
bendraudavo su jais Edeno sode. Adomui 
ir Ievai Dievas suteikė visišką laisvę gyventi 
mylint Jį, vienas kitą bei Jo kūriniją. Žmo-
gui net buvo suteikta valdžia Žemės kūri-
niams, kad jis visa valdytų Dievo teikiama 
išmintimi ir Jo padedamas. Tačiau kaip 
žinoti, kad žmogus bendrauja su Dievu iš 
laisvos meilės, o ne iš prievolės ar baimės? 
Būtina sudaryti sąlygas tai ištirti. Todėl 
Dievo žinia Edeno sode gyvenęs gudrus ir 
klastingas žaltys turėjo pabandyti žmogų 
suvedžioti. Pokalbis su gundytoju, Adomui 
ir Ievai suvalgius vaisių nuo Gėrio ir blogio 
pažinimo medžio, atskleidė, kad žmonės 
patikėjo gundytoju, o ne Dievu, kuris per-
spėjo, jog už neklusnumą laukia mirtis. 
Taip pasitikėjimą išstūmė išdavystė, o meilę 
pakeitė atskyrimas, žmogaus neapykanta 
ir maištas. Kai vyras arba žmona susigun-
do užmegzti santykius su kitu žmogumi, 
tiesiog pasirenka išduoti savo sutuoktinį 
ir tai įvykdo veiksmais, jis ar ji sugriauna 
pasitikėjimą – nebelieka ištikimybės, dūžta 
draugystė. Išdavystė ir neištikimybė kartais 
prasideda tiesiog vaizduotėje, kai gašlūs 
vaizdiniai lyg verpetas įtraukia ištvirkauti 
su menamu asmeniu. Adomas ir Ieva buvo 
atskirti nuo Dievo, nes pasitikėjo gundytojo 
ir suvedžiotojo melu.

Esminė nuodėmės priežastis 
Nuodėmė negali tiesiog šiaip pati egzis-

tuoti. Gundytojas yra kūrinys, kuris egzis-
tuoja tik todėl, kad Dievas jam kol kas leidžia 
būti, nes dar ne visas jo darbas atliktas. Kol 
egzistuos sukilimas prieš Dievą, kol bus ne-
paisoma Jo įstatymo, Evangelijos ir meilės, 
kol žmogus garbins savo susikurtus stabus ir 
kūrinius, o ne Kūrėją, tol žmogui viešpataus 
sugedimas, o ne teisumas ir tobulumas.

Apaštalas Paulius tai atskleidžia Laiško 
romiečiams 1 skyriuje, sakydamas: Aš 
nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga 
išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, 

paskui graikui (Rom 1, 16). Evangelija skirta 
išgelbėti nuo atskyrimo ir sukilimo prieš 
Dievą, nuo nuodėmės viešpatavimo širdyje, 
kai žmogus daro tai, ką sako gundytojas, o ne 
Dievas, ir negali pasipriešinti, nes yra blogio, 
o ne teisumo vergas (žr. Ef 2, 1–3). Paulius 
tęsia mintį: žmonių gyvenime reiškiasi vi-
sokia žmonių bedievystė ir neteisybė, kai 
teisybę jie užgniaužia neteisumu (Rom 1, 
18), kai gerą dalyką jie laiko blogu, o blogą 
geru (pvz., linkę apkalbėti, teisti, persekioti, 
niekinti, o ne gerbti, mylėti, suprasti, susival-
dyti). Taip elgėsi ir pats apaštalas Paulius, iki 
susitikimo su Viešpačiu vadintas Sauliumi, 
kuris žudė krikščionis, galvodamas, jog 
tarnauja Dievui (žr. Apd 8, 3; 9, 1–2), bet iš 
tiesų visiškai Dievo nepažinojo ir net prieš 
Jį kovojo. Sauliaus buvo pasigailėta – jis 
pažino Kristų ir tapo Pauliumi – Dievo pasi-
untiniu daugeliui tautų. Ir jam pačiam teko 
patirti didžiulių išbandymų ir persekiojimų  
(Apd 9, 3–5).  

Apaštalas pastebi: Pažinę Dievą, jie 
negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, 
bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų 
širdis aptemo (Rom 1, 21). Esminė nuodėmės 
ir jos galios priežastis yra nenoras pagarbinti 
Dievą kaip Kūrėją, vienintelį visagalį ir visa 
apimantį Dievą. Nenoras klausyti ir paklusti 
Jam, Jo valiai. Toks išdidumas paklaidino 
žmones, ir jie, apsigavę, atsivėrę blogiui, jį 
skatindami ir palaikydami, atsidavė savo 
kūno aistroms (žr. Rom 1, 22–32). Taip vyk-
sta ir šiandien, kai žmonės nenori atsigręžti 
į Kristų, bet labiau linkę vykdyti savo valią.

Negarbinti ir nedėkoti
Žodžiai nedėkoti ir negarbinti labai 

susiję. Visų pirma negarbinti reiškia „ne-
pripažinti Dievo kaip To, kas Jis yra, kaip 
Kūrėjo, vienintelio visagalio Viešpaties“. 
Jis visa sukūrė ir viskam – net man – su-
teikė gyvybę, todėl Jo vertė Kūrinijai ir 
man yra neįkainojama. Negarbinti reiškia 
ir „nelaukti Dievo kaip didžiausio atlygio“. 
Kas yra didžiausia mūsų vertybė ir atlygis? 
Galima turėti viską ir laimėti visą pasaulį, 
bet prarasti sielą, tačiau galima turėti tik 

Kristų ir laimėti amžinybę be nuodėmės, 
skausmo, kančios. 

Abraomas parodė mums, kad suvokti 
Dievą kaip didžiausią savo vertybę ir atlygį 
yra pati nuostabiausia tikėjimo išraiška. Kai 
Abraomas laimėjo mūšį prieš tris karalius, 
vienas iš karalių jam pasiūlė pasilaikyti  lai-
mėtą turtą. Nors turtas ir taip buvo Abraomo 
grobis, bet jis jo nepaėmė ir Dievo kunigo 
Melchizedeko akivaizdoje išpažino, kad 
pergalė priklauso Dievui. Atskyręs dešimtąją 
dalį nuo visko, Abraomas atidavė tai  Mel-
chizedekui kaip pripažinimą, kad pergalę 
suteikė Dievas, o grobį grąžino karaliams, 
kad šie nesakytų, jog jie padarė Abraomą 
turtingą. Po šių įvykių Viešpats prabilo į 
Abromą regėjime: „Nebijok, Abromai! Aš 
esu tavo skydas ir labai didelis atlygis!“ (Pr 
15, 1). Matome, kad patriarchas pagarbino 
Dievą ir Jam padėkojo, suvokęs, kad tik 
Viešpats suteikė pergalę ir gali padaryti jį 
turtingą. O jei kas negarbina Dievo ir Jam 
nedėkoja, vadinasi, turi kitas vertybes ir 
siekia kitokio atlygio.

Žodis nedėkoti reiškia „būti nesąžinin-
gam ir nepasitenkinusiam“. Nedėkoti reiškia 
nepripažinti, kad Dievas ne tik yra, bet ir 
veikia savo kūrinijoje bei žmonių gyvenime. 
Jis gabus atsiliepti, apreikšti, parodyti, vesti, 
guosti, mokyti, išlaikyti ir t. t. Jis būna taip 
arti, ir Jo vaikai Jį atpažįsta. Dievas prabyla 
ir įtikina dėl nuodėmės, teisumo ir teismo 
(žr. Jn 16, 8). 

Dėkingumas pripažįsta visa kame vei-
kiantį Dievą ir nuopelnus priskiria Dievui, 
ne sau. Ar tarnaujame, ar dirbame, ar įvyksta 
kas gera, visa tai – Viešpaties šlovei, ir tai 

Nuodėmės  
anatomija  trumpai

Alytaus evangelinės bažnyčios pastorius 
Darius Šulskis

Atkelta iš 1 p.
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tik Dievo Dvasios nuopelnas, nes be Jos 
ir be Jėzaus mes negalime nieko nuveik-
ti (žr. Jn 15, 5). Nesąžininga nepripažinti 
Dievo gerumo ir veikimo mūsų labui, kai 
Jis rūpestingai mus veda, moko, guodžia, 
aprūpina. Nesąžininga tokiame kontekste 
pamesti kantrybę ir pasiduoti nepasiten-
kinimui, kuris yra netikėjimo požymis. 
Nepasitenkinęs žmogus visada ieško kaltų ir 
niekada nemato savo širdies kietumo, todėl 
lieka nesąžiningas, kelia maištus, apkalbas, 
susiskaldymus, piktinasi. 

Apibendrinant
Naujasis miesto katekizmas puikiai api-

bendrina: Nuodėmė yra Dievo atmetimas 
arba nepaisymas, gyvenant Jo sukurtame 
pasaulyje, maištavimas prieš Jį, nevykdant 
to, ko Jis reikalauja savo įstatyme (NMK, 
16 klausimas). Dievas yra Kūrėjas. Jis, nau-
dodamas fizikos, matematikos bei kitus 
dėsnius, padėjo Žemės pamatus ir nurodė, 
kaip žmogui joje gyventi. Tas, kuris mano, 
kad gali gyventi neklausydamas Dievo ir Jo 
žodžio, kuris kuria savo tvarką, maištauja 
ir nepaklūsta, sėja sugedimą, t. y. gyvena 
nuodėmei, o tas, kuris paklūsta Dievo 
įstatymui, gyvena Dievui.

Naujajame miesto katekizme rašoma: 
Nuodėmės pasekmė – mūsų mirtis ir visos 
kūrinijos irimas. Mirtis įsiviešpatavo dėl 
žmogaus nepaklusimo Dievui. Dėl to pra-
sidėjo visa ko irimas – regime, kaip džiūsta 
žolė, yra kaulai, sensta ir miršta mūsų kūnai, 
pasaulyje viešpatauja skausmas, kančia, 
nepriteklius, kitos negandos ir neteisybės.

Vis dėlto Kristus nugalėjo mirtį – Jis 
buvo nukryžiuotas, bet Dievo prikeltas, ir 
taip sunaikino mirties geluonį – nuodė-
mę. Jis atpirko tuos, kurie klausys ir tikės 
Evangelija, todėl apaštalas Paulius skelbia: 
Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, 
tavo pergalė? Mirties geluonis yra nuodėmė 
(1 Kor 15, 55–56). Kristaus mirtis ant kry-
žiaus sunaikino nuodėmės galią, todėl tie, 
kas tiki ir garbina Dievą kaip Kūrėją, kaip 
vienintelį Tikrąjį Gelbėtoją, gyvens per 
amžius Jėzuje Kristuje.  

Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas 
pasaulis yra piktojo. Ir mes žinome, kad Dievo 
Sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo, kad 
pažintume Tikrąjį. Ir mes esame Tikrajame –  
Jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis 
Dievas ir amžinasis gyvenimas. Vaikeliai, 
saugokitės stabų! Amen (1 Jn 5, 19–21).

Paskutinį vasaros savaitgalį – rugpjūčio 
24–26 d. Lietuvos evangelinių bažnyčių ben-
drija pakvietė tikinčiuosius iš visos Lietuvos 
į jau antrąją Vienybės šventę. Šventės šeimi-
ninke maloniai sutiko būti Vilniaus Tikėjimo 
žodžio bažnyčia, visiems dalyviams pasiūliusi 
įspūdingai papuoštą susirinkimų salę, erdvų 
kiemą, vaišių, nakvynę ir brolišką šilumą.

Pirmasis susirinkimas vyko rugpjūčio 
24 d., penktadienį. Svečio iš Prancūzijos, 
šios šalies Evangelikų asociacijos vadovo ir 
ne vieną bažnyčią įkūrusio bei atgaivinusio 
pastoriaus Davido Browno pamokslas tema 
„Tarnauti Dievui, tarnauti kitiems“ pir-
miausia buvo skirtas aktyviai tarnaujantiems 
broliams ir seserims. Remdamasis Laiško 
filipiečiams 2 sk. 1–11 eil., pamokslininkas 
pirmiausia kalbėjo apie Kristų, kuris, būda-
mas Dievas, nusižemino ir tapo tarnu. Jėzus 
nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu, 
Jis atėjo į nuodėmingo pasaulio nešvarą ir 
joje gyveno. Be to, Kūrėjas atėjo ne karaliauti, 
bet tarnauti, ir buvo paklusnus iki pačios 
gėdingiausios žydui mirties – mirties ant 
kryžiaus. Svečias ragino susirinkusiuosius 
įsižiūrėti į Jėzų ir būti tokio paties nusista-
tymo. Tarnauti – nieko nedaryti iš tuščios 

DALIA JANUŠAITIENĖ

Vienybės  šventė  –   
tarnauti  Dievui,  

Bažnyčiai  ir  pasauliui

puikybės ir žiūrėti ne savo, bet kitų naudos. 
Toliau D. Brownas nurodė, kad Naujajame 
Testamente yra daugybė ištraukų (Rom 
1, 1; Fil 1, 1; Tit 1, 1; Jok 1, 1; 2 Pt 1, 1; Jd 
1 ir kt.), kuriose apaštalai Paulius, Petras, 
Jonas, Jokūbas ir Judas vadina save tarnais 
ar net vergais. Norėdami tarnauti kitiems, 
pirmiausia turime išmokti juos mylėti  
(1 Jn 4, 7–8), nes būtent meilė yra skiriamasis 
Kristaus mokinio bruožas (Jn 13, 35). Mei-
lė – tai gebėjimas domėtis žmonėmis, juos 
išklausyti, pastebėti, kaip galima jiems patar-
nauti. Baigdamas pamokslininkas kalbėjo, 
kad tarnystė Dievui nėra tik pasiaukojimas – 
Naujajame Testamente ne vienoje ištraukoje 
kalbama apie atlygį (pvz., Lk 6, 35). Nors 
nežinome, koks jis bus, bet tikrai nenuvils. 
O didžiausias atlygis – žinoti, kad per mūsų 
tarnystę ne vienas žmogus pašlovins Viešpatį.

Šeštadienio šventės „maratoną“ pradėjo 
Kauno evangelinės bažnyčios šlovintojai. 
Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios 
pastorius Giedrius Ažukas kvietė susirin-
kusiuosius melstis už bažnyčių vykdomas 
ir planuojamas socialines veiklas, už veiks-
mingą kiekvienos bažnyčios tarnystę savo 
mieste ir tvirtas krikščionių šeimas.  

Nukelta į 6 p.
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Vėliau Davidas Brownas, pratęsdamas išvakarėse išsakytas 
mintis, kalbėjo apie tai, kad vienas iš svarbiausių būdų tarnauti –  
skelbti žmonėms Evangeliją. Daugelis žmonių išalkę ir ištroškę Dievo, 
bet apie Jį nieko nežino. Taip buvo prieš du tūkstančius metų, taip yra 
ir šiandien. Skelbti Evangeliją galima įvairiausiais būdais, o kartais tam 
pasitarnauja ir pačios nepalankiausios aplinkybės. Laiško filipiečiams 
1 skyriuje skaitome, kad dvejus metus kalėjime praleidęs apaštalas 
nebuvo nusivylęs, nors, rodos, įkalinimas buvo tikra kliūtis jo misi-
onieriškai veiklai. Visgi jis rašė, kad jo būklė pasitarnavo Evangelijos 
plitimui. Visų pirma, Pauliaus byla išgarsėjo visame pretorijuje (Fil 1, 
13) – pretorijų sudarė imperatoriaus asmens ir asmeninių imperato-
riaus kalinių sargybiniai, kurie, baigę tarnybą, automatiškai gaudavo 
Romos pilietybę ir tapdavo įtakingais Romos politikais. Saugodami 
Paulių šie elitiniai kariai buvo priversti nuolat klausytis jo pamokslų. 
Antra priežastis (Fil 1, 14) – Pauliaus pavyzdžio padrąsinti daugelis 
pradėjo be baimės skelbti Žodį, o būtent paprastų žmonių liudijimas 
yra pats veiksmingiausias (Apd 8, 1–4; 11, 19–21). Iš Pauliaus pavyz-
džio galime pasimokyti, kad krikščionio gyvenime svarbu ne tai, kas 

mums nutinka, o kaip mes į tai reaguojame. Paulius nebuvo sutelkęs 
dėmesio į save – jam svarbiausias buvo skelbiamas Kristus (Fil 1, 15). 
Antras dalykas, svarbu atminti, kad mumyse esančiais Kristaus turtais 
esame pašaukti dalytis ten, kur gyvename, ir su tais, kurie mus supa.

Po šio pamokslo Panevėžio evangelinės bažnyčios pastorius 
Ramūnas Jukna šventės dalyvius ragino melstis pagal Laišką kolo-
siečiams (Kol 1, 9): kad krikščionys pažintų Dievą kaip Asmenį; kad 
tikinčiųjų elgesys būtų vertas Viešpaties; kad jie nepasilptų tarnauti 
ir kad mumyse kiltų nuoširdus džiaugsmas dėl to, jog Kristus mus 
atpirko ir išlaisvino iš tamsybių valdžios.

Estafetę perėmęs Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios pastorius 
Darius Širvys pamokslą apie Dievo žodžio svarbą pradėjo šioms 
dienoms pritaikytu, Lk 16 sk. užrašytu, Jėzaus pasakojimu apie 
turtuolį ir Lozorių. Pastorius kalbėjo, jog ši istorija nemoko, kad 

turtas gali nusiųsti į pragarą, o skurdas – į dangų, ar kad žmogus 
bus išgelbėtas darydamas gerus darbus. Tačiau ji kviečia susimąs-
tyti, kaip gyvename. Turtuolis savo gyvenime pervertino keturis 
dalykus: 1) turto ir sėkmės galią; 2) savo padėtį visuomenėje ir 
Dievo tautoje; 3) savo gerumą – jis mylėjo savo šeimą, rūpinosi 
broliais, turėjo tam tikrą moralinį standartą, pagal kurį teisino 
save ir teisė kitus, pamiršdamas, kad Dievas, kuris gali nusiųsti į 
dangų ir į pragarą, vadovaujasi savo tobulu įstatymu; 4) turėjo kitų 
autoritetų savo gyvenime – laukė kitų liudijimų, apreiškimų, jam 
nepakako Šventojo Rašto. Jis nemanė, kad Dievas jam kalba per 
Raštą, nors Įst 15, 7 aiškiai reikalaujama padėti vargšui. Taigi šis 
žmogus pervertino keturis dalykus ir nuvertino vieną – Dievo žodį, 
tad jo širdis tapo kieta it sugniaužtas kumštis. Viešpats beldžiasi į 
širdis per savo Žodį ir kalba mums – klausykime Jo. 

Po panevėžiečių šlovinimo Radviliškio evangelinės bažnyčios 
pastorius Nerijus Verdingas kvietė melstis už tai, kad, būdami Dievo 
namuose, neapsileistume – tegul dorybės tarpsta bažnyčioje (2 Pt 
1, 5–8). Antrasis poreikis – melstis už žmones, kurie yra atitolę 
nuo bažnyčios ir Kristaus. Trečioji kryptis – malda už tuos, kurie 
dar neatrado Kristaus, kad Viešpats siųstų atgailą.

Kuršėnų evangelinės bažnyčios pastoriaus Romo Tuominio 
pamokslo tema – „Įvairovę vainikuojanti vienybė“. Pastorius 
kalbėjo, kad kiekvienas žemės augalas ir gyvūnas – unikalus. Tai 
pasakytina ir apie dvasinį pasaulį, angelus ir žmones. Dievas yra 

Vienybės  šventė  –   
tarnauti  Dievui,  

Bažnyčiai  ir  pasauliui
Atkelta iš 5 p.

 Vienybės šventėje giesmes giedojo Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Kuršėnų šlovintojai. Akimirka iš kauniečių šlovinimo.

Duonos laužymas

Kūrybingi tarnavimai vaikams
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toks kūrybingas, kad kiekvienas Jo kūrinys yra vienintelis. Visgi 
nuostabiausia tai, kad skirtingus žmones Viešpats sugeba sujungti 
bendram tikslui. Kas iš to, jeigu puikūs žmonės tarpusavyje negali 
rasti bendros kalbos? Viena iš nesusikalbėjimo priežasčių – skirtin-
gos dovanos (1 Kor 12, 4–8. 21), kurios turėtų nuostabiai papildyti 
viena kitą, nes toks Dievo sumanymas. Tačiau kartais atrodo, jog 
dovanos, kurias Dievas mums davė, yra gerokai per didelės ir viena 
kitą užgožia. Ką daryti? Atminkime, kad dovanos skirtos ir baž-

nyčiai, ir pasauliui, o Didysis paliepimas (Mt 28, 18) labai platus –  
eiti ir padaryti Kristaus mokiniais visų tautų žmones. Tiesa, 
žmonės jį vykdys skirtingai: lyderis gali vesti kitus, vykdytojas –  
prisidėti, o buhalteris – vertinti, kiek tai kainuos. Kiekvienas gali 
unikaliai dalytis jam suteikta dovana. 

Vienybę griauna išdidumas ir perfekcionizmas. Noras gyventi 
vienybėje ir drauge tarnauti yra skausmingas, tačiau tikruosius 
dalykus gyvenime dažnai atrandame per skausmą, o didžiausias 
dalykas – amžinasis gyvenimas – kainavo didžiausią kainą. Vienybei 
padės nuostata – laikyti kitą aukštesniu už save.

