
Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai vieningai 
buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, 
tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie 
pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasida-
rė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis 

GIEDRIUS AŽUKAS

Sekminės  –  grįžimo  
pas  Dievą  diena

kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje 
gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš visų tautų po 
dangumi. Kilus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. 
Jie buvo priblokšti, kiekvienas girdėdamas savo kalba 
juos kalbant. Lyg nesavi ir nustebę, jie vienas kitam 
kalbėjo: „Argi štai šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? 
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Ieškokite Viešpaties, kol ga-
lima Jį rasti, šaukitės Jo, kol 
Jis arti (Iz 55, 6).

Neseniai šventėme Sekmines – 
minėjome dieną, kai Šventoji Dva-
sia nužengė ant pirmųjų Kristaus 
mokinių. Nuo tos dienos prasidėjo 
nauja dvasinio žmonijos gyvenimo 
era. Pats Kūrėjas savo Dvasia apsi-
gyvena Jėzumi Kristumi patikėjusių 
žmonių širdyse. Kristaus mirtis ant 
kryžiaus už žmonijos nuodėmes 
atvėrė kelią Šventajai Dvasiai. Mes 
net nesusimąstome, kas būtų at-
sitikę, jeigu Šventoji Dvasia būtų 
atėjusi į Žemę Kristui dar nepa-
aukojus savęs. O juk visi būtume 
iškart sudegę, nes tai gyvybės, tiesos 
ir meilės Dvasia. Ji visiškai tyra. 

GABRIELIUS LUKOŠIUS

 Šventoji  
Dvasia

Nukelta į 2 p.
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Jeigu be atperkančios Jėzaus kraujo aukos 
Jai reikėtų susiliesti su žmonijos blogiu, 
tas blogis turėtų būti iš karto sunaikintas. 
Tai būtų tas pats, kaip vidinėms žmogaus 
kūno dalims susiliesti su purvu, – iš karto 
prasidėtų uždegimas, todėl tektų sunaikinti 
purvą, nes kitaip užgestų žmogaus gyvybė. 

Kai Jėzus iš Nazareto gyveno žemėje, 
tik nedaugelis žmonių suprato, kad Jis yra 
Dievo siųstas Mesijas, bet sunku pasakyti, 
ar nors keli iš jų suvokė Jį esant įsikūnijusį 
Dievą. Kai apie tai pagalvoju, net pagaugai 
nueina per kūną. Pats Kūrėjas tapo žmo-
gumi ir neatpažintas vaikščiojo tarp savo 
amžininkų. Net artimiausi Jo mokiniai tik 
po truputį, iš lėto, įsisąmonino bei suvokė, 
kas Jis iš tiesų yra. Rodos, akimirkai pama-
tydavo, bet vėliau vaizdas vėl apsiblausdavo. 
Tuo metu atpažinti Jėzuje tikrąjį Dievą buvo 
ypatinga malonė ir didžiausia sėkmė. Taip 
buvo anuomet.

Dabar laikas kitoks, su mumis gyvena 
trečiasis Trivienio Dievo Asmuo – Šventoji 
Dvasia. Todėl šiandien tenka atpažinti nebe 
žmogų, bet Dvasią.

Šventoji Dvasia – paslaptingiausias Tre-
jybės Asmuo, nes, nors yra Šventojo Rašto 
įkvėpėjas, Jis nesibrauna į pirmąjį planą ir 
nerodo į save. Šventoji Dvasia apreiškia 
mums Dievą – Tėvą ir Sūnų. Tik būdami 
nuolankiai dėmesingi, skaitydami Šventąjį 
Raštą pamatome, jog Dievas yra triasmenis, 
o tas trečiasis Asmuo – tai Šventoji Dvasia: 
Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo 

meilė ir Šventosios Dvasios bendravimas 
tebūna su jumis visais! (2 Kor 13, 13).

Ką, skaitydami Šventąjį Raštą, sužinome 
apie Šventąją Dvasią?

Šventajame Rašte sutinkame daugybę 
palyginimų bei vaizdinių, kuriais pristatoma 
Šventoji Dvasia. Ji – kaip vėjas, pučiantis, kur 
nori, kurio ošimą girdi, bet nežinai, iš kur 
jis ateina ir kur link nueina. Ji – kaip ugnies 
jūra, kurioje bus pakrikštyti (t. y. panardinti) 
tikintieji. Ji – kaip vanduo, galingomis sro-
vėmis plūstantis iš tikinčiųjų vidaus. Ji – iš 
aukštybių nužengianti jėga. Ji – kaip balan-
dis, nusileidusi ant Jėzaus tą dieną, kai Jis 
krikštijosi Jordano upėje. Ji pripildo savimi 
tikinčiuosius, Ji – kaip Dievo ant žmonių 
išlietas vanduo, Ji meile pripildo tikinčių-
jų širdis. Ja esame užantspauduojami, kai 
patikime Evangelija. Tačiau Ji yra daugiau 
nei vanduo, ugnis, vėjas, jėga, balandis ar 
antspaudas. Tai – Dievas Šventoji Dvasia, 
Asmuo, kuris kalba, moko, liudija, primena, 
apkaltina ir apvalo. Vargu ar įmanoma visa 
tai aprėpti ribotu žmogaus protu.

Nagrinėjant tai, ką Biblija kalba apie 
Šventąją Dvasią, manau, reikėtų pradėti 
nuo Jėzaus žodžių, kuriuos Jis pasakė savo 
mokiniams paskutinės vakarienės metu: 
Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą 
Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius. 
Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia 
priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją 
pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse. 
Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus 
(Jn 14, 16–18). Būtent šiose eilutėse Jėzus 
Kristus pasako, kad po Jo mirties bei pri-
sikėlimo, taip, kaip Jis buvo su mokiniais, 
su jais bus Dievas Šventoji Dvasia. Tą patį 

vakarą Jėzus apie ateisiantį Guodėją pasakė 
dar daugiau: Dabar einu pas Tą, kuris mane 
siuntė, ir niekas iš jūsų neklausia: ‘Kur Tu 
eini?’ Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys 
jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums tiesą: jums 
geriau, kad Aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas 
jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums at-
siųsiu (Jn 16, 5–7). 

Vargu ar Jėzaus mokiniams atrodė, kad 
jiems bus geriau Jam išėjus. Prie vakarie-
nės stalo tuo buvo labai sunku patikėti. 
Kaip puiku, kai esi kartu su pačiu nuos-
tabiausiu Mokytoju – Jėzumi Kristumi. 
Daugelis vėlesnių Kristaus pasekėjų svajojo 
apie pirmųjų mokinių buvimą su Kristumi. 
Kaip gera Jį matyti, girdėti pamokslaujant, 
mokant, bendrauti su Juo. Apaštalas Jonas 
evangelijoje ir pirmajame savo laiške liudija 
tą palaimą: Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno 
tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę 
Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos (Jn 
1, 14). Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome 

ir savo akimis regėjome, ką matėme ir mūsų 
rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo 
Žodį. Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome 
ir liudijame, ir skelbiame jums šį amžinąjį 
gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė 
mums (1 Jn 1, 1–2). Vis dėlto, nežiūrint to-
kios didelės malonės būti su Kristumi, pats 
Viešpats sako, jog geriau, kad Jis išeina, nes 
atsiųs kitą Guodėją. Dievas Šventoji Dvasia 
bus ne tik su mokiniais, bet ir juose. Jis bus 
arčiau kiekvieno tikinčiojo, negu bet koks 
kitas asmuo – net pats artimiausias. Nors 
Jis yra Visagalis Dievas, pasirodo, galime 
Jį nuliūdinti, įskaudinti ir net užgesinti. 
Tai Asmuo, kuris nesiveržia į mūsų vidų 
per prievartą ir nemanipuliuoja. Tiesos bei 
meilės Dvasia nesistengia mūsų pavergti ar 
primesti mums savo valią. Būdama tyra ir 
šventa, Ji apkaltina mus dėl mūsų nuodė-

Šventoji  
Dvasia

Atkelta iš 1 p.

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos 
vadovas ir Kauno evangelinės bažnyčios 
pastorius Gabrielius Lukošius

Tiesos bei meilės Dvasia 
nesistengia mūsų 
pavergti ar primesti 
mums savo valią. Būdama 
tyra ir šventa, Ji apkaltina 
mus dėl mūsų nuodėmių, 
kad galėtų nuo jų 
išvaduoti, bet jeigu mes 
nenorime girdėti to, ką 
sako Šventoji Dvasia, Ji 
mūsų neprievartauja.  

„

“ Šventoji Dvasia ateina 
ten, kur priimama 
malonės Evangelija, kur 
žmonės brangina Kristaus 
atliktą darbą ir neniekina 
Jo, bandydami savo 
jėgomis įsiteikti Dievui.

„

“
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mių, kad galėtų nuo jų išvaduoti, bet jeigu 
mes nenorime girdėti to, ką sako Šventoji 
Dvasia, Ji mūsų neprievartauja.  

Atkreipkime dėmesį, kad daugelis evan-
gelijose minimų Dievo tautos – Izraelio, 
žmonių manė, jog labai stropiai tarnauja 
savo Kūrėjui, atlikdami įvairiausias apeigas, 
tačiau visiškai su Juo prasilenkė, nes buvo taip 
tvirtai įsitikinę savo veiksmų teisingumu, 
jog paniekino švelnų Dievo Dvasios balsą, 
ir Ji nebegalėjo jiems parodyti jų paklydimo.

Pastoriaus  žodis          3

Viena iš priežasčių, kodėl Šventoji Dva-
sia yra toks paslaptingas Asmuo ir mums 
taip sunku Jį suprasti, yra ši – mes stengia-
mės viską patys kontroliuoti ir stojamės į 
Dievo vietą. Tai – ne Šventosios, bet pik-
tosios dvasios siekis. Nuolankus Dievas 
mums nesuprantamas. Mes labai sunkiai 
įsivaizduojame Visagalį, kuris neprievar-
tauja, neprimeta savo valios ir nėra šališkas.

Jis mus moko, kai norime būti Jo mo-
komi, apreiškia tiesą, kai norime ją pažinti. 
Kalbėdamas paskutinės vakarienės metu, 
Jėzus pasakė mokiniams, kad Šventoji Dva-
sia įves juos į visą tiesą, kad Ji primins jiems 
Jėzaus žodžius, perduos tai, ką bus girdėjusi 
iš Tėvo bei Sūnaus, ir praneš, kas dar turi 
įvykti. Ji bus su mumis. Ją turėtume pažinti 
ir atpažinti.

Tik pagalvokime – Visagalis Dievas 
leidžia mums Jį atstumti, skaudinti, žeisti ir 
gesinti. Jis, Šventoji Dvasia, – labai jautrus, 
laisvę teikiantis ir prievartos nekenčiantis 
Asmuo. Ji yra meilės, tiesos, galybės ir su-
silaikymo Dvasia. Ji mus pripildo savimi, 
prisistatydama mums kaip alternatyva 
svaigalams (Nepasigerkite vynu, kuriame 
pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios – Ef 
5, 18).

Ji atėjo liudyti apie Kristų ir Jo atliktą 
darbą. Mes, tikintieji, dažnai suklystame, 
galvodami, kad Šventosios Dvasios dalyva-
vimas mūsų gyvenime daro mus priimtinus 
Dievui, ir jeigu mes stropiai laikysimės Die-
vo įsakymų, Jis suteiks mums savo Dvasios. 
Nieko panašaus. Turėtume labai aiškiai 
atsakyti į klausimą – ką turime daryti, kad 
Šventoji Dvasia būtų su mumis? Šį klausimą 
apaštalas Paulius uždavė Galatijos krikščio-
nims, sakydamas: O neprotingi galatai! Kas 

jus, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus 
Kristus tarsi pas jus nukryžiuotas, apkerėjo, 
kad nepaklustumėte tiesai? Noriu jus paklaus-
ti tiktai vieno dalyko: ar jūs gavote Dvasią 
įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo? 
Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad, pradėję 
Dvasia, dabar užbaigsite kūnu? Ar tiek daug 
iškentėjote veltui? Jei iš tiesų būtų veltui! Ar 
Tas, kuris jums teikia Dvasią ir pas jus daro 
stebuklus, tai daro per įstatymo darbus, ar 
dėl tikėjimo klausymo? (Gal 3, 1–5).

Tikėjimas Kristumi ir Jo auka daro mus 
visiškai priimtinus Dievui ir atveria kelią Jo 
Dvasiai į mus. Šventoji Dvasia ateina ten, kur 
priimama malonės Evangelija, kur žmonės 
brangina Kristaus atliktą darbą ir neniekina 
Jo, bandydami savo jėgomis įsiteikti Dievui. 
Ji suteikta ne tam, kad galėtume vieni prieš 
kitus girtis savo dvasingumu. Ji liudija Kristų 
ir apreiškia Jį mums.

Turėtume branginti ir saugoti Šventąją 
Dvasią. Tai keista ir paradoksalu: visagalis 
Dievas yra toks Asmuo, kurį mes galime liū-
dinti. Jis labai jautrus, nors ir labai galingas.

Viešpats Jėzus, saugodamas Šventąją 
Dvasią, pasakė labai griežtą perspėjimą: 
Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus 
atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dva-
siai, tam nebus atleista (Lk 12, 10). Kristus 
geriau negu bet koks kitas žmogus žinojo, 
koks tyras, mylintis ir jautrus Asmuo yra 
Šventoji Dvasia. Ji yra šviesa ir Joje nėra 
jokios tamsos. Ji atėjo teikti gyvybę ir meilę, 
o savo teisumu įsitikinę žmonės vadino Ją 
piktąja dvasia. Jiems nebus atleista.

Branginkime ir saugokime Dievo Dva-
sią visų pirma savyje. Supraskime, kad Ji 
mums duota dovanai – tik dėl Kristaus pa-
siaukojimo. Ji aukština Tėvą ir Sūnų.

Kviečiame studijuoti 
Evangeliniame 
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Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo 
gimtąja kalba?! Mes, partai, medai, elami-
tai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, 
Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto 
bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, 
ateiviai romiečiai, žydai ir prozelitai, kre-
tiečiai ir arabai, – girdime juos skelbiant 
didingus Dievo darbus mūsų kalbomis.“ Visi 
labai stebėjosi ir, nieko nesuprasdami, klau-
sinėjo: „Ką tai reiškia?“ O kiti šaipydamiesi 
kalbėjo: „Jie prisigėrė jauno vyno.“ Tada 
stojo Petras su vienuolika ir, pakėlęs balsą, 
prabilo į juos: „Jūs, vyrai judėjiečiai bei visi 
Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, –  

įsidėmėkite mano žodžius! Šitie nėra, kaip 
jūs manote, prisigėrę, – juk dabar vos trečia 
dienos valanda, – bet čia išsipildė, kas buvo 
pasakyta per pranašą Joelį: ‘Paskutinėmis 
dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo 
Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei 
dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys 
regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo 
tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš 
išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus‘ “ (Apd 
2, 1–18).

Kas vyko šią dieną? Vyko tai, ko niekada 
iki tol nebuvo, – Šventoji Dvasia nužengė į 
žemę ant Jėzaus mokinių, kurie laukė šios 
dienos, nes Jėzus buvo pasakęs: Kai ant 
jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite 
jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje 
ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat 
žemės pakraščių (Apd 1, 8). Žmonės, ant 
kurių nužengė Šventoji Dvasia, skelbė di-

dingus Dievo darbus kitomis kalbomis, o 
Petras, priminęs apie karalių Dovydą bei 
pristatęs Jėzų Kristų kaip lauktąjį Mesiją, 
ragino klausančius atgailauti ir krikštytis. 
Tie žodžiai buvo tokie įtikinantys, kad apie 
3 000 žmonių įtikėjo Kristų – grįžo pas 
Dievą, atsigręžė į Viešpatį ir tapo Kristaus 
bažnyčios dalimi.

Petras cituoja tas dienas išpranašavusį 
pranašą Joelį. Bet prieš kalbėdamas apie 
Dvasios išsiliejimą, Joelis kreipėsi į tautą, 
Viešpaties vardu ragindamas: „Gręžkitės į 
mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami 
ir dejuodami.“ Persiplėškite savo širdis, ne 
rūbus! Gręžkitės į Viešpatį, savo Dievą (Jl 
2, 12–13). Atgailauti, gręžtis į Dievą reiškia 
nusisukti nuo seno gyvenimo būdo, keičiant 
savo mąstymą bei širdies nuostatas. Pranašas 
Izaijas taip pat ragina: Ieškokite Viešpaties, kol 
galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis arti (Iz 55, 6).

Sekminės šiandien kviečia prisimin-
ti pirmosios bažnyčios gimimą – Dievas 
patraukė prie savęs per atgailą apie 3 000 
sielų. Visa Apaštalų darbų knyga atskleidžia, 
kaip pirmoji bažnyčia tarnavo ir padėjo 
izraelitams grįžti pas Dievą, o pagonims Jį 
atrasti. Apaštalas Paulius Atėnuose skelbė: 
Iš vieno kraujo Jis išvedė visas žmonių tautas, 
kad šios gyventų visoje žemėje. Jis nustatė 
iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo 
ribas, kad žmonės ieškotų Viešpaties ir tar-
tum apgraibomis Jį atrastų, nors Jis netoli 
nuo kiekvieno iš mūsų (Apd 17, 26–27). 
Tai panašu į XIX a. amerikiečių rašytojo 
Edgaro Po (detektyvinio žanro pradininko) 
novelę apie pavogtą laišką, kuriame buvo 
svarbi informacija. Policija žinojo namą, 
kuriame tas laiškas turėjo būti, tad apieškojo 
net pačias slapčiausias namo kerteles, bet 
vis dėlto rasti tą laišką nesisekė. Galų gale 
vienas iš seklių pastebėjo jį, gulintį pačioje 
matomiausioje vietoje – namo menėje ant 
stalo, aplink kurį ir zujo visa policininkų ko-
manda... Kaip dažnai ir mes prasilenkiame 
su Dievu, ieškodami Jo ten, kur Jo nėra, kai 
Jis visai šalia – tereikia nuoširdžiai atgailau-
jant gręžtis į Dievą ir šauktis Jo vardo, kaip 
Jeruzalėje per Sekmines.  

Žydai buvo susirinkę Jeruzalėje vyk-
dyti Kunigų knygoje užrašyto paliepimo: 
Atskaitykite septynias savaites po to sabato, 
pradėdami pirmąja diena, kai atnešėte aukoti 
pirmąją derliaus pėdą. Penkiasdešimtąją 
dieną – pirmąją dieną po septinto sabato –  
vėl aukokite Viešpačiui (Kun 23, 15). Jie 
iš įpročio vykdė Dievo nurodymus, bet 
ar Dievas buvo jų širdyse, jeigu net 3 000 
atgailavo ir šaukėsi Jėzaus vardo, kad būtų 
išgelbėti? Greičiausiai ne, nes ir po Jėzaus 
nukryžiavimo didžioji dalis tautos gyveno 
lyg ant Golgotos kalno nieko nebūtų įvykę... 
Matyt, jie nematė savy nuodėmės, atski-
riančios juos nuo jų Dievo, – netikėjimo 
Jo Sūnumi. 

Jėzus sakė: Aš išeinu, nes jei neišeičiau, 
pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums at-
siųsiu. Atėjęs Jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, 
dėl teisumo ir dėl teismo. Dėl nuodėmės, –  
kad netiki manimi (Jn 16, 7–9). Nuodėmė, 
nesvarbu, kokia ji būtų, visuomet atskiria 
mus nuo Dievo. 

Šventajame Rašte skaitome: Viešpaties 
ranka nesutrumpėjo gelbėti ir Jo ausis neap-
kurto girdėti, bet jūsų nusikaltimai atskyrė 
jus nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė 
Jo veidą, kad Jis nebegirdėtų (Iz 59, 1–2). 

Sekminės  –  grįžimo  
pas  Dievą  diena
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Atkelta iš 1 p.

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios  
pastorius Giedrius Ažukas

Kaip dažnai ir mes 
prasilenkiame su Dievu, 
ieškodami Jo ten, kur Jo 
nėra, kai Jis visai šalia –  
tereikia nuoširdžiai 
atgailaujant gręžtis į Dievą 
ir šauktis Jo vardo, kaip 
Jeruzalėje per Sekmines.  

„

“ Atgailauti, gręžtis į Dievą 
reiškia nusisukti nuo seno 
gyvenimo būdo, keičiant 
savo mąstymą bei širdies 
nuostatas. 

„

“
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Viešpats nepasikeitė, pasikeitė žmonės – jie 
netiki Kristumi, ir tai užveria jiems galimy-
bes bendrauti su Dievu. Taip yra ir šiomis 
dienomis...

Tada, per Sekmines, Jeruzalėje susi-
rinkę Izraelio žmonės manė ir aukodami 
demonstravo, kad jie yra tikintys. Bet ar 
tikrai jie tikėjo? 

Teko girdėti istoriją, kaip viename oro 
uoste, prieš lipant į lėktuvą, tikrino pasus. 
Vienas vyras skubėdamas padavė valdi-
ninkui pasą. Bet valdininkas jį sustabdė: 
„Luktelėkite minutėlę... Jūsų pasas nebega-
lioja.“ Keleivis atsakė: „Na, ką jūs, nebūkite 
toks smulkmeniškas. Juk svarbiausia, kad 
aš turiu pasą.“ – „Ne, – tvirtai ir įsakmiai 
pareiškė valdininkas, – svarbiausia, kad jūs 
turėtumėte galiojantį pasą.“ Panašiai turbūt 
galima pasakyti ir apie tikėjimą – svar-
biausia tikėti! Tačiau svarbu ne tik tikėti, 
svarbu, kuo jūs tikite, ar tas tikėjimas tikrai 
gelbstintis: ar tai palengvins gyvenimą, 
padės atsispirti didelėms pagundoms ar 
net nugalės mirties baimę? Tikras tikėjimas 
išpažįsta, kad Jėzus Kristus yra Viešpats: 
Kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, 

bus išgelbėtas (Apd 2, 21). Vienas Viešpats, 
vienas tikėjimas, vienas krikštas (Ef 4, 5).