Pastoriaus Ramūno Juknos pamokslo tema – „Įkvepianti vizija“. 
Kas mus motyvuoja? Kas suteikia energijos gyvenimui ir krikščio-
niškai tarnystei? Pastorius į šiuos klausimus atsakė remdamasis R. 
Warreno knyga „Tikslo vedama bažnyčia“. Svarbu tiesiai įvardyti 
motyvus, juk vienas iš motyvuojančių veiksnių gali būti kaltė, o 
religinėje aplinkoje kaltės ypač daug. O gal tai pyktis ar nusivylimas? 
Baimė? Deja, bažnyčioje tokių motyvų taip pat netrūksta. Materi-
alizmas, siekis turėti tam tikrų prabangos daikčiukų? Pripažinimo 
poreikis? Pamokslininkas ragino klausti Dievo, kokį tikslą Jis turi 
mano gyvenimui, šeimai? Koks mano, šeimos ir bendruomenės 
vaidmuo ten, kur gyvename? Anot R. Warreno, gyvenimas įgauna 
prasmę, kai matai tikslą. Krikščionišką viziją gauname iš Dievo – 
tada pradedame jaustis reikšmingi, suprantame, kad esame Jame, 
Jo darbo dalis, nustojame blaškytis. Tikslo suvokimas parengia mus 
amžinybei. Tai puikiai iliustruoja Pauliaus Laiškas filipiečiams (Fil 
3, 8–12) – apaštalas nori laimėti Kristų, visiškai su Juo susitapatinti. 
Mūsų tikėjimo tikslas nėra pasiekti sėkmę savo gyvenime – didžiausias 
ir galutinis siekis yra amžinai būti su Viešpačiu. Tarsi vaikų gaudy-
nėse – paliestas Kristaus Paulius visą gyvenimą Jį vijosi. Darykime 
tai ir mes. Melskime aiškaus matymo ir vizijos asmeniškai, šeimose, 
bažnyčiose – kad suprastume, ko mūsų Viešpats tikisi iš mūsų.

Paskutiniame šeštadienio pamoksle Lietuvos evangelinių bažnyčių 
bendrijos vadovas, Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius 
Lukošius dalijosi mintimis apie Viešpaties Vakarienę. Pastorius 
atkreipė dėmesį, kad kartais Viešpaties Vakarienė tampa privalomu 
krikščioniško gyvenimo atributu ir tikintieji pamiršta, kad tai įvykis, 

kai Kristui su mokiniais sėdint prie stalo pradėjo pildytis didžiausios 
Senojo Testamento pranašystės. Dalyvaudami Viešpaties Vakarienėje 
prisimename didžiausią meilės apraišką, nes nėra didesnės meilės kaip 
savo gyvybę už draugus atiduoti. Prisimename savo gimimą į Dievo 
karalystę ir Dievo karalystės atėjimą į žemę. Kita vertus, Viešpaties 
Vakarienė kalba apie begalinį skausmą – Jėzus buvo atskirtas nuo 
Dievo. Jo auka – tai ir skausmas, ir vienintelė viltis žmonėms. Žmogus 
gali supaprastinti Viešpaties Vakarienę iki apeigų, kurios tariamai 
teikia išgelbėjimą, bet tai nieko bendro neturi su Evangelija. Tai, ką 
Jėzus dėl mūsų padarė, būtina kasdien matyti širdies akimis. Valgyti 
Viešpaties Vakarienę ir netikėti, kad Jis tave išteisino, pašventino, 
myli – tai akibrokštas. Ne duonoje ar taurėje turėtų įvykti stebuklas –  
stebuklas įvyko ant kryžiaus, o Viešpaties Vakarienė tik rodo į tai. 
Valgydami Viešpaties Vakarienę prisimename savo skolą ir Jėzaus 
begalinę meilę.

Paskutinis Vienybės šventės pamokslas sekmadienio rytą – 
D. Browno žodis apie gyvenimą bendruomenėje (Fil 3 ir 4 sk.). 
Pamokslininkas kalbėjo, kad tikri Dievo žmonės garbina Dievą 
dvasia ir pasitiki ne kūnu, todėl bažnyčios statomos ne iš plytų, bet 
buriamos iš žmonių. Dievas trokšta jungti savo žmones į vietines 
bendruomenes, kuriose jie visi kartu augtų. Iš savo gerumo Jis 
suveda mus draugėn ir leidžia Jį pažinti. Ką reiškia pažinti Viešpatį 
(Fil 3, 10–11 eil.)? Prisiminti, kad buvome drauge su Kristumi, 
kai Jis buvo nukryžiuotas, ir kad vieną dieną mūsų taip pat laukia 
prisikėlimas iš numirusiųjų. O šiandien gyvename bendruomenėje 
(Fil 3, 12–14). Taigi esame tarsi tam tikroje įtampoje tarp to, kas 
yra šiandien, ir to, kas bus rytoj. Ir nors krikščionis negali nieko 
pridėti prie savo išgelbėjimo, jis gali bendradarbiauti su Dievu, 
nes Jame turi viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui (2 Pt 1, 
3). Krikščionio gyvenime slypi keletas pavojų. Pirmasis – gyventi 
praeitimi, nostalgiškai dūsaujant, kad viskas anksčiau atrodė geriau 
(Ps 42). Kitas pavojus – gyventi ateitimi: aš tikrai tarnausiu po to, 
kai... Praeitis jau praėjo, jos negalima pakeisti – mes nepamirštame, 
ką Dievas dėl mūsų padarė, tačiau nemąstome apie savo praeities 

nesėkmes. Mes nežinome, ką atneš rytojus. Tad būkime ištikimi 
ir atminkime, kad mūsų ryšys su Dievu yra šiandien.

Vienybės šventė praskriejo lyg gaivaus vėjo gūsis. Dėkodami už 
ją Dievui viliamės, kad nuo sakyklos skambėjęs žodis, nuostabios 
šlovinimo giesmės ir iš skirtingų kampelių suvažiavusių krikščionių 
bendrystė nors truputį padėjo nukreipti žvilgsnį nuo savęs į Dievą, 
nuo akis badančių skirtybių į praturtinančią įvairovę Jame.

Malda už bažnyčių poreikius grupelėse

Pastorius Davidas Brownas

Nuotraukos Mortos Davidavičienės, Gedos Žyvatkauskaitės, Timotiejaus Živatkausko
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Robinzono Kruzo istorijos motyvais parengtoje programoje 
netrūko žaidimų, viktorinų, užduočių... Taip pat vaikų laukė gar-
dus maistas ir netgi nelengvas žygis po spiginančia vasaros saule. 
Ir daug Žodžio, šlovinimo ir maldų. Didžiausią džiaugsmą kelia 
tai, kad stovykla – tai vieta, kurioje ne vienas vaikas ar paauglys 
pirmą kartą iš tiesų susitinka su gyvu ir prisikėlusiu Viešpačiu. Dar 
vienas nuostabus dalykas šiais metais – nepaprastai gausi jaunųjų 
vadovėlių komanda iš Vilniaus, Panevėžio, Kauno.

Ačiū stovyklos organizatoriams, vadovams ir jauniesiems 
vadovėliams už ištikimą tarnystę. Ačiū tėveliams, taip pat – ačiū 
vaikams, vasaros savaitę skyrusiems tam, kad geriau pažintų 
Dievą ir artimą. 

8          Žinių  kaleidoskopas

„Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes 
tokių yra dangaus karalystė“ (Mt 19, 14) – laikydamasi šių Jėzaus 
žodžių Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija jau daugiau negu 
20 metų rengia krikščioniškas stovyklas vaikams ir paaugliams. 
Džiugu, kad ir šiais metais tiek vaikų, tiek paauglių stovykla su-
būrė daugiau kaip po aštuoniasdešimt vaikų ir jaunuolių. Jaunieji 
stovyklautojai atvyko iš visos Lietuvos ir net iš užsienio, tiek iš 
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos bendruomenių, tiek ir 
iš kitų bažnyčių.

Vasarą  prisiminus... 

Š. m. liepos 8 d. Naujosios Akmenės 
evangelikų bažnyčioje vyko pamaldos, skir-
tos Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui 
paminėti. 

Pamokslą sakė Lietuvos evangelikų 
reformatų bažnyčios generalinis superin-
tendentas kunigas Tomasa Šernas. Eiles 
apie Lietuvą skaitė režisierė Marija Palio- 
nienė, muzikinius kūrinius atliko Sigitas 
Krasauskas, Daiva Palionienė, Vytautas 
Kairys. Nuoširdų ir patriotinį sveikinimo 
žodį tarė Akmenės rajono vicemeras Apo-
linaras Nicius. 

Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtos 
pamaldos Naujosios Akmenės 

evangelikų bažnyčioje
Kunigas Tomas Šernas ragino nusi-

gręžti nuo stabų, mylėti savo Tėvynę, tačiau 
kartu ir suvokti, kad ne Lietuva yra ,,prasmė 
tikroji“ (kaip dainuojama dainoje), bet 
Jėzus Kristus mūsų gyvenimams suteikia 
prasmę. Ne Lietuva – ,,tavo pradžia ir tavo 
pabaiga“, bet amžinasis Dievas yra Alfa ir 
Omega, Pradžia ir Pabaiga. Ir jei norime, 
kad mūsų Lietuva klestėtų, kad joje būtų 
gera gyventi, turime vykdyti tai, kas para-
šyta Dievo žodyje: ,,Pirmiausia ieškokite 
Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita 
bus jums pridėta“ (Mt 6, 7).

Vandens  krikštas  
Vilniaus  

bažnyčioje

Š. m. birželio 24 d. Vilniaus „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčioje vyko vandens krikštas. 
Džiugu, kad savo apsisprendimą sekti Vieš-
pačiu viešai paliudijo net 13 brolių ir sesių. 
Sveikiname pasikrikštijusius ir linkime jiems 
ištvermės tikėjimo kelyje.
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Š. m. liepos 6–8 dienomis Kauno evan-
gelinės bažnyčios tikintieji rinkosi į jau 
tradicija tapusią Palapinių šventę. Šįmet šį 
vasaros savaitgalį drauge praleisti nuspren-
dė apie 100 žmonių. Patys aktyviausieji į 
Prienų rajone esančią sodybą „Šaltupis“ 
rinkosi jau penktadienio pavakarę. Susi-
rinkę klojime visi drauge šlovinome Dievą, 
išgirdome pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus 
raginimą nepamiršti, kad tarp mūsų yra 
Viešpats, visi draugiškai vakarieniavome, 
o 21 val. prisijungėme prie visų pasaulyje 
Tautišką giesmę giedančių lietuvių. Vėliau 
bendravome, kaitinomės pirtyje, futbolo 
aistruoliai žiūrėjo Pasaulio futbolo čem-
pionato rungtynes.

Šeštadienį stovyklautojų atvyko dar 
daugiau. Tądien penki jaunuoliai buvo 
pakrikštyti ir taip užtvirtino savo apsis-
prendimą sekti Kristumi. Po pietų laikas 
buvo skirtas pokalbiams grupelėse. Šįkart 
kalbėjome apie tai, ką reiškia būti Kristaus 
mokiniu ir kaip mums asmeniškai sekasi jais 
būti. Po diskusijų kiek atsipūtę vėl rinkomės 
į klojimą, kur žiūrėjome šviesios atminties 

ŽANETA MARTINGALE

Puoselėjant 
bendrystę

Pranešame, kad š. m. liepos 10 d. Lietuvos evangelinių bažny-
čių bendrijai priklausančios bendruomenės – Zarasų krikščionių 
evangelikų bažnyčios pastorius Ugnius Meškas pateikė prašymą 
atsistatydinti iš šios bažnyčios ganytojo pareigų. Tokį sprendimą 
lėmė LEBB Ganytojo etikos kodekso ir Lietuvos Respublikos 
įstatymų pažeidimas. Pastorių taryba šį prašymą patenkino.

Raginame brolius ir seseris Kristuje atgailos ir romumo dvasioje 
užtarti Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčią, taip pat U. Mešką 
bei jo artimuosius ir visą Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją. 
Guoskimės mūsų Viešpačiu, kuris ištikimas ir teisingas, kad atleistų 
mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 9).

LEBB  Pastorių  tarybos  
pranešimas

Š. m. rugpjūčio 18 d. į Anykščių menų inkubatoriaus mažąją 
salę šlovinti Viešpatį rinkosi trijų miesto evangelinių bažnyčių 
tikintieji, katalikai iš Veikliųjų žmonių bendrijos, krikščionys iš 
Troškūnų, Utenos, Kupiškio. Pirmoje dalyje šlovinimą vedė XFM 
radijo laidų redaktorius Tadas Daujotas, antroje dalyje giesmes 
giedojo Viktorija Miškinytė ir Kaspars Ezerins (Latvija), kuriems 
talkino jauni tikintys muzikantai iš Rygos. Renginyje dalyvavo 
apie 50 žmonių. Šlovinimo giesmės lietuvių, anglų, rusų, latvių ir 
hebrajų kalbomis, palydimos saksofono, trimito garsų, skambėjo 
keturias valandas. Tikintiesiems buvo gera ir smagu šlovinti Viešpatį. 

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Šlovinimo  popietė  
Anykščiuose

kompozitoriaus ir puikaus šlovintojo Gin-
tauto Abariaus koncertą, kuris nukėlė mus 
į 1994 metais Kauno sporto halėje vykusį 
susirinkimą. 

Na, o saulei leidžiantis visų laukė dar viena 
smagi atrakcija – protų mūšis. Norint atsakyti 
į jaunimo parengtus klausimus teko pasukti 
galvas. Ir šį vakarą vieni džiaugėsi pirties tei-
kiamais malonumais, kiti sirgo už mėgstamą 
futbolo komandą ar leido laiką prie laužo. 

Sekmadienį, po mankštos ir pusryčių, 
rinkomės į sekmadieninį susirinkimą. Pas-
torius Gabrielius Lukošius kvietė permąstyti, 

kokį Dievą mes tikime. „Jis nesislepia ir nori 
būti pažintas. Visi mums įprasti gyvenimo 
vaizdiniai skirti padėti pažinti mūsų Kūrėją. 
Jis mus sukūrė ir gerai mus pažįsta, žino, 
kada keliamės, o kada einame miegoti“ 
(Ps 139, 1–4), bet svarbu, kad ir mes Jį pa-
žintume, kad taptume viena su Juo. Kai 
pažįstame Dievą, keičiasi mūsų žvilgsnis į 
gyvenimą“, – kalbėjo pastorius.

Dėkojame Dievui ir organizatoriams už 
šią šventę ir galimybę puoselėti bendrystę, 
toliau megzti meilės tiltus tarp tikinčiųjų 
širdžių.

Palapinių šventės akimirka
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Vasara prabėgo greit ir baigėsi netikėtai. 
Kažkuriuo vasaros metu atrodė, kad jos tiek 
daug. Bet rugpjūčio pabaigoje su siaubu 
suvokėme, kad viskas, kas gera, turi savo 
pabaigą. Vis dėlto kiekviena pabaiga – tai 
kažko naujo pradžia.

Kas gero įvyko šią vasarą tau? Aš buvau 
palaimintas, kad galėjau dalyvauti paaug- 
lių stovykloje „(Iš)likimas“ ir jaunimo 
sąskrydyje „Tėčio garažas“ – Iššūkis. Abu 
šie renginiai paliko manyje gilų pėdsaką 
ir daug neišdildomų įspūdžių. Kiekvie-
nais metais mane nustebina paaugliai 
ir jaunuoliai: jie atrodo vis protinges-
ni, išmanesni, gudresni ir pan. Tačiau 
tuo pat metu viduje nujaučiu, kad jiems 
šiuo metu labai sunku gyventi. Norint 
pritapti prie visuomenės reikia „per-
lipti per save“, dažnai gal net pasielgti 
priešingai savo įsitikinimams. Galvoje 
sukasi tokia mintis: išlikti krikščioniu –  
tai iššūkis išgyventi. Jaunimo sąskrydyje 
jaunuoliai buvo raginami priimti iššūkį. 
Vieną sąskrydžio metu priėmiau ir aš – su 
vienu broliu pasidalinome savo atsiverti-
mo istorija. Buvo tikrai puikus vakaras, 

EDUARDAS GABALAS

Iššūkis išlikti

kai susėdę prisiminėme tą momentą, kai 
Dievas ypatingai prisilietė prie mūsų. 

Šiame straipsnyje norėčiau mesti kelis 
iššūkius kiekvienam iš mūsų. Tam, kad 
suprastume, apie ką kalbame, panirkime 
į kalbos lobynus. Štai kaip iššūkį apibū-
dina Dabartinės lietuvių kalbos žodynas:  
iššūkis – tai: 1. šaukimas, kvietimas kautis, 
rungtis. 2. gluminantis, netikėtas poelgis. 

Kaip matome, pats žodis „iššūkis“ yra 
kvietimas į kovą. Tik labai norėčiau, kad 
teisingai suprastumėte, į kokią kovą kiekvieną 
iš jūsų kviečiu. Apaštalas Paulius Antrame 
laiške korintiečiams rašo: Nors mes gyvename 
kūne, kovojame ne pagal kūną. Mūsų kovos 
ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti 
tvirtoves. Jais mes nugalime samprotavimus 
ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo 
pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną 
mintį, kad paklustų Kristui, esame pasiruošę 
nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų 
klusnumas taps tobulas (2 Kor 10, 3–6).

Manau, supratote, kad šis iššūkis susijęs 
su mūsų dvasiniu gyvenimu. Mat daugelis 
nori pasikeisti išoriškai, tačiau tikri po-

kyčiai į žmogaus gyvenimą ateina, kai jis 
susitvarko su savo vidumi. Dėl to apžvelgsiu 
keletą iššūkių, kurie, mano manymu, yra 
vieni svarbiausių. Tai – skirti laiko maldai, 
Dievo žodžiui, bendrystei, mokinystei. Visa 
tai reikalauja atsiskyrimo, laiko, pasiau-
kojimo. Tačiau kuo nuoširdžiau tai darai, 
tuo tai daryti lengviau. Praėjus laikui net 
nebeįsivaizduoji, kaip galėjai be to gyventi. 

Iššūkis  
melstis

D. Bonhoefferis knygoje „Mokinystės 
kaina“ apie maldą sako: „Malda – tai pati 
svarbiausia paslėpto krikščionio charakterio 
dalis. Tai savęs demonstravimo priešybė. 
Kai žmonės meldžiasi, jie liaujasi galvoję 
apie save ir galvoja tik apie Dievą, kurio 
šaukiasi. Malda nesiekia tiesioginio po-
veikio pasauliui. Ji adresuojama tik Dievui 
ir dėl to yra tobulas nedemonstratyvaus 
veiksmo pavyzdys.“ Kitaip sakant, malda 
nekeičia Dievo, ji keičia tave. Maldoje tu 
suvoki, kad kitų poreikiai yra svarbesni už 
tavuosius. Melsdamiesi mes priartėjame 
prie Dievo meilės, kuri viską keičia. Juk 
dažnai mums tiesiog reikia kitaip pažvelgti 
į susiklosčiusias aplinkybes, nusiraminti, 
o melsdamiesi mes atrandame ramybę. 
Laiške filipiečiams Paulius sako: Niekuo 
nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda 
ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro 
žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti 
visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis 
Kristuje Jėzuje (Fil 4, 6–7). 

Kaip dažnai mes patenkame į keisčiau-

sias situacijas, nes neapgalvoję ką nors pa-
sakome ar padarome. Vėliau  kaltiname 

Katsushika Hokusai „Didžioji Kanagavos banga“ 1829–1833

 Juk dažnai mums 
tiesiog reikia kitaip 
pažvelgti į susiklosčiusias 
aplinkybes, nusiraminti, 
o melsdamiesi mes 
atrandame ramybę.

„

“
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ir smerkiame save, nes suprantame, kad 
reikėjo tik truputėlį palūkėti. Būtent malda 
ir suteikia mums tokią nuostabią galimy-
bę išlaikyti ramybę. Kad ir kokios audros 
siūbuotų mūsų gyvenimo laivą, mes gali-
me atsistoti ir, kaip Jėzus, pasakyti audrai: 
„Nurimk“, ir įsiviešpatautų ramybė. Tačiau 
lengviau pasakyti, nei padaryti. Štai keletas 
patarimų, kurie padės tau melstis. Numatyk 
konkretų dienos laiką, kurį skirsi maldai. 
Visiškai nesvarbu, kuriuo laiku tai darysi, 
svarbu, kad tas laikas būtų pastovus. Ne-
skubėk taikyti kito žmogaus naudojamo 
metodo, bet skirk laiko atrasti savąjį maldos 
būdą. Suprask – Dievas yra Asmuo, kuris 
nori bendrauti, Jis nėra atsakymų į maldą 
automatas.

Bus lengviau melstis, jei suprasime, 
kad malda – tai bendravimo forma. Kai 
Dievas tampa draugu, nori su Juo kalbėtis, 
dalintis savo išgyvenimais, guostis ir pan. 
Šio bendravimo nekeičia faktas, ar gavai 
atsakymą, ar ne. Tu supranti daugiau, nei 
matai, pradedi matyti dalykų esmę.

Antrasis 

iššūkis -  

skaityti Dievo žodį
Taigi tikėjimas – iš klausymo, klausy-

mas – iš Dievo žodžio (Rom 10, 17). 119 
psalmėje karalius Dovydas klausia: Kaip 
gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Ir 
atsako: Laikydamasis Tavo žodžių (Ps 119, 
9). Nežinau kito kelio. Didžiausią įtaką mūsų 
gyvenime daro tai, ką mes girdime. Juk 
net apie Dievą mes žinome tik dėl to, kad 
kažkas kažkada mums apie Jį papasakojo. 
Ir priešingai – jei pradedame domėtis prie-
šingais dalykais, tarkim, ateizmu, kiek ilgai 
sugebėsime išlaikyti tikėjimą? Manau, tik 
laiko klausimas, kada ateizmo melas mums 
taps tiesa.

Savo gyvenime pastebėjau, kad meilė 
Dievo žodžiui auga kartu su meile Jam. Kuo 
labiau tolstu nuo Dievo, tuo mažiau norisi 
gilintis į Dievo žodį. Man tai tapo savotišku 
tikėjimo barometru. 

Dažnai su užsidegimu pradedame lai-
kytis kokio nors pavyzdinio Biblijos skai-

tymo plano – ir tai tikrai puiku. Tačiau 
svarbu suprasti, kad Biblija – stora knyga, 
joje parašyta daug įdomių, įtraukiančių 
bei pamokančių istorijų, bet yra ir skyrių, 
kurie nelabai įdomūs ar net atrodo nelabai 
reikalingi. Dažniausiai jie mus sustabdo, 
nes nieko neberandame – Žodis tarytum 
mūsų nepamaitina. Jis tampa sprangus kaip 
riešutų sviestas. Ką daryti? Nepasiduoti!

Kai Vinstonui Čerčiliui (manau, jo 
niekam nereikia pristatyti) buvo 93 metai, 
vienas universitetas jį pakvietė skaityti 
paskaitą, kur jis atskleidė savo gyvenimo 
esmę ir tai, kas jam gyvenime buvo svar-
biausia. Pasiklausyti jo kalbos susirinko 
žmonės iš tolimiausių šalies kampelių. 
Aidint audringiems plojimams V. Čerčilis 
pakilo į sceną ir pasakė svarbiausią savo 
gyvenime kalbą: „Niekada, niekada, nie-
kada nepasiduokit!“ 

Taigi ką daryti, nuo ko pradėti? Ma-
nau, reikia pradėti nuo paprasto dalyko: 

susirask Bibliją arba bent jau Naująjį Tes-
tamentą, būtinai susitark su draugu ar 
tėvais, per kiek laiko perskaitysi, ir pradėk 
skaityti, kaip sako Johnas Stottas knygoje 
„Šiuolaikinis krikščionis“: „Nuo to, kaip 
suprantame Raštą, priklauso ir tai, kaip jį 
skaitome. Dėl dvigubos autorystės turime 
jį traktuoti dvejopai. Kadangi Raštas yra 
Dievo žodis, jį privalome skaityti taip, kaip 
jokią kitą knygą – ant kelių, nuolankiai, 
pagarbiai, pamaldžiai, siekdami Šventosios 
Dvasios apšvietimo. Bet kadangi Raštas taip 
pat yra žmonių žodžiai, jį turime skaityti 
kaip bet kokią kitą knygą – protu galvo-
dami, apsvarstydami ir apmąstydami bei 
atkreipdami dėmesį į literatūrines, istori-

nes, kultūrines ir kalbines ypatybes. Ne tik 
įmanoma, bet ir būtina nuolankią pagarbą 
suderinti su kritiniu mąstymu.“ Pradėk 
nuo vienos Evangelijos, vieno laiško, bet 
įveikęs vieną pakopą lipk į kitą, nedaryk 
pertraukų. 

Trečiasis 

iššūkis –  
 

skirk laiko bendrystei 
Tai sudėtingai lengvas dalykas. Ben-

drystė neįmanoma be bendravimo, tačiau 
noriu kalbėti ne apie paprastą bendravimą. 
Noriu kalbėti apie  bendruomeniškumą, 
priklausymą bendruomenei. Paklausite: 
„Kodėl turėčiau priklausyti bendruomenei, 
juk puikiai galiu apsieiti ir be jos?“ Žinoma, 
ir vienas žmogus gali tikėti, bet pasilikdamas 
vienas jis negali tobulėti. Bepigu įsijungus 
„LIVE“ tiesiogiai žiūrėti televizijos translia-
ciją, gulint lovoje šlovinti Dievą, o klausant 
pamokslo gal net pasakyti „Amen“. Tačiau 
tik bendruomenėje tu gali pasijausti Kristaus 
Kūno dalimi. Tik bendruomenėje įmanoma 
ugdytis kantrybę, kuri yra Dvasios vaisius 
(žr. Gal 5, 22). 

K. S. Luisas knygoje „Tiesiog krikš-
čionybė“ rašo: „Galima sakyti, kad kai du 
krikščionys kartu seka Kristumi, krikščio-
nybė yra ne dvigubai, bet šešiolika kartų 
daugiau negu tada, kai jie būna po vieną.“ 
Kalbėdamas apie Bažnyčią, apaštalas Paulius 
kalba apie ją kaip apie Kristaus Kūną, kur 
kiekvienas esame vienas kūnas, o pavieniui 
to kūno nariai (žr. 1 Kor 12, 27). Kūnui 
esame reikalingi visi. Gal šiandien sunkiai 
įsivaizduoji, kaip gali būti reikalingas Kūnui 
ir kokią funkciją gali atlikti, bet tu tikrai esi 
reikalingas. Keista girdėti žmones, kurie 
prieš ateidami į bažnyčią nori pasikeisti, 
tapti vertesni ir pan. T. Kelleris primena seną 
patarlę: „Bažnyčia – ne šventųjų muziejus, o 
nusidėjėlių ligoninė.“ Žmogus tiesiog negali 
būti per daug geras ar blogas bažnyčiai. 
Bažnyčia – tarytum reabilitacijos centras, 
į kurį atėjęs gali būti tarp tikėjimo brolių 
ir seserų be jokio pasmerkimo, užmiršti 
apie laukiančius sunkumus ir pasidžiaugti 
bendryste. 

Sekti paskui Jį – tai savo 
širdyje ieškoti ir išgirsti 
asmeninį kvietimą eiti 
paskui Jėzų, kuris nori 
mokyti tave gyvenimo, 
aprašyto Evangelijoje.

„

“

Nukelta į 12 p.
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Ketvirtasis 

iššūkis –  
 

būti mokiniu
D. Bonhoefferis knygoje „Mokinystės 

kaina“ cituoja M. Liuterį: „Mokinystė neap-
siriboja, ką tu gali suvokti, – ji turi pranokti 
visokį suvokimą. Pasinerk į gilius vandenis 
už savo supratimo ribų, ir Aš padėsiu tau 
suprasti, kaip Aš tai suprantu. Sumišimas 
yra tikras supratimas. Nežinoti, kur eini, 
yra tikras žinojimas. Mano supratimas 
pranoksta jūsiškį. Taip Abraomas paliko 
savo tėvą ir išėjo nežinodamas, kur einąs. 
Jis pasitikėjo mano žinojimu ir nekreipė 
dėmesio į savąjį. Taip jis pasirinko teisingą 
kelią ir pasiekė savo kelionės pabaigą. Paž-
velk – štai kryžiaus kelias. Tu negali pats 
jo rasti, todėl turi leisti man vesti tave lyg 
būtum aklas. Nei tu, nei koks kitas padaras, 
o tik Aš savo žodžiu ir savo Dvasia nurodau, 
kuriuo keliu turi eiti. Tai ne darbas, kurį tu 
pasirenki, ir ne kančia, kurią pats susigalvoji, 
bet kelias, kuris yra švarus, priešingai nei 
visa tai, ką pasirenki, sumanai ar trokšti, – 
štai kokį kelią turi rinktis. Aš šaukiu tave: 
būk mano mokinys; esi laukiamas, tavo 
Mokytojas atėjo.“  

Mokinystė – tai tavo asmeninis atsakas į 
Kristaus kvietimą: „Sek manimi.“ Jis kviečia 
tave asmeniškai ir tikisi tavo asmeninio 
atsako. Sekimas Kristumi yra daugiau nei 
vien atėjimas pas Jį, kai prispaudžia rū-
pesčiai. Sekti paskui Jį – tai savo širdyje 
ieškoti ir išgirsti asmeninį kvietimą eiti 
paskui Jėzų, kuris nori mokyti tave gyve-
nimo, kurį pats viešai parodė ir kuris yra 
aprašytas Evangelijoje. Tapti Jo mokiniu gali 
kiekvienas – visiškai nesvarbu, kokia tavo 
praeitis, gabumai ar charakterio savybės. 
Dievas pats mus ištobulina ir padaro vertus 
Jo karalystės. Jo mokiniu gali tapti bet kas. 

Tačiau turiu įspėti, kad tai – sunkus 
kelias ir juo eiti gali tik drąsūs žmonės. Ne 
veltui Jonas kalba, kad bailiams nėra vietos 

Iššūkis išlikti
Danguje (žr. Apr 21, 8). Pašaukęs Jozuę, 
Dievas pasakė: „Būk drąsus.“ Pašaukęs Sa-
liamoną, Jis pasakė: „Būk vyriškas.“ Dievui 
reikia drąsių žmonių. Drąsos nereikėtų 
mistifikuoti, ji yra labai paprasta. Man pa-
tinka internete sklandanti mintis apie drąsą: 
„Drąsa – tai nėra baimės nebuvimas. Tai –  
sprendimas, kad kažkas yra svarbesnis nei 
tavo baimės.“ Kai suvoki, kad Dievas yra 
svarbesnis už viską tavo gyvenime, kas tuo-
met gali nutikti? Apaštalas Paulius sako: Ir 
aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, 
nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, 
nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei 
gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų 

atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje 
Jėzuje, mūsų Viešpatyje (Rom 8, 38–39).

 Taigi, koks yra pagrindinis Kristaus 
mokinio bruožas? Mokinys ne siekia gauti 
kuo daugiau naudos, bet yra pasiruošęs 
mokytis. Tai sakydamas galvoju apie Jobą. 
Jobas norėjo išmokti – suprasti Dievą, at-
rodytų, beviltiškoje situacijoje. Jis klausė, 
jis ieškojo, ir Dievas nuostabiai jam atsakė. 
Vienas iš gražiausių pasakojimų Biblijoje 
man yra būtent šis Dievo atsakas Jobui (Jobo 
knygoje nuo 38 skyriaus). 

Jaunuoli, metu tau iššūkį – artinkis prie 
Dievo ir atrask Jame ramybę. Rask savo 
vietą bendruomenėje (bažnyčioje). Skaityk 
Dievo žodį ir melskis. Gal dabar tai atrodo 
sunku ir nepakeliama, bet, jei pradėsi jau 
šiandien, žengsi bent vieną žingsnį Dievo 
pažinimo link, – vieną dieną savo gyvenime 
pamatysi nuostabius pokyčius.

Atkelta iš 11 p.
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„Mes tiesiog nebejaučiame turintys ryšį vienas su kitu...“ Taip jautėsi 
jie abu. Kažkuriuo bendro gyvenimo periodu jų judėjimo trajektori-
ja ėmė išsišakoti į dvi lygiagrečias trajektorijas, todėl dabar jie jautė 
paraleliai gyvenantys savo atskirus gyvenimus ir neišgyvenantys in-
tymaus tarpusavio ryšio. Kaip galima išspręsti šią „ryšio praradimo“ 
problemą?
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Dažniausiai bendrumo nebuvimą 
žmonės pajaučia, kai sunkumų kyla jų in-
tymiame gyvenime, nors tarpusavio ryšio 
silpnėjimą gali nulemti daugybė priežasčių. 
Kai kurios jų yra pakankamai subtilios, 
vidinės, itin įtempto ir užimto šeimos gy-
venimo pasekmė. Kitos yra akivaizdžios 
ir apgalvotos, pavyzdžiui, kai intymumo 
vengiama siekiant už ką nors atmokėti, 
atkeršyti. Kad ir kokios būtų priežastys, 
intymumui pradėjus blėsti gali būti labai 
sunku tą ypatingą ryšį atkurti. Vienas iš 
būdų, galinčių padėti spręsti tarpusavio ryšio 
sunkumus, – suprasti, kad tai daugialypis 
dalykas. Egzistuoja penki skirtingi artumo 
tipai, ir tik tuomet, kai puoselėjami visi 
šie komponentai, santuokinis gyvenimas 
spinduliuoja ypatingą artumą.

1. Dvasinis artumas 
Pirmasis, pamatinis intymumo tipas –  

dvasinis intymumas. Tai tarsi centras, iš 
kurio kyla visi kiti santuokinio artumo kom-
ponentai. Jeigu išgyvename dvasinį artumą, 
nebūsime labai pažeidžiami ir kitose  srityse 
(žinoma, būna skirtingų intymumo lygių), 
gebėsime lengviau atkurti artumą. Dvasinis 
artumas tarpsta drauge studijuojant Dievo 
žodį ar šlovinant Dievą, meldžiantis vienam 
už kitą. Dievo žodis yra tarsi maistas mūsų 
dvasiai: Žmogus gyvens ne viena duona, bet 
kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų 
(Mt 4, 4; Įst 8, 3). Laikydamiesi tos pačios 
dvasinės dietos, galime tikėtis tolygaus abie-
jų sutuoktinių augimo – ir svarbiausia –  
augimo kartu, o ne atskirai.

Liaudies išmintis byloja, kad šeimos, 
kurios kartu meldžiasi, išlieka kartu, ir taip 
iš tiesų vyksta. Svarbu  ne tik melstis fiziškai 

JOSH SQUIRES

Kaip  puoselėti  artimą  ryšį  
su  sutuoktiniu

stipriai išauga. Vis dėlto Dievas sukūrė mus 
mėgautis gyvenimu – ypač kartu su savo 
sutuoktiniu: Džiaukis gyvenimu, kurį tau 
Dievas davė, kartu su žmona, kurią myli. 
Tokia yra tavo gyvenimo dalis šiame pasau-
lyje (Ekl 9, 9). Sutuoktiniams būtina drauge 
juoktis ir žaisti, ypač atsitiesus po sunkaus 
darbo ar ašarų kupino laikotarpio.

3. Intelektualusis intymumas
Trečioji rūšis – intelektualusis intymu- 

mas. Šis ryšys tarp sutuoktinių stiprėja 
diskutuojant ir aptariant įvairius dalykus. 
Pokalbių temos gali būti įvairiausios – leng-
vos (apie patikusį filmą) ar sudėtingesnės 
(apie politiką), bet „proto mankšta“ taip pat 
stiprina sutuoktinių santykius.

Panašiai, kaip ir artumas drauge lei-
džiant laiką, taip ir intelektualusis artumas 
stipriausiai puoselėjamas ir išgyvenamas 
santykių pradžioje. Dažniausiai taip yra 
todėl, kad siekiama pažinti vienas kitą, su-
prasti vienas kito požiūrį į įvairius dalykus. 
Po kurio laiko sutuoktiniai dažnai pradeda 
manyti, kad jau žino partnerio požiūrį be-
veik kiekvienu klausimu, ir liaujasi tyrinėti 
vienas kito intelektualųjį pasaulį. Tačiau ir 
tuomet, kai sutuoktinis jau gali nuspėti savo 
partnerio nuomonę, labai svarbios detalės. 
Nesvarbu, kad viena ar kita tema jau ne 
kartą kalbėta, beveik visada galima atrasti 
naujų detalių, naujų įžvalgų. O rezultato, 
kuris pasiekiamas tobulinant šią artumo 
rūšį, tikrai verta siekti.

4. Fizinis artumas 
Ketvirtasis tipas – fizinis artumas. 

Būtent šį komponentą žmonės dažnai iš-
skiria kaip pagrindinį ir būtent tai pagalvoja, 
išgirdę žodį „intymumas“. Žinoma, tai susiję 
su seksualiniais santykiais, bet jais neapsi-
riboja. Fizinis artumas – tai ir laikymasis 
už rankų, apsikabinimas, prisiglaudimas. 

abiem esant kartu, bet ir asmeninės maldos 
metu mąstyti vienam apie kitą (ir ne tik 
prašant Dievo pakeisti kitame tai, kas jus 
erzina).

Šlovinimas yra nuostabiai suartinantis 
veiksmas – suartinantis Jėzų mylinčių žmo-
nių širdis vieną su kita ir su Dievu. Žinoma, 
yra pateisinamų priežasčių, kai sutuoktiniai 
negali šlovinti drauge (pavyzdžiui, kai vienas 
prižiūri vaikus ar gieda bažnyčios chore), 
bet jeigu norite išgyventi stiprų artumą, 
vertėtų kartais atidėti kitus užsiėmimus ir, 
sutelkus visą dėmesį, siekti dvasinio artumo 
su sutuoktiniu.

2. Artumas leidžiant laiką 
drauge 
Kitas intymumo komponentas – ar-

tumas, išgyvenamas drauge leidžiant 
laiką, kartu ką nors veikiant. Veikla gali 
būti pasyvesnė (pavyzdžiui, drauge spręsti 
kryžiažodžius), bet gali būti ir labai intensyvi 
ar net ekstremali (pavyzdžiui, pasiryžimas 
sportuoti ar sklandyti), bet bendra veikla 
neišvengiamai stiprina tarpusavio ryšį. 

Labiausiai šis artumo tipas vystomas 
pačioje santykių pradžioje, kai abu part-
neriai vien tik norėdami leisti laiką drauge 
siekia ištrūkti iš jiems įprastos komforto 
zonos ir užsiimti su mylimuoju bendra 
veikla. Tačiau, kai buvimas drauge tampa 
norma, o ne išimtimi, mūsų motyvacija 
užsiimti ne itin mus dominančia veikla gali 
stipriai sumenkti. Dar daugiau, kai gyveni-
mas dėl darbų, vaikų, namų priežiūros ar 
kitų dalykų tampa sudėtingesnis, galimybės 
pramogauti, užsiimti atpalaiduojančia veik-
la yra apribojamos ir tokios veiklos kaina 

Nukelta į 14 p.

Rūpinkitės savo 
sutuoktiniu, ganykite jo 
sielą meilės ganyklose, 
net jeigu ir pats (pati) 
jaučiate tuštumą, – tik tai 
gali padėti atkurti tikrą ir 
tvirtą tarpusavio ryšį. 
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Kartais šie dalykai gali nuvesti prie  seksualinių santykių, bet ne 
visada, ir būtent dėl to vyrai dažnai skundžiasi. 

Dažnai bet kokį fizinį kontaktą vyrai supranta kaip ženklą, 
kad moteris nori seksualinių santykių, o moterims kartais reikia 
tiesiog apkabinimo. Vyrams ši artumo rūšis visgi yra svarbiausia iš 
visų. Didžiausią artumą su sutuoktine vyrai pripažįsta jaučiantys 
tuomet, kai daugiausia dėmesio skiriama fiziniam (ypač sek-
sualiniam) artumui. Krikščionims tai ne naujiena, nes Patarlių 
knygoje Dievas ragina vyrą džiaugtis savo žmona: Tebūna tavo 
šaltinis palaimintas ir džiaukis su savo jaunystės žmona. Ji kaip 
miela stirna, kaip grakšti elnė. Tegul jos krūtys tenkina tave visą 
laiką, nuolat mėgaukis jos meile (Pat 5, 18–19).

5. Emocinis artumas  
Penktasis intymumo tipas – emocinis artumas. Tai – dalijima-

sis savo patirtimis. Vyrai nuolat grumiasi su emocijomis ir labiau 

vertina intelektualųjį intymumą. Tačiau intelektualusis intymumas 
apima pokalbius konkrečiomis temomis, ir čia dominuoja mintis, 
o emocinis artumas yra susijęs su įvairiomis patirtimis, išgyve-
nimais, emocijomis. Vyrai retai geba apibūdinti savo emocijas ir 
jaučiasi nejaukiai, kai „prabyla“ jausmai. Taip pat vyrai dažnai 
nesupranta savo žmonų, galvodami, kad žmona tik nori išsisakyti, 
kai iš tiesų dažnai moteris nori, kad vyras ją užjaustų, paguostų, 
susitapatintų su jos jausmais. 

Nepaisant visko, vyras yra pašauktas rūpintis savo žmonos 
širdimi, kaip žmona yra pašaukta rūpintis vyro seksualiniu gy-
venimu. Kaip jau minėta, stipriausiai intymumą vyras išgyvena 
per fizinį artumą su žmona, o moteriai itin didelę reikšmę turi 
emocinis artumas. Todėl, vos pamatęs Ievą Adomas ne nusivedė 
ją į lovą, bet sukūrė meilės posmą: Tada Adomas tarė: „Štai kaulas 
iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno! Šita bus vadinama moterimi, 
nes iš vyro ji paimta“ (Pr 2, 23).

Artumo ir saviizoliacijos ciklai
O dabar – „linksmoji“ dalis: kai vyras jaučiasi praradęs artimą 

bendravimą, jis stengiasi tai kompensuoti fiziniu intymumu – jis 
kviečia pramogauti, drauge kur nors praleisti laiką, tikėdamasis, 
kad bendros pramogos taip suartins, kad bendravimas baigsis lo-
voje. Tačiau artimo ryšio stygių išgyvenanti moteris siekia atkurti 
emocinį bendrumą, pasitelkdama intelektualųjį artumą (pokalbį 
pradėjusi nuo bet ko, ji tikisi jį baigti pokalbiu apie jausmus ir 
išgyvenimus). Abu sutuoktiniai supranta, kad artimas tarpusavio 
ryšys išblėso, bet bando šią problemą spręsti visiškai skirtingais 
būdais. Situaciją komplikuoja dar vienas dalykas – vyrai tik po 
fizinio artumo išgyvena tokią būseną, kai gimsta noras išsikalbėti 
apie savo jausmus, o moterys nepageidauja jokio fizinio kontakto, 
jeigu jos emociškai nesijaučia saugios.

Tokiu atveju sutuoktiniai atsiduria saviizoliacijos cikle, kai 
jų asmeniškai išgyvenama tuštuma yra svarbesnė už sutuoktinio 
būseną. Todėl krikščionys turi paliepimą mylėti vienas kitą, net 
jeigu ir yra skaudinami, ir tik šis paliepimas gali padėti išsivaduoti 
iš tokios saviizoliacijos ir nuvesti prie intymumo, kai sutuoktinio 
poreikiai iškeliami aukščiau už savus: Aš jums duodu naują įsa-
kymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad 
ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano 
mokiniai, jei mylėsite vieni kitus (Jn 13, 34–35). Jūs, broliai, esate 
pašaukti laisvei! Tiktai tenebūna ši laisvė proga kūnui, bet meile 
tarnaukite vieni kitiems <...>. Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip 
įvykdysite Kristaus įstatymą (Gal 5, 13; 6, 2). Su visu nuolankumu 
bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje (Ef 4, 2). 
Visų pirma karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę 
nuodėmių. Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo. Tarnaukite 
vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, 
sulig kiekvieno gautąja dovana (1 Pt 4, 8–10).