Kada mano tikėjimas nebeveiksmin-
gas? Kai aš netikiu Kristumi ir prarandu 
santykius su Dievu. O santykius su Juo mes 
prarandame, kai svarbiausią vietą mūsų 
gyvenime užima ne Dievas, o kas nors kita. 
Apaštalas Paulius ragina: Patikrinkite patys 
save, ar esate tikėjime. Ištirkite save! Ar ne-
pažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra 

Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini?  
(2 Kor 13, 5).      

  Gyvenimo situacijos ir mūsų elgesys 
geriausiai atskleidžia, kas yra mūsų širdyje, 
parodo, kokį tikėjimą turime – tikras jis ar 
ne, veikiantis ar nebe. Pranašo Izaijo knygos 
44 skyriuje yra užrašyta istorija apie Dievo 
tautos žmones, kurie daug dirba, vargsta, 
bet nemato, kad patys save apgaudinėja: 
Dailidė dirbdamas naudoja virvę, pieštuką, 
kampainį, oblių; jais matuoja, nustato formas 
ir padaro gražaus žmogaus pavidalo stabą, 
tinkantį gyventi namuose. Jam pagaminti jis 
nusikerta kedrą, uosį, ąžuolą ar pušį, užau-
gusius miške tarp medžių. Jie tinka žmonėms 
kurui: jais šildosi ir ant jų gamina maistą. Iš 
likusio medžio padirbęs dievą, parpuolęs prieš 
savo drožinį, garbina jį. <...> Jis maitinasi 
pelenais, jo protas aptemęs, jo širdis klaidina, 
jis nepajėgia išsilaisvinti ir pasakyti: „Ar aš 
neapgaudinėju pats savęs?“ „Atsimink tai, 
Jokūbai ir Izraeli, tu esi mano tarnas! Aš tave 
padariau, Izraeli. Aš neužmiršiu tavęs! Aš 
pašalinau tavo nusikaltimus kaip debesį ir 
tavo nuodėmes – kaip miglą. Grįžk pas mane, 
nes Aš atpirkau tave“ (Iz 44, 13–15. 20–22). 

Mes, evangelinio tikėjimo krikščio-
nys, nebegarbiname regimų stabų, nega-
miname jų iš medžio kaip Izaijo laikais, 
bet dažnai Dievą prisimename, bendrau-
jame su Juo maldoje, skaitome Žodį tik 
tada, kai lieka laiko nuo visko, kas mums 
yra svarbiau – pirmiau skubame „sušilti, 
išvirti, iškepti, padirbti“. Iš tiesų XXI a. 
žmogus prisikūrė įvairiausių, ne tik ge-
ležinių ir medinių stabų ir stabukų, bet 

ir tokių, kokių bibliniais laikais žmonės 
net neįsivaizdavo. 

Gaila, tačiau jei Dievui skiriame laiko 
tik tada, kai jo lieka nuo visų kitų dalykų, 
mūsų garbinimas, maldos, tariamas ben-
dravimas virsta nepasitenkinimu, nes tame 
nebėra gyvybės, tai mūsų neatgaivina. Mes 
įprantame ir daug ką darome iš įpročio, me-
chaniškai, religingai, net nesusimąstydami 
apie pasekmes. Tai tampa ritualu, dažnai į 
Dievą kreipiamės tarsi į „stabą“, kuris nei 
girdi, nei mato, nei gali padėti... 

Šiandien mus taip stipriai veikia aplinka, 
kad dažnas Dievo tautos žmogus negali 
atsispirti tam, kuo gyvena ir ką siūlo šis 
pasaulis. Šių dienų stabmeldystė pasireiškia 
labai įvairiai – stabu galima pavadinti vis-
ką, ką mes mylime labiau nei Dievą, visus 
dalykus, kurie mums svarbesni nei Dievas. 
Pasiekta mokslo pažanga, intelektualizmas, 
individualizmas, humanizmas yra tokie 
įsigalėję stabai, kurie atitraukia mus nuo 
pamaldumo ir tikėjimo Kristaus gelbstinčia 
galia, net mums to nesuvokiant. Tik pažiū-
rėkime – kokios technologijos, kokia jų 
galia, veiksmingumas! Kam tas Dievas? Juk 
technologijos palengvina mūsų gyvenimą, 
atneša daugybę atsakymų į mūsų poreikius. 
Bet tai negelbsti sielos iš pražūties, šis tikė-
jimas – lyg negaliojantis pasas...

Mums reikia gyvų, tikrų ir nuošir-
džių santykių su Kūrėju. To ilgisi kie-
kvienas žmogus, nes Jis įdėjo amžinybę 
žmogui į širdį (Ekl 3, 14). Ir kaip Se-
kminių dieną izraelitai gręžėsi į Kristų 
atgailaudami, nes Petro žodžiai „jiems 
vėrė širdį“, kaip Viešpats per pranašą 
kvietė tautą: Aš tave padariau, Izrae- 
li. Aš neužmiršiu tavęs! Aš pašalinau tavo 
nusikaltimus kaip debesį ir tavo nuodėmes –  
kaip miglą. Grįžk pas mane, nes Aš atpirkau 
tave (Iz 44, 22), taip ir šiandien Dievas 
Tėvas kviečia kiekvieną žmogų sugrįžti 
pas Jį, grįžti su tikru tikėjimu ir pirmąja 
meile: Grįžk pas mane, nes Aš atpirkau tave.
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Gyvenimo situacijos ir 
mūsų elgesys geriausiai 
atskleidžia, kas yra mūsų 
širdyje, parodo, kokį 
tikėjimą turime – tikras jis 
ar ne, veikiantis ar nebe.

„

“
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Nors 2018-ieji daugeliui pirmiausia asocijuojasi su Lietuvos valstybės 
šimtmečiu, šiemet minime ir nemažai kitų gražių sukakčių. Vienos jų –  
kaip Izraelio valstybės 70-metis – švenčiamos visame pasaulyje, o ki-
tos kartais praeina beveik nepastebėtos, nors ir už jų slypi brangūs 
Dievo bei Jo tarnų darbai. Tokia sukaktis – garbingas evangeliško žur-
nalo lietuvių kalba „Gyvieji šaltiniai“ 20 metų jubiliejus, kurį minint 
Gerosios Naujienos centras gegužės 5 d. pakvietė į krikščioniškos ži-
niasklaidos konferenciją „Vakar. Šiandien. Rytoj“. Konferencija vyko 
Lietuvos krikščioniškojo fondo patalpose Ginkūnuose (Šiaulių raj.).

Gegužės 5 d. Ginkūnuose vyko 
Krikščioniškos žiniasklaidos konferencija, 
į kurią susirinko gausus dalyvių būrys

ji dažnai būna ganėtinai marga amžiumi, 
išsilavinimu, santykiu su krikščionybe ir 
pan. Tad viena iš pagrindinių konfesinės 
žiniasklaidos priemonių funkcijų yra būti 
bendruomene telkiančia platforma ir tuo 
pat metu atspindėti  bažnyčios įvairovę.

Kalbant apie krikščioniškos žiniasklai-
dos turinį, galima teigti, kad idealiu atveju 
bažnyčiai reikėtų kelių skirtingų leidinių: 
teologijai skirto žurnalo, informacinio lei-
dinio su naujienomis ir skelbimais, kultūri-
nio leidinio ir pan. Visgi dėl ribotų išteklių 
viename leidinyje dažnai stengiamasi apim- 
ti teologiją ir sielovadą, administracinio 
pobūdžio informaciją (bažnyčios valdymo 
organų nutarimus ir pan.), parapijų ar ben-

druomenių naujienas, istorijai ir kultūrai 
skirtus straipsnius bei bendruomenės narių 
poeziją, prozą, prisiminimus.

Krikščioniškai žiniasklaidai, kuri papras-
tai neneša komercinės naudos, būdinga dar 
ir tai, kad joje ne visada dirba profesionalai, 
o dalis nuolatinių autorių yra dvasininkai. 
Viena iš krikščioniškos žiniasklaidos misijų –  
ugdyti autorius. Be to, jos turinys, tiražas, 
periodiškumas priklauso nuo galimybių, fi-
nansinių ir žmogiškųjų išteklių bei bažnyčios 
vadovybės vizijos ir prioritetų.

Kitas pranešėjas, katalikiško interne-
tinio dienraščio bernardinai.lt vyriausiasis 
redaktorius Donatas Puslys džiaugėsi, kad 
bernardinai.lt gyvuoja jau 14 m. Portalo 
steigėjai – pranciškonai. Pasak redaktoriaus, 
krikščioniškos žiniasklaidos misija yra kelti 
tam tikrus klausimus, apie kuriuos tyli kita 
žiniasklaida, o konkrečiai suformuluota ber-
nardinai.lt misija – užuot keikę tamsą, už-
dekime šviesą. Bernardinų redakcija siekia, 
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Į renginį susirinkusius įvairiausių –  
spausdintų, eteriu perduodamų ar interne-
tinių – krikščioniškos žiniasklaidos priemo-
nių atstovus pasveikino renginio vedėjas, 
Gerosios Naujienos centro direktorius 
Remigijus Jucevičius, misionieriško lab-
daros fondo „Šviesa Rytuose“ (vok. – Licht 
im Osten) valdybos pirmininkas Zenonas 
Buivydas, slaptos evangeliškos spaudos 
lietuvių kalba rėmėjas (sovietų laikais) ir 
žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ sumanytojas 
Jakovas Filanas, kiti garbūs broliai.

Pirmąjį pranešimą skaitė misionierius, 
vienas iš fondo „Šviesa Rytuose“ vadovų ir 
ilgametis „Gyvųjų šaltinių“ pirmtako – žur-
nalo „Vera i žyzn“ redaktorius Valdemaras 
Cornas (Waldemar Zorn). Kalbėdamas 
apie tai, ką „vakar, šiandien, rytoj“ reiškia 
kalbant apie krikščionišką žiniasklaidą, 
pranešėjas pasakojo, kad pirmasis pa-
saulyje žurnalas buvo išleistas dar 1665 
m. – jame buvo skelbiama knygų apžval-
ga. Dabartinę formą žurnalai įgijo XX a. 
pradžioje, o Sovietų Sąjungoje politiniai, 
techniniai, pažintiniai ar kitokie panašūs 
žurnalai buvo leidžiami daugiamilijoni-
niais tiražais net 44 kalbomis. Visgi tarp 
jų nebuvo oficialių krikščioniškų leidi-
nių, o už tokių žurnalų, kaip nuo 1976 m.  
V. Corno su broliais leistą „Vestnik istiny“, 
leidimą ir platinimą buvo skiriama iki 5 
metų kalėjimo. Tai buvo vakar. Šiandien, 
sugriuvus sovietų režimui, žurnalai „Vera 
i žizn“, „Tropinka“ ir jų „pusbroliai“ kitomis 

DALIA JANUŠAITIENĖ 

Krikščioniška  žiniasklaida  
vakar,  šiandien,  rytoj...

kalbomis leidžiami daugiatūkstantiniais 
tiražais. Visgi svarbu neprarasti ryšio tarp 
kartų, gyvenančių popierinės spaudos ir 
dabartiniame – elektroninės informacijos 
amžiuje. Taip siekiant nutiesti tiltą tarp 
„vakar“ ir „rytoj“ buvo įkurta elektroninė 
biblioteka www.lio.ru, kurioje talpinami 
misijos „Šviesa Rytuose“ leidiniai.

Išsamų pranešimą apie krikščionišką 
konfesinę žiniasklaidą skaitė ilgametis Lietu-
vos evangelikų liuteronų bažnyčios laikraš-
čio „Lietuvos evangelikų kelias“ redaktorius 
Kęstutis Pulokas. Pranešėjas kalbėjo apie 
tai, kad liuteroniška periodinė spauda lie-
tuvių kalba turi senas tradicijas – pirmajam 
periodiniam leidiniui „Nusidavimai Dievo 
karalystės“ netrukus bus 200 m. Didžiojoje 
Lietuvoje pirmasis liuteroniškas leidinys 
„Svečias“ išėjo XX a. pradžioje, jis buvo 
spausdinamas Žemaičių Naumiestyje. Po 
1990 m. liuteroniška spauda atgimė, buvo 
leidžiamas „Lietuvos evangelikų kelias“, kurį 
laiką ėjo „Keleivis“, „Liuteronų balsas“, keli 
parapijų leidiniai, pavyzdžiui, Tauragės pa-
rapija leido biuletenį „Mažvydo surinkimas“.

K. Pulokas apžvelgė ir krikščioniškos 
žiniasklaidos ypatybes. Pažymėtina, kad 
krikščioniškos žiniasklaidos funkcijos ir 
principai tie patys, kaip ir bet kurios kitos 
žiniasklaidos, galbūt išskyrus tai, kad pagrin-
dinis pirmosios uždavinys yra nuolat skelbti 
Evangeliją. Nors gali atrodyti, kad konfesinės 
žiniasklaidos tikslinė auditorija savaime 
aiški (tam tikros konfesijos tikintieji), visgi 
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kad krikščioniška žinia nebūtų „uždaryta“ 
vienoje religijos skiltyje, bet persmelktų 
visuomenės, kultūros ir pan. rubrikas.

Donatas Puslys džiaugėsi, kad svetainę 
bernardinai.lt dabar aplanko apie 200 000 
unikalių skaitytojų per mėnesį. Vidutinis 
praleidžiamas laikas – 3–4 min. rodo, kad 
žmonės skaito, ne tik peržiūri. 60 proc. lan-
kytojų ateina per socialinius tinklus. Portalo 
mėnesinis biudžetas – apie 20 000 eurų. 

Pirmasis žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ 
redaktorius Vilniuje Arnoldas Matijošius 
pastebėjo, kad krikščioniškos žiniasklaidos 
patirtis labai nedidelė, o į besiplečiančią 
skaitmeninę erdvę bažnyčia ateina kaip 
naujokė. Kokia svarbiausia krikščioniškos 
žiniasklaidos ypatybė? Ji turėtų būti kristo-
centriška, drąsiai kelti „politiškai nekorek-
tiškus“ klausimus ir vesti žmones pas Dievą.

Lietuvos Septintosios dienos adventistų 
bažnyčios laikraščio „Vilties šaltinis“ redak-
torius Arūnas Čerkesas pristatė šį unikalų 
Lietuvoje leidinį. „Vilties šaltinis“ gimė prieš 
aštuonerius metus, jį leidžia specialiai šiam 
tikslui įkurtas LPF „Malonė tau“. Keturis 
kartus per metus leidžiamas laikraštis nuo 
pat pradžių buvo nemokamas, jis spalvotas 
ir patrauklus estetiškai. Bet, žinoma, svar-
biausia laikraščio ypatybė yra ta, kad juo 
siekiama skleisti Evangelijos žinią.

Pirmojo „Vilties šaltinio“ numerio ti-
ražas buvo 1 500 vnt., antrojo numerio –  
6 tūkst., penkioliktojo numerio – 15 tūkst., 
o pastarojo Nr. 28 – net 52 tūkst. Atsižvel-
giant į ribotą Lietuvos evangeliškos spaudos 
skaitytojų skaičių, šie skaičiai skamba tiesiog 
fantastiškai. A. Čerkesas kalbėjo apie tai, kad 
laikraščio tiražą lemia du dalykai – galimybė 
gauti lėšų ir galimybė išplatinti. Dabartinį 
52 tūkst. tiražą bendruomenės nariai iš-
platina dovanodami laikraštį kaimynams, 
draugams, turguje, platindami prekybos 
centruose (tam tikslui buvo įsigyti specialūs 
stovai), ligoninėse, poliklinikose, bibliote-
kose, gatvėse, kurortinėse vietose ir pan. 
Žmonėms siūloma atsiųsti savo adresą SMS 
žinute ir į namus laikraštis bus pristatytas 
nemokamai. Redaktorius džiaugėsi palan-
kiais skaitytojų atsiliepimais, liudijančiais, 
kad skelbiama žinia pasiekia žmones, taigi 
leidėjų triūsas nėra tuščias.

Radijo XFM programų direktorė Ignė 
Lembutytė pasakojo apie tai, kad šis radijas –  
vienas iš GNC projektų, kuris transliacijas 
tiesioginiame eteryje pradėjo 2014 m. pra-
džioje. Šiuo metu XFM transliuoja krikščio-
nišką muziką ir 27 religines, socialines, kul-
tūrines ir kitokias laidas. Geriausia 2017 m.  
laida tapo „Kasdienė mana“, kurioje Septin-
tosios dienos adventistų bažnyčios pasto-

rius Mindaugas Pikūnas dalijasi kasdienio 
gyvenimo detalėmis.

Visa krikščioniška žiniasklaida turi vie-
ną tikslą – kalbėti, kas yra tikra ir vertinga. 
Žmonės pavargo nuo netiesos žiniasklaidoje, 
tačiau tiesa turi savo kainą. Pavyzdžiui, daug 
kas nenori turėti nieko bendro su krikščioniš-
ku radiju. Kita vertus, palankūs atsiliepimai 
ir liudijimai įkvepia darbuotis toliau, o di-
džiausias atlygis – Kristui laimėti gyvenimai.

Vokietijos misijos ChHCh („Krikščio-
nys padeda krikščionims“) atstovas pasakojo 
apie tai, kad 2011 m. misija sulaukė prašymo 
paremti „Gyvuosius šaltinius“, nes projektui 
buvo iškilusi grėsmė. Nors pradžioje Lietuva 
šiems rėmėjams buvo nauja, nepažįstama 
šalis, Dievas laimino bendradarbiavimą, 
ir po pirmojo dvejų metų etapo rėmimas 
buvo pratęstas dar septyneriems metams. 
Svečias džiaugėsi, kad misijos svetainės 
skaitytojai domisi darbu Lietuvoje, meldžiasi 
už mūsų šalį, ir linkėjo Lietuvai paskęsti 
Kristaus meilėje.

Konferencijai artėjant į pabaigą, broliai 
iš Norvegijos pristatė sumanymą Lietuvo-
je įkurti krikščionišką televiziją. Projekto 
iniciatoriai jau dirba su „KANAL 10“ Nor-
vegijoje, Švedijoje ir Azijoje – šios televizi-
jos ypatybė ta, kad laidos transliuojamos 
nacionalinėmis kalbomis ir atsižvelgiant į 
kultūrą. Viešpaties paraginti broliai kuria 
studiją Kaune ir tikisi už poros mėnesių 
baigti parengiamuosius darbus bei pradė-
ti transliuoti programas, o prie šio darbo 
kvietė prisidėti krikščioniškos žiniasklaidos 
atstovus. Kanalo naujienas galima sekti 
„Facebook“ puslapyje.

Mintimis apie krikščionišką žiniasklai-
dą, jos poveikį tarnystei dalijosi ir Lietuvos 
kalėjimų kapelionų asociacijos vadovas 
Gintaras Vėbras, Laisvųjų krikščionių baž-
nyčios vyskupas Artūras Rulinskas, kiti 
konferencijos svečiai.

Dėkojame renginio organizatoriams už 
kvietimą jame dalyvauti ir jau laukiame kitos 
krikščioniškos žiniasklaidos konferencijos, 
kuri suplanuota 2019 m. gegužės 4 d. Esama 
skirtingų malonės dovanų, bet ta pati Dvasia, 
esama skirtingų tarnysčių, tačiau taps pats 
Viešpats, esama skirtingų darbų, tačiau tas 
pats Dievas (1 Kor 12, 4), daug žiniasklaidos 
kanalų, bet viena misija – šių dienų žmogui 
patrauklia forma nešti Kristaus Evangeliją 
pasauliui ir bažnyčiai.

Konferencijai artėjant į pabaigą, broliai iš Norvegijos pristatė sumanymą Lietuvoje 
įkurti krikščionišką televiziją
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Balandžio 28 d. Panevėžio evangelinėje bažnyčioje vyko 
Santuokos vakaras, kurį vedė kartu su pastoriumi 
Brentu Hobbsu iš JAV atvykę Jimas McLendonas ir 

Cindy McLendon, susituokę jau 47 metus. Seminarą pradėjęs Jimas 
atskleidė, kas padėjo jiems su žmona įveikti santuokoje kylančius 
sunkumus: meilė Jėzui ir Jo malonė; meilė vienas kitam ir didelis 
troškimas neleisti velniui nugalėti. Cindy MacLendon dalijosi 
patirtimi, kad būti susituokusiam nėra lengva. Žmonės tuokiasi 
tikėdamiesi ilgai ir laimingai gyventi, tačiau viskas būna kitaip, 
nebent žmonės darbuojasi dėl savo santuokos. 

Kokie raktai atrakina duris į geresnę santuoką? Pirmasis 
raktas – branda, su kuria susijęs nesavanaudiškumas (Fil 2, 3). 
Kitas santuokos raktas – meilė. 1 Kor 13, 4–7 atskleidžia, ką apie 
meilę mąsto Dievas: Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė 
nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, 
nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, 
džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. 
Jei pavyktų išlaikyti tokią meilę, santuokos būtų tobulos. Dar vienas 
raktas – malda. Kiekviena pora turėtų atrasti laiko kartu melstis.