Rūpinkitės savo sutuoktiniu, ganykite jo sielą meilės gany-
klose, net jeigu ir pats (pati) jaučiate tuštumą, – tik tai gali padėti 
atkurti tikrą ir tvirtą tarpusavio ryšį. Toks artumas gali mums 
suteikti tikrai kur kas daugiau nei drungni ir neaiškūs momentiniai 
jausmai ar santykiai. Tai padės mums įsitvirtinti meilėje Tam, su 
kuriuo esame sujungti visai amžinybei, – Dievui. 

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurgita Ratautienė

Kaip  puoselėti  artimą  
ryšį  su  sutuoktiniu
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Viešpatie, pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo 
atleidimo, Tavo pagalbos, nes pats pasikeisti negaliu. Tikiu, kad 

Tavo Sūnus Jėzus mirė ant kryžiaus dėl mano padarytų nuodėmių. 
Jis paaukojo savo gyvybę dėl manęs, kad aš galėčiau gyventi. 

Dėkoju, Viešpatie, kad priimi mane tokį, koks esu, ir atleidi mano 
kaltes. Noriu sekti Tavimi ir mokytis iš Tavęs. Ateik į mano širdį ir į 

mano gyvenimą. Širdimi tikiu ir lūpomis išpažįstu, kad TU esi mano 
sielos Gelbėtojas ir gyvenimo Viešpats. Dėkoju Tau už meilę ir 

gailestingumą. Amen.

Nukelta į 2 p.
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Gyvenau, mano supratimu, kaip dauguma žmonių. Norėjau 
jaustis pranašesnis, įsivaizdavau, jog siekiu bendro gėrio, maniausi 
esąs visai neblogas žmogus. Tačiau vis dažniau ėmė lankyti keista 
savijauta. Su kiekviena diena pradėjau aiškiau matyti savo egoiz-
mą. Net patys geriausi sumanymai, pasirodo, kildavo iš siekio 
būti geru žmogumi, o ne tiesiog iš noro padėti. Tarsi medis, kuris 
stengiasi išauginti obuolius, kad būtų pripažintas obelimi. O jeigu 
pavykdavo spontaniškai kam nors pagelbėti ir tuo nepasigirti, tai 
net saldu būdavo nuo savo gerumo. Norėjosi guostis mintimi „esu 
geras žmogus“, matant kitų žmonių netinkamus poelgius. Poreikis 
užsitarnauti aplinkinių įvertinimą „tu tikrai geras“ ėmė varginti. Ką 
daryti? Gal atsisakyti visų pastangų sulaukti geidžiamo įvertinimo 
ir pasiduoti ciniškam egoizmui, atvirai siekiant tik savo naudos? 
Juk bet kuriuo atveju galiausiai lieka tas pats savanaudiškumas –  
vienu atveju prisidengęs gerumo įvaizdžiu, o kitu – begėdiškai 
atviras. Tai gal nuoširdžiai būti blogu medžiu, nesistengiant puoštis 
gražiai atrodančiais vaisiais?

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Atgaila Tai – gniuždanti juoduma, nevilties žemė.
Kaip pasikeisti iš esmės ir gyventi ne sau, būti geru medžiu, 

o ne stengtis juo tapti? Neužtenka pačiam save teisti, nekęsti savo 
egoizmo, atlikinėti nesibaigiančias apeigas, raudoti, save niekinti ir 
plakti. Nieko nekeičia ir terapinis savęs įtikinėjimas, kad esu geras.

Kodėl negaliu numarinti šio sielą graužiančio kirmino? Kodėl 
pats negaliu pabėgti nuo savo egoizmo?

Tenka pripažinti savo bejėgiškumą ir laukti bausmės arba 
pasigailėjimo.

Pasirodo, yra ir viena, ir kita.
Išganinga žinia nuskambėjo žemėje beveik prieš du tūkstančius 

metų. Buvau ją girdėjęs, tik anksčiau nesupratau. Kristus numirė 
už mūsų nuodėmes … buvo palaidotas, ir ... prisikėlė trečią dieną 
(Pirmasis apaštalo Pauliaus laiškas korintiečiams 15 skyrius, 3–4 
eilutės). Beviltiškas mano egoizmas buvo teisingai įvertintas ir 
nubaustas. Vienintelis žmogus, nė karto nepasielgęs savanaudiškai, 
laisva valia sutiko prisiimti mano kaltę, gėdą ir bausmę. Jis mirė 
už visus žmones (vadinasi, ir už mane). Trečią dieną po gėdingos 
mirties Jis buvo prikeltas iš numirusių. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis 
davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą (Evangelija 
pagal Joną, 1 skyrius, 12 eilutė).
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Galite kalbėtis su Dievu, nes Jis klausosi. Jūsų balsas danguje 
svarbus. Dievas nenumoja į jus ranka. Kai ateinate Jo akivaizdon, 
Dievas atsigręžia, kad išgirstų jūsų balsą. Nereikia bijoti, kad būsite 
ignoruojamas. Net jei užsikertate ar apsirinkate, net jei tai, ką norite 
pasakyti, niekam nedaro įspūdžio, tai svarbu Dievui, ir Jis klausosi. 
Jis klausosi skausmingų senų žmonių maldų senelių prieglaudose. 
Jis klausosi stačiokiškos mirčiai nuteisto kalinio išpažinties. Kai 
alkoholikas meldžia malonės, kai sutuoktinis ieško patarimo, kai 
verslininkas iš gatvės užsuka į bažnyčią, Dievas klausosi.

Įdėmiai. Atidžiai.

Dievas  
klausosi

Garsiai šaukiuosi Viešpaties, balsiai maldauju Vieš-
paties.
Psalmė 142, 1

16          Evangelija.lt 
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Ne  tobulumas,  
o atleidimas

Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė 
nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu.
2 Korintiečiams 5, 21

Jėzų prie kryžiaus prikalė ne romėnai. Ant kryžiaus Jį laikė ne vinys. Ant kryžiaus Jį 
laikė įsitikinimas, kad Jis privalo tapti auka už nuodėmę. Jis, tyrasis Dievo Sūnus, privalėjo 
tapti nuodėme, kad ant Jo išsilietų Dievo rūstybė – ne ant kūrinijos, bet ant paties Kūrėjo.

Kai Tas, kuris nepažinojo nuodėmės, dėl mūsų tapo nuodėme, kai Tas, kuris buvo 
be kaltės, prisiėmė viso pasaulio kaltes, Dievas nepašaukė savo angelų kariuomenės Jo 
išgelbėti. Jis to nepadarė, nes buvo pasiryžęs verčiau apleisti savo Sūnų nei mus.

Kad ir ką jūs būtumėte padaręs, dar nevėlu. Kad ir kaip žemai esate puolęs, dar ne-
vėlu. Kad ir kaip seniai būtų padaryta klaida, dar nevėlu ją iškasti, išrauti su šaknimis, 
atsikratyti – ir būti laisvam.

Krikščionį krikščionimi daro ne tobulumas, o atleidimas.
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Mes jaudinamės dėl daug ko. Mums rūpi, kiek reikės mokėti 
už butą, kiek dar kils kainos, kokia bus mūsų pensija... Nerimau-
jame, ar užteksime pinigų, o kai pinigų turime, jaudinamės, kad 
nesugebėsime tinkamai su jais susitvarkyti. Jaudinamės, kad šis 
pasaulis prieš laiką pasieks savo pabaigą. Jaudinamės dėl savo šuns. 
Nerimaujame, jog vieną dieną sužinosime, kad jogurtas be riebalų 
iš tiesų buvo riebus, ir todėl priaugome svorio.

O dabar sąžiningai – ar Dievas išgelbėjo jus tam, kad nervin-
tumėtės? Ar Jis mokytų jus vaikščioti tam, kad galėtų pažiūrėti, 
kaip pargriūsite? Ar Jis leistųsi prikalamas prie kryžiaus už jūsų 
nuodėmes, o tada nekreiptų dėmesio į jūsų maldas? Ne, tikrai ne! 
Negi Biblija iš mūsų juoktųsi sakydama: „Jis palieps savo angelams 
saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum“ (Ps 91, 11)?

Aš irgi taip nemanau.

Iš Max Lucado knygos „Malonė šiai akimirkai“

Bevertis  nerimas

18          Evangelija.lt 

Aš to nesuvokiu. Sąžiningai – nesu-
prantu. Kodėl Jėzus mirė ant kryžiaus? Taip, 
žinau, esu girdėjęs įprastus atsakymus: „Kad 
būtų įvykdyti Senojo Testamento įstatymo 
reikalavimai; kad išsipildytų pranašystės.“ 
Tie atsakymai teisingi. Tikrai. Bet čia esama 
kažko daugiau. Kažko, kas susiję su gai-
lestingumu. Kažkokio ilgesio. Kažko labai 
asmeniško.

Kas tai?
Galbūt Jam skaudėjo širdį dėl visų tų 

žmonių, kurių vilties netekusios akys žvelgė 
į tamsų dangų ir kurie, kaip ir Jis pats, šaukė: 
„Kodėl?“ Galbūt Jam skaudėjo širdį dėl tų, 
kurie kenčia?

Įsivaizduoju, kaip Jis pasilenkia prie 
kenčiančiųjų. Įsivaizduoju, kaip jų klauso-
si. Matau, kaip sudrėksta Jo akys, o vinies 
perverta ranka nubraukia ašarą. Jis, kuris ka-
daise taip pat buvo paliktas vienas, supranta.

Skaudanti  
Jėzaus  širdis

Matydamas minias, Jis gailėjosi 
žmonių, nes jie buvo suvargę ir ap-
leisti lyg avys be piemens.
Mato 9, 36
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Renaldai, žinau, kad esi mokslininkas, Kauno technologijos 
universiteto docentas. Daugiau informacijos apie Tave ir Tavo 
darbus nelengva rasti... 

Taip, dirbu KTU, esu docentas, projektų vadovas ir tyrėjas, 
robotikos ir automatikos dėstytojas. O daugiau informacijos apie 
mano ir kolegų atliekamus darbus galima rasti straipsniuose arba 
tiesiog vaizdo medžiagoje youtube kanale, tačiau oficiali moksli-
ninkų kalba yra straipsniai. 

Bet ir straipsnių lietuvių kalba sunku rasti...
Taip, daugiau rašome anglų kalba. Na, kartais lietuviška ži-

niasklaida pamini kurio nors iš mūsų, mokslininkų, pavardę, bet 
kiekvienas grupės žmogus yra labai svarbus ir vertinamas.

Širdyje aš esu fizikas. Manau, kad fizikai buvo pirmieji, kurie, 
niekada nematę, bet remdamiesi tiksliai tuo, ką yra matę, tačiau 
apie ką niekas nėra pagalvojęs, atrado ir sugebėjo netiesioginiais 
būdais įrodyti, kad tai egzistuoja. Esu labai dėkingas jaunųjų fizikų 
mokyklai „Fotonas“, į kurią įstojau dar prieš stodamas į KTU gim-
naziją. Fizikai turbūt buvo vieni iš pirmųjų, kurie patyrė, ką reiškia 
kalbėtis su savimi: tu kalbi su žmonėmis, bet tam tikru momentu 
supranti, kad kalbiesi su savimi, nes niekas kitas nesupranta, ką šneki 
(šypsosi). Kartais mes, mokslininkai ir dėstytojai, tai išgyvename. 
Aš asmeniškai stengiuosi, kad taip nutiktų kuo rečiau, bet... mes 
galime tik maksimaliai stengtis to išvengti (šypsosi).

Kokioje sferoje Tu dirbi?
Dirbu keliose sferose. Viena jų – bioinžinerija. Ji yra naudojama 

pramoninėje biotechnologijoje, kur siekiama kiek įmanoma našiau 
užauginti reikalingų baltymų, skirtų vaistams, arba biomasės. Didelę 
dalį vaistų kainos sudaro finansai, išleidžiami tų vaistų kūrimui, 
tyrimams, kurie ne visada būna sėkmingi. O padaryti klaidą, ypač 
jei esi pavargęs ar patiri stresą, – labai paprasta. 

Ląstelių lygmenyje vyksta labai sudėtingi procesai – mes juos 
stebime, žiūrime, kaip ląstelės reaguoja į vienus ar kitus dalykus, 
pasikeitusias sąlygas ir pan. Ieškome būdų paspartinti mums rei-
kalingų ląstelių augimą, vaistams reikalingo baltymo biosintezę. 
Šiuos procesus galima taikyti ne tik kuriant vaistus, bet ir norint 
auginti maistą, taip pat pasaulyje vystosi nauja sritis – bioprintingas, 
t. y. organų spausdinimas.

Mokytis  ir  
mylėti

Mieli skaitytojai, šįkart Kūrybos puslapis kiek kitoks –  
norime jums pristatyti ne menininką (nors gal visi 
kūrėjai yra šiek tiek menininkai), bet mokslininką, 
studijavusį, o dabar jau ir kitus Technologijos moks-
lų labirintais vedantį, Kauno technologijos universi-
teto doc. dr. Renaldą Urniežių. 

Sutinku, tai skamba kaip stebuklas. Teoriškai tai yra įmano-
ma, o akivaizdus rezultatas – tik laiko klausimas. Jau šiuo metu 
įvairių dalykų pavyksta pasiekti, tik kol kas dar ne su tokiu geru 
atsikartojimu, kaip norėtų žmonija. Turbūt manote, kad tie, ku-
riems pavyks pasiekti tą gerą, reikiamą atsikartojamumą, iš karto 
taps turtingiausiais žmonėmis žemėje. Tačiau, mano nuomone, šis 
rezultatas bus nulemtas ne vieno žmogaus indėlio ir darbo, kad ir 
kaip kas norėtų pasigirti. Kiekvienam atskirai tikrai nėra labai kuo 
girtis. Iš tiesų tai yra daugybės žmonių darbas – jie vienas kitam 
padeda kritikuodami, patardami...

Kita mano darbo sritis – robotika, automatika. Man rūpi dar 
neišspręsti klausimai – kaip naudojant pigią techniką kurti stebuklus, 

kurie padėtų žmogui. Neseniai buvau viename maisto gaminimo 
fabrike, kur kiekvieną naktį darbininkai turi išplauti gamybines 
patalpas. Anksti ryte tos patalpos turi būti visiškai sutvarkytos ir 
kvepėti. Reikia nuplauti riebalus, biomasę ir dezinfekuoti visas 
sienas, grindis, lubas, įrangą. Įsivaizduokite, kaip naktį kelias va-
landas dirbti iškėlus rankas drėgnoje patalpoje, kur šilumos tėra 
6 laipsniai, o ant galvos lyja, – tai tikrai sudėtinga. Tie žmonės 
tarnauja mums visiems, kad parduotuvėse būtų pigus, nesugedęs 
ir, svarbiausia, saugus maistas. Jie moka kainą. Manau, mes gali-
me pamėginti sukurti robotą, kuris tą sunkų darbą palengvintų.  

Doc. dr. Renaldas Urniežius su KTU Robotikos laboratorijomis 
mielai supažindina ir vaikus

Nukelta į 20 p.



Nr. 3  (469)  2018 m.  rugsėjo  21  d.

net išvengti konfliktinių situacijų. Juk jei-
gu sunkius ir atsakingus darbus, kuriuos, 
norint išvengti mikrobinės taršos, reikia 
atlikti itin kruopščiai, padarytų mašina, kuri 
nepavargsta, mes, kaip visuomenė, mažiau 
nuodytumės ir turėtume mažiau progų 
vienas su kitu pyktis. Tie darbai, kuriuos 
reikia atlikti sudėtingomis sąlygomis, kurie 
reikalauja didelės atsakomybės, yra būtini 
ir privalo išlikti pigūs, tad dažnai kyla daug 
psichologinių įtampų. Mūsų tikslas ir darbų 
esmė – palengvinti žmogaus darbą.

Youtube kanale esu įdėjęs filmukų apie 
kartu su studentais darytus darbus, kur 
parodome, ką įmanoma sukurti, bet kol kas 
mes esame tik filosofai, kurie investuojame 
savo laiką, finansus ir tarsi žaisdami rodome, 
kas yra įmanoma. Norisi kuo efektyviau 
prisidėti prie visuomenės, neapsiribojant tik 
Lietuva, gerovės. Svarbu pirmiausiai imtis 
to darbo, kur remdamasis Pareto princi-
pu matai, kad, išeikvojęs 20 proc. jėgų ar 
energijos, pasieksi 80 proc. rezultato. Šiuo 
principu dažniausiai vadovaujamasi versle, 
bet aš tikiu, kad šis principas tinka ir moksle. 

Visgi suprantu, kad mes neturime kuo 
didžiuotis, dėl ko susireikšminti. Tačiau kar-
tais ir aš pats susireikšminu, bet tai – daugiau 
iš inercijos. Žinoma, kartais reikia pastovėti 
už save – grynai dėl racionalių priežasčių, 
bet iš tiesų nė vienam nėra kuo didžiuotis. 
Tai XXI a. rykštė – vis dar galvojame, kad 
garažėlyje ką nors sukūrę (kaip būdavo XIX 
ar XX a.), mes vieni ką nors pasieksime ir 
išgarsėsime pasaulyje... 

Kada Tu susižavėjai mokslu? 
Vaikystėje dėdė man duodavo spręsti 

matematinius ir praktinius galvosūkius iš 
rusiškų ar latviškų žurnalų. Tuo metu leistų 

20          Kūryba

Vargu ar priimtinas mūsų pasiteisinimas, 
kad neturime finansavimo, todėl neretai 
tenka imtis savanorystės veiklų, kai papil-
domai dirbame su jaunimu, tikėdamiesi, 
kad jie vėliau nebijodami iššūkių efektyviai 
įsijungs kurdami bendrą progresą.

Kartais pasigirsta keistų bauginimų – 
kad robotai tuoj užpuls žmones, tačiau tai 
daugiau nereikalingas panikos skleidimas.

Bet žmonės turbūt bijo, ko nežino...
Taip, praėjusio šimtmečio pradžioje, 

prasidėjus pramonės revoliucijai, žmonės 
sukilo ir supykę mėtė akmenis į pasiro-
džiusius pirmuosius robotus – traktorius, 
kombainus ir kt. Tai išties buvo pirmieji 
mechaniškai žmogaus valdomi robotai, 
turėję padėti ūkio ar pramonės darbuo-
se, bet žmonės galvojo, kad šios mašinos 
iš jų atims darbą ir atlygį. Šiandien prieš 
tuos robotus jau niekas nekovoja. Sunku 
įsivaizduoti, kad dar visai neseniai miestų 
centruose viena iš sunkiai sprendžiamų 
techninių užduočių buvo išmatų surinki-
mas, kai atsirado daug arkliais traukiamų 
vežimų. Šiandien tokių situacijų jau nėra, 
tačiau tai nereiškia, kad problemų neliko. 
Tad, manau, jei šiandien kokį juodą darbą 
dirba 10 žmonių, o vienas, sėdintis biure, 
jį koordinuoja ir prižiūri, tai ateityje galbūt 
bus 10 tų, kurie planuos, padės robotui, o 
robotas atliks tą sunkų darbą. Šio darbo 
atsisakyti neįmanoma – žmogaus smegenų 
darbas visuomet išliks nepaprastai svarbus, 
tik tą sunkųjį fizinį darbą efektyviau atliks 
robotas. Net ir sukūrus robotų, žmonių vis 
tiek reikės, tik jie atliks jau kitus darbus.

Anksčiau žmonės nesinaudojo mobi-
liaisiais telefonais, bet šiandien mums tai 
atrodo labai natūralu, tad gal po kažkiek 
metų mums bus labai natūralu ir patogu 
naudotis robotais. Gal tik tuomet, kai ro-
botai pradės soduose skinti obuolius ar 
pan., galima bus pradėti baimintis, kad 
koks piktavalis žmogus gali modifikuoti 
esamą robotą pridėdamas agresijos funk-
cijų... Dabar mes norime sukurti tai, kas 
padėtų išlaikyti žemas maisto kainas, pa-
dėtų žmonėms atlikti sunkius darbus ir 

gerų, įdomių ir informatyvių žurnalų gale 
būdavo įvairių užduočių. Jis manęs klaus-
davo, ar galiu išspręsti vieną ar kitą uždavinį 
(pavyzdžiui, perkelti du degtukus, kad kas 
nors išeitų...). Kartais jam atrodydavo, kad 

vienas ar kitas uždavinys man dar per sun-
kus. Bet vieną savaitgalį aš išspręsdavau tuos 
lengvesnius uždavinius, o atėjęs į svečius kitą 
savaitgalį jau prašydavau ir to sunkesnio. 
Vėliau mokykloje su geriausiu draugu žavė-
jomės mokslu ir kartu daug metų ėjome tuo 
nelengvu tyrėjų keliu. Atsimenu, kaip KTU 
gimnazijoje abu dalyvavome programavimo 
varžybose, kuriose jo programa sprendžiant 
šachmatų uždavinį pralenkė manąją vienu 
ėjimu. Bendras ėjimų kiekis buvo pakanka-
mai didelis (gal apie dvidešimt), bet jau tuo 
metu supratau, kad gyvenime, atrodytų, iš 
esmės skirtingi požiūriai gali vesti prie to 
paties rezultato. Ir galiausiai tas vieno ėjimo 
skirtumas realybėje yra toks mažas, kad iš 
esmės nėra labai svarbu, kurį kelią arba 
kurią mokyklą pradžioje renkiesi.

Tačiau aš visgi teigčiau, kad kai kurios 
savybės žmogui tiesiog yra duotos. Kol kas 
manau, kad tai nėra auklėjimo rezultatai. 
Nors beveik kiekvieną vakarą mano močiutė 
kartodavo: „Mokslo ant pečių nenešiosi“, 
galėčiau išvardyti ir daug dalykų, kurie tu-
rėjo užgesinti mano susidomėjimą mokslu, 
bet to troškimo pažinti neužgesino. Galiu 
padėkoti ir tiems brangiems žmonėms, kurie 
man padėjo ar net kenkė. Mes nežinome, 
kodėl vyksta vieni ar kiti dalykai, bet visi 
jie kažkokiu keistu būdu nulemia dabartį, 
o ar ji gera, ar bloga, tegul vertina tie, kurie 
ateina po mūsų.