Po pertraukos Jimas kalbėjo apie bendravimą, o Cindy apie 
tai, kaip santuokoje kovoti su stresu. Trečioji seminaro dalis buvo 
skirta atsakymams į klausimus. 

  

Dar praėjusių metų pabaigoje Jonavos kultūros centre 
pradėtas organizuoti vakarų-susitikimų ciklas „Lie-
tuvos vardo ambasadoriai“, skirtas Lietuvos valsty-

bingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti. Jonavos gyventojai ir 
svečiai turėjo progos susitikti su istorijos profesoriumi Alfredu 
Bumblausku, kunigu-egzorcistu Arnoldu Valkausku, kitais kultūros, 
meno, mokslo srityse triūsiančiais žmonėmis, o kovo 22 d. Jonavos 
kultūros centras, bendradarbiaudamas su Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčia, pakvietė į susitikimą su istorijos profeso-
riumi Deimantu Karveliu, kuris pasakojo apie vieną garsiausių, 
turtingiausių ir įtakingiausių LDK kunigaikščių Radvilų giminę.

  

Vadovaujantis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios 
ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 
susitarimu dėl evangelinės sielovados Lietuvos ka-

riuomenėje, balandžio 20 d. tarnauti evangelikų kapelionais buvo 
įvesti du nauji dvasininkai. Naujų evangelikų karo kapelionų – 
Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios ganytojo Mindaugo 
Palionio ir Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios ganytojo 
Giedriaus Ažuko palaiminimas ir įvedimas tarnystėn vyko Kėdainių 
evangelikų reformatų bažnyčioje. Vyriausiojo kapeliono pareigas 
eis Evangelikų reformatų bažnyčios kun. Rimas Mikalauskas.

Trumpos  žinios

Balandžio 20 d. palaiminti ir tarnauti įvesti du evangelikų 
kapelionai – Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios 
pastorius Mindaugas Palionis (kairėje) ir Jonavos krikščionių 
evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas (dešinėje)
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Balandžio 24 d. Vilniuje įvyko Lietuvos evangelinių 
bažnyčių bendrijos Pastorių tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ vadovė An-

želika Krikštaponienė su pastoracinės tarybos bei bendruomenės 
atstovais (Aidu Krikštaponiu, Aru Petronaičiu, Gintautu Tumuliu, 
Linu Atgalainiu, Rolandu Žinevičiumi, Olegu Paliuliu ir Inga Re-
meikyte). Buvo svarstomas Šiaulių bendruomenės pasitraukimo 
iš Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos klausimas.

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Pastorių tarybos 
nariai vieningai ir tyra sąžine palaikė Šiaulių bažnyčios „Tiesos 
žodis“ apsisprendimą remdamiesi šiais argumentais:
•   Esame laisvos Lietuvos piliečiai, bažnyčios ir jų nariai. Mūsų 
Bendrijos bažnyčios įsikūrė nepriklausomybės priešaušryje bei 
po jo. Laisvė yra pamatinė mūsų šalies bei bažnyčių vertybė. Tad 
manome, kad visi krikščionys yra laisvi garbinti Dievą ir tarnauti 
mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui pagal savo supratimą bei sąžinę.
•   Evangelijos žinia yra Geroji Jėzaus Kristaus naujiena apie 
žmogaus išvadavimą ir dvasinę laisvę iš mirties ir nuodėmės, 
egocentrizmo, priklausomybių, kontrolės, despotizmo ir kitų 
nuodėmės pasekmių. Tad siekdami gyventi Evangelijos dvasia ir 
žinia negalime priimti kitokio sprendimo, kaip patenkinti Šiaulių 
bendruomenės apsisprendimą palikti Bendriją.
•    Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ įvykdė minimalius Įstatų reikala-
vimus ir surinko narių parašus dėl sprendimo trauktis iš Bendrijos.

  

Balandžio 22 d. Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje 
pamokslavo pastorius iš Prancūzijos Davidas Brownas. 
Jis kalbėjo apie tai, ką reiškia būti „sveika bažnyčia“:

Naujasis Testamentas iš krikščionio reikalauja keturių dalykų. 
Du iš jų slypi Didžiajame įsakyme: mylėti Dievą visa savo esybe ir 
mylėti artimą kaip save patį. Siekti nuolat būti Dievo akivaizdoje – tai 
viena iš dvasinės sveikatos sąlygų. Kita šio įsakymo dalis kalba apie 
tai, kad svarbu stengtis pamatyti aplinkinius, jų poreikius. Trečiasis 
dalykas – paklusti Dievui, „kovoti gerąją kovą“. Nuodėmė yra be 
galo viliojanti ir apgaulinga. Krikščionis turi kovoti, kad paklustų 
Dievui. Ketvirtasis dalykas – pasitikėti Dievu, juk tikintys Kristumi 
nėra palikti vieni (1 Pt 5, 7).

Jeigu reikalaujama tik keturių dalykų, kodėl taip sunku jų 
laikytis? Nes turime ir tris priešus. Pirmasis jų – pasaulis (1 Jn 2, 
15). Tiesa, pasaulis pirmiausia yra Žemės planeta ir joje gyvenantys 
žmonės – tokį pasaulį galima ir net būtina mylėti. Tačiau trečioji 
Biblijoje minima šio žodžio reikšmė visai kitokia – pasaulis yra vis-
kas, ką žmonės stengiasi daryti be Dievo. Antrasis priešas – tai, ką 
Biblija vadina kūnu, mūsų nuodėminga prigimtis (1 Jn 2, 17). Tapę 
krikščionimis stengiamės tą prigimtį prispausti ir ja nebesivadovauti. 
Jau Liuteris apie tai rašė: „Stengiausi paskandinti senąją prigimtį 
krikšte, deja, ji mokėjo plaukti“... Trečiasis priešas – velnias (Jn 8, 44), 
melagis ir melo tėvas. Vienintelis būdas įveikti melą – pasipriešinti 
jam Šventojo Rašto žodžiais.

Šitie dalykai lemia poreikį nuolatos atsinaujinti bažnyčiai ir 
kiekvienam asmeniškai. Bažnyčia nuolatos susiduria su šiuo mil-
žinišku iššūkiu – perduoti tikėjimą iš kartos į kartą. Nepaprastai 
svarbu, kad vaikai suprastų Evangelijos ir malonės žinią. Kita vertus, 
svarbu pasilikti Viešpatyje iki savo dienų galo – lengva pradėti, 
tačiau sunku tęsti iki galo.

  

Balandžio 12 d. Vilniaus universitete buvo atidaryta 
paroda „Lietuviškos Biblijos istorija“. Lietuvos Bibli-
jos draugija ir Vilniaus universitetas surengė parodą, 

skirtą Šventojo Rašto vertimams į lietuvių kalbą paminėti. Knygų 
ekspozicija chronologiškai apėmė visą lietuviškos Biblijos kelią – 
pradedant Jono Bretkūno verstos Biblijos rankraščiu (1590 m.) 
ir baigiant XX a. Biblijos vertimais. Pirmą kartą vienoje vietoje 
buvo eksponuoti reti originalūs lietuviškų Šventraščių spaudiniai: 
Baltramiejaus Vilento versti Biblijos skaitiniai Euangelias bei 
Epistolas (1579 m.), Jono Bretkūno Postilla (1591 m.), Mikalojaus 
Daukšos Postilla Catholicka (1599), Konstantino Sirvydo Punktay 
sakimu (1629 m.), Samuelio Bythnerio Novum Testamentum Li-
thvanicum (1701 m.), pirmasis spausdintas visas Šventasis Raštas, 
parengtas Jono Jokūbo Kvanto (1735 m.); taip pat kiti Biblijos 
lietuvių kalba originalai ir kopijos.

Pastorius iš Prancūzijos Davidas Brownas kalbėjo apie 
sveiką bažnyčiąsveiką bažnyčią
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Toks klausimas atskleidžia dažnai pasi-
taikančią klaidą – mes dažnai supriešiname 
laimę ir šventumą ir sakome: „Dievui labiau 
rūpi mūsų šventumas nei laimė.“

Šios subtilios dichotomijos aukomis 
tapo ir keli mano mėgstami teologai. Į jų 
gretas papuola ir vienas geriausių, mano 
nuomone, mąstytojų Davidas Wellsas. Esu 
be galo dėkingas šiam žmogui už viską, ko 
išmokau skaitydamas jo raštus, bet visgi 
noriu pasidalinti keliomis įžvalgomis ir pas-
tabomis jo 2014 metais išleistai knygai, ku-
rioje taip pat įžvelgiu minėtą supriešinimą.

Kritikuodamas nuo daugelio sakyklų 
skelbiamą „terapinį“ tikėjimo apibrėžimą, 
Wellsas rašo: „Šiame pasaulyje Dievas yra 
meilės Dievas tik todėl, kad siūlo balzamą 
mūsų sieloms. Tušti, išsiblaškę, be tikslo ir 
nepatenkinti mes kreipiamės į Jį, prašydami 
pagalbos. „Pripildyk mus, Dieve! Suteik 
gyvenimui prasmę! Nurodyk kryptį šia-
me moderniame, konkurencijos pilname 
pasaulyje! Užpildyk tą begalinę tuštumą 
mumyse!“

Taip šiandien mąsto ir to meldžia dau-
gelis, ypač evangelinėse bažnyčiose. Jie ilgisi 
ir trokšta ko nors tikresnio nei tai, ką šiuo 
metu turi. Tai tinka ir kalbant apie suaugu-
sius, ir kalbant apie paauglius. Mes nuošir-
džiai, viltingai ir netgi šiek tiek ilgesingai 
prašome Dievo: „Būk mūsų meilės Dievas!“

Akcentuojančiųjų psichologinę gy-
venimo pusę mąstymas labai skiriasi nuo 
akcentuojančiųjų moralę. Pirmieji nori 
terapijos, antrieji mato gėrio ir blogio, tei-
sybės ir neteisybės kovą pasaulyje ir trokšta 
atpirkimo. Psichologinę pusę akcentuojantys 
siekia laimės, o moralinę pusę pabrėžiantys 
siekia šventumo. Vieni nori gerai jaustis, 
kiti nori būti geri. <...> Dievas nėra mūsų 
psichologas ar durininkas. Jis yra tyrumo 
ir skaistumo Dievas, kuriam mes esame 
atskaitingi. Jis yra nešališkas ir nesutrinka 
išvydęs mūsų vidinio pasaulio sumaištį. Jo 
Žodis ateina ne iš mūsų vidaus, nes tai Jo 
Tiesos žodis. Jis kviečia mus stoti visatos 
Dievo akivaizdon ir išklausyti Jo įsakymą 

TONY REINKE 

Siekti  laimės  
ar  

mylėti Jį ir artimą kaip save patį. Jis nėra 
su mumis tam, kad mes Jį išnaudotume. 
Jis nesiprašo būti įleistas į mūsų vidinį pa-
saulį, kad patenkintų mūsų psichologinius 
poreikius. Mes ateiname pas Jį, kad išklau-
sytume Jo įsakymą. O Jo įsakymas mums 
yra būti šventiems, ir tai daug svarbiau nei 
būti laimingiems. <...>

Taip, sekimas Kristumi turi psicholo-
ginių privalumų, ir laimė gali būti šalutinis 
sekimo Juo produktas. Tačiau ne laimė yra 
krikščionybės esmė. Krikščionybės esmė 
yra begalinis ir gailestingas Dievas, esantis 
aukščiau už mūsų savąjį „aš“.“

Dabar tikrai verta permąstyti laimės 
apibrėžimą mūsų kultūroje (juk dažnai lai-
me vadinamos vartotojiško materializmo 
apraiškos, seksualinis išsilaisvinimas, visos 
susikoncentravimo į save formos). Tačiau 
vertėtų naujai pažvelgti ir į mintį, kad šven-
tumas nėra esminis dalykas krikščionio 
gyvenime. Visiškai teisinga priešintis idėjai, 
jog Dievas yra tik mūsų troškimus pildantis 
Kalėdų senelis. Dievas egzistuoja ir be mūsų. 
Jis yra visavertis visa ko Kūrėjas, kuriam yra 
atskaitingi visi Jo kūriniai.

Tačiau taip atskirdami šventumą nuo 
laimės sukuriame neteisingą dichotomiją.

Laimingas  ar  šventas?  
Kai kyla abejonių, pažvelkite į bažny-

čios ramsčius puritonus. Du iš jų gali itin 
gerai padėti mums susitvarkyti su šių laikų 
bandymu visiškai atskirti laimę nuo šven-
tumo. Pavyzdžiui, Tomas Bruksas (Thomas 
Brooks, 1608–1680 m.) yra parašęs 450 
puslapių knygą, pavadintą: „Krikščionybės 
karūna ir šlovė, arba Šventumas – vienintelis 
kelias į laimę“ (1662 m.). Joje labai puikiai, 
pateikiant faktą po fakto, apginama laimės ir 
šventumo sąsaja žmogaus gyvenime, viską 
paremiant Šventuoju Raštu.

Jau knygos pradžioje Bruksas rašo: 
„Šventumas nuo laimės skiriasi tik pava-
dinimu“. „Šventumas yra laimės užuomazga, 

o laimė yra šventumo pilnatvė. Laimė yra 
šventumo kvintesencija, t. y. pati esmė.“ O 
knygos pabaigoje jis pakartoja savo mintį: 
„Absoliuti šventumo pilnatvė yra absoliuti 
laimės pilnatvė. Kai mūsų šventumas tobu-
las, mūsų laimė taip pat tampa tobula. Jei 
tai būtų įmanoma pasiekti žemėje, nedaug 
kas norėtų patekti į dangų.“

Čia tiktų pacituoti ir žymųjį Biblijos 
žinovą Metju Henrį (Matthew Henry, 1662–
1714): „Tik tie gali būti iš tiesų laimingi, 
kurie yra iš tiesų šventi.“ Apie 1 psalmės 
1–3 eilutes jis rašė: „Gerumas ir šventumas 
yra ne tik vienintelis kelias į laimę, tai yra 
pati laimė.“

Puritonai gerai suprato, kad tikroji sielos 
laimė nėra atsitiktinis ar šalutinis šventu-
mo produktas; tikroji laimė ir yra tikrasis 
šventumas.

Visai neseniai Džonas Paiperis (John 
Piper) laidoje „Klauskite pastoriaus Džono“ 
dar praplėtė šią mintį: „Laimė yra šventumo 
dalis. Neįmanoma apibūdinti šventumo, 
atmetant laimę Dieve. Šventumas be laimės 
Dieve neegzistuoja. Surizikuosiu ir pasaky-
siu, jog laimė Dieve yra šventumo esmė.“

Tačiau ar Šventasis Raštas patvirtina 
teiginį, jog šventumas ir laimė yra neatsie-
jamai susipynę?

Tikroji  šventumo  laimė  
Svarstant šį klausimą pravartu pažvelgti 

į Psalmes. Psalmių autorius dažnai kalba 
apie „palaimintuosius“, turėdamas galvoje 
„iš tiesų laimingus“ asmenis. Taigi kas yra tie 
palaimintieji, tie iš tiesų laimingi žmonės?

Iš tiesų laimingi yra tie, kurie bent jau iš 
dalies yra šventi. Ši tema rutuliojama visoje 
Psalmių knygoje: Ps 1, 1–2; 19, 8; 32, 8–11; 
34, 8–14; 40, 4; 106, 3; 112, 1; 119, 1–2. 
22–24. 69–70. 143–144; 128, 1–6.

Šventumas su laime (arba palaiminimu) 
siejamas ne tik Psalmėse, bet ir Patarlių kny-
goje bei Evangelijoje pagal Matą užrašytame 
Kalno pamoksle (Mt 5, 2–12).

Tačiau prieš svarstydami, kaip rasti 
tikrąją šventumo laimę, prisiminkime, kad 
mūsų nuodėmės visam laikui turi būti pa-
šalintos, nes stovime prieš šventą Dievą. 
Išteisinimo Kristuje grožis nutiesia tiltą tarp 
psalmininko minimos šventumo laimės ir 
mūsų atleidimo Kristuje vien per tikėjimą. 
Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, 

šventumo?
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kurio nuodėmės padengtos. Palaimintas 
žmogus, kuriam Viešpats neįskaito kaltės 
ir kurio dvasioje nėra klastos (Ps 32, 1–2; 
Rom 4, 7–8).

Gyvendami sąjungoje su Kristumi, 
krikščionys šiek tiek paragauja šios tikrosios 
šventumo laimės. Jame, Kristuje, randame 
neatskiriamą paklusnumo ir džiaugsmo, 
tikro šventumo siekimo ir tikrosios laimės 
patyrimo ryšį (Jn 15, 1–17).

Laimingas  šventas  
Dievas   

Taigi savo esybės gelmėse mes nenori-
me būti laimingi arba šventi. Mes norime 
būti šventi ir laimingi – koks yra Dievas. 
Dievas yra džiaugsmo ir pasimėgimo vers-
mė, Jis yra laimingas Dievas, pasitenkinęs 
savo amžinuoju pasimėgimu, ir ši laimė 
yra Jo šlovės dalis. Dievotumas yra didelis 
pasipelnymas, kai jį lydi pasitenkinimas 
(1 Tim 6, 6). Tuo pačiu mūsų Dievas yra 
nuostabi nesuteršto šventumo liepsna, 

kurią piktina žmonių sugedimas. Turėdami 
maisto ir drabužį, būkime patenkinti. Kas 
trokšta praturtėti, pakliūva į pagundymą 
ir į pinkles bei į daugelį kvailų ir kenks-
mingų geidulių, kurie paskandina žmones 
sugedime ir pražūtyje. Visų blogybių šaknis 
yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, 
nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko 
aibe skausmų. Bet tu, Dievo žmogau, bėk 
nuo tų dalykų ir vykis teisumą, maldingu-
mą, tikėjimą, meilę, kantrumą, romumą 
(1 Tim 6, 8–11).

Mes  galime  rinktis
Žmogus nuo pat pradžių ieškojo laimės –  

šis troškimas toks senas kaip pirmieji žmo-
nės, ir gyvuoja nuo kur kas senesnių laikų, 
nei imta kalbėti apie postmodernizmą, 
modernizmą, Apšvietą ir Froidą. Kaip ir 
kiekviena prieš mus buvusi karta, mes susi-
duriame su senu kaip pasaulis pasirinkimu. 
Ir mes renkamės ne tarp laimės ir šventumo, 
bet tarp dviejų skirtingų laimės ieškojimo 
būdų – velniško ir švento.

Pirmasis būdas – siekiame laimės, kurią 
žada šis pasaulis, bet galiausiai suprantame, 
kad tai tik netikras saugumas ar patogumai 
ir stabų žadama laimė. O galiausiai pasirodo, 
jog visa tai yra tik sielvartą sukeliantis melas.

Antrasis būdas – ieškoti tikros, Dieve 
randamos laimės. Tai – nuoširdus pasi-
mėgimas Juo, amžinas ir nesibaigiantis Jo 
šlovės ir šventumo, kuris yra aukščiau visko, 
branginimas.

Štai jums ir sprendimas. Kova dėl šios 
tikrosios šventumo laimės yra kasdienė 
dvasinė kova dėl tikėjimo, renkantis teisingą, 
tikrąją laimę.

Jau minėtoje laidoje „Klauskite pasto-
riaus Džono“, Džonas Paiperis puikiai api-
bendrino kasdienę tikėjimo kovą dėl šven-
tumo laimės: „Sakydami: „Dievas labiausiai 
pašlovinamas, kai mes esame patenkinti 
Jame, kai žavimės Juo“, mes atskleidžiame, 
jog esminė šventumo kova yra kova dėl 
buvimo patenkintiems Dieve.“

Ši tiesa yra verta gilaus apmąstymo.

Iš www.desiringgod.org 
vertė Marija Valatkaitė
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Jau ne viena jaunimo karta užaugo dalyvaudama Lietuvos evangeli-
nių bažnyčių bendrijos organizuojamose vasaros stovyklose – čia at-
rado, atkūrė arba sustiprino santykius su Dievu, surado draugų visam 
gyvenimui ar pradėjo savo tarnystę. Kai kurie iš jų, matydami krikš-
čioniškų vasaros stovyklų vertę, pradėjo patys jose tarnauti. Tad ką gi 
apie tai sako patys stovyklautojai? Šią vasarą kai kurie iš jų į Vaikų ir 
Paauglių stovyklas ar Jaunimo sąskrydį vyks kaip dalyviai, kiti, kaip 
jau minėjome, keliaus ten ir patarnauti.

Būkime  
kartu!

Stovyklose visada atrasdavau naujų draugų, smagiai praleis-
davau laiką, tačiau svarbiausia, kad mano širdis prisipildydavo 
džiaugsmo, noro pažinti Kristų... Tai – neapsakomas jausmas. 
Jose augau, įgavau išminties. Būtent čia aš dvasiškai brendau ir per 
bendrystę su tikinčiaisiais pažinau Kristų, buvau pripildyta meilės ir 
gavau atsakymus. Dabar stovykla man yra prioritetas. Tai – laikas, 
kurį galiu skirti Dievui, gilintis į Jo žodį ir Jį šlovinti.

Asta, Vilnius

Paauglių vasaros stovykla – tai kažkas magiško. Ten norisi 
vykti tarsi į namus. Be galo linksma važiuoti, kai žinai, jog esi 
laukiamas ir praleisi nuostabią savaitę, pilną teigiamų emocijų, 
taip pat turėsi progą priartėti prie Dievo. Vos atvykus į stovyklą, 
mane užplūsta didžiulis džiaugsmas ir nekantravimas. Iš pradžių 
gali būti nedrąsu, bet po kelių minučių – tu jau draugų apsuptyje. 
Gale savaitės namo parvyksti atsigavęs, pilnas džiaugsmo ir gal net 
pakeitęs požiūrį į gyvenimą. Nė karto nesigailėjau ir nekantrauju į 
stovyklą sugrįžti dar kartą!

Eva, Šiauliai

Į stovyklas važiuoju nuo 7 metų – nė vienos nepraleidžiu, nes 
ten pats geriausias vasaros laikas. Stovykloje susirandi tikrai gerų 
draugų, išmoksti pagrindinių dalykų apie gamtą, sužinai, ką galima 
daryti, o ko geriau nedaryti, mokaisi gerbti kitus žmones ir svar-
biausia – daugiau sužinai apie Dievą. Vadovai iš visų jėgų stengiasi 
išmokyti stovyklautojus, kaip reikia elgtis įvairiose situacijose, ir 
atiduoda visą save, kad vaikai jaustųsi gerai.  

Jonatanas, Panevėžys
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Kviečiame ir tave šįmet važiuoti į krikščionišką Vaikų 
ar Paauglių vasaros stovyklą  „(Iš)likimas“ ar Jaunimo 
sąskrydį „Tėčio garažas. Priimk iššūkį!“ Stovykla te-
trunka savaitę, bet per tą laiką, pasak liudininkų, gali 
atrasti ne tik naujų draugų, bet ir pažinti Dievą. O jei 
Jį jau pažįsti – tai puikus laikas gilinti savo santykius, 
džiaugtis drauge su bendraamžiais ir grįžti į namus 
džiaugsmo, me ilės, įkvėpimo pripildyta širdimi!

Atvažiuok ir būkime kartu!

Iki susitikimo!

Į stovyklas važiuoju nuo vaikystės, tad tikrai neįsivaizduoju 
vasaros be stovyklos. Būtent šioje stovykloje aš pirmą kartą susitikau 
su Dievu ir įtikėjau. Stovykla – vieta, kur gali atitrūkti nuo kasdienių 
rūpesčių, rutinos ir tiesiog smagiai leisti laiką. Čia susipažinau su 
daug nuostabių žmonių iš visos Lietuvos, o su kai kuriais jų tapome 
labai artimais draugais. Svarbiausia tai, kad čia ne tik smagiai 
leidžiame laiką, bet gali sustiprinti ir savo tikėjimą. Visada gali 
pasikalbėti su vadovais, paprašyti maldos, taip pat vyksta šlovinimo 
vakarai, klausomės pamokslų. Bent jau aš po stovykloje praleistos 
savaitės būnu įsikvėpusi, motyvuota ir noriu dar labiau pažinti 
Viešpatį. Tai ir paskatino mane ne tik dalyvauti stovyklose, bet ir 
pradėti tarnauti. Nors tai didelė atsakomybė ir atsakingas darbas, 
tačiau tai daryti tikrai verta. Aš žinau, kaip mano gyvenimą pakeitė 
stovyklos, tad taip gali nutikti ir kitiems stovyklauti atvykusiems 
vaikams. Didžiausias laimėjimas ir yra tai, kad vaikai čia patiki 
Dievu. Tai ir skatina mane ne tik stovyklauti, bet ir tarnauti. 

Kristė, Kaunas

Ši stovykla – tai šeima, kurios gretos nuolat plečiasi. Paskutinią-
sias dvi vasaras čia radau tikrų draugų, buvau priimta į šeimą, kuri 
tapo man artima. Pirmaisiais metais atvykusi į stovyklą jaučiausi 
tarsi baikšti stirniukė. Mačiau vaikus, kurie sveikinosi su draugais 
ar drąsiai susipažindavo su nematytais vaikais. Tiesą pasakius, 
maniau, kad nepritapsiu, būsiu atstumta, bet tai, kas nutiko, buvo 
fantastiška – nepraėjus nė kelioms valandoms aš susiradau draugų! 
O po savaitės, praleistos stovykloje, jaučiausi tikra stovyklos šeimos 
dalis. Antraisiais metais jau pati kalbinau naujus vaikus ir sveikinausi 
su jau pažįstamais. Ši stovykla sukūrė vieningą ir stiprią šeimą. 

 Mane sužavėjo ne stovyklos programa ar vieta, bet žmonės. Visi 
čia – draugiški ir malonūs. Vadovai ir jų padėjėjai – tarsi geriausi 
draugai. Manau, kad kiekvienas stovyklautojas surado ryšį su Dievu, 
aš taip pat. Pats Dievas mus padarė ta didele ir mylima šeimyna. 
Džiaugiuosi, kad turėjau ir turiu galimybę būti jos dalimi. Džiau-
giuosi viskuo, ko buvo siekiama ir kas buvo rodoma šioje stovykloje. 
Gerbiu vadovus ir vadovėlius už jų drąsą tai sukurti. Tikiuosi ir šią 
vasarą susitikti su šia šeima ir dar susipažinti su naujais nariais.

Dijana, Panevėžys

Teisūs vaikai atneša tėvams didelį džiaugsmą. Štai kodėl mes 
dažnai sakome, kad vaikai yra mūsų pasididžiavimas ir džiaugs-
mas. Mes jais didžiuojamės, ir turėtume, nes toks pasigyrimas yra 
pasigyrimas Viešpačiu.

Šis džiaugsmas prasideda vos gimus kūdikiui ir tęsiasi kiekvie-
name gyvenimo etape, iki pat pilnametystės ir net po jos. Augant 
mūsų vaikams mes vis labiau džiaugiamės. Tai daug geriau nei bet 
kuris pensijų fondas, tai džiaugsmingas indėlis su palūkanomis, 
mat kai mūsų vaikai patys sukuria šeimas, mes perduodame savo 
džiaugsmą kitai kartai.

Kaip Tėvas gėrisi savo Sūnumi
Tokį pavyzdį mums parodo ir Dievas – Biblijoje užrašyta, kaip 

Dievas Tėvas džiaugėsi Jėzumi Jo krikšto metu ir ant Atsimainymo 
kalno: Ir štai balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimas 
Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi“ (Mt 3, 17). Dar jam tebekalbant, štai 
šviesus debesis apgaubė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra 
mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi. Jo klausykite!“ (Mt 17, 5).

At kreipkite dėmesį, kaip Dievas išreiškia susižavėjimą savo 
Sūnumi: Jis susitapatina su Jėzumi, sakydamas „Tai yra mano Sū-
nus“, parodo savo meilę Jam („Šitas yra mano mylimas Sūnus“) ir 
giria Jį („kuriuo Aš labai gėriuosi“). Ko ks nuostabus tai pavyzdys 
mums. Mes tapatinamės su savo vaikais, išreiškiame savo meilę 
jiems ir pasakojame pasauliui, kaip labai jie mums patinka. Mes 
didžiuojamės savo vaikais, ir jie tai žino. Mes trokštame, kad mūsų 
vaikai augtų suvokdami, jog tėvai juos myli ir jais džiaugiasi.

Me s džiaugiamės vaikais, kai jie dar guli lopšyje, jie džiugina 
mus, kai pradeda vaikščioti ar mokosi skaityti ir rašyti, mes mylime 
juos ir tada, kai jie sukuria savo šeimas ir palieka mūsų namus. 
Jei kas sutrikdo šiltus mūsų santykius su vaikais, mes norime juos 
atkurti. Ir tai yra pagrindinis tėvų auklėjimo siekinys – per atgailą 
ir atleidimą atkurti bendravimo džiaugsmą.

Kur  prasideda dieviška tėvystė?
Galbūt jums nelengva taip mąstyti apie savo vaikus, galbūt jūs 

niekada nesusimąstėte apie savo tikslą – kad vaikai užaugtų išmin-
tingi ir dori, teisiai gyventų Dievo akivaizdoje. Kaip puoselėti tokį 
meilės ir pasigėrėjimo kupiną požiūrį į vaikus? Nuo ko pradėti?

NANCY WILSON

Parodykite  vaikams,  
kad  juos  mylite

Kada, anot Šventojo Rašto, tėvai bus laimingi?
Teisiojo tėvas džiūgauja ir, pagimdęs išmintingą sūnų, 
džiaugsis juo. Te tavo tėvas ir motina bus patenkinti ir 
džiaugsis ta, kuri tave pagimdė (Pat 23, 24–25).

Nukelta į 14 p.
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1. Mylėkite Dievą visa širdimi
Visų pirma, atminkite: jei norite būti dievoti tėvai, turite būti 

dievoti krikščionys. Kad ir kiek perskaitysite knygų, jos nepadarys 
jūsų nuostabia mama ar tėčiu, – tai ir neturėtų būti tikslas. Visų 
pirma turėtumėte siekti būti dievotais žmonėmis, dievobaimin-
gais tėvais – tėvais, kurie myli Dievą labiau nei vaikus, kuriuos 
Jis jiems davė.

Žinoma, be Dievo malonės ir gerumo negalime tikėtis būti 
tokiais žmonėmis. Visų pirma turėtume siekti būti nuoširdžiais, 
ištikimais tikinčiaisiais. Turime būti Žodžio ir maldos žmonės. 
Pakluskime Dievui, ieškokime atleidimo. Neįsileiskime kartėlio 
ir nepuoselėkime savy nepasitenkinimo. Skaitykime Bibliją, tikė-
kime ja ir elkimės pagal ją. Žinau, kad tai skamba paprastai, bet 
įgyvendinti nėra taip paprasta. Tačiau Dievas suteikia malonę: tiek 
malonę paklusti, tiek atleidimo malonę, kai mes nepaklūstame. 
Gerais krikščionimis tėvais trukdo būti ne nuodėmė, bet nuodėmė, 
už kurią neatgailauta.

2. Žmonos, gerbkite savo vyrus
Mamos, prisiminkite, kad gerbdamos ir paklusdamos su-

tuoktiniui, savo vaikams jūs rodote biblinės santuokos pavyzdį. 
Tai kaip niekas kitas padeda kurti šeimoje meile ir ištikimybe 
grįstus santykius. 

Vaikai iš prigimties nori žavėtis ir žavisi savo tėčiu. Parody-
kite jiems, kaip gerbti ir žavėtis savo tėčiu. Taip jie jausis visiškai 
saugūs. Nekritikuokite vyro vaikams girdint, neapkalbėkite jo jų 
akivaizdoje, nes vaikams bus gėda ir jie jausis sutrikę. Stenkitės 
su vyru diskutuoti ar nesutarimus spręsti tada, kai vaikai negirdi. 

Abu būkite greiti klausytis, greiti spręsti problemas. Prakti-
kuokite ir puoselėkite savo šeimoje pagarbą, meilę ir mandagumą, 
kaip tuokdamiesi ir pažadėjote vienas kitam. Tegul vaikai mato, 
kaip mama žavisi tėčiu, o tėtis – mama. 

3. Mąstykite apie ilgalaikę perspektyvą
Galvokite apie ilgalaikę perspektyvą. Kūdikiai ir maži vaikai 

yra labai mieli, tačiau sulauksime ir paauglystės džiaugsmų. Vis 

Parodykite  vaikams,  
kad  juos  mylite

Atkelta iš 13 p.

dėlto nepasiduokite sentimentalumui – jūs auginate šiuos vaikus 
tam, kad jie užaugtų ištikimais krikščionimis. Labai svarbu juos 
mokyti, lavinti, melstis už juos, drausminti ir palaikyti, o taip pat 
padrąsinti. Ąžuolo gilės yra mielos, bet mes juk norime matyti už-
augusius stiprius ąžuolus, tad mąstykime apie ilgalaikę perspektyvą. 

Gerbkite savo vaikus, kaip gerbtumėte brolius ir seseris Kristuje. 
Ateis diena, kai ir jūs turėsite ko iš jų pasimokyti. 

4. Ruoškite vaikus palikti tėvų namus
Pagaliau atminkite, kad jūsų vaikai nėra jūsų nuosavybė, – 

dangiškasis Tėvas patikėjo jums jais pasirūpinti. Tad ruoškite 
juos savarankiškam gyvenimui, turėdami minty, kad vieną dieną 
jie jus paliks.

Perduokite jiems, jog svarbiausia yra mylėti Dievą, – to visų 
pirma ir siekite juos ugdydami, mokydami ar drausmindami. Kai 
mokote vaikus paklusti tėvams, mokote juos paklusti Dievui. Įsi-
tikinkite, kad jie tai mato ir supranta. Niekada nepavarkite kartoti 
tų pačių dalykų. Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime 
derlių, jei nepailsime! (Gal 6, 9). 

Puoselėkite santykius su vaikais, džiaukitės su jais ir dėl jų, 
girkite juos – te jie žino, kad jūs juos mylite ir kad Dievas juos 
myli. Dažnai kartokite jiems, kad esate laimingi, jog juos turite, 
kad mylite juos ir džiaugiatės jais, ir Dievas suteiks dar daugiau 
džiaugsmo tiek jums, tiek jūsų vaikams.

Pagal str., spausdintą www.desiringgod.org, paruošė Žaneta Martingale

Giesmeles kūrė Gintautas Abarius,  
Aušra Abromaitienė, Edita Tamoševičienė  
ir kt. 

Nauja kompaktinė plokštelė „Mažųjų giesmės“
Tai kompaktinio disko formatu perleisti 1997 m. krikščioniškos muzikos vaikams kasetės įrašai.

Visų giesmelių aranžuočių autorius –  
G. Abarius, jas atlieka autoriai bei tuometi-
nės Krikščionių mokyklos mokiniai. 

Kviečiame įsigyti! 
Daugiau informacijos www.evangelija.lt
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ROMUALDA ADOMAITYTĖ-CHABARINA

  

Nurimk, širdie, gyvenime daug tyliai verkus,
vargų nakty per daug nenusimink,
bet į galingo Dievo ranką remkis.
Tamsių akimirkų liūdnai neprisimink.

Ir negailėk savęs – taip bus lengviau gyventi,
nes gailestis stiprybės nesuteiks.
Sunkumų, ašarų negalime išvengti.
Tikėjimas ir nesėkmes, ir liūdesį įveiks.

O jei padėsi tu suklupusiam pakilti,
pagirdysi, paguosi liūdesy,
padrąsinsi, įžiebsi džiaugsmą, viltį,
Ramybę didelę pajusi pats širdy.

Ir bėdos užsimirš, ir skriaudos pilkos,
nebematysi nė dyglių jau kelyje,
kiek dobilų, ramunių, pievos smilgų
išaugs nelygioje pakelėje!

Nurimk, širdie, gyvenime daug tyliai verkus,
ne  visuomet ir ne tik tau yra blogai.
Ateis diena, kai atsivers tau Rojaus vartai,
Kur užmiršti jau bus visi visi vargai.

Pro ble mos, ne lai mės ir vi sas šio pa sau lio 
blo gis ne pa jė gia iš plėš ti iš žmo nių troš ki mo 
gy ven ti. Sie kia iš plėš ti, bet ne ga li. La še lis gy-
ve ni mo džiaugs mo su tei kia žmo gui dau giau 
vil ties ir jė gų, negu blo gy bių gau sa – nu si vy li mo 
ir ne vil ties. Iš ken tę skaus mą, nu brau kę aša rą, 
su vil ti mi lau kiame nau jos die nos. Ką ji at neš?  

Įvai rio mis pro go mis lin ki me vie ni ki-
tiems lai mės, nors ji tar si mi ra žas – tai pri-
ar tė ja, tai vėl nu tols ta. Pri si mi nę mie liau-
sias sa vo gy ve ni mo aki mir kas, ste bė da mi 
au gan čius vai kus ar tie siog įkvė pę gry no 
oro, su pran ta me, kad lai mė yra kaž kur vi sai 
ne to li kiek vie no iš mū sų. Ko dėl šios aki-

DARIUS ŠIRVYS

Ką  pasirinkti?
mir kos ne su si lie ja į vie ną gra žų, pras min gą 
gy ve ni mą? At virkš čiai, daž nai pa si jun ta me 
ne pa gei dau ja mi Ro jaus so de, be vil tiš kai 
tol da mi nuo jo dėl sa vo pa čių pa ge du sios 
šir dies su ma ny mų, žo džių ir dar bų. Lyg 
šil tais sau lės spin du liais mė gau ja mės Die vo 
do va no to mis aki mir ko mis, ta čiau aki vaiz-
du, kad be Jo pa ties, mū sų Kū rė jo, Tik ruo ju 
Gy ve ni mu am ži nai džiaug tis ne pa jėg si me. 

Ne sa ky ki me, kad mums ne rū pi dva-
si niai da ly kai. Ar ga li ne rū pė ti vai ruo to jui 
ke lių eis mo tai syk lės? Žmo nės sa vo ran ko se 
lai ko gy ve ni mo vai rą: vie ni vai ruo ja ge riau, 
ki ti pras čiau, vie ni juo dą „mer se de są“, ki ti 
pa rū di ju sį „mosk vi čių“, vie ni grei čiau, ki ti 
lė čiau le kia na mo ar... į pa ke lės me dį. Ati-
džiau įsi žiū rė ki me į žen klus sa vo gy ve ni mo 
pa ke lėje – jie įspė ja mus apie su si kir ti mą su 
Pa grin di niu Ke liu. Jei mums, nu si dė jė liams, 
ne tek tų ken tė ti, jei leng vai tap tu me „lai-
min gi“, var gu ar at kreip tu me dė me sį į šiuos 
žen klus, var gu ar  rū pė tų Tie sa. Ki ta ver tus, 
jei su var gu sio žmo gaus ne pa siek tų jo kie 

švie sos ir gė rio spin du liai, šis ne tek tų jė gų 
ir vil ties išt ve r min gai ieš ko ti Tie sos Ke lio. 

Pats gy ve ni mas, links mas ir liūd nas, 
pri me na apie jį mums pa do va no ju sį Die vą. 
Ži no ki te, kad Vieš pats yra Die vas. Jis mus 
su kū rė, o ne mes pa tys, – sa ko ma Šven ta-
ja me Raš te, to dėl mums, savo gyvenimo 
vairuotojams, dera pri stab dyti, su ma žinti 
grei tį, su stoti, nes mūsų ke lias – ne  pa grin-
di nis. Gal būt jis pla tus, ge rai pa žįs ta mas, be 
ak me nų, ta čiau ke lią juk ren ka mės ne pa gal 
pa to gu mą, bet pa gal tei sin gą jo kryp tį. 

 Aš esu ke lias, tie sa ir gy ve ni mas. Nie kas 
ne nu ei na pas Tė vą ki taip, kaip tik per ma ne, – 
sa ko Jė zus (Evangelijos pagal Jo ną 14 sk., 
5–6 eil.). Šis Jė zus, Die vo Sū nus, prieš du 
tūks tan čius me tų bu vo pa au ko tas už kiek-
vie no žmo gaus nuo dė mes ant kry žiaus. Jo 
kry žiaus žen klas įspė ja, kad netoli san kry ža 
tarp Die vo ir ta vęs. Pa žvelk į Kris taus žaiz-
das ir pa ti kėk, kad ne kal tas krau jas srū va 
dėl ta vų jų nuo dė mių, jog šian dien ga lė tum 
iš tar ti „At leisk, Viešpatie“ ir tau bū tų at leis ta. 

Iš autorės knygos „Džiaugsmo edelveisas“, 2017
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Jei žmogus nori gyventi turtingą, prasmingą gyvenimą, jam 
būtina išmanyti Šventąjį Raštą,  Bibliją. Šios knygos žodžiai užpil-
do tuščias mūsų sielos kerteles, atsivėrusius plyšius ir paryškina 
nublankusias mūsų gyvenimo spalvas, kartais net priversdami 
jas suspindėti it brangakmenius. Išmokite kasdienes savo bėdas 
panardinti Šventojo Rašto puslapiuose. Jame atrasite teisingus 
atsakymus. Tačiau užvis svarbiausia suvokti, kad Biblija – tai 
gyvojo Dievo apreiškimas. 

Filosofai visais laikais siekė įminti slėpiningos aukštesnės 
būtybės mįslę. Kas ji? Kokia ji? Jei tokia būtybė yra, ar ji domisi 
manimi? O jei taip, tai kaip ją pažinti? Šie bei dauguma kitų eg-
zistencinių klausimų apie Dievą kaip tik ir gvildenami Šventojo 
Rašto puslapiuose.

Šventojo  Rašto  
išmanymas 

Susiraskite VIEŠPATIES knygoje ir paskaitykite, kas 
joje sakoma (Izaijo pranašystės 34 skyriaus 16 eilu-
tė).

Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vai-
kais (Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 12 eilutė).

Kas galėtų apibūdinti ar išmatuoti Dievo meilę? Dievas yra 
meilė. Tačiau tai nereiškia, kad viskas yra saldu, gražu ir kad 
Dievas nebaus už nuodėmę. Dievo šventumas reikalauja bausmės 
už visas nuodėmes, tačiau Dievas, kuris yra ir mylintis Tėvas, 
paruošė nuodėmingo žmogaus atpirkimo ir išgelbėjimo planą. 
Jis parūpino Jėzaus Kristaus kryžių, per kurį žmogus gali gauti 
nuodėmių atleidimą ir apvalymą. Būtent Dievo meilė ir siuntė 
Jėzų Kristų ant kryžiaus. 

Kad ir kokių nuodėmių esate pridarę, kad ir kokie susitepę, 
nešvarūs jaučiatės, Dievas vis tiek jus myli. Čia derėtų pridurti, 
kad toji Dievo meilė yra neišmatuojama, neklystanti ir beribė. 