Ar mokslas ir tikėjimas Dievu – su-
derinama?

Pakanka apsižvalgyti – duomenų, kad 
tai suderinama, yra nepaprastai daug, ir 
visa tai mes vadiname gamta, kūrinija, 
aplinka... Tai ne tik aplinka, bet ir tai, iš 
ko mes susidedame. Visko tiek daug ir 
veikia tokioje darnoje... Tiek daug įvairiau-

Mokytis  ir  
mylėti

Atkelta iš 19 p.
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sių protu nesuvokiamų dalykų... Visi šie 
duomenys remia mus prie sienos ir, kaip 
aš su sarkazmu sakau, meta tau į akis tuos 
faktus... Kodėl? Nežinau. Juk galėjome daug 
dalykų ir nepamatyti – galėjome kažkur 
sustoti ir likti, pavyzdžiui, Akmens amžiuje. 
Bet mes vystomės, vis daugiau sužinome 
ir pamatome – prieš mūsų akis atsiveria 
vis daugiau stebinančių dalykų. Ir tada 
tiesiog nebelieka kito pasirinkimo, kaip 
tik pasakyti, kad tai yra kūrinija, vadinasi, 
egzistuoja ir Kūrėjas. 

Paradoksalu, bet mano apsisprendimas 
tikėti, kad viskas, ką aš matau, yra kūrinija, 
vadinasi, yra ir Kūrėjas, taip pat kyla iš gry-
nai racionalaus mąstymo. Nemanau, kad aš 
turiu kitą pasirinkimą. Galbūt tai atrodo 
kvaila, bet jei bandai bent kažkiek protu ap-
imti visumą, supranti, kad tu nieko nežinai ir 
nėra jokių kitų alternatyvų – tik racionaliai 
mąstant pripažinti Kūrėją, esantį už visos 
tos kūrinijos. Mes Jo nematėme, bet kol kas 
neturime jokios kitos galimybės – tik tikėti, 
kad visa yra Kūrėjo sukurta. Tokią išvadą 
galima padaryti tik žvelgiant į aplinką. O kur 
dar psichologija, žmonių santykiai ir juose 
atsikartojantys dėsningumai? To negalime 
matyti, pačiupinėti, bet tai kažkaip vystėsi... 
Mokyklose ir universitetuose mokėmės: 
organinė, neorganinė chemija, atsiranda 
kažkoks cheminis junginys, ir staiga gimsta... 
atleidimas, gailestingumas... 

Man kartais atrodo, kad Dievas šiek 
tiek šaiposi iš žmonių. Šventajame Rašte 
kartais randame paraginimų: „Na, tu, žmo-
gau, gilinkis, gilinkis...“ Arba Jis pasako 
ką nors tik kiek kitame kontekste, ir, jei 
priimsi tai tiesiogiai, paraidžiui, gali su-
glumti, tai gali atrodyti kaip kontroversija. 
Suprantu, kad negali visko suvokti, aprėpti 
protu, ir todėl nieko kito nebelieka kaip 
tik meilės principas – paskutinis ir svar-
biausias principas. Kad ir kiek žinotumei 
ir kankintumei save, norėdamas ką nors 
išsiaiškinti vienoje ar septyniose srityse, 
galiausiai vis tiek pasakai, kad nieko ne-
žinai. Svarbiausias dalykas gyvenime yra 
ne mokslas, bet meilė.

Renaldai, kokius klausimus užduotum 
pats sau?

Gerai, pamėginsiu išdėstyti, apie ką 
mąstau... Daug dalykų, kuriuos aš suprantu, 
yra jau kažkas pasakęs. Dalis mano minčių 
yra persipynusios su fiziko R. Feynmano 
mintimis, todėl galbūt nelabai ką naujo 
pasakysiu, kai ką tik pakartosiu.

•  Ar mokslas nėra nuobodus?
Turiu draugą menininką, su kuriuo 

mano nuomonės kartais išsiskiria. Pamatęs 
gėlę jis sako: „Pažiūrėk, kokia ji graži“, ir 
aš sutinku. O jis priduria: „Aš, kaip me-
nininkas, matau, kokia ji nuostabi, bet tu, 
kaip mokslininkas, imi ją tyrinėti, ir tai 
pasidaro nuobodu.“ Pirma, aš tikiu, kad 
grožis, kurį mato jis, yra prieinamas ir ki-
tiems žmonėms, taip pat ir man. Galbūt aš 
nesu rafinuotas estetas, bet vis tiek galiu 
įvertinti gėlės grožį. Tik dažnai įsivaizduoju 
gėlės ląsteles, sudėtingus gėlėje vykstančius 
procesus, kurie taip pat yra labai įdomūs ir 
savotiškai gražūs. Man įdomus faktas, kad 
gėlės yra skirtingų spalvų – taip jos pritrau-
kia vabzdžius. Vadinasi, vabzdžiai skiria 
spalvas? O tai reiškia, kad jie supranta grožį? 
Šie smalsūs klausimai kelia susižavėjimą ir 
kursto norą atskleisti paslaptį. Visa tai tikrai 
nėra nuobodu.

•   Ar reikia bijoti nežinios? Ar ji ne-
atneša nevilties?

Manau, kad įdomiau gyventi, darant 
prielaidą, kad tu kažko nežinai, nei būti 
įsitikinusiam dėl greičiausiai klaidingų at-
sakymų. Manau, kad Kūrėjo vaizduotė yra 
kur kas didesnė nei žmogaus.  Tyrinėjimai 
padeda mums neapsikvailinti, o apgauti 
save patį yra lengviausia. Kai neapgaudinėji 
savęs, lengviau nekvailinti ir kitų. Aš nebijau 
gyventi neturėdamas visų atsakymų.

Jei ko nors nežinai, nereikia nusiminti 
ar pulti į neviltį. Taip, svarbu pripažinti, kad 

nežinai, bet juk yra antroji dalis, antrasis 
principas, kuris atneša viltį ir atveria naujas 
galimybes. Jei ką nors nauja patyrei ar kiti 
ką nors tau perteikė, tai tavo žinojimas turi 
atsinaujinti pagal naujai gautą informaciją. 
Svarbu kaskart patikrinti, ar naujai gauta 
informacija nepaneigia tavo jau žinomų, 
atrodytų, tvarių dalykų. Taigi gerai yra ką 
nors tyrinėjant daryti prielaidą, kad ne-
žinai nieko arba žinai labai nedaug, – juk 
nepakenks kaskart iš naujo pasitikrinti, ant 
ko stovi. Panašiu būdu, manau, yra įmano-
ma atsirinkti, kada girdime melagingas ar 
propagandines naujienas (fake news). Juk 
žinome daug istorinių faktų ir rezultatų, 
kurie mums liudija apie įvykių priežastis.

•  Mokslas – tai kūryba?
Stebina galvojantys, kad mokslas nėra 

kūryba. Tai – vienas iš kūrybos būdų. Sun-
kiausia yra pamatyti tai, ko tu dar niekada 
nematei, bet tai iki mažiausių smulkmenų 
atitinka tai, ką jau esi matęs ir kas iš esmės 
skiriasi nuo to, apie ką mes galvojame. Ir visa 
tai dar reikia nuosekliai paaiškinti kitiems. 

•  Kaip reikia mokytis?
Neįmanoma išmokti, jei nekeli sau 

klausimų. Klausimas reiškia abejonę – ar 
teisingai supranti? Žmonės ieško apibrėži-
mų, bet dažnai jų nėra. Mes visi gyvename 
tik iš dalies žinodami, tarsi eidami apgrai-
bomis. Visgi įmanoma – gyventi ir nežinoti.

•  Kas yra tai, ką tikrai žinome?
Kūrinija liudija apie Kūrėją. Protu 

sunku suvokti ir aprėpti ląstelių valdymo 
principus arba kamieninių ląstelių galimy-
bes, suprasti, kokią naudą atneša dirbtinis 
intelektas ar kokius stebuklus įmanoma 
sukurti bendradarbiaujant skirtingų sričių 
mokslininkams. Tuo pačiu sunku bandyti 
įsivaizduoti žmonijos vietą didelėje ir nepa-
prastai stebinančioje visatoje, kurioje mes 
esame tokie nykstančiai maži. Visko tiek 
daug, tiek daug įdomių dalykų... 

Na štai, ir vėl pasikalbėjau su savimi – pats 
uždaviau klausimus, pats ir atsakiau (juokiasi)...

Dėkui, Renaldai, už pokalbį – buvo tikrai 
įdomu. Ko palinkėtum mūsų skaitytojams? 

Tyrinėkite pasaulį – praktiškai viskas 
yra labai įdomu, jei tik nagrinėji kokią nors 

sferą. Mažiau galvokite apie tai, kuo norite 
būti, daugiau galvokite apie tai, ką norite 
nuveikti. Galiausiai geriau yra prisimin-
ti, kad mokslas nėra svarbiausias dalykas. 
Meilė yra.

Kalbino Žaneta Martingale
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Esu girdėjusi, kad ir jūs, ir jūsų vyras 
augote misionierių šeimose. Papasakokite, 
kur gimėte ir kokiose šeimose užaugote?

Frankas gimė Naujojoje Zelandijoje, 
olandų šeimoje. Į Naująją Zelandiją jo tėvai 
emigravo po Antrojo pasaulinio karo. Jie 
įsiliejo į emigrantų iš Olandijos reforma-
tų bažnyčios bendruomenę. Tiek Franko 
šeima, tiek krikščionys draugai tikėjo, kad 
Biblija yra Dievo žodis, ir gyveno kaip di-
delė krikščioniška šeima. Frankas turi du 
brolius ir dvi seseris – visi sukūrę šeimas 
gyvena Naujojoje Zelandijoje. Ten gyvena 
ir 98 metų jo mama.

Mano tėvai 40 metų tarnavo kaip Ame-
rikos presbiterijonų bažnyčios misionieriai 
Pakistane. Taigi aš gimiau ir su seserimi bei 
dviem broliais užaugau šioje šalyje. Kadangi 
tuo metu gauti vakarietišką išsilavinimą 
buvo labai sunku, mes su sese ir broliais 
mokėmės krikščioniškoje internatinėje 
mokykloje Himalajų kalnuose. Sulaukusi 
18 metų įstojau į universitetą JAV ir išvykau 
ten mokytis.

Kada patikėjote savo gyvenimą Jėzui?
Kadangi tiek aš, tiek vyras augome 

krikščionių šeimose, negalime prisimin-
ti laiko, kai netikėjome Jėzumi. Žinoma, 
augdami ir bręsdami vis giliau ir geriau 
suvokėme savo įsipareigojimą Jėzui, keitėsi ir 
mūsų supratimas, ką reiškia Jam priklausyti. 
Amerikos bažnyčiose dažnai akcentuojamas 
tam tikras momentas, kai žmogus tampa 
krikščioniu (t. y. įtiki Kristų), ir daugelis 
žmonių prisimena, kada suprato savo nuo-
dėmingumą ir šaukėsi Gelbėtojo. Tačiau 
mes su Franku augome krikščioniškuose 
namuose, nuolatos girdėjome Evangeliją 
ir po truputį vis labiau mokėmės pasitikėti 
Kristumi. Žinoma, buvo pakilimų ir nuos-

Emily  Van  Dalen:  
„Tik  Kristuje  yra  viltis“

Vienose Kauno evangelinės bažnyčios organizuotose ekumeninėse 
pamaldose dalyvavo misionieriai Frankas ir Emily Van Dalenai, tarnau-
jantys Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje. Tąkart išgirdus šios 
pagyvenusios poros istoriją gimė noras su jais susipažinti. Tad laik- 
raščio „Ganytojas“ bei svetainės evangelija.lt skaitytojams siūlome in-
terviu su Emily Van Dalen.

mukių. Krikščionio gyvenimas reikalauja 
kasdienio apsisprendimo sekti paskui Jėzų. 
Nepakanka tik vienąkart nuspręsti sekti 
Jėzų, o toliau gyventi, kaip nori.

Kaip su Franku sutikote vienas kitą? 
Papasakokite apie savo šeimą?

Mes susipažinome Vestminsterio semi-
narijoje, JAV. Frankas atvyko iš Naujosios 
Zelandijos mokytis, kad taptų dvasininku, 
o aš siekiau Biblijos studijų magistrės laips-
nio, nes norėjau redaguoti krikščionišką 
literatūrą. Pradžioje tapome draugais, gimė 
pagarba ir pasitikėjimas... Žinoma, buvo ir 
romantiškų akimirkų. Per tam tikrus įvykius 
(mažus stebuklus), šeimos narius ir drau-
gus Dievas paliudijo, kad Jis pritaria mūsų 
santykiams. Visų pirma mes įsipareigojome 

Dievui, o tik po to vienas kitam. Taip yra ir 
dabar, prabėgus jau 35 metams.

Mes turime 3 vaikus: Christopheris su 
žmona Stephanie gyvena Dubajuje, Andrew 
su žmona Allison ir dukrele Margot bei 
mūsų dukra Laura gyvena Pietų Karoli-
noje, JAV. Iš Dievo malonės ir dėl puikaus 
Jo auklėjimo visi mūsų vaikai myli ir seka 
Jėzumi – tai mums svarbiau už bet kokius 
tarnystės pasiekimus.

Kaip atradote savo pašaukimą ir pra-
dėjote tarnauti Viešpačiui?

Baigdami seminariją nežinojome, ką 
toliau darysime. Frankui patinka mokyti, 
tad jis norėjo tęsti studijas ir tapti Biblijos 
mokyklos ar seminarijos dėstytoju. Taip pat 
matėme, jog Dievo tarnų trūksta daugely-
je pasaulio šalių. Tuo metu į JAV Aliaskos 
valstiją vykdavo daugiau misionierių nei 
į musulmonų bendruomenes visame pa-

saulyje. Mes meldėmės, kad Dievas mus 
nukreiptų, ir pradėjome ruoštis kelionei į 
Pakistaną. Nieko iš anksto nežinojome, bet 
Dievas po truputį atvėrė duris, parūpino 
finansų, gavome vizas ir, svarbiausia, atsi-
rado bažnyčių grupė, kuri mus siuntė. Mes 
labai aiškiai suvokiame savo priklausomybę 
vietinei bažnyčiai: esame Kūno, kuris už mus 
meldžiasi, mus myli, palaiko ir kartais mus 
aplanko, dalis. Taigi 1986 m. Reformuo-
tų presbiterijonų bažnyčių asociacija mus 
pirmą kartą išsiuntė į Pakistaną, o vėliau jų 
remiami tarnavome ir kitur.

Frankas Van Dalenas su vaikais bažnyčioje organizuotoje vasaros stovykloje 
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Kokiose šalyse jau teko tarnauti?

Dvylika metų, iki 1998 m., tarnavome 
Pakistane. Tai buvo puikus, nuostabus, bet 
ir labai sunkus laikas. Mes gyvenome Ka-
račyje, kuriame tuo metu buvo 10 milijonų 
gyventojų, ir dirbome tarp krikščionių, 
priklausiusių žemiausiam socialiniam 
sluoksniui. Jie gyveno labai vargingai, bet 
iš jų daug išmokome apie tikėjimą, viltį 
ir meilę. Melsdami: „Kasdienės duonos 
duok mums šiandien“, jie tikrai turėdavo 
pasikliauti Dievu, kad tą dieną Jis parūpins 
maisto. Jie neturėjo švaraus vandens, elek-
tros, daugelis nemokėjo skaityti ar rašyti. 
Bet mums tarnaujant Dievas subūrė ten 
dešimt naujų bendruomenių. Reformuotų 
presbiterijonų bažnyčių asociacijos misija 
Pakistane veikė daugiau nei 100 metų ir 
dabar toje musulmoniškoje šalyje yra tris 
kartus daugiau krikščionių nei Reformuo-
tose presbiterijonų bažnyčiose JAV.

1998 m. grįžome į JAV ir 17 metų tarna-
vome mūsų misijos agentūroje JAV. Padėjo-
me apmokyti ir ruošti naujus misionierius, 
kaupti lėšas bažnyčiose, o paskutiniuosius 
10 metų Frankas tarnavo mūsų misijų agen-
tūros direktoriumi. Bažnyčia siunčia misio-
nierius į Pakistaną, kai kurias Afrikos šalis, 
Meksiką, Vokietiją, Velsą, Škotiją, Ispaniją, 
Prancūziją, Lenkiją ir Lietuvą.

Mūsų misijos direktorių tarybai Fran-
kas buvo sakęs, kad dirbs direktoriumi 
ne daugiau kaip 10 metų. Mat jautė, kad 
būti administratoriumi nėra svarbiausias 
jo pašaukimas – tiesiog norėjo kurį laiką 
išbandyti save ir šioje srityje. Norėjome 
vėl vykti tarnauti į užsienį ir leisti misijai 
vadovauti jaunesniam, tam darbui apdo-
vanotam, žmogui.

Kada atvykote į Lietuvą? Kokie buvo 
pirmieji įspūdžiai?

Pirmą kartą į Lietuvą atvykome 2013 m.  
Buvome šiek tiek girdėję apie Lietuvos 
evangelikų reformatų bažnyčią ir atvykome 
trumpam susitikti su bažnyčios vadovais, 
pamatyti, kaip čia vyksta darbas. Mūsų 
pirmasis įspūdis – tai labai žalia ir graži 
šalis, tik čia labai daug lygumų. Kadangi 
užaugau Pakistano kalnuose, kur mano 
mokykla buvo įsikūrusi aukščiau nei 2 km 
virš jūros lygio, tad man kelia šypseną, kai 
lietuviai nedideles kalvas vadina kalnais. Čia 
sutikome daug mielų ir draugiškų žmonių. 
Mums įdomi Lietuvos istorija. Nustebome 
išgirdę, kaip Dievas išsaugojo bažnyčią per 
visus praeities sunkumus.

Kuo Lietuvos evangelikų reformatų 
bažnyčia skiriasi nuo reformatų bažnyčių 
kitose šalyse?

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia 
panaši į kitas reformatų bendruomenes Eu-
ropoje. Ši bažnyčia neretai yra tapusi tiesiog 
kultūrine bendruomene, besitapatinančia 
su savo istoriniu paveldu. Stipriausia Lie-
tuvos reformatų bendruomenė yra Biržų 
krašte, tačiau beveik kiekviename regione 
yra bažnyčių ir šeimų, kurių tėvai ar seneliai 
buvo reformatai. Ši bažnyčia čia turi ilgą, 
500 metų, istoriją, siekiančią Reformacijos 
laikus.

JAV taip pat yra istorinė Reformatų baž-
nyčia. Reformuotų presbiterijonų bažnyčių 
asociacija susikūrė maždaug prieš 200 metų, 
kai į Ameriką iš Škotijos ir Anglijos atvyko 
imigrantai iš reformatų ir presbiterijonų 
bažnyčių. Tačiau mūsų šalyje bažnyčia nėra 
tapusi tik kultūrine bendruomene. Visose 
JAV yra gausių reformatų ir presbiterijonų 
bažnyčių. Tiesa, kai kurios iš jų yra labai 
liberalios ar net nelaiko Biblijos neginčy-
tinu autoritetu bažnyčios gyvenime, o kitos 
bažnyčios yra labai konservatyvios ir labai 
griežtai laikosi Šventojo Rašto autoriteto ir 
neklaidingumo bei pagrindinių Reforma-
cijos doktrinų ir išpažinimų. Be to, net ir 
mūsų bažnyčių grupėje labai skiriasi Vieš-
paties garbinimo stilius. Vienose bažnyčiose 
Viešpats šlovinamas labiau tradicinėmis 
giesmėmis, kitose – šiuolaikiškiau. Taigi 
kalbėdami apie „reformuotą“ bažnyčią JAV, 
kalbame ne apie konkrečią žmonių ben-
druomenę, bet apie krikščioniško tikėjimo 
doktrinų sistemą.

Kokia, jūsų nuomone, dvasinė situa-
cija Lietuvoje? Kokiose srityse skirtingos 
bažnyčios galėtų bendradarbiauti, jei tai 
apskritai įmanoma?

Tai labai platūs klausimai. Lietuvoje 
gyvename tik trejus metus, tad dar turime 
daug ką pažinti. Pagrindinis dalykas, kurį 
pastebime, yra tebesitęsianti sovietų oku-
pacijos įtaka. Ilgą laiką žmonės negalėjo 
įsigyti ir skaityti Biblijos. Užaugo kartos, 
neturinčios krikščionybės pagrindų. Nebuvo 
krikščioniškos santuokos, krikščioniškų 
namų ar auklėjimo pavyzdžių. Žmonėms 
sunku įsivaizduoti asmeninius santykius 

su Dievu, kuris rūpinasi, myli ir gyvena su 
savo žmonėmis.

Žmonės augo nežinodami, kas yra 
bažnyčia, kokios ganytojo pareigos ar kaip 
bažnyčia tampa dvasine šeima. Buvo sunku 
įsigyti Bibliją, biblinių istorijų vaikams ar 
sekmadieninei mokyklai skirtos medžiagos 
lietuvių kalba. JAV mes galime klausytis 
daugybės krikščionių radijo programų, 
yra daugybė knygų, medžiagos vaikams, 
organizuojami seminarai, veikia Biblijos 
mokyklos ir seminarijos. Manome, kad šioje 
srityje bibliškai stiprios bažnyčios Lietuvoje 
galėtų bendradarbiauti. Bažnyčios galėtų 
darbuotis kartu ir padėti viena kitai kurti 
krikščioniškas mokyklas, dalytis medžiaga 
vaikams mokyti, Biblijos studijų šaltiniais, 
paremti Evangelinį Biblijos institutą.