Meilė, kurią Dievas siūlo kiekvienam žmogui, gali būti atmesta. 
Dievas ne siperša per jėgą ir neprimeta savo meilės. Tikėti ar ne – 
renkasi pats žmogus. Jo reikalas – tą meilę priimti ar atmesti, 
todėl patys turite apsispręsti, nes niekas kitas to už jus nepadarys.

Beribė  Dievo  
meilė 

O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus 
(Romiečiams 5, 8).
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Melskimės:

Brangus dangiškasis Dieve, aš trokštu patirti Tavo meilę. 
Kad ir kokios būtų mano nuodėmės, Jėzaus mirtis ant 
kryžiaus gali apvalyti nešvarią mano praeitį. Todėl aš 
nuolankiai priimu šią dovaną – Jėzaus auką už mane. 

Dėkoju Tau už meilę ir gailestingumą.

Kuo  krikščionybė  
skiriasi  nuo  kitų  

religijų? 
Nėra Jo čia, Jis prisikėlė! (Evangelijos pagal Luką 24 
skyriaus 6 eilutė)

Krikščionybė išsiskiria iš kitų pasaulio religijų: ji skelbia ne 
tik žmonijos atpirkimą per mūsų Gelbėtojo mirtį ant kryžiaus už 
mūsų nuodėmes, bet ir faktą, kad Kristus prisikėlė iš numirusių. 
Tik krikščioniškasis tikėjimas skelbia, kad jo pradininkas kartą 
mirė, o vėliau prisikėlė ir iki šiol yra gyvas. Ant daugelio antkapių 
iškalti žodžiai: „Čia ilsisi toks ir toks žmogus.“ O štai Kristaus 
antkapį galėtų puošti žodžiai: „Jo čia nėra.“ Krikščionybė neturi 
nei kokių nors ypatingų šventyklų, kurias būtų būtina aplankyti, 
nei kokių nors apdulkėjusių relikvijų, nei palaikų, nei kapų, prie 
kurių žmonės ateitų pagarbinti. 

Šiame pasaulyje gyveno daugybė puikių žmonių, kurių at-
minimas lig šiol saugomas ir kurie tebegyvuoja mūsų širdyse, 
tačiau tik vienas Žmogus yra nugalėjęs mirtį – tai Jėzus Kristus. 
Ir Jis gyvens per amžius.

www.ieskaudievo.lt, pagal DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM, 
vertė R. Rušinskienė
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ANTUANAS DE SENT EGZIUPERI

Malda
Dieve, prašau ne stebuklų ar regėjimų, bet stiprybės kiekvienai dienai.

Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.

Leisk man būti pastabiam ir išradingam, kad margoje kasdienybėje 
mokėčiau stabtelėti ir įsižiūrėti į tai, kas mane sujaudino ir man prabilo.

Išmokyk mane teisingai išnaudoti savo gyvenimo laiką.

Apdovanok mane jautrumu atskirti, kas svarbiausia, o kas ne taip svarbu.

Meldžiu saikingumo ir susilaikymo, kad protingai planuočiau kiekvieną 
dieną, bet ir gebėčiau žvelgti į priekį, o kartais rasčiau laiko pasimėgauti 
menu.

Padėk man suprasti, kad svajonės apie ateitį ir prisiminimai iš praeities 
negali manęs išgelbėti.

Išmokyk mane būti „čia ir dabar“ ir priimti šią akimirką kaip pačią 
svarbiausią.

Apsaugok mane nuo naivaus tikėjimo, kad gyvenimas turi klostytis 
sklandžiai.

Duok man aiškų supratimą, kad sunkumai, pralaimėjimai, nuopuoliai ir 
nesėkmės yra natūrali gyvenimo dalis, kuri padeda mums augti ir bręsti.

Primink man, kad širdis ir protas dažnai nesutaria. Reikiamu metu siųsk 
 žmogų, kuris išdrįstų pasakyti man tiesą su meile.

Daugelis problemų išsisprendžia pačios, todėl išmokyk mane kantrybės.

Tu žinai, kaip mes trokštame draugystės ir meilės. Duok man būti vertam 
šių pačių nuostabiausių gyvenimo dovanų.

Meldžiu, suteik man nuovokos, kad reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje 
tylėdamas ar tardamas žodžius ką nors sušildyčiau.

Išgelbėk mane nuo baimės kažką gyvenime pakeisti.

Duok man ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man reikia.

Dieve, išmokyk mane mažų žingsnelių meno.

www.seimoms.lt
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Gimiau 1976 m. Šiauliuose, šeimoje augau kartu su dvejais 
metais vyresne sese. Mano tėvai nebuvo menininkai, tačiau vai-
kystėje draugavau su pussesere, kuri tuo metu muzikos mokykloje 
mokėsi groti pianinu. Tada viskas ir prasidėjo – gimė nepaaiškinama 
trauka muzikai, nenumaldomas troškimas pačiai išmokti groti, 
o vėliau ir dainuoti bei kurti muziką. Visas vasaras kartu su sese 
leisdavome pas močiutę Alytaus rajone. Močiutė buvo nuostabi 
moteris, skiepijo meilę Dievui, žmonėms. Tuomet daugelio jos 
pasakotų dalykų nesupratau, tačiau širdyje tikėjau, kad Dievas 
tikrai yra, patirdavau, kad Jis atsako į maldas, visada žinojau, kad 
Dievas mane mato. Tačiau esminius pasikeitimus patyriau vėliau, 
susidūrusi su gyvenimo sunkumais. Labiausiai Dievo ranką jutau 
laukdamasi pirmojo sūnaus, nes septintą nėštumo mėnesį man 
turėjo operuoti apendicitą. Kaip sakė gydytojai, apendicitas jau 
gangrenavo ir užkrėtė visą organizmą... Gydytojai svarstė, ką gel-
bėti – mamą ar vaikelį... Ačiū Dievui, likome gyvi abu. 

Susidūrusi su sunkumais auginant vaikus, netekus mamos, 
dar labiau suvokiau Dievo meilę, ištikimybę, Jo artumą. Gimdavo 
giesmės, dainos, kurios buvo tarsi maldos ir tuo pačiu padėka 
Dievui, kad net ir sunkiausiose situacijose, kai atrodė, kad mane 
supa tamsa ir grimztu į didžiausią duobę, Jis niekada nepaliko – 
visada šalia jaučiau Dievą, Jo paguodą, meilę ir sulaukdavau iš Jo 
ateinančių atsakymų.

Ingridą Ručinskienę labiausiai pažįsta Šiaulių kraš-
to bendruomenės, ypač Kuršėnų evangelinė baž-
nyčia, kurioje ji ne vienus metus drauge su kitais 
šlovina Viešpatį. Ingrida jau seniai kuria giesmes, 
dainas, yra išleidusi 4 savo dainų albumus bei kelias 
dainų knygeles vaikams. Jos giesmes leidžia ne tik 
krikščioniška radijo stotis XFM, bet ir „Pūkas“, „Ra-

  

Būdama 11-os metų pradėjau mokytis muzikos privačiai, nes 
muzikos mokykla nepriėmė – neva pianinu reikia pradėti mokytis 
groti nuo 7-erių metų. 

1991 m. įstojau į Šiaulių konservatoriją (dabartinė Sauliaus 
Sondeckio menų gimnazija) ir įgijau aukštesnįjį išsilavinimą – bai-
giau chorinio dirigavimo specialybę. Baigusi Šiaulių konservatoriją 
planavau studijas tęsti Vilniaus muzikos akademijoje ir studijuoti 
kompoziciją, tačiau dėl tuo metu susiklosčiusios nelengvos situacijos 
Lietuvoje teko planus keisti. Pradėjau dirbti Šakynos pagrindinėje 
mokykloje muzikos mokytoja, vėliau Kuršėnų meno mokykloje 
teorinių disciplinų, fortepijono, vokalo mokytoja, koncertmeistere.

  

Mano kūrybiniai ieškojimai prasidėjo vos tik pradėjau mo-
kytis groti pianinu. Ne tik išmokdavau užduotus kūrinėlius, bet ir 
sugalvodavau jiems įvairių muzikinių interpretacijų. Mokantis ir 
vis plačiau susipažįstant su muzikos harmonija, kūryba vis plėtėsi, 
gimdavo dainos, kurioms pradžioje tekstus rinkau iš poezijos 
rinkinių, kartais tekstus kūrė sesuo, o vėliau žodžius giesmėms 
ėmiau rašyti ir pati.

Pagrindinis siekis ir tikslas buvo muzika, tiksliau – pati kūryba. 
Valandų valandas praleisdavau prie pianino, ieškodama naujų 
muzikinių sąskambių dainoms. Be to, papildomai mokiausi džiazo 
harmonijos, improvizacijos.

dijo centras“, „Lietus“, „Lietuvos radijas“. Ingrida da-
lyvauja įvairiuose renginiuose, yra surengusi kelis 
autorinius koncertus.
Štai ką pati Ingrida pasakoja apie savo gyvenimą, 
meilę Kūrėjui, Jo suteiktą dovaną kurti ir iš meilės 
Jam gimusias giesmes.

„Nėra  didesnės  
meilės  už  

Dievo  meilę“

Nukelta į 20 p.



Nr. 2  (468)  2018 m.  birželio  15  d.

išleistų albumų rinkinys – jame atrinktos 
daugiausiai dėmesio sulaukusios dainos ir 
giesmės, įrašytos ir trys naujos dainos, kurių 
nėra prieš tai esančiuose dainų albumuose.

2016 m. išleidau autorinių dainų vai-
kams rinkinį „Svajonių žiedai“, kuriame 
galima rasti ir labai paprastų dainelių, ir su-
dėtingesnių, o 2017 m. dienos šviesą išvydo 
ir mano kurtų giesmių giesmynas „Mano 
meilė Tau“ – jame atrinktos ir sudėtos iš 
meilės Dievui kilusios giesmės.

  

Kas man yra kūryba? Manau, kad kiek- 
vienas žmogus neišvengiamai kuria, nes jis 
sukurtas Kūrėjo. Tik galbūt ne kiekvienas 
tai supranta ir įvardija savo veiklą kaip 
kūrybą. Na, o man kūryba – tai neatsieja-
ma mano gyvenimo dalis, kai per dainas 
ar giesmes galiu perteikti savo jausmus, 
išgyvenimus ar pamąstymus. Malonu iš-
girsti, kad mano sukurtos giesmės džiu-
gina ir guodžia kitus žmones, nes, kaip ir 
minėjau, daugelis jų parašytos einant per 
sunkumus. Savo bendruomenėje padedu 
žmonėms šlovinti Dievą. Negaliu pasakyti, 
ar kuo nors juos praturtinu, greičiau jie 
praturtina mane. 

Manau, kad skirtingais gyvenimo tarps-
niais kiekvienas žmogus Dievą priima ir 
suvokia kitaip, – tad ne išimtis ir aš. Jaunys-

20          Kūryba

  

Muzikinėje kūryboje, kaip ir gyveni-
me, įspūdį daro tikri, nesuvaidinti dalykai, 
visuomet rūpėjo egzistenciniai klausimai. 
Nepatinka vaidyba, apsimetinėjimas, ne-
nuoširdumas. Viskas, kas kartojasi, tampa 
nuobodžia rutina, atneša beprasmybės jaus-
mą. Tai atsispindi ir mano dainų tekstuose. 

2004 m. vyro padedama išleidau pirmąjį 
autorinių giesmių albumą „Danguje“. Šis 
albumas sukurtas išgyvenant sunkiausius 
gyvenimo etapus, kai teko prisiliesti net prie 
mirties šešėlių, laukiantis pirmojo sūnaus. 
Tuomet buvo daug apmąstymų apie Dievą, 
Jo egzistenciją ir gyvenimą. Albumo „Dan-

guje“ tekstai – tarytum maldos, kurias lydėjo 
tikėjimas, kad viskas gali pasikeisti į gera. 

Vėliau teko išgirsti atsiliepimų, kad šis 
albumas daugeliui buvo atgaiva ar sustipri-
nimas nepasiduoti, nesustoti, siekti savo 
užsibrėžtų tikslų, tikėti svajonėmis, kurios 
gali išsipildyti, raginimas gyventi ne dėl 
savęs (giesmė „Danguje“).

Vis daugiau ir plačiau susipažįstant 
su įvairiais žmonėmis bei koncertuojant, 
muzikinis suvokimas ir pateikimas plėtė-
si. Savo kūryboje ėmiau ieškoti naujovių, 
subtilumo. Nors širdžiai artimiausia išlieka 
lyrinė poproko muzika, sukurtose dainose 
„Iš naujo“, „Tu patikėk“, „Vieniša širdis“ gali-
ma rasti gotikinio roko bruožų.  Šios dainos 
įrašytos antrame, 2006 m. pasirodžiusiame, 
albume „Meilės kalba“.

Išleidus savo kūrybos dainų albumus, 
atsivėrė galimybės plačiau koncertuoti, 
dalyvauti miesto rengiamose šventėse, 
festivaliuose. Esu surengusi du autorinių 
dainų koncertus. 

Dar vienas albumas pasirodė 2009 m., 
na, o paskutinis albumas – tai visų trijų 

„Nėra  didesnės  
meilės  už  

Dievo  meilę“

tėje maniau vienaip, dabar visai kitaip. Juk 
gyvenimiška patirtis ir nuolatinis darbas su 
savimi daro mus brandesnius, sugebančius 
atskirti tiesą, sąmoningiau mylinčius Dievą. 
Linkiu, kad kiekvienas visų pirma būtų 
dėkingas savo Kūrėjui, suprastų, kad nėra 
didesnės meilės už Dievo meilę, kad nėra 
didesnių turtų kaip širdies tikėjimas, o šio 
pasaulio malonumai praeina.

Atkelta iš 19 p.
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Sustok, kad galėtum 
pakreipti savo 
veiklą ir gyvenimo 
ritmą nuo kvailysčių 
prie išminties, kad 
atpažintum ir ištrūktum 
iš neveiksmingo darbo ir 
netikro poilsio rutinos. 

„

“

1. Atrask poilsį nuo 
užsispyrimo ir kvailumo
Vargas maištaujantiems vaikams, ku-

rie priimate patarimą, bet ne mano duotą, 
sudarote sąjungą, bet be mano dvasios (Iz 
30, 1). Net tinginiai kuria planus, bet savo 
vaikams Dievas duoda malonę pamatyti, 
kuo skiriasi kvailio planas (Pat 3, 29) ir 
išmintingo žmogaus planas. Kas planuoja 
gerus dalykus, džiaugsis (Pat 12, 20). 

Kalbant apie poilsį, Dievas liepia mums 
liautis išsisukinėti, viliantis, kad viskas bus 
gerai. Stiprink savo viltį planuodamas. Ti-
kėjimas ir sąmoningumas nekenkia. Dievas 
numatė šabą – tad stabtelėk, atidėk visus savo 

darbus ir leisk šabui atlikti savo užduotį – įvesti 
tvarką tavo širdyje ir gyvenime. Taip, plana-
vimas reikalauja laiko ir jėgų. Sustabdykite 
kiek įmanoma daugiau savo darbų, tačiau 
nepasiduokite neapgalvotam neveiklumui, 

Nustok  tingėti,  
pradėk  ilsėtis

PAUL MAXWELL

Gana dažnai Dievas turi atsarginį būdą mūsų pasaulio sugedimui įveik-
ti. Užkariauti, bet ne kardu (Mt 26, 52), nugalėti mirtį mirtimi (Hbr 2, 14), 
tiems, kurie žiūrėdami nemato, o klausydami negirdi, kalba palygini-
mais (Mt 13, 13), o kovoti su tingėjimu pataria siūlydamas... poilsį. 
Ironiška, bet kai žmogui tiesiog liepiame: „Eik dirbti!“, dažnai tai tik 
dar labiau įsuka neveiksmingą darbo ir poilsio ciklą. Taip mes nepa-
sakome to, kas iš tiesų turėtų būti pasakyta. Ir senovės Izraeliui, ir šio 
tūkstantmečio žmonėms galima pasakyti: Kas nemoka ilsėtis, tas blo-
gai dirba. Tingiam žmogui reikia naujos poilsio teologijos.

kuris atveria duris tingėjimui. Netikras, pavir-
šutiniškas poilsis nėra poilsis. Liaukis tuščiai 
dirbęs, kad iš tiesų galėtum kibti į darbus ir 
gerai dirbti. Sustok, kad galėtum pakreipti 
savo veiklą ir gyvenimo ritmą nuo kvailysčių 
prie išminties, kad atpažintum ir ištrūktum iš 
neveiksmingo darbo ir netikro poilsio rutinos. 

2. Pailsėk nuo  
pataikavimo sau
Tingėjimas – tai apsinuodijimas netikrų 

dievų siūlomais dalykais – malonumais, 
patogumais, savęs ar kitų aukštinimu, siekiu 
pabėgti nuo visų ir visko. Ar ilgai būsi girta? 
Išsipagiriok (1 Sam 1, 14), kad žinotumėte, 
jog Aš esu Viešpats, jūsų Dievas (Įst 29, 6). 
Vynas simbolizuoja visą ordą stabų, šau-
kiančių prie žmogaus – kiekvieno žmogaus –  
širdies vartų (Jer 17, 9). O tingumas – be-
vertis „apdovanojimas“ už daugelį dalykų. 
Tinginys neatlieka savo darbų ir pareigų: 
Tinginys nearia dėl šalčio, todėl derliaus 
metu elgetaus ir nieko neturės (Pat 20, 4). 

Didžiulė laisvė yra pamatyti ir suvokti, 
kad esame tingūs, kad mūsų neveiklumas nėra 
nekaltas. Kažkas  nuolatos traukia grandinę 
ant mūsų kaklo: „Stok“, „Veik“, „Palepink save“ 
arba „Pasiduok“. Juk nugalėtasis tampa nuga-
lėjusiojo vergu (2 Pt 2, 19). Tingėjimas nėra 
pasyvumas, kuriuo jis apsimeta. Tai aktyvus 
pasirinkimas paklusti kam nors kitam nei 
Jėzus Kristus. Tačiau šabo Viešpats siūlo mums 
laisvę: Nuodėmė neturi jums viešpatauti: jūs ne 
įstatymo, bet malonės valdžioje (Rom 6, 14).

3. Pailsėk nuo stengimosi  
būti Dievu 
Šabo poilsis nėra kokia nors mistinė 

tvarios energijos forma ar kosminė per-
trauka, sušvelninanti gyvenimo rūpesčius. 
Ne, šabas yra poilsis Dieve. Tai gyvenimas, 
suvokiant savo priklausomybę, – kai tau 
nereikia būti Dievu, nebereikia pačiam visko 
kontroliuoti. Gyvenime mes susiduriame 
su sunkumais, kurie įtraukia daug daugiau 
asmenų ir vyksta platesniame kontekste nei 
tik aš pats, mano poreikiai, mano gebėji-
mai, mano baimės... Ir tai, kas tau atrodo 
neįmanoma, suvereniam Dievui veikiant, 
kad viskas išeitų į gera, yra tarsi pasivaikš-
čiojimas parke (Iz 28, 2; Rom 8, 28). 

Liaukis vis stengtis pasitraukti iš neeg-
zistuojančio pasaulio – pasaulio, kuriame 
manaisi turįs viską kontroliuoti, nes kitaip 
jis sugrius. Priklausomybė yra beviltiškas 
bandymas pabėgti nuo šios įtampos. Mes 
negauname to, ko trokštame, ir iš nevilties 
pasiduodame priklausomybėms. Ir taip be 
galo. Šabas suteikia galimybių suvokti ir iš-
pildyti už mūsų norų glūdinčius troškimus –  
teisėtus žmogiškus poreikius, slypinčius 
po iškreiptais, paviršutiniškais geismais. 

Šabas neleidžia įsigalėti didžioms ir 
apgailėtinoms mintims, kad mes patys esa-
me dievai, bet padeda atrasti poilsį Dieve –  
Jėzuje Kristuje. Atmink ir švęsk šabo dieną. 
Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, 
bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo 
Dievo, šabas; nedirbsi jokio darbo nei tu, nei 
tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, 
nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenantis tavo 
gyvenvietėse (Iš 20, 8–10). Tai daugiau nei 
poilsis nuo darbo, prasidedančio 9 val. ir 
besibaigiančio 17 val., daugiau nei poilsis nuo 
kasdienių darbų. Tai – kvietimas ilsėtis nuo... 
stengimosi būti Dievu. Pailsėk nuo visko, 
kas tau atrodo dieviška. Liaukis kontroliuoti 
ateities pasaulius: Taigi nesirūpinkite rytdiena, 
nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai 
dienai užtenka savo vargo (Mt 6, 34). 

4.  Poilsis nuo menkaverčių 
malonumų
K. S. Luisas pastebi: „Mes esame pasi-

dalijusios būtybės, kvailiojančios ir besimė-
gaujančios gėrimais, seksu, ambicijomis, kai 
mums duotas tobulas džiaugsmas. Elgiamės 
tarsi kvaili vaikai, lūšnyne kepantys smėlio 
pyragus.“ Ir Luisas čia kalba ne apie nekaltus 
malonumus, bet apie nepailstančius, nuolat 
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ko nors reikalaujančius vergvaldžius dievus. 
Įvairūs kompiuteriniai žaidimai, sporto 
kanalai, fotografija – tai naujai „iškepti“, 
dėmesio siekiantys mūsų purvinos balos 
dievai, – paprasčiausiai atsisėsk, įsipilk kiek 
vandens ir garbink. 

Kas pakelia tave iš lovos ar nuo sofos? 
Kas trukdo tau susikaupti ir nuolat kviečia 
pasitraukti, atidėti darbus, atsipalaiduoti 
niūriomis darbo dienomis? Juk būna, kad 
tik ir laukiam galimybės grįžti ant sofos, 
į sporto salę ar vėl įsijungti Netflix? Bet 
tai nėra gyvenimas – ir, jei nuoširdžiai, nė 
vienas iš mūsų dėl to nesiginčijame.

Jėzus Kristus siūlo taip pakeisti gyveni-
mą, kad ir sunkiai dirbdamas galėtum mė-
gautis visaverčiu poilsiu ir būtum laimingas. 
Nebijok – tai, ką Jis siūlo, neišstums iš gyve-
nimo tavo mėgiamų dalykų, tavo hobio, bet 
padės atrasti tiems dalykams teisingą vietą 
tavo širdyje. Poilsis nuo betikslio džiaugsmo 
leidžia mums pabėgti ir nuo betikslio darbo, 
kad neaptingtume, bet būtume sekėjai tų, 
kurie tikėjimu ir kantrybe paveldi pažadus 
(Hbr 6, 12). Šabas suteikia mums tikslą ir 
priemones, kurios padės peržiūrėti savo 

prioritetus ir praplėsti savo širdį taip, kad 
galėtume gyventi kvėpuodami visa krūtine 
ir nuoširdžiai džiaugtis.

Už kiekvieną jums žinomą tinginį, kuris 
buvo įtikintas ir pasikeitė dėl to, kad buvo 
išjuoktas, galiu duoti dešimt, kurie dar labiau 
pasitraukė nuo realybės į priklausomybę. 
Dažnai įsakymas veikti – be motyvacijos, 
be tikslo, – raginimas dirbti tik dėl to, kad 
dirbtum, tik dar labiau įklampina žmo-
gų į tinginystę. Jeigu norime, kad žmogus 
pakiltų nuo sofos ir imtųsi darbo, turime 
būti pasiruošę su malone ir tiesa įtikinti jį 
dėl tinkamos priežasties sunkiai dirbti ir 
gerai ilsėtis.

Jėzus Kristus yra daugiau nei pavyzdys. 
Jis įkūnija malonę, pasireiškiančią silpnume. 

Jis yra silpno žmogaus, kuris vis nusideda, 
Gelbėtojas. Jis duoda pavargusiam jėgų <...> 
Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, jauni vy-
rai krinta išsekę. Bet tie, kurie laukia Viešpa-
ties, įgaus naujų jėgų (Iz 40, 29–31). Kristus 
yra kur kas daugiau nei vyro archetipas. Jis 
atleidžia žmonėms, kurie nesekė Jo pavyz-
džiu (Kol 1, 14), ir einant laikui įgalina juos 
būti panašius į Jį (2 Kor 12, 8–10).

5. Ilsėtis Dievo glėbyje 
Jėzus parodo pavyzdį ir įgalina tikram 

darbui. O šis, paaukojęs vienintelę auką už 
nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje 
(Hbr 10, 12). Jis ten dėl mūsų, kad prisikeltų 
mumyse. Jėzus ilsisi dėl mūsų, kad galėtų 
dėl mūsų darbuotis. Jis vieną kartą už visus 
atliko darbą ir vis dar darbuojasi mumyse 
(Fil 2, 13), kol mus ištobulins (Fil 1, 6). 
Atkreipkite dėmesį į darbo ir poilsio tvarką: 
Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus 
šventinamuosius (Hbr 10, 14).

Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats (Mt 
12, 8). Jis atėjo ne paniekinti ankstesnės 
kartos žmonių, Jis –  ne žmones kaltinantis 
pamokslininkas, ir žmonėms nereikia šabo 

ginti. Jėzus Kristus yra Viešpats, kuris mirė, 
kad išgelbėtų mus nuo tinginystės. Gali 
prireikti laiko, kol suvoksime Jo požiūrį į 
poilsį ir darbą, ir kol tinginys pavirs darbš-
tuoliu, tačiau Jo malonės ir jėgos šiam tikslui 
pasiekti tikrai pakanka.

Apaštalų darbų knygos pradžioje Lu-
kas užrašė: Tuomet jie (apaštalai) sugrįžo į 
Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio 
netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną 
(Apd 1, 12). Daugelis žmonių yra būtent 
šiame taške – nuo įprastos kasdienio gyveni-
mo šlovės, nuo teisingos nekaltų malonumų 
vietos, nuo laisvės nuo priklausomybių, nuo 
įmanomo bei efektyvaus ir aktyvaus darbo, 
t. y. nuo tikro poilsio ir tikro darbo juos 
skiria per šabą leidžiamas nueiti atstumas. 

Jei tingus žmogus stengsis dirbti, ne-
suvokdamas platesnio poilsio konteksto, 
reikalai tik blogės. Nėra kitos pakankamai 
stiprios valios ar jėgos, kuri nutrauktų vis 
besisukantį žmogiškos tinginystės ratą, – 
tai įmanoma tik suvokus, ką reiškia ilsėtis 
Dieve. 

Mes visi pažįstame „nepataisomų“ 
žmonių, tačiau niekas nėra susidūręs su 
ribota Šventąja Dvasia. Ne, su Dievu visa 
yra įmanoma – net pakeisti paprastą, tingią 
žmogaus širdį, padėti jai atrasti tikrą dar-
bą ir tikrą poilsį. Dievas iš tiesų atskleidė 
mums geresnį gyvenimo pavyzdį: Todėl, 
parodydami visą stropumą, praturtinkite 
savo tikėjimą dorybe, dorybę – pažinimu, 
pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – iš-
tverme, ištvermę – maldingumu, maldingu-
mą – brolybe, brolybę – meile. Jei šie dalykai 
jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums 
apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus pažinime (2 Pt 1, 5–8).    

Naudingi patarimai  
Galbūt daugelis jūsų vis dar klausia: 

„Tai kaip man liautis buvus tingiam?“ Siū-
lau perskaityti Grego McKeowno knygą 
„Esencializmas. Disciplinuotas mažiau 
siekimas“ (liet. k. šią knygą 2016 m. išleido 
Tobulėjimo projektai – red. past.). Tingus 
žmogus jaučiasi pervargęs, bet nepasiekia 
norimų rezultatų, todėl nori nuo visko pa-
bėgti. McKeownas siūlo apčiuopiamų ir 
praktiškų būdų, kaip įveikti šį užburtą ratą.

Atmeskime tai, kas nesvarbu, ir ilsėki-
mės nuo pastangų įtikti žmonėms ir kaltės, 
kad nepadarėme darbų, kurių nenorime 
daryti. Šabas prasideda, kai įeini į savo kam-
barį ir meldiesi savo dangiškajam Tėvui (Mt 
6, 6). To nepasieksi tik perskaitęs krūvą 
„padėk sau“ knygų, padaręs sprendimą ar 
tik savo atkaklumu. 

Numatyk vietą ir laiką, kurį praleisi su 
Dievu, priimk iš Dievo ateinančią išmintį, 
padėsiančią pasiekti, kad mūsų darbai ir 
poilsis būtų prasmingi. Vis labiau skuban-
čiame ir vis daugiau reikalaujančiame šių 
dienų pasaulyje tingėjimas yra pati pras-
mingiausia realybė, kurią galime suvokti. 
Tačiau, artėjant prie mylinčio Dievo ir vis 
labiau atrandant Jo numatytą šabo poilsį, 
nerimstanti tingėjimo tironija vis dėlto die-
na iš dienos, šabas po šabo praranda savo 
galią. Tuomet ir gyvenimas, ir darbas bus 
prasmingesni, kupini atgaivos ir vaisingesni.

Iš www.desiringgod.org 
vertė Lina Tamonytė
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Aš jau oficialiai įžengiau į gyvenimo 
laikotarpį, kuriame kalbame apie gyveni-
mo „sezonus“. Na taip, aš senstu. Kasdien, 
oficialiai, be jokių ceremonijų senstu. Esu 
toje nuostabioje gerbtino neaiškumo situ-
acijoje – tarp jaunų ir garbingo amžiaus 
piliečių, vadinamoje „viduramžiu“. Taip 
pavadintoje pagal istorinį laikotarpį, kai 
visi gyveno tvirtovėse ir stengėsi nenusi-
nuodyti – spėju, stipriai sūdytu maistu.

Daug mąsčiau apie savo kelionę į ir per 
šį vidurinio amžiaus laikotarpį. Mąsčiau 
apie atsitraukimą iš pastoriaus tarnystės ir 
išėjimą į pensiją... Mūsų bendruomenėje 
nedaug buvo vyresnio amžiaus žmonių, 
bet mačiau vyrų ir moterų gražiai senstant. 
Žinoma, mačiau ir nelabai gražiai sens-

JARED C. WILSON 

Garbingai  
senstant

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!  
(Ps 90, 12)

tant. Nenorėčiau atsidurti tarp pastarųjų, 
todėl nusprendžiau pradėti apie tai galvoti 
dar būdamas gana jaunas – 42-ejų metų 
amžiaus. 

Nenoriu susenti to nepastebėjęs, nes, 
manau, taip tampama niurgzliu. Nežinau, 
ar man pavyks senti gražiai ir lengvai – 
kalbu rimtai, nes kiekvieną rytą kas nors 
pradeda girgždėti ir kyla pavojus susižeisti 
net žiovaujant, – bet iš Dievo malonės, 
tikiu, galiu senti garbingai. Žinoma, Dievui 
padedant. 

Štai keletas dalykų, kuriuos pamačiau 
ir supratau.

1. Mes galime drąsinti  
jaunąją kartą
Ar žinote, kad tūkstantmečio karta – 

griovėjų karta? Pakanka šiek tiek panar-
šyti internete ir pamatysite, kiek visko šie 
geltonsnapiai sugebėjo pridaryti per šiuos 

trumpus dominavimo kultūroje metus. 
Tik paieškos rezultatai jums nepasakys, 
kad daugybė jų sunaikintų dalykų iš tiesų 
ir turėjo sunykti... 

Nesu mėgėjas kabinėtis prie jaunosios 
kartos, nes tai daro... tik seniai. Te žmonės 
be Dievo Dvasios savo sielose grasina 
pirštu ir rėkia, kad kažkas užlipo ant jų 
prižiūrimos vejos, o likusieji tedrąsina, 
teguodžia ir teugdo jaunesniuosius savo 
brolius ir seseris.

Apaštalas Paulius įsako Timotiejui 
neleisti nė vienam menkinti jo jaunys-
tės. Nenorėčiau būti žmogumi, dėl kurio 
Timotiejus turėtų paklusti šiam Pauliaus 
įsakymui. Taip, galima konstruktyviai 
kritikuoti, tačiau kur kas dažniau galime 
jaunuolius palaikyti, padrąsinti. Žvelgdami 
į jaunesniąją kartą (ypač į tikinčius jaunuo-
lius), galime juos girti dėl visų gerų dalykų, 
kuriuos pastebime juose, padrąsinti, jei 
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Nežinau, ar man pavyks 
senti gražiai ir lengvai, bet 
iš Dievo malonės, tikiu, 
galiu senti garbingai.

„

“

matome, kad jie daro teigiamą poveikį 
mūsų kartai, džiaugtis dėl jų gebėjimo 
plėsti Dievo karalystę naujais, žaviais Jėzų 
išaukštinančiais būdais. 

Aš noriu, kad mano jaunesnieji broliai 
bei seserys žinotų, jog aš esu už juos. 

2. Galime daryti įtaką 
jaunesniajai kartai
Visgi tik drąsinti – nepakanka. Daž-

nai žavėjimasis jaunyste, neprisimenant 
įsipareigojimų, veda prie paprasčiausio 
jaunystės garbinimo ar net pernelyg didelio 
troškimo išlikti jaunam. Nenoriu būti kaip 
Dėdė Rico, kuris nuolat pasakodavo apie 
savo šlovingas jaunystės dienas ir gyveno 
tarsi užstrigęs praeityje. Norėčiau iš tiesų 
perteikti jaunimui tai, ką žinau, ką moku 
geriausiai, „apginkluoti“ juos geriausiai, 
kaip galiu. Žinoma, visko aš nežinau, tačiau 
galiu dalintis tuo, ką žinau.

Tai yra viena iš priežasčių, kodėl 
neseniai prisijungiau prie Viduriniųjų 
Vakarų seminarijos ir sutikau vadovauti 
Pastorių lavinimo centrui Laisvės baptistų 
bažnyčioje – nenoriu tik pasyviai stebėti 
jaunosios kartos tarnavimo kelionę. Aš 
galiu iš tiesų padėti. Bet nenoriu stipriai 
įsirėžęs laikyti tarnavimo vadžias ilgiau, nei 
privalau. Norėčiau su amžiumi, palaipsniui 
šias vadeles atleisti. Arba, jei naudočiau 
kitą metaforą, jau laikas pailsinti kojas – 
galbūt dar nebaigiau savo bėgimo, tačiau 
laikas ruoštis perduoti estafetę. Nenoriu 
vien tik ploti jaunesniajai tarnautojų kartai, 
noriu paduoti jiems ranką.

3. Galima kritikuoti,  
bet tai reikia daryti  
atsargiai ir išmintingai
Žvelgdamas į tikinčiųjų pasaulį apgai-

lestauju, matydamas vyresnius šventuo-
sius, piktai kritikuojančius dabartį ir taip 
menkinančius savo autoritetą. Nemažai yra 
pasiklydusių tarp teologinių prieštaravimų 
bažnyčiose, įsivėlusių į nesibaigiančius kul-
tūrinius karus ar didžiulę politinę stabmel-
dystę. Nenoriu pasukti šiuo keliu. Noriu 
mokėti išmintingai kritikuoti, remiantis 
Biblija, – taip, noriu gebėti atpažinti ir 
įvardinti nuodėmes ar klaidžiamokslius. 
Tačiau nenoriu taip bijoti permainų ir 
pokyčių, kad paskutinis mano bėgimo 

ratas suktųsi tik apie denominacines ko-
vas, tuščius socialinius disputus, išpūstus 
gąsdinimus ar panašiai.

Suvokiu, jog bet kokius gerus mano 
pasiekimus, iki šiol įgytą autoritetą gali 
lengvai nustelbti negarbingas paskuti-
nysis sezonas. Nenoriu, kad taip nutiktų, 
todėl kritikuodamas noriu būti atsargus. 
Ir toliau norėčiau pasitikėti išmintingais 
patarėjais, kurie padėtų man pamatyti, kur 
ir kada aš neteisingai vertinu situacijas. 
Tačiau situacija iš tiesų turėtų būti labai 
bloga – reali korupcija bažnyčioje ar ryškus 
nuklydimas nuo tikros Evangelijos, kad 
aš ir vėl tam skirčiau daugiau savo jėgų.

4. Nepataikauti  
jaunystės kultui
Kai buvau jaunas bažnyčias kuriantis 

tarnautojas Nešvilyje, dažnai tekdavo ben-
drauti su 50-metį peržengusiu pastoriumi, 
kuris dėvėjo aptemptus džinsus, Jėzaus 
kančią primenančius marškinėlius ir žele 
suteptus plaukus rūpestingai pastatydavo 
ežiuku. Tuomet mintyse sau sakydavau: 
„Tik nepavirsk ir tu į panašų vyruką.“ 
Nenoriu mąstyti apie senėjimo procesą 
kaip apie kažką baisaus ir nenoriu perdėtai 
vertinti jaunystę. Tai – trumpiausias kelias 
pasenti negarbingai. 

Viliuosi, kad sendamas vis labiau 
pasitikėsiu Kristumi ir būsiu daug lais-
vesnis būti savimi. Nenoriu slėptis už 
asmens, įvaizdžio ar ko nors dar. Man 
nereikia apsimetinėti tuo, kuo nesu. Juk 
žmonės vis tiek viską mato kiaurai, nes 
kuo senesnis, tuo nevikresnis tampi. Vie-
nas iš vyresnių žmonių palaiminimų yra 
tai, kad jie vis mažiau kreipia dėmesio į 
tai, ką kiti apie juos galvoja. Noriu tuo 
džiaugtis. Tai atpalaiduoja.

5. Ir toliau mokytis ir augti
Mums senstant, pasikeitimai vyksta 

daug greičiau, bet mums sunkiau prie jų 
prisitaikyti. Kai bažnyčiose sąmoningai 
siekiama atsinaujinimo arba kai užauga 
ir tarnauti pradeda jaunimas, vyresnio 
amžiaus šventieji mato, kaip greitai auga 
ir keičiasi jų bažnyčia. O kur dar vis di-
dėjantis nepatogumas, kai nebespėji su 
taip greitai kintančiu išoriniu pasauliu... 

Mes tampame lėtesni, o pasaulis juda 
ir keičiasi vis sparčiau. Tai sukuria emocinį 
pojūtį, jog vienintelė vieta, kur vyresni 
žmonės gali jaustis tarsi namuose (ir gali 
daugiau kontroliuoti), yra bažnyčia. Tad 
nenuostabu, kad pokyčiai bažnyčioje gali 
juos nuliūdinti, blogai paveikti ar net grei-
tai pakirsti.

Aš jau pradedu jausti kultūrinių bei 
technologinių pokyčių spaudimą ir kas-
dien susiduriu su realybe, kad senstu ir 
nebespėju eiti koja kojon su pasauliu, tad 
noriu jau dabar apsispręsti ir pasiryžti 
neapleisti savo širdies ir proto – toliau 
ugdyti savo širdį ir lavinti protą. Pernelyg 
daug vyresnio amžiaus šventųjų tiesiog 
pasitraukė iš krikščioniško gyvenimo. 

Galbūt ir nepajėgsiu žengti koja kojon 
su jaunais, tursensiu atsilikęs iš paskos, bet 
renkuosi ne pasitraukti iš bėgimo trasos. 
Aš ir toliau skaitysiu, stebėsiu, diskutuosiu. 
Tie jauni pankai turi nemažai ko pasimo-

kyti iš manęs. Aš taip pat turiu ko pasimo-
kyti iš jų. Gyvenimas nėra sprintas, tai –  
maratonas, ir aš noriu jį užbaigti stiprus.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip 
Libano kedras. Viešpaties namuose paso-
dinti, jie žydės Dievo kiemuose, neš vaisių 
senatvėje, bus sultingi ir žali (Ps 92, 12–14).

Iš www.thegospelcoalition.org 
vertė Lina Tamonytė

Nenoriu mąstyti apie 
senėjimo procesą kaip 
apie kažką baisaus ir 
nenoriu perdėtai vertinti 
jaunystę. Tai –  
trumpiausias kelias 
pasenti negarbingai. 

„

“
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Nuo paauglystės man buvo per maža 
meilės... Nors augau tėvų ir senelių lepinama 
ir globojama, man atrodė, kad mane myli 
nepakankamai: mama dažnai bara, šaukia 
ant manęs, tėtis baudžia, kartais būna rūstus 
ir šaltas... Tik po daugelio metų, pradėjusi 
eiti dvasinio brendimo – sveikimo – ke-
liu, pamačiau, kaip iš tiesų buvau mylima: 
kaip rūpestingai mane slaugė mama, kaip 
turiningai bendravome su tėčiu (jis atvėrė 
man literatūros pasaulį, su juo skaitėme 
eiles, dainuodavome...). O kur dar mane 
be galo mylėjęs ir lepinęs senelis ir rūsti, 
bet rūpestinga, „ūkiška“ senelė... 

Tačiau visas gėris, kurį gavau vaikystė-
je, man kažkodėl nublanko, tad sulaukusi 
paauglystės jaučiausi vieniša, svetima, ne-
mylima... Prisidėjo ir patyčios mokykloje: 
labai ištįsau, jaučiausi per aukšta, per plona... 
Eidavau mokyklos koridoriais, nunėrusi 
galvą, susikūprinusi, ir, žinoma, sulaukdavau 
užgaulių žodžių: „Dilba... ilga kaip kami-
nas.“ Sovietiniais laikais nebuvo patyčių 
prevencijos programų, apskritai nebuvo 
įprasta kalbėti apie savo jausmus, todėl 
niekam nesiskųsdavau, tiesiog gniaužiau 
visą skausmą savy ir galvojau: „Na, kada 
nors aš jums parodysiu...“ Ir kartą paro-
džiau: kai žaidžiant kieme vienas nuolat 
mane užgauliojęs kaimynų berniukas eilinį 
kartą pasakė kažką užgaulaus, man į galvą 
plūstelėjo kraujas, akyse aptemo – puoliau 
prie jo ir ėmiau daužyti kumščiais, nežiū-
rėdama kur. Mušiau tol, kol mane nuo jo 
atplėšė. Štai tada pajutau, kad aš galiu būti 
stipri, kad yra jėga, kurios negaliu valdyti, 
bet ji gali man padėti. Pradėjau jos ieškoti. 

Vėliau ėmė skleistis mano kūrybinis 
talentas – pradėjau kurti klasės pasirody-
mų scenarijus, eiles, apsakymus. Klasės 
draugai manimi žavėjosi, mano scenarijus 
naudojo mokyklos šventėms, mano kūrybą 
pradėjo spausdinti rajono ir respublikos 
spauda. Laimėjau prizinę vietą respubli-
kiniame konkurse, literatūros kritikai man 
pranašavo žymios prozininkės ateitį... Ir aš 
vėl pajaučiau jėgą, kurią teikė kitų žmonių 
dėmesys ir pripažinimas. Jaučiausi stipri, 
vertinga. Pradėjau nuolat siekti tos būsenos: 

Mano  kelias  
pas  Dievą 

jei negalėjau gauti dėmesio teigiamu elgesiu, 
siekiau jo šokiruodama – ėmiau pankuoti, 
iššaukiančiai elgtis, rūkyti, keiktis. Taip iš 
tylios pilkos pelytės virtau, kaip tuomet gal-
vojau, originalia, kūrybiška, laisva asmeny-
be... Nors viduje tūnojo tas pats išsigandęs, 
nuskriaustas, meilės alkstantis vaikas. 