Kaune mes jau 1,5 metų ir sulaukėme 
nemenko palaikymo. Mus mielai sutiko 
kitų Biblija tikinčių protestantų bažnyčių 
tikintieji, kurie ir padėjo mums pradėti 
tarnauti Evangelikų reformatų bažnyčioje. 
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Su dviem jaunom šeimom, išvykusiom mokytis į seminariją JAV. Iš kairės: Vita ir Vaidotas 
(dukrytė Judita), Milda ir Samuelis (sūnus Balys), Emily ir Frankas Van Dalenai.
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Kartais panašiose situacijose bažnyčios konkuruoja tarpusavyje, 
bando įtikinti žmones pereiti iš vienos bendruomenės į kitą, bet 
mes sulaukėme tik pagalbos ir padrąsinimų. Mūsų viltis ir malda 
– patraukti šiame regione gyvenančias ir evangelikų reformatų 
šaknis turinčias šeimas į bažnyčią, kad žmonės atnaujintų san-
tykius su Dievu.

Su kokiais sunkumais susiduriate?
Susiduriame su visiems misionieriams įprastais sunkumais: 

tenka mokytis vietinės (šiuo atveju – lietuvių)  kalbos, stengtis 
suprasti naują kultūrą, atsiskirti nuo savo artimųjų. Tačiau stipriau 
išgyvename dvasinius iššūkius. Daug Lietuvos gyventojų laiko save 
krikščionimis, bet nėra skaitę Biblijos, retai lankosi bažnyčioje ir 
nesuvokia, kad Dievas asmeniškai dalyvauja jų gyvenime. Mes 
laukiame, kad šeimos grįžtų į bažnyčią, ir Dievo padedami galėtume 
atstatyti tikėjimo pamatus, kurie buvo sugriauti sovietmečiu ar 
anksčiau. Kiekvieno žmogaus širdis siekia kažką garbinti: arba mes 
garbinsime savo kultūrą, draugus, pasaulietines vertybes, pinigus 
ar kitus dalykus, arba mokysimės vėl garbinti Dievą, priklausyti 
Jam, būti Jo žmonėmis ir Jo šeima, kurią Jis myli ir rūpinasi. Mes 
siekiame, kad žmonės sugrįžtų pas Dievą.

Ko palinkėtumėte Lietuvos tikintiesiems ar net bažnyčioms?
Mes meldžiame, kad kiekvienas krikščionis Lietuvoje ir kie-

kviena bažnyčia suvoktų, „kad tik Kristuje yra viltis“ (evangelikų 
reformatų giesmės žodžiai). Meldžiame, kad žmonės pasitikėtų 
Šventojo Rašto autoritetu ir jo tiesomis, kurios atskleidžia, kas yra 
Kristus ir ką reiškia turėti ryšį, puoselėti santykius su Juo.

Dėkoju už skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus. Viešpats 
teguodžia ir stiprina Jus bei visą evangelikų reformatų ben-
druomenę.

Kalbino Žaneta Martingale

Emily  Van  Dalen:  
„Tik  Kristuje  yra  viltis“

Frankas ir Emily Van Dalenai sūnaus Christopherio vestuvėse 
2017 m. vasarą
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Dievas tikrai yra, nepriklausomai nuo to,  
kaip jūs jaučiatės
Nesunku šlovinti Dievą, kai jūsų gyvenime viskas klostosi 

kuo puikiausiai – kai Jis parūpina maisto, draugų, šeimą, sveikatą 
ir laimingų akimirkų. Tačiau aplinkybės ne visuomet malonios. 
Kaip tada šlovinti Dievą? Ką daryti, kai atrodo, jog Dievas už 
milijono šviesmečių?

Pats aukščiausias šlovinimo lygis – garbinti Dievą, nepaisant 
skausmo, dėkoti Dievui išmėginimuose, pasikliauti Juo, kai esate 
gundomas, pasiduoti Jam, kai kenčiate, ir mylėti Jį, kai atrodo, 
kad Jis toli.

Draugystę dažnai išmėgina išsiskyrimas ir tyla; draugus atski-
ria atstumas arba dėl kokių nors priežasčių jie negali pasikalbėti. 
Draugaudami su Dievu ne visada jausite, kad Jis yra šalia. Filipas 
Jansis (Philip Yancey, daugelio krikščioniškų knygų autorius) yra 
išmintingai pastebėjęs: „Bet kokiuose santykiuose būna priartėjimų 
ir nutolimų, o santykiuose su Dievu, kad ir koks artimas tas ryšys 
būtų, švytuoklė švytuos tai į vieną, tai į kitą pusę.“ Štai tuomet 
šlovinti darosi sudėtinga.

Kad jūsų draugystė bręstų, Dievas išbandys ją laikotarpiais, kai 
atrodys, kad jūs atsiskyrėte – laikotarpiais, kai apima toks jausmas, 
lyg Dievas būtų jus apleidęs ar pamiršęs. Jausitės, lyg Dievas būtų 
be galo toli. Šventasis Kryžiaus Jonas tokias dvasinės sausros, 
abejonių, susvetimėjimo su Dievu dienas vadino „tamsiąja sielos 
naktimi“. Henris Nouenas (Henri Nouwen, katalikų kunigas, 
daugelio knygų dvasinio gyvenimo temomis autorius) jas vadino 
„nebuvimo slėpiniu“. E. Tozeris – „nakties tarnyste“. Dar kiti jas 
vadina „širdies žiema“.

Neskaitant Jėzaus, ko gero pačią artimiausią draugystę su 
Dievu turėjo Dovydas. Dievas mielai vadino jį vyru pagal savo 
širdį. Vis dėlto Dovydas dažnai skundėsi jausmu, kad Dievas jį 
paliko: Kodėl Tu, VIEŠPATIE, taip nuošaliai laikaisi? Kodėl slepiesi, 
kai esu nelaimėje? (Ps 10, 1). Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane 

RICK WARREN

Kai  atrodo,  jog  
Dievas  toli

Aš pasitikiu VIEŠPAČIU, kuris slepia savo veidą nuo Jo-
kūbo namų (Iz 8, 17).

Atkelta iš 23 p.

Ar ir toliau mylėsite Dievą, Juo pasitikėsite, 
Jam paklusite ir Jį šlovinsite net tada, kai 
nejausite Jo artumo, neturėsite regimų Jo 
veikimo jūsų gyvenime įrodymų?

„

“
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Kai atrodo, jog Dievas toli, galite imti manyti, kad Jis ant jūsų 
pyksta ar baudžia už nuodėmę. Tiesa, nuodėmė tikrai atskiria mus 
nuo artimos bendrystės su Dievu. Mes liūdiname Dievo Dvasią ir 
griauname savo draugystę su Juo nepaklusdami, konfliktuodami 
su kitais, pernelyg įnikdami į savo rūpesčius, draugaudami su 
pasauliu bei darydami kitas nuodėmes (Ps 51).

Tačiau dažnai tas jausmas, jog Dievas jus paliko, kad tapote 
Jam svetimas, neturi nieko bendra su nuodėme. Tai tikėjimo iš-
mėginimas, su kuriuo tenka susidurti mums visiems: ar ir toliau 
mylėsite Dievą, Juo pasitikėsite, Jam paklusite ir Jį šlovinsite net 
tada, kai nejausite Jo artumo, neturėsite regimų Jo veikimo jūsų 
gyvenime įrodymų?

Klaida, kurią krikščionys šiandien dažniausiai daro šlovin-
dami, – tai patyrimų, o ne Dievo ieškojimas. Jie siekia jausmų, ir 
jei juos patiria, padaro išvadą, kad Dievą pašlovino. Tai klaida! 
Iš tiesų Dievas dažnai patraukia šalin mūsų jausmus, kad nuo jų 
nepriklausytume. Jausmo siekimas – net jei tai artumo su Kristumi 
jausmas – nėra šlovinimas.

Kol esate krikščionis kūdikis, Dievas jums siunčia daug pa-
tvirtinančių emocijų ir dažnai atsako į pačias nebrandžiausias, 
egocentriškiausias maldas – kad jūs žinotumėte, jog Jis egzistuoja. 
Tačiau jums augant tikėjime Dievas atjunko jus nuo šios emocinės 
priklausomybės.

Dievo buvimas visur ir to buvimo pasireiškimas yra du skir-
tingi dalykai. Pirmasis – tai faktas, o antrasis dažnai yra jausmas. 
Dievas visada yra šalia, net jei jūs to nežinote, o Jo buvimas yra 
pernelyg didingas, kad būtų galima jį išmatuoti vien emocijomis. 

Taip, Jis nori, kad jaustumėte Jo artumą, tačiau Jam kur kas 
svarbiau, kad pasikliautumėte Juo. Dievui patinka tikėjimas, o 
ne jausmai.

Labiausiai jūsų gyvenimą brandins tos situacijos, kai gyveni-
mas byrės į šipulius, o Dievo nebus šalia. Taip nutiko Jobui. Per 
vieną dieną jis prarado viską – savo šeimą, verslą, sveikatą, visa, ką 
turėjo. Labiausiai gąsdina tai, kad per trisdešimt septynis skyrius 
Dievas nepratarė nė žodžio!

Kaipgi garbinti Dievą, kai nesupranti, kas vyksta tavo gyve-
nime, o Dievas tyli? Kaipgi išlaikyti ryšį krizės metu, kai to ryšio 
nejauti? Kaip žvelgti į Jėzų, kai akys pilnos ašarų? Tada reikia elgtis 
taip, kaip darė Jobas. Puolęs kniūbsčias, jis tarė: ‘Nuogas išėjau iš 
motinos įsčių, nuogas sugrįšiu ten; VIEŠPATS davė, VIEŠPATS ir 
atėmė! Tebūna pašlovintas VIEŠPATIES vardas!' (Job 1, 20–21).

Išsakykite Dievui,  
kaip iš tiesų jaučiatės
Išliekite Dievui širdį. Išsakykite kiekvieną savo emociją. Jobas 

taip padarė, kai sakė: Negaliu leisti savo lūpoms tylėti; kalbėsiu dva-
sios skausme, skųsiuosi gyvasties kartėlyje (Job 7, 11). Kai atrodė, 

palikai? Kodėl Tu toks tolimas, toli nuo mano maldos, nuo mano 
dejonės šauksmo? (Ps 22, 2). Juk Tu esi Dievas – mano tvirtovė; tad 
kodėl mane palikai? (Ps 43, 2).

Be abejo, Dievas iš tiesų nepaliko Dovydo, Jis nepalieka ir 
jūsų. Jis ne kartą yra pažadėjęs: „Niekada Aš tavęs nepamesiu ir 
neapleisiu“ (Hbr 13, 5). Tačiau Dievas nežadėjo: „Tu visada jausi 
mane esant šalia.“ Tiesą sakant, Dievas pats pripažįsta kartais 
slepiąs nuo mūsų savo veidą (Iz 45, 15). Kartais jūsų gyvenime 
Jis nejaučiamas, tačiau vis tiek veikia.

Floidas Maklangas (Floyd McClung, rašytojas, vienas iš „Jau-
nimas su misija“ vadovų) tokį gyvenimą apibūdina šitaip: „Vieną 
rytą pabundi ir suvoki, kad visi tavo dvasiniai jausmai dingę. 
Meldiesi, tačiau nieko neįvyksta. Priešiniesi velniui, bet tai nieko 
nekeičia. Atlieki dvasinius pratimus... paprašai, kad draugai už 
tave melstųsi... išpažįsti kiekvieną įsivaizduojamą nuodėmę, tada 
eini ir prašai atleidimo kiekvieną, kurį pažįsti. Pasninkauji... vis 
dar niekas nesikeičia. Imi svarstyti, kiek dar ilgai tęsis ši dvasinė 
tamsuma. Kiek dienų? Savaičių? Mėnesių? Ar tai apskritai kada 
baigsis?... Toks jausmas, lyg visos tavo maldos paprasčiausiai at-
simuša į lubas. Begalinėje neviltyje sušunki: ‚Kas gi man darosi?‘“

Tačiau iš tikrųjų jums nieko blogo neatsitiko! Tai normali jūsų 
draugystės su Dievu išmėginimo ir brendimo dalis. Kiekvienas 
krikščionis bent kartą tai patiria, o dažniausiai ir ne kartą. Tai skaus-
minga ir kelia nerimą, tačiau tai būtina jūsų tikėjimo ugdymui. Tai 
žinodamas Jobas turėjo vilties tomis gyvenimo akimirkomis, kai 
nejautė Dievo buvimo šalia. Jis sakė: Eidamas į priekį, Jo nerandu, o 
atgal – negaliu pastebėti. Kairėje Jis slepiasi, tik negaliu rasti; gręžiuosi 
į dešinę, bet negaliu Jo matyti. Bet Jis žino kiekvieną mano žingsnį! 
Teištiria mane ugnimi, išeisiu tarsi grynas auksas (Job 23, 8–10).

Dievas visada yra šalia, net jei jūs to nežinote, 
o Jo buvimas yra pernelyg didingas, kad būtų 
galima jį išmatuoti vien emocijomis. 

„
“

Nukelta į 26 p.
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Kai  atrodo,  jog  
Dievas  toli

jog Dievas toli, jis šaukė: O, kad būčiau kaip 
kadaise [...] kaip dienomis, kai Dievas mane 
globojo! Kai buvo mano žydėjimo dienos, ir 
Dievas saugojo mano palapinę […] (Job 29, 
2. 4). Dievas supranta jūsų abejones, pyktį, 
baimę, sielvartą, sumaištį ir klausimus.

Ar žinote, kad savo beviltiškumo iš-
pažinimas Dievui gali būti tikėjimo išpa-
žinimas? Pasitikėdamas Dievu, bet sykiu 
ir skendėdamas neviltyje, Dovydas parašė: 
Pasitikėjau net sakydamas: ‚Esu baisiai kan-
čios prislėgtas!’ (Ps 116, 10). Tai skamba kaip 
prieštara: pasitikiu Dievu, bet esu visiškai 
parblokštas! Dovydo atvirumas iš tiesų 
parodo gilų tikėjimą. Visų pirma, jis tikėjo 
Dievu. Antra, jis tikėjo, kad Dievas išgirs jo 
maldą. Trečia, jis tikėjo, kad Dievas leis jam 
išsakyti, kaip jaučiasi, ir vis tiek jį mylės.

Susitelkite į tai,  
koks yra Dievas, –  
į nekintamą Jo prigimtį
Nepaisydamas aplinkybių ir savo jaus-

mų, įsikibkite į nekintamą Dievo asmenybę. 
Priminkite sau, ką žinote esant amžinai 
teisinga apie Dievą: Jis geras, Jis mane myli, 
Jis yra su manimi, žino, ką išgyvenu, aš Jam 
rūpiu, Jis turi mano gyvenimui numatęs 
puikų planą. Profesorius V. Raymondas 
Edmanas sakė: „Būdamas tamsoje niekada 
neabejok tuo, ką Dievas tau pasakė šviesoje.“

Kai gyvenimas byrėjo į šipulius, o Die-
vas tylėjo, Jobas vis tiek rado dalykų, už 
kuriuos galėjo Dievą garbinti:

kad Jis geras ir mylintis (Job 10, 12);
kad Jis visagalis (Job 42, 2; 37, 5. 23);
kad Jis pastebi kiekvieną mano gyvenimo 
smulkmeną (Job 23, 10; 31, 4);
kad Jis viską valdo (Job 34, 13);
kad Jis turi numatęs planą mano gyvenimui 
(Job 23, 14);
kad Jis mane išgelbės (Job 19, 25–27). 

Pasikliaukite, kad Dievas 
tesės savo pažadus
Dvasinės sausros laikotarpiu privalome 

kantriai pasikliauti Dievo pažadais, o ne 
savo emocijomis, ir suprasti, kad Jis veda 
jus didesnės brandos link. Vien emocijomis 
grįsta draugystė labai paviršutiniška.

Taigi neleiskite bėdoms jūsų prislėgti. 
Aplinkybės negali pakeisti Dievo asme-
nybės. Dievo malonė tebeveikia visu pajė-
gumu; Jis vis dar už jus, net ir tada, kai jūs 
to nejaučiate. Net ir tada, kai aplink buvo 
tamsa ir neviltis, Jobas laikėsi įsitvėręs Die-
vo žodžio. Jis sakė: Nepasitraukiau nuo Jo 
ištartų įsakymų, branginau širdyje Jo žodžius 
(Job 23, 12).

Šis pasitikėjimas Dievo žodžiu lėmė, kad 
Jobas liko ištikimas net ir tada, kai viskas 
atrodė beprasmiška. Skausmo apsuptyje jo 
tikėjimas liko tvirtas: Nors Jis ir gali mane 
užmušti, pasitikiu Juo (Job 13, 15).

Kai jaučiatės Dievo apleistas, bet ir 
toliau Juo pasitikite, nepaisydamas savo 
jausmų, tada jūs šlovinate Jį pačiu giliausiu 
būdu.

Atminkite, ką Dievas  
jau yra jums padaręs
Jeigu Dievas daugiau nieko dėl jūsų 

nebepadarytų, Jis vis tiek būtų vertas, kad 
nuolat šlovintume Jį iki gyvenimo pabaigos 
už tai, ką Jėzus dėl jūsų padarė ant kryžiaus. 
Dievo Sūnus mirė už jus! Tai pati didžiausia 
priežastis šlovinti. Deja, mes pamirštame, 
kokia žiauri ir skaudi buvo auka, kurią Die-
vas atnašavo dėl mūsų. Žinojimas gimdo 

apsipratimą. Dar prieš nukryžiavimą Dievo 
Sūnus buvo išrengtas, sumuštas beveik ne-
atpažįstamai, nuplaktas; Jį keikė ir tyčiojosi, 
karūnavo erškėčiais, niekino ir apspjaudė. 
Jėzų užgauliojo, iš Jo juokėsi beširdžiai vyrai, 
su Juo elgėsi blogiau nei su gyvuliu.

Tada, beveik netekęs sąmonės dėl nu-
kraujavimo, Jis buvo priverstas įkalnėn nešti 
gremėzdišką kryžių, buvo prie jo prikaltas 
ir paliktas mirti lėta, nepakeliamai skaus-
minga mirtimi. Kol seko Jėzaus gyvybė, Jo 
užgauliotojai garsiai Jį įžeidinėjo, tyčiojosi iš 
Jo skausmo ir šaipėsi iš to, kad Jėzus sakėsi 
esąs Dievas.

Be to, kai Jėzus prisiėmė visos žmonijos 
nuodėmę ir kaltę, Dievas nusisuko nuo šio 
bjauraus vaizdo, o Jėzus visiškoje neviltyje 
šaukė: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl 
[Tu] mane apleidai?“ Jėzus galėjo išsigelbėti, 
bet tada Jis nebūtų išgelbėjęs jūsų.

Žodžiais neįmanoma nusakyti tos aki-
mirkos tamsybės. Kodėl Dievas leido taip 
baisingai, nedorai ir neteisingai pasielgti 
su Jėzumi ir visa tai ištvėrė? Kodėl? Tam, 
kad išgelbėtų jus nuo amžinybės pragare, 
kad jūs galėtumėte amžinai būti Jo šlovės 
dalininkas! Biblija sako: Tą, kuris nepažino 
nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, 
kad mes jame taptume Dievo teisumu (2 
Kor 5, 21).

Jėzus viską paliko, kad jūs galėtumėte 
viską turėti. Jis mirė, kad jūs galėtumėte 
gyventi amžinai. Jau vien dėl to verta Jam 
nuolat dėkoti ir Jį garbinti. Taigi niekada 
daugiau neabejokite, už ką turėtumėte būti 
dėkingi.

Ištrauka iš knygos Rick Warren  
„Kam aš čia esu?“

Jeigu Dievas daugiau 
nieko dėl jūsų 
nebepadarytų, Jis vis 
tiek būtų vertas, kad 
nuolat šlovintume Jį iki 
gyvenimo pabaigos už tai, 
ką Jėzus dėl jūsų padarė 
ant kryžiaus.

„

“
Dvasinės sausros 
laikotarpiu privalome 
kantriai pasikliauti Dievo 
pažadais, o ne savo 
emocijomis, ir suprasti, 
kad Jis veda jus didesnės 
brandos link. 

„

“

Atkelta iš 25 p.
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Senatvė atskiria mus nuo likusios žmo-
nijos. Kuo mes vyresni, tuo jaunesnis atrodo 
likęs pasaulis, ir tuo aiškiau suvokiame, kad 
užimame tarpinę erdvę. Kai už mus vyresni 
giminaičiai išmiršta, kai draugai iškeliau-
ja anapus, pasijuntame vis vienišesni. Vis 
mažiau lieka žmonių, kurie supranta, kas 
esame, kur buvome, kas mums rūpi. Aplin-
kinių gyvenimai labai skiriasi nuo mūsiškio. 
Jie nieko nežino apie mūsų netektis.

Amžius yra elegijų elegija. Daugeliu 
atvejų jis turi didesnį poveikį nei mirtis. 
Mums numirus mus prisimena. Tačiau 
brandžiame amžiuje pasijuntame pamiršti.

– Dėde Otai, – garsiai sako vaikas, – 
dabar tu esi vyriausias šeimoje. 

Atrodo, kad visas kambarys truputį 
prityla. Ore pakimba nejauki įtampėlė. 
Akivaizdu, kad Deividas pasakė tai, apie 
ką nekalbama.

Deividui devyneri. Dalykai, apie ku-
riuos viešai nekalbama, jam nieko nereiškia. 
Dėdei Otui devyniasdešimt. Suvokimas, 
kad žmonės miršta paeiliui ir dabar jo, 
kaip vyriausio šeimos nario, eilė iškeliauti 
anapilin, jam yra pamatinis. Šis šeimos su-
sirinkimas galbūt jam paskutinis. Be to, tai 
Kalėdų metas, ir šeima puikiai prisimena, 
kad tetos Anos, kuriai devyniasdešimt buvo 
per praėjusias Kalėdas, jau nėra.