Tuomet atradau dar vieną jėgos šaltinį – 
alkoholį. Alkoholis užpildė manyje plytinčią 
tuštumą, nuolatinį meilės alkį, padėjo būti 
tokia, kokia pati neįstengiau būti.

Ir prasidėjo: kol mokiausi mokykloje, 
negalėjau gerti tiek, kiek norėjau, – varžė 
griežta šeima, mokyklos taisyklės. Vis dėlto 
manęs neapleido ambicijos tapti garsia me-
nininke, todėl svajojau įstoti į universitetą. 
Be to, siekiau kuo greičiau išsilaisvinti iš 
tėvų kontrolės, pilko provincijos gyvenimo 
ir ištrūkti į Vilnių – miestą, kur buriasi me-
nininkai, bohema, hipiai, pankai (tuo metu 
apie pankuojantį jaunimą pasirodė pirmieji 
straipsniai „Jaunimo gretų“ žurnale).  

Taigi, įstojau į Vilniaus universitetą. Su-
sidraugavau su tuo „laisvu“ jaunimu. Kavinės 
senamiestyje, šnekos apie Lietuvos laisvę, 
pirmieji Sąjūdžio mitingai... Daug tame buvo 
laisvės ir grožio, bet... visa tai nuolat lydėjo al-
koholis. Man jo nuo pat pradžių reikėjo daug: 
nemokėjau kaip kitos merginos išgerti taurės 
vyno ar kokteilio – man reikėjo prisigerti... Iš 
pradžių atrodė, kad Vilnius man davė viską –  
meilę, pripažinimą (susiradau vaikiną, jau-
čiausi suprasta žmonių, skaitančių tas pačias 
knygas, žiūrinčių tuos pačius spektaklius), bet 
labai greitai alkoholis mane atvedė į mora-
linį nuopuolį: įsipainiodavau į atsitiktinius 
„meilės“ nuotykius, savanaudiškus santy-
kius... Žinoma, negalvojau, kad taip yra dėl 
alkoholio – viską teisindavau tuo amžinu su-
pratimu „niekas manęs nemyli“. Savo vaikiną 
išdaviau, nes jis manęs pakankamai nemylė-
jo... Susidėjau su gerokai vyresniu turtingu 
vyriškiu, nes tikėjau, kad esu jam ypatinga, 
išskirtinė, o vėliau kaltinau jį, kad sugadino 
man gyvenimą... Ir gėriau – iš nevilties, iš 
beprasmybės pojūčio... Kol galiausiai taip 
susipainiojau, jog atsidūriau psichiatrinėje 
ligoninėje (beje, tuo metu mano aplinkoje tai 
buvo greičiau privalumas, nei trūkumas). Po 

to gavau akademines atostogas ir grįžau į savo 
provinciją, iš kurios taip veržiausi... Ir vėl –  
rutina, pilkuma, nuobodulys... Konfliktai 
su tėvais... 

Staiga šovė „geniali“ mintis – reikia 
ištekėti ir pagimdyti vaikutį, tada mano 
gyvenimas įgaus prasmę, štai tada turėsiu 
dėl ko gyventi ir pagaliau būsiu pasotinta. 
Sutikau paauglystės dienų draugelį ir nu-
tarėm... susituokti. Mums abiem tai atrodė 
kaip smagus nuotykis, galimybė pabėgti nuo 
tėvų, gyventi laisvai... Susituokėm. Pastojau. 
Nuotykis baigėsi, kai prasidėjo buitinės 
bėdos, kilo sveikatos problemų... Aš, išle-
pintas vaikas, nieko nemokėjau, mano vyrui 
atsibodo nuolat verkšlenanti, nepatenkinta 
žmonelė, todėl jis pradėjo ieškoti linksmybių 
kitų merginų draugijoje... Galiausiai nėščia 
išėjau iš tų namų – paniekinta, atstumta vyro 
ir anytos. Bet aš turėsiu vaikelį – būtybę, 
kuri įprasmins mano gyvenimą...  

Taip kurį laiką ir buvo. Mano vaikelis 
gimė anksčiau laiko, mažutis, silpnutis... 
Iš tiesų be galo jį mylėjau ir pradžioje labai 
rūpinausi – maitinau savo pienu, budėjau, 
kai negalavo, kantriai kenčiau nemigo naktis 
(buvo neramus). Bet greitai motinystės 
džiaugsmas ir meilė sūnui nebetenkino 
mano sielos – vėl atsirado tuštumos, be-
prasmybės jausmas. „Aš, tokia protinga 
ir talentinga, vėl turiu sėdėti provincijoje, 
dirbti paprastą eilinį darbą, būti tokia kaip 
visi... O aš juk ypatinga...“ Vartais į laisvą 
gyvenimą tapo studijos, į kurias grįžau po 
akademinių atostogų. Tiesa, dabar mokiausi 
neakivaizdžiai, bet buvo sesijos. Palikusi 
mamai sūnelį, išvažiuodavau mokytis... ir 
dvi savaites „juodai“ gerdavau. Iš pradžių 
vieną kitą egzaminą dar pavykdavo išlaikyti, 
paskui jau – ne. Galiausiai nė nebevažiuo-
davau į Vilnių – gerdavau kur nors savo 
miestelyje, „pasislėpusi“ nuo artimųjų pyk-
čio. Tada jau visi pradėjo sakyti, kad turiu 
problemų su alkoholiu. To nepripažinau: 
„Ką, aš alkoholikė? Jauna, graži, protinga, 
talentinga... Tiesiog gyvenimas man ne-
teisingas – gimiau ne toje šeimoje, sutikau 
ne tuos vyrus, mokausi ne toje vietoje... Juk 
galėjau stoti į aktorinį, į režisūrą. Bet tėvai 
atkalbėjo, jie niekad manęs nesuprato...“ 
Žodžiu, kalti buvo visi – tik ne aš... „O dabar 
geriu dėl to, kad man depresija, nematau 
prasmės gyventi...“ Ir prasidėjo „maratonas“ 
po psichiatrines ligonines. Mane gydė nuo 
depresijos, nuo emocinių asmenybės sutri-
kimų. Galiausiai tie „sutrikimai“ tapo tokie 
sunkūs, kad alkoholis man nebepadėdavo. 
Tada atradau... narkotikus. Vėl atradau jėgą, 
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o svarbiausia – meilę... Pavartojusi narko-
tikų, jaučiausi saugi ir visiškai rami, lyg 
mylimojo glėby... Juolab, kad ir mylimąjį 
radau... Galėjome sėdėti valandų valandas, 
aš jam skaičiau savo eiles, noveles, jis glostė 
man plaukus. Čia tai pilnatvė... Žinoma, 
ta pilnatvė truko neilgai – mano mylimąjį 
pasodino į kalėjimą. Aš žadėjau jo laukti, bet 
dar nesupratau, kad nuo šiol aš turiu naują 
mylimąjį, kuris manęs tikrai nepaleis, –  
narkotikus. 

Labai greitai praradau namus, darbą, 
ėmiau vagiliauti, elgetauti. Gyvenau ma-
žame nykaus bendrabučio kambarėlyje. 
Malonumo buvo vis mažiau, bet sustoti jau 
negalėjau – dozės reikėjo, kad galėčiau bent 
pakilti iš lovos, egzistuoti... Maniau esanti 
gera mama: juk pavartojusi rūpinuosi sūne-
liu, sutvarkau kambarį, išskalbiu drabužius.  
Bet vakare užrakindavau sūnelį ir išeidavau į 
laukus... aguonų. Kitaip jau negalėjau... Nar-
kotikai naikina visas gyvenimo vertybes –  
meilę sūnui taipogi...

Artimųjų pastangos mane gydyti buvo 
bevaisės. Ligoninėse gali padėti ištverti fizinę 
abstinenciją, bet vos grįžus vėl kamuoja ta 
pati beprotiška mintis: „Na, šįkart tik vieną 
kartelį...“ 

Mano kaimynai, tuomet lankę „Tikėji-
mo žodžio“ bažnyčią, bandė mane atvesti 
pas Dievą. Rodos, ir aš pati norėjau – ėjau 
į pamaldas, bandžiau melstis. Bet pati sau 
sakydavau: „Bepročiai kažkokie, sektantai... 

Geriau jau „kaifuot“!“ Nors tie žmonės gy-
veno laimingą, visavertį gyvenimą, manęs 
tai nepatraukė...

Beje, pati idėja apie Dievą man nebuvo 
atgrasi. Nors mano šeima buvo nereliginga 
(seneliai per šventes nueidavo į bažnyčią), aš, 
komunisto dukra, kažkodėl turėjau Dievo 
vaizdinį, ir tai buvo krikščionių Dievas – 
asmuo, Jėzus. Vaikystėje prieš miegą visuo-
met tyliai melsdavaus, atiduodavau į Dievo 
rankas visus savo rūpesčius: prašydavau, 
kad nebūtų karo, kad mano „dziedukas“ 
nemirtų, kad brolis pasveiktų. Ir tik vėliau, 
paauglystėje, šitą vaizdinį užgožė susikon-
centravimas į save, tas nepasotinamas dė-
mesio ir meilės alkis... 

Pirmas nuoširdus mano bandymas 
sveikti su Dievu buvo vienuolyne. Tuo metu 
Plungės rajone, aplink laukuose esančią baž-
nytėlę, kūrėsi keista bendruomenė žmonių –  
klajūnų, keistuolių, narkomanų, – kuriuos 
Kretingos vienuoliai pranciškonai bandė 
atvesti pas Dievą... Važiavau ten tik todėl, 
kad man buvo pateiktas ultimatumas: arba 
važiuoji, arba prarandi sūnelį... Be to, iškilo 
grėsmė sėsti į kalėjimą – narkomano gyveni-
mas turi tik tokią baigtį... Taigi, išvažiavau... 

Buvau ten viena, vėliau su sūneliu. 
Skaičiau Bibliją, meldžiausi, bendravau su 
vienuoliais ir tikinčiųjų bendruomene. Se-
kmadieniais ten atvažiuodavo jaunų žmonių 
iš Kretingos. Aš matydavau, kaip dega jų akys, 
kai jie gieda šlovinimo giesmes ar meldžiasi. 

Priėmiau Dievo žodį, tikėjau viskuo, kas 
parašyta Biblijoje, bet man tai tebuvo graži 
istorija... Aš negalėjau patikėti, kad Dievas 
gali MAN padėti, kad Jis pamilo MANE ir 
atpirko iš nuodėmės... Niekaip negalėjau 
išeiti iš savojo ego kalėjimo...

Manęs laukė dar maždaug penkiolika 
nelaisvės metų – vėl narkotikai, paskui al-
koholis, kuriuo slopinau narkotikų ilgesį, 
geriančio vyro smurtas... Bandžiau keisti 
gyvenamąsias vietas, darbus, draugus, vy-
rus... Bet galiausiai kažkaip visada likdavau 
su geriančiu ar vartojančiu narkotikus... Ir 
vėl tas pats ratas, vėl ta pati kančia... Nykuma 
nykuma... Kartais – psichiatrinė ligoninė –  
ten šiek tiek atsigaudavau, kurį laiką vartoda-
ma antidepresantus, negerdavau. Net mokslus 
baigiau, gavau darbą, atitinkantį išsilavini-
mą. Bet niekada neišbūdavau blaivi metus –  
daugiausia devynis mėnesius. Nepadėdavo 
nei vaistai, nei „torpeda“... Galiausiai pasie-
kiau tokią būseną, kad vos paragavus alaus, 
laukdavo daugiadienės, kurios baigdavosi 
„durnyne“. Gydytojų apgauti nebepavyko –  
guldė jau į Ūmių alkoholinių psichozių sky-
rių... Žodžiu, priėjau tokią ribą, kai alkoholis 
nustojo teikti menkiausią atgaivą – visiškai 
prarado savo jėgą... Ir tuomet aš prisimi-
niau jaunystės „kaifą“. Būdama suaugusi, 
turėdama darbą, šiokią tokią padėtį visuo-
menėje, aš vėl pradėjau vartoti narkotikus.  
Nepraėjo nė metai, ir atradau kelią į taborą, 
dozės man reikėjo kasdien... 

Nukelta į 28 p.
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Beje, aš labai stengiausi tikėti Dievą. 
Melsdavausi, suklupusi ant kelių Bernar-
dinų bažnyčioje, prieš Nukryžiuotąjį... ir 
važiuodavau... į taborą... Galiausiai melstis 
nedrįsdavau, tik kartodavau: „Viešpatie, 
mano Jėzau, Tu palauk manęs... Dabar man 
gėda į Tave pažvelgti, bet aš grįšiu, kažkaip 
ateisiu pas Tave...“.  Galiausiai nė tos mal-
dos nebeliko – tik begalinė nykuma, kurią 
menkai tepraskaidrindavo eilinė dozė... 

Prasidėjo melas, paskolos, greitieji kre-
ditai ir vėl smurtas... Nors visuomenėje aš 
vis dar stengiausi atrodyti padori – slėpti 
narkotikų vartojimą lengviau nei alkoholio, 
nes nėra kvapo, neprarandi koordinaci-
jos, sąmonės (jei neperdozuoji). Bet sielos 
tuštuma, nerimas, vienatvės ir svetimumo 
pasauliui jausmas darėsi nebepakeliamas ir 
neįveikiamas jokiais svaigalais... 

Tačiau kartą įvyko stebuklas: kažkaip 
pamačiau tikrą savo padėtį, išgyvenau visą 
savo kančios tamsybę... Pajutau visiškai 
netekusi jėgų kovoti su savo potraukiu – 
pasijutau nugalėta. „Dabar jau viskas... 
Arba varau į taborą ir „kaifuoju“ iki mir-
ties, vergaudama čigonams, arba... Dieve, 
padėk man... Ištrauk mane!“ Ir Jis atsiliepė! 
Prasidėjo mano kelionė Jo link. Buvo dar 
paklydimų, nežinojimo, kur eiti, ką dary-
ti. Buvo atkrytis, kurio metu narkotikai 
išvis nustojo veikti – jie galutinai prarado 
savo jėgą. Beliko ieškoti kitos Jėgos – Dievo 
Dvasios... Aš tikėjau, kad Dievas egzistuoja, 
beliko patikėti, kad Jis mane myli... 

„Esi neverta, ir aš nevertas Jo meilės, –  
bet Jis vis tiek mus myli. Ne dėl mūsų nuo-
pelnų, bet dėl savo gerumo,“ – pasakė man 
vienas dvasininkas. Pamažu, labai pamažu 
ryžausi pabandyti tikėti. Kol niekas neparo-
dė kelio, buvo sunku: su jaunystės draugu, 
dabartiniu savo vyru, už kurio ištekėjau, 
jam kalint devintąjį kartą, bandėme gyventi 
blaiviai, bet tas gyvenimas buvo pilnas kan-
čios – barnių, isterijų... Užgriuvo begalės 
problemų – skolos, nepriteklius, o spręsti 
jų nemokėjome... Vartoti nenori, o gyventi 
blaiviai – negali, nemoki, nes nėra Jėgos, 
kuri palaikytų, padėtų... Bet kai eini Dievo 
link, Jis atsiveria – mes be galo norėjome 
gyventi kitaip – šviesiai, prasmingai, ir Jis 

mums padėjo sutikti žmones, kurie parodė 
kelią – dvasinę 12 žingsnių programą, iš-
dėstytą knygoje „Anoniminiai alkoholikai“. 
Pradėjusi skaityti šią knygą, nustėrau: „Juk 
čia apie mane!..“ Skyrėsi laikas, vieta (kny-
ga 1939 m. parašyta JAV), aplinkybės, bet 
visi išgyvenimai, visos emocijos – mano... 
Skaičiau ir verkiau... Supratau, iš kur tas 
neįveikiamas mano potraukis vartoti, net 
kai pati to nenoriu, iš kur tas beprasmybės, 
vienišumo, svetimumo pasauliui jausmas –  
sergu kūno, proto ir dvasios liga – alkoho-
lizmu (mano atveju – ir narkomanija, bet tai 
ta pati priklausomybės liga). Įveikti ją gali 
tik dvasinis potyris. Tai kodėl man nepadė-
jo dvasinės ir religinės priemonės, kurios 
padeda rasti kelią pas Dievą „normaliems“ 
žmonėms? Ogi todėl, kad tą kelią parodyti 
turi kitas tą patį patyręs žmogus – alkoho-
likas ar narkomanas. Kitaip aš netikėsiu... 

Tokie jau mes, alkoholikai ir narkomanai... 
Ir visas mano ypatingumas – ne kas kita 
kaip priklausomybės liga. Norint atrasti 
ryšį su Dievu, reikėjo pripažinti savo bejė-
giškumą, nuolankiai klausytis kitos tą patį 
patyrusios moters – globėjos, pasirengti 
besąlygiškai patikėti Dievo meile ir pavesti 
Jam savo gyvenimą. Tuomet išvalyti praeities 
griuvėsius, atgailauti, atlyginti, kur galiu, 
žmonėms padarytą žalą.  

Mano tikėjimas prasidėjo nuo prie-
laidos – gyvensiu taip, tarsi Dievas būtų 
mylintis, palaikantis, gailestingas Tėtis. Jis 
neleis man pražūti... Darydama savo gyve-
nimo „inventorizaciją“, atradau, kad Dievas 
visada buvo šalia, pasirengęs man padėti. 
Jis saugojo mane visose situacijose, kai aš 
galėjau susižeisti, žūti, užsikrėsti mirtina 
liga. Visa, kas lėmė mano kančią, kilo ne iš 
Dievo – iš manęs, iš klaidingų mano pasi-
rinkimų. Bet Viešpats ir tai man atleidžia. 
Man tereikia patikėti Juo, Jo meile, priimti 
Jo valią ir... gyventi, dalijantis Jo meile su 
kitais, kurie kenčia taip, kaip aš kentėjau. 

Tuomet mūsų gyvenime pradėjo vykti 
stebuklai: į šeimą atėjo vaikai (prašėme 
vieno vaiko – gavome tris, jau paaugusius: 
nusprendėme globoti mūsų miestelyje gy-
venančius romų vaikus, kurių tėvai buvo 

Mano  kelias  
pas  Dievą 

narkomanai), vyras, visą gyvenimą vartojęs 
ir kalėjęs, baigė universitetą... Dirbame, 
kuriame, atrandame vis naujų gyvenimo 
spalvų... Mano sūnus, daug kentėjęs dėl 
mano priklausomybės, taip pat buvo patekęs 
į priklausomybės spąstus, bet iš Dievo ma-
lonės galėjau jam parodyti kelią pas Dievą. 
Kiek vėliau suvokėme, kad vien maldų na-
muose nepakanka – reikia bendruomenės, 
bažnyčios. Visai netikėtai, užklydę į Pilaitės 
mikrorajoną Vilniuje palaikyti vieno jauno 
narkotikus vartojančio vaikinuko mamos, 
užsukome į „Tikėjimo žodžio“ bažnyčią. 
Buvau skeptiškai nusiteikusi tokių bažnyčių 
atžvilgiu, bet visgi užėjome... Ir išgirdome 
pamokslą, kuris „užkabino“ ir nebepaleido. 
Pastorius kalbėjo knygos, pagal kurią mes 
sveikome, žodžiais. Žinoma, jis tos knygos 
nė akyse nebuvo matęs... Argi ne stebuklas?! 
Neliko jokių abejonių – mūsų vieta čia. Ir 
dabar  šventai tikiu šių dviejų knygų – Bib- 
lijos ir knygos „Anoniminiai alkoholikai“ – 
kiekvienu žodžiu. Tikiu, kad ta antroji taip 
pat buvo įkvėpta Dievo Dvasios.

Taip ir gyvename. Nuolat prisimename 
ir vykdome dvasinės programos nuostatas: 
būti sąžiningiems, tarnauti, neleisti sielos 
užvaldyti apmaudui, pagiežai... Atitaisyti 
padarytą skriaudą. Žinau, kad išgelbėta esu 
Tikėjimu, ne savo darbais ar nuopelnais – 
jų tikrai neužtektų, – bet disciplinos man 
reikia, kitaip mano ligotas ego vėl kelia galvą, 
vėl užvaldo garbės, pinigų, pripažinimo 
troškulys, vėl turiu lūkesčių ir pretenzijų 
žmonėms ir pasauliui, vėl prarandu ryšį 
su Dievu, ir tenka skausmingai Jo ieškoti. 
Kai jaučiu Dievo meilę, ir pati galiu mylėti 
iš begalinio dėkingumo Tėvui, kad Jis taip 
pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį 
Sūnų – už mane, nevertą... Ko daugiau rei-
kia? Argi Jis gali pagailėti to, ko man reikia, 
jei nepagailėjo Sūnaus?! 

O mūsų su vyru praeitis dabar tapo 
dideliu turtu – galime padėti kitiems. Tai 
pati didžiausia prasmė, pats stipriausias 
Dievo meilės liudijimas... Kaip maldoje, nuo 
kurios ir prasidėjo kelias su Dievu: „Die-
ve, pavedu save Tau. Daryk su manimi, ką 
nori. Meldžiu, išlaisvink mane iš savimeilės 
pančių, kad galėčiau vykdyti Tavo valią. 
Pašalink mane slegiančius sunkumus, kad 
ši pergalė liudytų Tavo jėgą, Tavo meilę ir 
Tavo gyvenimo kelią tiems, kuriems norė-
čiau padėti. Leisk man visada vykdyti Tavo 
valią. Amen“. Ir Viešpats iš tiesų laisvina iš 
visų pančių, iš visų kalėjimų – svarbiausia, 
iš ego kalėjimo, į kurį save uždarome patys. 
Dievas savo vaikams dovanoja laisvę. 

Aušra

Atkelta iš 27 p.

Aš tikėjau, kad Dievas 
egzistuoja, beliko 
patikėti, kad Jis mane 
myli... 

„

“
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Nukelta į 30 p.

Mano istorija  
Vaikystėje ir paauglystėje lankiau Šiaulių 

muzikos mokyklą. Ten susipažinau su mer-
gina, kurios šeima lankė „kitokią bažnyčią“. 
Ji pakvietė mane į savo bažnyčios jaunimo 
anglų kalbos klubą, kurį vedė misionierių 
šeima iš Kanados. Mano draugės šeima 
lankė Laisvųjų krikščionių bažnyčią, dabar 
įsikūrusią Lietuvos krikščioniškojo fondo 
pastate Šiaulių priemiestyje, Ginkūnuose. 
Tame klube pirmą kartą paėmiau į rankas 
Bibliją, vėliau įsigijau asmeninę Bibliją. Šia 
knyga labai džiaugiausi, tačiau nelabai žino-
jau, ką su ja daryti, todėl padėjau į garbingą 
vietą lentynoje. Baigusi mokyklą, išvykau 
mokytis į Vilnių, o būdama 19 metų pradėjau 
savo kelionę su Viešpačiu Jėzumi Kristumi. 
Vėliau prisijungiau prie Vilniuje pradėtos 
kurti Laisvųjų krikščionių bažnyčios.  

Dabar man 36-eri, esu pastoriaus 
žmona, keturių vaikų mama ir visu etatu 
dirbu psichologe. Mano  kasdienybė pilna 
įvairiausių mažų ir didelių darbų. Taip 

VITA RULINSKIENĖ

„Kad  kiekvienas  
žmogus  galėtų  

savo  gimtąja  kalba  
skaityti  ir  suprasti  Bibliją“  
(M. Liuteris)

gyvena dauguma mūsų bažnyčios žmonių –  
dienos kupinos darbų, mokslų, namų ruo-
šos ir, žinoma, mėgstamo laisvalaikio. Ta-
čiau mes, tikintys žmonės, žinome, kaip 
svarbu kasdien atnaujinti savo mąstymą 
Dievo žodžiu ir malda, nors šiais skubos 
ir socialinių tinklų laikais praktiškai tai 
įgyvendinti nelengva. Anksčiau studijuo-
davau Bibliją su kitais krikščionimis, bet 
studijų grupelės trukdavo ne ilgiau nei 
pusmetį – tiesiog pamesdavome kryptį, 
išsisemdavome.

Prieš septynerius metus išgirdau apie 
kitokias Biblijos studijas – jas mūsų baž-
nyčioje pristatė tuo metu Klaipėdoje gy-
venusi misionierė iš JAV Marietta Smith. 
Tuomet auginau tris mažus vaikus, todėl 
tikrai trūko laiko ir jėgų savarankiškoms 
studijoms, tad nusprendžiau prisijungti prie 
sistemingos, struktūruotos, suaugusiųjų 
mokymosi principais pagrįstos Biblijos stu-
dijų grupelės Vilniuje. Vėliau pati pradėjau 
vesti tokią grupelę, kuri gyvuoja iki šiol.

Praėjusiais metais šventėme 500 metų 
Reformacijos jubiliejų. Ta proga nutariau 
perskaityti Martyno Liuterio biografiją 
lietuviškai. Nors skaityti nebuvo lengva, bet 
galiausiai tai atnešė vaisių – skaitant pasku-
tiniuosius knygos puslapius Šventoji Dvasia 
įdėjo į širdį troškimą grįžti prie originalaus 
Biblijos teksto skaitymo, o ne remtis vien 
teminėmis studijomis ir pamokslais. Ėmiau 
trokšti, kad Lietuvos žmonės norėtų ir ga-
lėtų asmeniškai skaityti ir suprasti Gyvojo 
Dievo žodį, kuris vienintelis gali pakeisti 
mūsų gyvenimą ir mūsų tautą. 

Kas yra Bendruomeninės 
Biblijos studijos?
Tarptautinė organizacija, pasivadinusi 

Bendruomeninės Biblijos studijos (angl. 
Community Bible Study (CBS), buvo įsteigta 
1975 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Judėjimas prasidėjo nuo vienos Biblijos 
studijų klasės Vašingtono mieste. Vėliau 
daugybė studijas pradėjusių lankyti žmonių 
asmeniškai pažino Kristų ir leidosi į dva-
sinės brandos kelionę su Dievu. 1992 m.  
tarnystė pradėjo veiklą ir kitose pasaulio 
vietose – daugelyje Europos ir Amerikos 
šalių, Azijoje, Ramiojo vandenyno salose 
bei Afrikoje. Šiuo metu organizacijos ren-

giama medžiaga verčiama net į 50 kalbų, 
o Biblijos studijų grupelėse ja naudojasi 
daugiau nei 80-ies pasaulio šalių gyventojai.  

Ši tarnystė visų pirma yra skirta krikš-
čioniškų bendruomenių narių ugdymui. 
Visose pasaulio šalyse siekiama bendra-
darbiauti su vietos bažnyčiomis, padedant 
joms rūpintis savo narių dvasiniu augimu 
bei evangelizacija, nes organizacija jungia 
skirtingas bažnyčias ar bendrijas lankančius 
žmones. Reguliariai skaitydami ir studi-

Trokštu, kad Lietuvos 
žmonės norėtų ir galėtų 
asmeniškai skaityti ir 
suprasti Gyvojo Dievo 
žodį, kuris vienintelis gali 
pakeisti mūsų gyvenimą 
ir mūsų tautą. 

„

“
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juodami Bibliją tikintieji auga tikėjimu ir 
Dievo pažinimu, mokosi tarnauti kitiems 
ir taip padeda augti savo bendruomenei.  

Įvairiose pasaulio šalyse Biblijos stu-
dijų grupės renkasi skirtingose vietose: 
bažnyčiai priklausančiose patalpose, 
bendruomenės narių namuose, taip pat 
ir „neutraliose“ erdvėse (bendruomenės 
namuose, bibliotekose ar kitose viešose 
vietose). Kadangi Biblijos studijų medžiaga 
nėra denominacinė (t. y. palaikanti vieną 
ar kitą teologinę srovę), kartu studijuoti 
gali tiek įvairių denominacijų žmonės, 
tiek ir visiškai nieko apie Bibliją nežinantys 
ir bažnyčios nelankantys žmonės. Sten-
giamasi, kad kiekvienas grupelės dalyvis 
mokydamasis skaityti ir suprasti Šventąjį 
Raštą jaustųsi patogiai.

Šį Bendruomeninių Biblijos studijų 
metodą sudaro penki pagrindiniai kom-
ponentai, kurie yra pagrįsti suaugusiųjų 
mokymosi principais. Edukologai yra įrodę, 
kad suaugę žmonės, skirtingai nei vaikai, 
mokosi iš savo patirties, todėl šis metodas 
yra paremtas visų pirma asmeniniu laiku, 

skirtu vien tik Biblijai. Kiekvienas grupe-
lės dalyvis gauna savo asmeninę studijų 
medžiagą (pratybų sąsiuvinį), kuriame pa-
sižymi / užsirašo atsakymus į kiekvienos 
savaitės klausimus. Antras komponentas 

yra kassavaitiniai susitikimai, kurių metu 
aptariama ir diskutuojama apie tai, ką 
kiekvienas apmąstė asmeniškai. Trečias 
žingsnis – diskusija, kai grupelės vadovas 
trumpai apžvelgia medžiagą, parodo pa-
grindinę pamokos mintį ir apibendrina 
tiek Biblijos tekstą, tiek ir susitikimo metu 
kilusias diskusijas. Ketvirta, grįžęs namo po 
reguliaraus susitikimo kiekvienas narys gali 

perskaityti ir akademiškai paruoštą įžvalgų 
komentarą, kuris padeda įtvirtinti įgytas 
žinias. Tačiau penktas, ir pats svarbiausias 
šių Biblijos studijų komponentas, yra rūpi-
nimasis kiekvienu grupelės nariu, nes visos 
žinios, kurios įgyjamos skaitant Dievo žodį, 
bus bevertės, jeigu mes nesirūpinsime ir 
praktiškai nerodysime meilės vienas kitam.

Bendruomeninės Biblijos 
studijos Lietuvoje 
Lietuvoje pirmosios Biblijos studijos 

pagal CBS metodą buvo pradėtos 2009 m.  
Klaipėdoje, LCC krikščioniškame uni-
versitete. Ten gyveno ir dirbo misionierė 
Marietta Smith, kuri pati vedė Biblijos 
studijų grupelę studentams anglų kalba 
ir organizavo studijų bei mokymo me-

„Kad  kiekvienas  žmogus  
galėtų  savo  gimtąja  kalba  

skaityti  ir  suprasti  Bibliją“  (M. Liuteris)

Atkelta iš 29 p.

Reguliariai skaitydami 
ir studijuodami Bibliją 
tikintieji auga tikėjimu 
ir Dievo pažinimu, 
mokosi tarnauti kitiems 
ir taip padeda augti savo 
bendruomenei. 

„

“

džiagos vertimą į lietuvių kalbą. Iš tiesų 
Marietta padovanojo Lietuvos bažnyčiai 
didelę dovaną – per jos tarnystės metus 
Lietuvoje profesionaliai buvo išversta ir 
redaguota medžiaga 17 skirtingų Biblijos 
studijų (7 Senojo Testamento ir 9 Naujojo 
Testamento knygos bei 1 apžvalginė me-
džiaga „Nuostabi Dievo knyga“). Sudėjus 
visą medžiagą lietuvių kalba, šiuo metu 
turime 224 pamokas, kurias studijuojant 
reguliariai kas savaitę mokslo metų ritmu 
(9 mėn. per metus), – tai beveik septynerių 
mokslo metų Biblijos studijų programa! 
Grupelės gali pasirinkti skirtingo pamokų 
skaičiaus medžiagas (6, 12, 18 ir 30-ies sa-
vaičių trukmės). Biblijos studijų medžiagą 
(pratybų sąsiuvinius ir gaires vadovams), 
užsisakius iš anksto, už nedidelę auką, skirtą 
naujų vertimų organizavimui, išsiunčiame 
grupelių lyderiams paštu. 

  Šiuo metu aktyviai veikia aštuonios 
grupelės skirtinguose Lietuvos miestuose – 
Vilniuje, Šiauliuose, Joniškyje ir Pakruojyje, 
į kurias susirenka daugiau nei 50 žmonių 
iš skirtingų evangelinių bendruomenių. 

Jeigu ir jūs norėtumėte gauti daugiau 
informacijos ar pasiryžtumėte steigti Bibli-
jos studijų grupelę savo bendruomenėje, 
susisiekite su manimi el. paštu vita.rulin-
skiene@gmail.com arba ieškokite mūsų 
tarnystės Facebooko paskyroje CBS Lietuva. 
Mes jus trumpai apmokysime, paaiškin-
sime, kaip užsisakyti medžiagą ir pradėti 
naują grupelę. Vėliau kartu džiaugsimės, 
matydami, kaip Dievo žodis keičia kiekvie-
no Jo mokinio gyvenimą!

Vita Rulinskienė, Laisvųjų krikščionių 
bažnyčia, 2018 m. vasara
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Ką reiškia būti moterimi?
Vienas iš nedaugelio dalykų, kurie man sukelia nemažai 

emocijų, yra svarstymas ar bandymas apibrėžti, ką reiškia būti 
moterimi, o ypač – krikščione moterimi. Visa apimantis mo-
teriškumo supratimas įsiskverbia į tokią daugybę vaidmenų ir 
tarpusavio santykių, kad lengvai gali tapti mūsų savivertės matu. 
Mes įnirtingai priešinamės bet kam, kas grasina pajudinti mūsų 
pačių susikurtą moteriškumo pamatą.

K as svarbu šiandien?
Pastaruoju metu daug dėmesio skyriau Biblijos studijoms – 

tyrinėjau, kaip Biblijoje vertinamas moteriškumas, lyčių nesuta-
rimai... Vieną vakarą atsisėdau ir pradėjau įnirtingai dėlioti savo 
mintis ir įžvalgas į prasmingus, paveikius žodžius ir sakinius, kurie 
padėtų išanalizuoti ir „išspręsti“ problemas...

Bet vieną akimirką sustojau. Pažvelgiau į aistringai užrašytus 
žodžius ir sudvejojau. Ne tiek pačiais žodžiais, bet tuo, kas slypėjo 
už jų. Kodėl aš taip įsikibusi laikausi šių įmantrių teologinių idė-
jų? Ar jos ką nors pakeis, kai, nuėjusi miegoti, atsibusiu ryte? Ar 
mano diena bus kitokia? Ar būsiu kitokia žmona, mama, draugė? 
Kai saulė patekės, aš vėl susidursiu su tais pačiais sunkumais ir 
nuodėmėmis. Nenoriu, kad į bendrą triukšmą įsilietų dar vienas 
tolimas ir neaiškus balsas. 

Taigi padėjau užrašus į šalį ir vis dar grumdamasi su Dievu 
atsiguliau miegoti. Ką būtent dabar aš turiu žinoti apie moterišku-
mą? Kai iš ryto pabudau paliesta naujos nuostabios Dievo malonės, 
pakilus iš lovos mano mintyse sukosi tik vienas klausimas: „Kaip 
man šiandien būti nuostabia moterimi ir atspindėti Dievo grožį?“

Vi s iškylantis klausimas
Kaip aš šiandien atspindėsiu Dievo grožį? Nesvarbu, kokia 

būtum – jauna žmona ar senelė, vieniša ar ištekėjusi, aštuoniolikos 
ar aštuoniasdešimties, – turėtume nuolat užduoti sau šį klausimą 
ir nuolat ieškoti į jį atsakymo. 

Tai buvo svarbu tada, kai mojavau savo vaikams, autobusu 
išvažiuojantiems į mokyklą, ir tada, kai ilgiausiai sėdėdavau ir 
mokydavau juos namuose. Tai buvo svarbu tada, kai paromis 
dirbau padavėja, kai Vašingtone rengiau karinius planus masi-
nio naikinimo ginklams įveikti, ir tuomet, kai keičiau vaikams 
sauskelnes ir bandžiau tramdyti susierzinimą, visą laiką būdama 
su jais namuose.

Mes įsivaizduojame, kad tobulai apibrėžta tapatybė, lyg kruopš-
čiai parinkta tatuiruotė ant rankos, paženklins mus taip stipriai, kad 
tai pakeis visą mūsų pasaulio supratimą. Mes tikime, kad būtent 
ideologijos ar „etiketės“ padarys mus klusnesnėmis ar geresnėmis 

BONNIE MCKERNAN

Menas  būti  
moterimi

žmonomis, vargšams ir prispaustiems jautresnėmis asmenybėmis. 
Per dažnai skirtingas biblinio moteriškumo suvokimas trukdo 

mums pamatyti, ką reiškia atspindėti nuostabų Dievo paveikslą 
šią akimirką ir visur, ką mes darome, rašome ar sakome.

Pasa kokite apie nuostabų Dievą
Mūsų, moterų, stiprybė, grožis, vertė ir tapatybė kyla iš mūsų 

Kūrėjo, kurio atvaizdą atspindime, o diskusijos apie lyčių skirtumus 
kilo tik XX a. Mano Kūrėjas iš anksto nusprendė, kas būsiu, kai savo 
rankų prisilietimu teikė man pavidalą. Sąmoningai kurdamas mus, 
kad atspindėtume skirtingas Jo grožio briaunas, Jis nusprendžia, 
kokia bus kiekviena moteris. 

Ką šiandien reiškia būti tobula moterimi? Tai reiškia su galia ir 
užsidegimu pasakoti tą istoriją, išaukštinti Kristaus grožį ir džiaugtis 
Dievo džiaugsmu, kad kiekviena iš mūsų savaip atspindime Dievą.

Šėtonas nekenčia grožio ir to, kas jį atspindi. Jis daro viską, ką 
gali, kad sunaikintų grožį, išprievartautų, prislėgtų, iškreiptų, kad 
žmogaus gyvenimas atspindėtų ne Dievą, o žlugusį pasaulį. Jei jis 
negali sunaikinti moteriškumo, tai bent sieks ir bus patenkintas 
matydamas, kaip leidžiame laiką dėl to besipešdamos ir apie tai 
rašydamos. Velnias bus laimingas matydamas mus besiginčijančias 
dėl to, kokio moteriškumo mes norime, nes taip nukreips dėmesį 
nuo paties moteriškumo. Kiekvieną kartą, kai svarstysime, „kaip 
to pasiekti“, mes nesutarsime, ginčysimės ir niekaip nepriartėsime 
prie to, kad noriai patikėtume savo gyvenimą Dievui, kad ir kur 
Jis mus vestų.

Mažytė beribio paveikslo dalis
Mes dažnai viską darome atvirkščiai – sutelkiame dėmesį, kad 

pateiktume save pasauliui kaip savo pasirinktos ideologijos atspin-
džius, pamiršdamos, kieno paveikslą buvome sukurtos atspindėti. 
Dievo šlovė turi persmelkti viską, ką mes darome, – būtent tai ir 
reiškia panašėti į Kristų.

Bet kaip tai turėtų atrodyti?
Kadangi mūsų grožio šaltinis yra amžinas ir begalinis Dievas, 

mes niekada nenutapysime tobulos biblinės moters paveikslo. Jei 
pažinsime savo grožio ir tobulumo Šaltinį, gebėsime įžvelgti prasmę 
mažuose dalykuose ir nusižeminsime dideliuose. Tikrasis grožis 
nėra subjektyvus (yra dalykų, kurie nėra gražūs), jis yra begalinis, 
todėl yra daugybė būdų atspindėti mūsų Kūrėją.

Tai gali reikšti, kad aš nustoju laikytis įsikibusi tam tikrų 
dalykų, kai ginčijuosi su savo vyru. Tai reiškia suprasti, kur nu-
klysta mano mintys, kai esu supykusi ar sunerimusi. Tai reiškia 
ieškoti ne savo, bet Dievo karalystės, laikyti savo kūną šventykla, 
o ne stabu (1 Kor 6, 19). Tai reiškia liūdėti dėl savo nuodėmių, 
bet džiaugtis, kad Dievas jas atleidžia. Tai reiškia atidėti mažiau 
reikšmingus dalykus, kai reikia apkabinti vaiką ar paskaityti jam 
knygą, ir leisti, kad tuos pačius dalykus padarytų kitas žmogus, 
jei Dievas man paveda kitas pareigas. Tai gali reikšti, kad leidžiu 
vadovauti kitiems, nors jaučiuosi labiausiai tam pasiruošusi, ar 
imu vadovauti, kai jaučiuosi visiškai tam nepajėgi, nes Dievo 
jėga yra ištobulinama silpnume (2 Kor 12, 9). Aš tyliu, kai no-
rėčiau rėkti, ir garsiai skelbiu, kai nedrįsčiau net sušnabždėti. 

Nukelta į 32 p.
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

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

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

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

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

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

93267, sekmadieniais 12 val.
ŠVEN ČIO NĖLIUO SE – Žemutinė g. 35B-28  sekma dieniais 10 val.
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VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio 
sekmadienį 11 val.

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

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

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

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

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

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

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

aukštas) sekmadieniais 10 val.

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

antradieniais 18 val.

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

sek ma die niais 11 val.
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

Aš tarnauju kitiems, kai man pačiai labiausiai reiktų pagalbos, ir 
sustoju, pastebėjusi, kad tarnystė veda žmones prie manęs, o ne 
prie Kristaus. Tai reiškia, kad kiek įmanoma tobuliau dirbu savo 
darbą ir parodau, kad mano moteriškumas ir jo grožis yra Dievo 
Dvasios vaisiai manyje, o ne mano siekinys.

Menas būti moterimi
Biblinis moteriškumas – menas būti moterimi, jei norite taip 

pavadinti, – iš tikrųjų gyventi taip nuostabiai ir gražiai, kad mūsų 
gyvenimo simfonija trauktų kitus prie begalinio Kūrėjo grožio, 
gelbėdama juos nuo gundančių pasaulio sirenų dainų – jų pavir-
šutiniškas, laikinas grožis tik subjauroja ir sužlugdo.

Menas atspindi Kūrėją, bet niekada Jo nepranoksta. Tad tik 
tada, kai atsikėlusios ryte trokštame visais savo darbais ir poelgiais 
būti šedevru, atspindinčiu Kūrėją Jo šlovei, mūsų ištikimybė bus 
vertinga ir amžinybėje. 

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurga Domarkaitė

Menas  būti  
moterimi

Atkelta iš 31 p.

Liepos 14–20 d.  
Vaikų stovykla (8–12 m.) Panevėžio raj.

Liepos 22–28 d.  
Paauglių stovykla (12–16 m.) Panevėžio raj.

Rugpjūčio 2–5 d.  
Jaunimo sąskrydis (16–22 m.) Marijampolės raj.

Rugpjūčio 24–26 d.  
Vienybės šventė Vilniuje

Išsamesnė informacija www.evangelija.lt