Otas sėdėjo tyliai ir tiesiai, gražiai ap-
sirengęs, budrus ir savotiškai gražus. Tai 
buvo mažas, bet tvirtas žmogus, giedromis 
akimis, tiesia nugara ir tvirtu žingsniu. Jis 
nebuvo „devyniasdešimtmetis“, jis buvo 
dėdė Otas. Jei žmonės tikėjosi pasikalbėti 
su juo, kaip žmogus jaučiasi sulaukęs de-
vyniasdešimties, jiems tekdavo nusivilti.

Tai tinkamiausia nuostata. Šis klausimas 
nėra vien dėdės Oto, jis kyla mums visiems, 
pastebintiems, kad beveik kiekviename 
susibūrime esame patys vyriausi, todėl kas-
dien turime sau atsakyti: „Kaip jaučiuosi 
būdamas senas jauname pasaulyje?“

Be to, senstant užklumpa vienatvė. Ji 
atitolina mus nuo pasaulio. Vis mažiau jaučia-
mės esą čia ir vis daugiau... kur? Ir mus apima 
susirūpinimas dėl pasitraukimo kažkur kitur.

Iš vienos pusės, net minioje jaučiamės 
vieniši, nes liko tiek nedaug – jei iš viso 

JOAN CHITTISTER 

Vienišumas „Kokia didžiausia senatvės bėda? Kas įspaudžia raukšlę kaktoje? Ne-
pakeliama žiūrėti, kaip mylimieji išnyksta iš gyvenimo puslapių, ir 
tapti tokiam vienišam žemėje, koks dabar esu aš“ (Lordas Baironas).

liko – tų, su kuriais galime pasikalbėti apie 
savo senatvės naštą. Iš kitos pusės, tai, kas 
su mumis vyksta, atrodo nerealu net mums. 
Žinome, kad amžius – tik skaičiai. Deja, 
taip nėra.

Mus ištinka tai, kas skaičius paverčia 
tikrove. Pradedame suvokti, kad gyvenimas 
slysta iš rankų tarsi smėlis tarp pirštų – 
lengvai, nepaliaujamai ir neišvengiamai.

Štai tuomet pasijuntame vieniši. Bet ne 
todėl, kad esame izoliuoti ar į mus niekas 
nekreipia dėmesio, bet todėl, kad dabar 
pasiekėme gyvenimo pilnatvę. Mūsų pačių. 
Mes nebegyvename masių gyvenimo. Pra-
dedame suprasti, kad mūsų ir jų gyvenimas 
labai skiriasi.

Ilgimės svarbos jausmo, lydėjusio vi-
dutinio amžiaus bruzdesį. Bent jau tol, kol 
sąmoningai suvokiame naują, iš buvimo ky-
lančią svarbą. Kol tai suvokiame, neapleidžia 
jausmas, kad visi kalba tarsi po vandeniu: 
mes nesuprantame, apie ką kalba kiti, ir tai 
labai gąsdina. O aplinkiniai, kuriuos jau 
seniai pažįstame, nebesupranta mūsų. Mes 
nepasakojame jiems apie baimę ar skausmą, 
kuris apima pastebėjus, kad gyvename vieni 
savo pačių pasaulyje, ir negalime pasakyti 
nieko, ką jie pajėgtų suprasti ar kas juos 
domintų.

Mums trūksta kasdienių socialinių pas-
katų, tokių kaip ėjimas į darbą, parduotuvę, 
klasę ar ligoninę, buvimas komandos, mi-
nios, gimtadienio vakarėlio, kaimynų išky-
los gamtoje dalimi. Net jei aplink daugybė 
žmonių, tai yra žmonės, su kuriais anksčiau 
niekada neleidome laiko ir gerai nė vieno 
iš jų nepažįstame. Galbūt mes juos atpa-
žįstame ir kalbamės, bet nepažįstame taip, 
kaip pažinojome senus draugus ar kolegas.

Mums trūksta intelektualinių stimulų, 
pasiekimų ir tikro gyvenimo jausmo, kuris 
atsiranda kartu su kasdienėmis problemo-
mis. Mes ilgimės dalyvavimo projekte, tikslo 
siekimo ir didelių pergalių, apie visa tai 
dabar niekas nežino, išskyrus mus.

Mums trūksta vietos, kurią galėtume 
užimti.

Buvo laikai, kai vyresni žmonės likdavo 
šeimoje visą savo gyvenimą. Tuomet žmogus 
nepasitraukdavo iš pareigų, kol neišeidavo į 
pensiją, o dažniausiai taip niekada nenutik-
davo. Prieš visus šiuos pokyčius mes buvome 
žmonės, o ne išėjimo į pensiją datos.

Tiesa. Visa tai tiesa. Antra vertus, tuo-
met nebuvo televizijos, kuri informuotų 
vyresnio amžiaus žmones. Nebuvo interneto, 
kuris padėtų palaikyti ryšį su plačiai išsi-
barsčiusia šeima ir draugais. Nebuvo jokių 
galimybių prisijungti prie kažko didesnio ir 
svarbesnio nei savi reikalai. Dabar ieškoma 
žmonių, turinčių laiko atlikti visuomenei 
reikalingus darbus. Ieškoma tų, kurie imtųsi 
svarbių darbų dėl savęs ir dėl pačių darbų, 
o ne dėl pinigų.

Liekame vieniši tik tuomet, jei neap-
sižvalgome aplinkui ir nepaieškome, kam 
galėtume būti reikalingi.

Žmogus, kurio iš tikrųjų kam nors rei-
kia, niekada nebūna vienas ir be orientyrų. 
Tereikia išeiti ir ko nors imtis. Pasaulis laukia 
mūsų išskėstomis rankomis.

Vienišumas apima pasitraukus į nuoša-
lią vietą gedėti dėl savo amžiaus, gyvenimo 
pokyčių ir netekčių.

Mes galime tapti reikalingi pasauliui, 
kuris mūsų laukia, – čia ir dabar.

Iš knygos „Metų dovana: gyvenimo 
rudens palaima“
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Sauliau, koks žmogus, Tavo manymu, 
yra brandus?

Manau, kad brandus žmogus yra tas, 
kuris pažįsta save, aplinką, suvokia tikro-
vę, kiek įmanoma objektyviau pažįsta savo 
išankstines nuostatas ir ribas, be to, gali 
suprasti, priimti kitą žmogų, jį išklausyti. 
Manau, kad brandus žmogus geba dau-
giau duoti, nei imti. Tarkim, vaikui sunku 
pasirūpinti kitais, o suaugęs žmogus gali 
pasirūpinti vaiku, senstančiu tėvu ar mama, 
vargstančiu kaimynu. Emociškai brandaus 
žmogaus asmeninis gyvenimas gana svei-
kas, jis geba susitvarkyti su savo sėkmėmis 
ar nesėkmėmis, eiti pirmyn, bet kartu ir 
įkvėpti kitus.

Koks yra brandaus žmogaus tikėji-
mas? Arba kitaip – koks krikščionis yra 
brandus?

Visi žmonės yra labai skirtingi, tad ir 
bręsta jie skirtingai. Vienas auga greičiau, 
kitas lėčiau. Mūsų visų tikėjimas kinta. Mes 
pašaukti panašėti į Jėzų Kristų, tad krikš-
čionio branda matuojama Dievo pažinimu 
ir meile Jam. Juk vaiko meilė skiriasi nuo 
suaugusio žmogaus – vaikas turi mažiau 
patirties, labiau džiaugiasi dovanomis, myli 
tėvus už tai, ką jis iš jų gauna. O brandus 
žmogus myli kitaip – jis suvokia gyvenimo 
sudėtingumą.  

Subrendęs krikščionis yra Dievo ma-
lonės perkeistas, jis ilgisi Dievo labiau nei 
pasaulio vilionių, nebepriklauso nuo „pa-
laiminimų“. Jaunas krikščionis matuoja 
Dievo meilę pagal tai, kiek gyvenime patiria 
sėkmės ar palaiminimų. O brandi meilė gali 
priimti Dievą ir Jį mylėti net tuomet, kai 
nieko aplink nevyksta, kai negauna jokių 
„palaimų“. Labai dažnai Dievas išmoko mus 
mylėti net negandų metu, leisdamas mums 
išgyventi sunkumus, kai širdis ilgisi tik Jo. 
Bręstanti meilė Dievą vertina labiau nei 
Jo dovanas. Šis procesas nėra lengvas. Jis 
dažnai būna skausmingas, tenka atsižadėti 
savęs. Brandaus tikinčiojo gyvenime turėtų 
matytis Dvasios vaisiai – meilė, ramybė, 
džiaugsmas, malonumas, gerumas, ištiki-
mybė, susivaldymas. Jei nėra Dvasios vaisių, 
nėra ir brandos. Kita vertus, mus perkeičia 
pats Dievas, Jo malonė. Jis yra Tas, kuris 
mus augina.

Apie  krikščionio  
brandą

Apaštalas Jonas 1-ame savo laiške mini 
tris skirtingus dvasinius amžius – vaikus, 
jaunuolius, tėvus. Visi jie pažįsta Dievą 
kitaip: vaikai – kaip Tėvą, jaunuoliai nu-
galėjo piktąjį, o tėvai pažino Tą, kuris yra 
nuo pradžios. Vadinasi, dvasinė branda yra 
natūrali ir net lyginama su mūsu fiziniu 
amžiumi.

Gyvenime yra skirtingi dvasinės bran-
dos etapai. Pirmasis etapas – tai vaikystė, 
naujas gyvenimas Kristuje. Antrasis etapas –  
kai žmogus viliojamas grįžti į pasaulį, renka-
si, likti su Dievu ar atsitraukti, – tai pirmieji 
tikėjimo išbandymai, kai anksčiau išgyventa 
malonė, potyriai kažkur lyg dingsta, ir ti-
kintysis yra išbandomas. Tuomet prasideda 
mokinystė – atsiranda naujas santykis su 
Dievu, įprotis melstis, skaityti Šventąjį Raštą. 
Žmogus atpažįsta savo dvasines dovanas. 
Meilė Dievui išreiškiama per tarnavimą: 
matuojame Dievo meilę per savo sėkmės-ne-
sėkmės, naudingumo-nenaudingumo priz-
mę – kiek aš nusidėjau, o kiek buvau Jam 
naudingas. 

Tačiau yra gilesnis santykis, kai dar la-
biau pamilstame Dievą. Šiame etape begali-
nis Dievo ilgesys užgožia norą tik sėkmingai 
tarnauti. Tiesiog imi trokšti paties Dievo 
labiau nei Jo palaimų. Kai net ir išgyvenda-

mas kokią nors netektį gali gėrėtis Dievu, 
priimti iš Dievo Jo planą, o ne siekti savo 
planų, tai – branda. Kai žmogus kovoja su 
praradimu, nepriima nesėkmės, nepasiti-
ki, kad Dievas yra geras ir neduoda blogų 
dovanų, kai labiau šeimininkauja pats, o 
ne Jėzus, tai rodo, kad jis vis dar išgyvena 
dvasinę vaikystę.

Perėjimas į gilesnius santykius su Dievu 
yra sudėtingas laikas, dažnai susijęs su mūsų 
amžiumi. Malda tampa labiau klusnumo 
išraiška nei prašymas ar reikalavimas (kai 
prašome, kad Dievas vestų, bet jau žinome, 
kaip Jis turėtų atsakyti). Nuolanki būsena 
prieš Dievą, kai esi pasiryžęs sekti Juo, kad 
ir kur Jis eitų: išgyveni nesėkmę ar laikotar-
pį, kai nėra jokio vaisiaus. Tai skausminga 
mirtis sau. Manau, kad šiame etape dauge-
lis krikščionių užstringa. Kartais žmogus 
„užstringa“ net dešimtmečiui ar dviem, 
jei nesuvokia, kad gyvenime visko būna. 
Sunku žmogui, galvojančiam, kad nuolat 
turi patirti daug malonių, stebuklų, matomų 
ženklų. Dievas labiau suinteresuotas vidiniu 
vaisiumi, mūsų charakteriu, kuris galiausiai 
tampa daug naudingesnis Dievui. Pradžioje 
esame kaip Morta – lakstome susirūpinę, 
daug tarnaujame, vėliau Dievas kviečia vis 
daugiau būti prie Jo kojų, kaip Marija, kur 
užtenka tik Jo, kai rūpi ne valgis ar tarnystė, 
o nuoširdi meilė. Galiausiai Morta ir Marija 
pradeda veikti kartu, bet visai kitoje koky-
bėje. Svarbiausias pašaukimas – mylėti Jį, o 
tik po to Jam tarnauti.  

P. Scazzero knygoje „Emociškai bran-
dus dvasingumas“ rašoma apie etapus, kai 
žmogus įtiki Kristų, tarnauja Jam, o vėliau 
išgyvena „juodąją naktį“, kai nebeveikia 
nusistovėję stereotipai, kaip kalba ar veikia 
Dievas. Keičiasi paradigmos. Ta nežinia, 
vidinė tamsa labai skausminga... 

Labai svarbu suprasti, kad dvasinėje 
kelionėje taip būna beveik visiems. Dievas 
niekur nedingo, nors žmogus Jo nemato 
ir nejaučia. Šventojo Kryžiaus Jonas kalba 
apie tamsią sielos naktį, kai ištinka dvasios 
ir jausmų naktis, kai negali pajausti Dievo 
buvimo. Tuomet žmogus sutrinka – kodėl 
Dievas taip elgiasi? Ką blogo aš padariau?

 Ir man teko išgyventi būseną, kai at-
rodė, jog Dievas pasitraukė. Tačiau Dievas 
siuntė žmones, kurie man padėjo, kalbėjo, 

Prieš trisdešimt metų per Lietuvą nuvilnijus Atgi-
mimo bangai, ne viena širdis gręžėsi į Dievą, ėmė 
kurtis evangelinės bažnyčios. Skausmingai brendo 
ne tik laisvę atgavusi tauta, bet ir kiekvienas, naujai 
įtikėjęs Kristų. Tad šiandien apie tikinčiojo kelionę 
brandos link kalbamės su Miesto bažnyčios Klaipė-
doje pastoriumi Sauliumi Karosu.

Su mažąja Iva
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jog būna gyvenime tokių etapų. Toje tamsoje, 
nežinioje mano širdis ėmė labiau Jo ieškoti. 
Gimsta tikroji meilė Dievui, ilgesys, nutolsta 
pasaulio vilionės, įvyksta keista operacija. Tai 
panašu į tėvo ir vaiko santykius: vaikas eina 
įsikibęs į tėvo ranką – jam saugu su tėčiu, 
bet jis dar blaškosi: nori ledų, kamuolio ar 
kito žaislo. Bet staiga suvokus, kad tėvas 
nebelaiko už rankos, nebereikia nei ledų, nei 
žaislų – jis ieško, kur dingo tėvas. Tai tokia 
meilė, kai suvoki, kad nieko nėra brangiau už 
patį Dievą. Ši meilė kitokia – suaugęs žmogus 
vertina savo tėvus dėl to, kas jie yra, o ne dėl 
to, ką jie duoda, vertina pačią bendrystę su 
jais. Su Dievu mes liksime visą amžinybę. 
Dievas nori mus įvesti į tą gilų santykį, kur 
mes ne Juo naudojamės, o gėrimės, ne Jam 
įsakinėjame, o Jo klausome, ne nurodinė-
jame, o esame pasiruošę paklusti. Tai labai 
gili bendrystė. Praėjus kryžiaus laikotarpį, 
gimsta prisikėlimo bendrystė. 

Gyvename laikotarpiu, kai aplink 
labai daug informacijos. Kaip reaguoti 
į gyvenimo nesėkmes, neišsipildžiusius 
lūkesčius, kai aplinkui daugelis moko būti 
sėkmingu? Kaip žmogui nepasimesti šioje 
informacijos gausoje?

Mūsų bėda, kad mes nepažįstame savęs, 
nepažįstame ir Dievo, Jo tiesos. Žinome 
apie Dievą ar tą arba aną žmogų, bet savęs 
nepažįstame. Negali šabloniškai mąstyti 
apie kiekvieną asmenį. Visi patarimai – 
„Man buvo taip, tad ir tau tai padės“ – tai 
šabloniškas mąstymas. Meilė Dievui nėra 
šabloniška. Į tamsią sielos naktį įveda ir 
iš jos išveda pats Dievas, Šventoji Dvasia. 
Tai labai individualu. Žinoma, gerai turėti 
mentorių, tikintįjį, kuris už tave melstųsi, 
neteistų, nevertintų, nepultų patarinėti. 
Bet reikia pasitikėti, kad Viešpats yra pats 
geriausias mūsų sielos Ganytojas. Mus veda 

Šventoji Dvasia, kuri trokšta padaryti pa-
našius į Jėzų Kristų. 

Dažniausiai mes girdime apie Dievą ir 
kitų žmonių patirtis, bet kaip įsimylėjimas į 
Dievą, taip ir pati kelionė su Dievu yra asme-
niška. Todėl labai svarbu pažinti save: pats turi 
melstis, išmokti atpažinti savo mintis, jaus-
mus, juos įvardinti, išmokti atpažinti Dievo 
balsą, piktojo mintis. Aš pasitikiu Šventosios 
Dvasios darbu – Ji yra vienintelis Ganytojas, 
joks žmogus mūsų taip neišganys. Vis dėlto 
jei žmogus priešinasi tam darbui ar turi nusi-
stovėjusias nuostatas, kaip būti sėkmingam, 
nepriima nesėkmės, tai tie pokyčiai užtruks. 
Peter Scazzero rašo, kad žmogus niekada 
nepavys besileidžiančios saulės. Bet jei jis 
apsisuks, išbus naktyje, jis pasitiks kylančią 
saulę kitoje pusėje. Nepriimdamas nesėkmės 
ar savo ribotumo, žmogus apsunkina procesą. 
Tarkim, susirgęs onkologine liga nebegali jos 
išgedėti, priimti, negali pagyti, atrasti laimės, 
nes vis dar vejasi savo sveikatą, kurios nete-
ko. Nors tai sudėtinga, vis tiek teks praeiti 
šį procesą. Manau, kad toje tamsoje Dievas 
niekur nepasitraukia, Jis yra arčiau, negu 
buvo, nors to nejaučiame. Jo meilė didesnė, 
nei suvokiame. 

Brandindamas mus Dievas moko at-
pažinti savo ribas, pvz., mes senstame – tai 
mūsų ribotumas. Be to, kažkada baigsis 
mūsų dienos, mes mirsime; mums reikia 
daugiau poilsio. Šis savo ribų suvokimas 
padėtų krikščionims išbūti kančioje, tyloje 
prieš Dievą, klausytis, iškentėti ir leisti tai 
kančiai atlikti darbą, kurio už tave nepada-
rys jokia knyga, joks pamokslas. Tai tavo 
asmeninė kelionė su Dievu, kai Šventoji 
Dvasia keičia tavo širdį, operuoja, įdeda 
naujus dalykus. Toks pokytis yra amžinas, 
išliekantis, gražus. Tu tampi kitu žmogumi. 
Manau, kad šiandien pasaulis su ilgesiu 

laukia tokių šventų, perkeistų žmonių, kurių 
nenupirksi, nesuviliosi, kurie neteisia, myli, 
yra kantrūs, malonūs, geri. Tokios dvasinės 
brandos nepatiria šabloniškai gyvenantys, 
sėkmės besivaikantys krikščionys. Manau, 
kad pastoriams, lyderiams, pamokslininkams 
svarbu patiems keistis. Nesvarbu, kad per 
tave vyksta stebuklai, kažkas palaimintas tau 
tarnaujant, bet jeigu žmona liudija, kad tu 
nesikeiti, vadinasi, blogai. Dievas nori tikro 
meilės ryšio ir gražios brandos. 

Tikėjimo kelionėje žmogus sukaupia 
nemažą patirtį, bet ji gali bauginti. Išgy-
vendamas praradimus žmogus klausia, 
ar Dievas tikrai jį myli, nori jam gero. 
Pasiekę 50 metų amžių žmonės susiduria 
su ištuštėjusio lizdo sindromu, kai užaugę 
vaikai palieka namus, aplanko vienatvė, 
kartais dūžta šeimos – išsiskiria, netenka 
artimo, darbo ar sveikatos. Kaip nepalūžti 
kelionėje su Dievu, patiriant gyvenimo 
smūgius?

Aš pasitikiu Dievo gerumu – Jis užbaigs 
tą darbą, kurį pradėjo. Mumyse pasėta sėkla 
yra nenykstanti, galinga. Dievas mumyse 
apgyvendino savo Dvasią. Manęs nestebina, 
kai griūva tai, kas turi būti sudrebinta. Tar-
kim, mama visą save atidavė vaikams, o jie 
išsikraustę nebeskambina – jos gyvenimas 
subyrėjo... Kas tai? Vaikai – Dievo dova-
na, virto stabu, kurio griuvimas skaudina. 
Vienintelis nesudrebinamas dalykas yra 
mūsų santykis su Dievu. Jėzus sakė, kad kas 
neatsižadės tėvo, motinos, vaiko, nevertas 
būti Jo mokiniu. Vaikai – ne mūsų, o Dievo 
nuosavybė. 

Mūsų byrančios iliuzijos suteikia daug 
skausmo. Kas pasakė, kad tu turi būti svei-
kas? Tai didelė Dievo malonė, kad nesame 
mirę, kad esame atpirkti. Juk sirgti natūralu. 
Kodėl dvasiškai miręs žmogus neturėtų pa-
tirti fizinių negandų kūne? Jis turėjo numirti 
ir prapulti amžiams... Tad tos sėkmės, kurias 
gyvenime ragaujame, yra be galo didelė ma-
lonė. Todėl su baime ir drebėjimu, dėkodami 
priimkime viską – ir sėkmę, ir nesėkmę.  

Aš tikiu, kad Dievas padeda savo vai-
kams, nors kartais tenka kentėti ilgus metus. 
Pažįstu vieną moterį iš Švedijos, kuri 14 metų 
kentė baisius nugaros skausmus, meldėsi dėl 
išgydymo ir visus tuos metus nuo skausmo 
vartojo morfijų. Ji visada buvo pozityvi ir 
laiminga. Nors pati buvo ligota, užaugino 
tris vaikus, anūkus ir globoja kelis sutrikusio 
elgesio vaikus. Jos pavyzdys mane įkvepia. 
Staiga, po 14 metų, Dievas ėmė ir ją išgydė –  
viskas susitvarkė be gydytojų pagalbos. 
Skausme Dievas apsireiškia ypatingai, todėl 
man „klestėjimo evangelija“ – išgydymai, 
sėkmė, turtai, įtaka – atrodo labai ribota. 

Pastorius Saulius Karosas su žmona Sanna ir vaikais
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Mes apribojame Dievą – Jis  yra daugiau 
nei gera mašina, pinigai, didelis namas ar 
gera sveikata. Tai neprilygsta meilei, kuria 
Jis mus myli. Dievas laukia daug daugiau 
nei išorinių dalykų. Kai Jėzaus mokiniai 
džiaugėsi prabudimu – išeidavo demonai, 
žmonės pasveikdavo, Jėzus jiems pasakė: „Ei, 
jūs ne tuo džiaugiatės. Džiaukitės, kad jūsų 
vardai įrašyti danguje ir esate mylimi.“ Kai 
krikščionys džiaugiasi pasaulio gėrybėmis, 
atrodo, kad jie perka nekokybiškas prekes. 
Juk yra daug daugiau – ištikimybė, meilė, 
kantrybė, Dievo pažinimas, šventumas, 
kurio šis pasaulis neturi. Norisi labiau ilgėtis 
paties Dievo. Norisi, kad Dievas nujunkintų 
sielą nuo pasaulio gėrybių, – žinoma, aš už 
jas dėkingas, nes gyvename kaip niekada 
gerai (iš krano bėga šiltas vanduo, du kartus 
per dieną valgome desertą (šypsosi)). Aš už 
viską dėkoju, kaip sako apaštalas Paulius, 
moku pasitenkinti Kristumi, nesvarbu, ar 
man sekasi, ar nesiseka, išgyvenu perteklių 
ar nepriteklių. 

Jūs su žmona Sanna auginate 4 vaikus, 
tad gyvenimas namie verda. Kasdienybė 
pilna rūpesčių, atsakomybių, kitų žmonių 
sielvartų ir džiaugsmų, nes esi pastorius –  
sielų ganytojas. Kaip atrodo Tavo diena –  
kiek laiko skiri sau? 

Prieš planuodamas darbus, susiplanuoju 
poilsį, nes tam dažniausiai laiko nebelieka. 
Stengiuosi skirti laiko įkvėpimui, nes jis 
nuolat kažkur dingsta, išteka. Planuoju, 
kada skaitysiu knygas, kada ilsėsiuos, šven-
čiu šabą – penktadienį, šeštadienį būnu su 
šeima, draugais, mėgaujuosi gyvenimu. 
Džiaugiuosi, kad šiais metais pradėjau bė-
gioti – kiekvieną dieną nubėgu bent po 1 
mylią (per mėnesį nubėgu apie 150 km). 
Sportas, buvimas gryname ore atgaivina 
kūną. Bėgimas – tai mūsų pasimatymai su 
Sanna, laikas, kai pasikalbame, pasiimame 
mažąją Ivą, miegančią vežimėlyje. 

Svarbus ir maldos laikas. Stengiuosi 
anksčiau eiti miegoti, kad galėčiau ryte 
atsikelti 5 ar 6 val. Gyvenu pagal žydišką 
sampratą, kad diena prasideda vakare, o 
baigiasi kitą dieną: pirmas dalykas, kurį turi 
suplanuoti, tai gerą miegą, kad antrą paros 
dalį galėtum nugyventi sėkmingai. Daug 

lietuvių bando pavogti laiko iš nakties, bet 
paskui visą dieną būna nedarbingi. Rytą aš 
pradedu nuo maldos, buvimo su Dievu, 
apmąstymo. Dvejus metus intensyviai rašiau 
dienoraštį, po 2 val. praleisdavau maldoje, 
dabar truputį mažiau. Mano santykis su 
Dievu įgyja įvairius atspalvius. Negaliu pasi-
tenkinti vienu metodu ar išraiška. Buvimas 
su Jėzumi yra svarbi gyvenimo dalis. 

Gyventi subalansuotą gyvenimą yra 
iššūkis. Nors esu pastorius, bet susiduriu 
su panašiais iššūkiais kaip ir visi – reikia 
vežti vaikus į mokyklą, pas gydytoją, padėti 
ruošti namų darbus, laukia daug renginių, 
susitikimų. 

Kai ateina vidurio amžius, žmogus 
susimąsto, kaip nugyveno gyvenimą. Ar 
teko naujai pažvelgti į gyvenimą?

Labai džiaugiuosi mūsų su Sanna san-
tuoka – tai didelė Dievo dovana, nes ji nie-
kada manęs neniekino, iš manęs nesityčiojo. 
Labai dėkingas už gyvenimą, koks jis buvo. 
Laukiu senatvės ir anūkų, noriu gražiai pa-
senti. Džiaugiuosi šiuo 45 metų laikotarpiu. 

Gal prieš 5–7 metus suvokiau savo ribas –  
kad daug ko nebegalėsiu padaryti, nebe-
išmoksiu naujų profesijų. Norisi jauniems 
žmonėms suteikti tai, ko pats negavau: pa-
laikyti, tikėti jais, padrąsinti jaunus žmones, 
norinčius steigti bažnyčias, tarnauti Dievui. 
Pasikeitė perspektyva – ne ką aš dar galėčiau 
nuveikti, bet ką galėčiau padėti nuveikti 
kitiems? Kai matai augančius vaikus, trokšti, 
kad jie daugiau padarytų, pasiektų, būtų 
laimingesni nei tu. Norisi „palįsti“ po jais ir 
leisti, kad jie stotųsi ant tavo pečių.

Dėkoju Dievui, kad Jis apsaugojo nuo 
kvailumo, jog nesipriešinau Jam. Dažnai 
atsisakydavau to, kas man būtų naudinga 
žemiškąja prasme. Rinkausi klausyti Jo, 
todėl dėkingas už viską, ką Jis man davė. 

Vis dėlto ir jūsų šeimos gyvenime 
buvo sunkus etapas, kai laukta dukrytė 
gimė su Dauno sindromu. Kaip atradote 
ramybę ir gyvenimo džiaugsmą, išgirdę 
tokią nelauktą žinią?  

Esu dėkingas Dievui už malonę, kad 
prieš gimstant Ivai aš buvau tarsi ruošiamas. 
Nors mes nežinojome, kad vaikas gims su 

Dauno sindromu, bet tuo metu Dievas jau 
dirbo su mano širdimi – mokiausi paleisti 
iliuzijas, neteisingus supratimus. Nors ki-
tiems atrodo, kad Ivos gimimas – didelė 
nelaimė, mums Iva yra didelė dovana. Ji 
yra nuostabus, daug džiaugsmo teikiantis 
žmogutis. Juk Dievas nedaro klaidų. Žinoma, 
pradžioje buvo ir ašarų, ir pasimetimo. Bet 
su žmona nusprendėme džiaugtis Dievo do-
vana. Nors vieni mus supras, kiti ne, bet mes 
ją mylime. Dievas nuostabus, kad suteikė 
tokią dukrą. Juk gyvenime yra daug blo-
gesnių situacijų: 95 proc. žmonių su Dauno 
sindromu jaučiasi laimingi ir nieko nenorėtų 
keisti, o kiek šiandieninių 11-okų ar 12-okų 
nenorėtų nieko keisti ir yra laimingi? Jei 
gyvename iliuzijose, tuštybės mugėje, kur 
žmonės perka ir parduoda tai, kas neturi 
jokios vertės, tad išties neįgaliam žmogui, 
pasak Žano Vanje, sunku konkuruoti šioje 
galios, turtų, populiarumo visuomenėje. 
Tačiau jie kur kas daugiau supranta apie 
draugystę ir meilę nei mes, sveikieji. Žmonės 
su proto, fizine negalia yra dovanos – jie daug 
ką sustato į vietas. Kartais mes gyvename 
kaip išprotėję – dėl naujų kelnių, barzdos 
stiliaus ar į nosį įverto auskaro galime su 
kuo nors susipykti... Viena šeima mums 
sakė: „Kai mums gimė berniukas su Dauno 
sindromu, viskas sustojo į vietas, gyvenimas 
pasidarė toks paprastas.“ 

Ar aplink Tave yra daug brandžių 
žmonių? 

Taip, yra. Labai džiaugiuosi, kad Dievas 
davė tokių žmonių. Yra draugų, su kuriais 
susitinku kasdien, yra žmonių, su kuriais 
susitinku kas kelias savaites, turiu brangių 
pastorių, su kuriais bendrauju kartą ar du per 
metus. Žinoma, tai labai padeda, sustiprina. 
Atsimenu, kaip kažkada skundžiausi: „Oi, 
kaip man reikia mentoriaus, be mentoriaus 
niekur nenueisiu...“ Panašiai girdžiu kalbant 
aplinkui, tikintieji išsako tokius lūkesčius, 
kurių joks žmogus negali patenkinti. Nori, 
kad ateitų žmogus, kuris paims už ausų, 
nutems, padarys laimingą, sutvarkys, išspręs 
visas problemas, prisiims atsakomybę už jo 
sprendimus – nori mentoriaus, kuris skam-
bintų ir dieną, ir naktį, klaustų, kaip sekasi, 
patartų. Nežinau, ar tokie žmonės sulauks 
mentoriaus... Bet jei labai trokšti, Viešpats 
atsiųs. Ir mentorių yra įvairių – su vienais 
susitinki kartą per metus ar per mėnesį, 
bet mentoriais gali būti ir jau mirę žmonės 
(šypsosi), pavyzdžiui, rašytojas K. S. Luisas. 
Kas ieško, tas tikrai randa.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Apie  krikščionio  
brandą
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Aiškinimo reikalingumas
Mums dažnai tenka išgirsti tokius pa-

reiškimus: „Biblijos nereikia aiškinti, pa-
kanka tiesiog ją skaityti ir elgtis taip, kaip 
joje parašyta.“ Įprastai toks pastebėjimas 
išreiškia eilinių tikinčiųjų nepasitenkini-
mą „profesionalais“ – Biblijos tyrinėtojais, 
ganytojais, mokytojais ar Sekmadieninių 
mokyklų mokytojais, kurie aiškindami Bib- 
liją neva „atima“ ją iš paprastų žmonių. Tuo 
norima pasakyti, kad Biblija nėra neaiški 
knyga. „Galų gale juk kiekvienas, turintis 
nors kiek smegenų, gali ją skaityti ir suprasti. 
Daugelis pamokslininkų ir mokytojų taip 
giliai „kasa“, kad sudrumsčia tyrą Dievo 
žodžio vandenį. Tai, kas mums buvo aiš-
ku, kai patys skaitėme, pasidaro nebe taip 
aišku“, – teigia tokie tikintieji. 

Šis nepasitenkinimas nėra nepagrįs-
tas. Mes pritariame, kad krikščionys turi 
mokytis skaityti Dievo žodį, tikėti ir jam 
paklusti. Ir juo labiau nė kiek neabejoja-
me, kad Biblija neturi būti neaiški knyga, 

GORDON D. FEE IR DOUGLAS STUART

Kaip  skaityti  ir  
aiškinti  Bibliją?

jeigu ji deramai skaitoma ir studijuojama. 
Tiesą sakant, mes manome, kad didžiausia 
bėda yra ne ta, kad žmonės menkai Bibliją 
supranta, – daug jos ištraukų yra puikiau-
siai suprantamos. Pavyzdžiui, perskaičius 
raginimą „Visa darykite be murmėjimų ir 
svyravimų“ (Fil 2, 14), problemų kyla ne to-
dėl, kad jį būtų sunku suprasti, bet dėl paklu-
simo šiam raginimui,  t. y. dėl jo vykdymo. 
Tiesa ir tai, kad pamokslininkai ar mokytojai 
dažnai linkę ieškodami teksto prasmės iškart 
kastis gilyn, kai tuo tarpu ji aiški ir pačia-
me paviršiuje. Leiskite jau dabar pabrėžti 
(tai kartosime ne kartą) – gero aiškinimo 
tikslas nėra unikalumas; nereikia stengtis 
aptikti kažko, ko niekas anksčiau nebuvo 
pastebėjęs.

Unikalumo siekiantis aiškinimas daž-
niausiai skatinamas išdidumo (noro pasiro-
dyti protingesniu už visus kitus), neteisingai 
suprantamo dvasingumo (neva Biblija pilna 
giliai slypinčių tiesų, laukiančių, kol iki jų 
„prisikas“ ypatinga įžvalga apdovanotas 
dvasiškai jautrus asmuo) arba asmeninio 
suinteresuotumo (kai reikia pagrįsti savo 
teologinius nukrypimus, ypač aiškinant 
tuos tekstus, kurie tokių nukrypimų daryti 
neleidžia). Unikalūs aiškinimai paprastai 
būna klaidingi. Tuo nenorime pasakyti, 
kad teisingas Biblijos ištraukos aiškinimas 
negali pasirodyti unikalus kam nors, kas 
girdi jį pirmą kartą. Tiesiog pabrėžiame, kad 
unikalumas nėra mūsų užduoties tikslas. 

Gero aiškinimo tikslas labai paprastas: 
atskleisti aiškią teksto prasmę – tą prasmę, 
kurią turėjo omenyje jo autorius. O svar-
biausias „instrumentas“, kuris padeda tai pa-
daryti, yra aiškus sveikas protas. Tekstas aiš-
kinamas tinkamai, jeigu atskleidžiama „svei-
ka“ jo prasmė. Teisingas aiškinimas protui 
suteikia palengvėjimą, tačiau gali nudiegti 
širdį arba pastūmėti kokia nors kryptimi. 
Visgi, jeigu aiškinimo tikslas yra tik atrasti 
akivaizdžią teksto prasmę, kam tada apskri-
tai reikia aiškinti Šventąjį Raštą? Kodėl nepa-

kanka tiesiog skaityti? Nejaugi aiški prasmė 
nesuvokiama paprasčiausiai skaitant? Iš 
dalies taip ir yra. Tačiau, žvelgiant giliau, 
toks argumentas ir naivus, ir nepagrįstas 
dėl dviejų veiksnių: skaitytojo prigimties 
ir Šventojo Rašto prigimties.

Skaitytojas kaip teksto 
aiškintojas
Pirmoji priežastis, kodėl turime moky-

tis, kaip reikia aiškinti Šventąjį Raštą, yra 
ta, kad skaitytojas sykiu yra ir aiškintojas, 
nesvarbu, nori jis to ar ne. Dauguma mūsų 
mano, kad skaitydami mes suprantame, 
ką skaitome. Taip pat mes linkę manyti, 
kad mūsų supratimas atitinka Šventosios 
Dvasios ar Biblijos tekstų autorių ketinimus. 
Visgi skaitydami mes suteikiame tekstui tai, 
kas patys esame, – į tekstą žvelgiame per 
savo asmeninę ir kultūrinę patirtį, žodžių 
ir idėjų supratimą. Kartais tai, kuo „papil-
dome“ tekstą, nejučia mus suklaidina arba 
paskatina tekste įžvelgti pašalines mintis.

Kai mūsų kultūros žmogus girdi žodį 
„kryžius“, krikščioniškojo meno ir simbo-
lizmo šimtmečiai daugelį savaime verčia 
įsivaizduoti lotyniškąjį kryžių (†), nors 
mažai tikėtina, kad Jėzaus kryžius buvo 
toks – greičiausiai jis buvo T raidės formos. 
Dauguma protestantų ir katalikų, skaity-
dami Biblijoje apie bažnyčios pamaldas, 
įsivaizduoja žmones, esančius pastate ir 
susėdusius klauptuose su atramomis, pa-
našiuose į tuos, kurie yra ir jų bažnyčioje. 
Skaitydami apaštalo Pauliaus raginimą: „[...] 
bet apsirenkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir 
netenkinkite kūno geidulių“ (Rom 13, 14), 
žmonės iš daugumos angliškai kalbančių 
šalių (kurie skaito Karaliaus Jokūbo Biblijos 
vertimą) linkę manyti, kad žodis „kūnas“ 
reiškia būtent fizinį kūną, tad Paulius kalba 
apie „kūniškus malonumus“.

Tačiau žodis „kūnas“ ta prasme, kuria 
jį vartoja Paulius, retai reiškia fizinį kūną ir 
tikrai ne tai reiškia šioje eilutėje. Paulius turi 
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Šią knygą galite įsigyti Vilniaus bažnyčioje 
„Tikėjimo žodis“ (Bitėnų g. 2c) sekmadieniais 

prieš pamaldas 10.30–11.00 val. ir po pamaldų 
13.00–13.30 val.  

arba internetu: elknygynas.lt
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VILNIAUS   KRAŠTE
VIL NIU JE  – Bitėnų  g. 2C  sek ma die niais 11 val., ketvirtadieniais 

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

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

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

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

93267, sekmadieniais 12 val.
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35B-28  sekma dieniais 10 val.
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VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio 
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VI SA GI NE – Parko g. 11-18 sek ma dieniais 15 val.

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

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

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

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

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

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

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

antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
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

omenyje dvasinę negalią, liguistą dvasinę 
žmogaus prigimtį, dar vadinamą „nuodė-
minga prigimtimi“. Taigi skaitytojas, net ir 
neketindamas, nejučiomis tampa aiškintoju 
to, ką jis skaito, ir, deja, pernelyg dažnai 
aiškina neteisingai.

Atsižvelgdami į tai, turime pastebėti, 
kad Biblijos vertimo skaitytojas iš karto 
„įsivelia“ į aiškinimą, nes vertimas jau yra 
(būtina) aiškinimo forma. Kad ir kokiu Bib- 
lijos vertimu naudotumėtės, jis yra didelio 
mokslinio darbo rezultatas. Vertėjai nuolat 
privalo rinktis vieną iš kelių konkretaus 
žodžio reikšmių, o jų pasirinkimas turi 
įtakos tam, kaip jūs suprasite tekstą.

Geri vertėjai atsižvelgia į kalbų skirtu-
mus, tačiau tai nelengva užduotis. Pavyz-
džiui, ar Rom 13, 14 minimą žodį turėtume 
versti kaip „kūnas“ (taip buvo padaryta 
Karaliaus Jokūbo vertime, Naujojoje stan-
dartinėje versijoje, Naujojoje standartinėje 
Amerikos Biblijoje NASB ir kituose Biblijos 

vertimuose), nes tokį žodį vartojo Paulius, 
ir palikti aiškintojui galimybę atskleisti, kad 
šiuo atveju „kūnas“ reiškia ne fizinį kūną? 
O gal turėtume „padėti“ skaitytojui ir versti 
„nuodėminga prigimtis“ (taip buvo padaryta 
Naujame tarptautiniame Biblijos vertime 
(1984 m.), Gerosios naujienos Biblijos ver-
time ir kt.), nes Pauliaus vartojamas žodis 
reiškia būtent tai? Išsamiau šį klausimą 
aptarsime kitame skyriuje. Dabar pakanka 
paminėti, kad pats vertimo faktas įtraukia 
skaitytoją į aiškinimo procesą.

Būtinybė aiškinti atsiranda ir pasižval-
gius po šių dienų bažnyčias – akivaizdu, 
kad ne visa „aiški prasmė“ visiems vieno-
dai aiški. Verta paminėti, kad daugelis tų, 
kurie remdamiesi 1 Kor 14, 34–35 šiandien 
tvirtina, kad moterys bažnyčioje turi tylėti, 
sykiu atmeta kalbėjimą kitomis kalbomis ir 
pranašystes, minimas tame pačiame kon-
tekste, kuriame yra ir eilutė apie „tylėjimą“. 
O tie, kurie tvirtina, kad ir vyrai, ir moterys 

turi melstis ir pranašauti (1 Kor 11, 2–16), 
paprastai nesutinka, kad tai darydamos 
moterys turi prisidengti galvas. Vieniems 
atrodo, kad Biblija „aiškiai moko“ apie ti-
kinčiųjų krikštą panardinant, o kiti įsitikinę, 
kad Šventuoju Raštu gali pagrįsti kūdikių 
krikštą. Bažnyčioje mokoma ir apie „ne-
atšaukiamą išrinkimą“, ir apie galimybę 
„prarasti išgelbėjimą“, tačiau abiejų šių tiesų 
niekuomet nepamokslauja tas pats asmuo! 
Nors abiem atvejais remiamasi „aiškia“ Bib- 
lijos tekstų prasme. Netgi du šios knygos 
autoriai tam tikrais atvejais nesutardavo, 
ką „akivaizdžiai“ reiškia tam tikros Biblijos 
eilutės. Ir visgi mes visi skaitome tą pačią 
Bibliją ir mėginame laikytis to, kas „aiškiai“ 
sakoma jos tekste. <...> Blogo aiškinimo 
priešnuodis yra ne apskritai atsisakyti aiš-
kinti Bibliją, o aiškinti ją tinkamai, vado-
vaujantis sveiku protu.

Šios knygos autoriai tikrai nesitiki, kad 
visi, kurie ją skaitys ir vadovausis mūsų 
patarimais, galiausiai supras, kad „aiški 
prasmė“ yra mūsų siūloma prasmė ir ji vi-
siems priimtina. Mes tiesiog tikimės padėti 
skaitytojui pastebėti specifinius skirtingų 
Biblijos žanrų ypatumus, suprasti, kodėl 
galimi skirtingi aiškinimo variantai, kaip 
vadovautis sveiku protu, ir ypač padėti 
skaitytojui atskirti gerą aiškinimą nuo ne 
itin gero, ir kas vienokį ar kitokį iš jų lemia.

Kaip  skaityti  ir  
aiškinti  Bibliją?
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