
Kiekvienais metais Kalėdos mus vėl sugrą-
žina prie Jėzaus Kristaus gimimo istorijos. 
Norisi naujai įsiklausyti į Šventojo Rašto 
žodžius ir išgirsti juose slypinčias paslap-
tis. Su dar vienų metų patirtimi žiūrime į 
girdėtas bei skaitytas Rašto eilutes. Jos at-
veria mums, ko dar nebuvome pastebėję, 
ir naujai pakartoja jau žinomas tiesas. Bib- 
lijos žodžiai mus vėl guodžia, moko ir stip- 
rina. Pažvelkime į evangelisto Luko, pir-
mojo amžiaus gydytojo, užrašytą pasako-
jimą ir pabandykime naujai į jį įsiklausyti:

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Pabandykime  
suprasti

Didžioji dauguma vaikų šios šventės la-
bai laukia (dažnai net nemąstydami apie 
tikrąją šios šventės prasmę), nes lauki-
mas susijęs su labai svarbia priežastimi –  
dovanomis. Kai kurie vaikai dovanų gauna 
darželyje ar mokykloje, bet turbūt nesukly-
siu pasakęs, kad beveik visi vaikai dovanų 
sulaukia ir namuose. Dažniausiai dovanos 
vaikus pasiekia per paslaptingąjį Kalėdų 
Senelį, arba vaikai randa jas ryte po eglute.

 GIEDRIUS AŽUKAS                                                         
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Tomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto 
įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. 
Toks pirmasis surašymas buvo padarytas 
Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo 
užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip 
pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Na-
zareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą 
Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir 
giminės. Jis ėjo užsirašyti kartu su savo su-
žadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems ten 
esant, atėjo jai metas gimdyti, ir ji pagimdė 
savo pirmagimį Sūnų, suvystė Jį vystyklais 
ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos 
užeigoje. Toje apylinkėje laukuose buvo 
piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo 
savo bandą. Staiga jiems pasirodė Vieš-
paties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties 
šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems 
tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį 
džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien 
Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra 
Viešpats – Kristus. Ir štai jums ženklas: ra-
site kūdikį, suvystytą ir paguldytą ėdžiose.“ 
Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus 
kareivija, šlovinanti Dievą: „Šlovė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas 
žmonėms!“ (Lk 2, 1–14).

Skaitant šį pasakojimą gali pasirodyti, 
kad vyko atsitiktiniai sutapimai, kai iš tiesų 
pildėsi tolimoje praeityje išsakytos prana-
šystės. Kad Kristus gimtų išpranašautame 
mieste, Romos imperijoje turėjo prasidėti 
gyventojų surašymas, ir jauna šeima iš tuo-
metinės savo gyvenamosios vietos turėjo 
vykti į savo protėvių miestą. Į jį tuo metu 
atvyko daugelis iš ten kilusių žmonių. Užeiga 
perpildyta. Jaunai paprastų žmonių šeimai 
kartu su kitais neypatingais atvykėliais vietos 
buvo tik prastesnėse patalpose. Tuomet 
gyvenusiems tai nebuvo kažkas keisto. 

Keliais sakiniais papasakojęs apie Juo-
zapo ir Marijos atvykimą į Betliejų, evange-
listas perkelia mus į miestelio apylinkes, kur 
naktį prie avių bandos budėjo piemenys. Tą 
naktį piemenys nelaukė dieviško aplankymo. 
Jie, kaip visuomet, budėdami saugojo savo 
avis. Niekas nežino Dievo aplankymo laiko, 

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Pabandykime  
suprasti

ir vienintelis būdas neprasilenkti su savo 
Viešpačiu – kasdien budėti. 

Ta naktis greičiausiai niekuo nesiskyrė 
nuo kitų. Panašiai švietė žvaigždės ir mie-
gojo avys. Tačiau piemenis supęs įprastas 
pasaulis staiga prasiskleidė tarsi uždanga, ir 
jie pamatė Dievo angelą. Juos apšvietė Kū-
rėjo šlovė. Ji nuostabi, bet jos amžinumas ir 
šventumas mus, laikino pasaulio gyventojus, 
gąsdina. Kol nematome Viešpaties šlovės, 
atrodo, kad galime ją įsivaizduoti ir maždaug 
numanome, kaip ji atrodo. Tačiau užtenka 
nors truputį jai nušvisti, ir pasirodo, kad 
ji visapusiškai pranoksta mūsų lūkesčius. 

Mes gyvename pasaulyje, kuriame 
manoma, jog Viešpaties šlovė – tai neiš-
prususių žmonių pasakojimai apie jiems 
nesuprantamus reiškinius. Susilietus su 
ta šlove tampa aišku, kad dieviška tikrovė 
realesnė už mus supantį pasaulį. Kalėdos 
kiekvienais metais mums turėtų priminti 
tos tikrovės realumą.

Nušvitus Viešpaties šlovei derėtų nu-
džiugti – atsivėrė gyvenimo šviesa! Tačiau 
piemenys labai nusigando (panašiai tokiu 
atveju reaguotų ir bet kuris kitas žmogus). 
Nuo tada, kai pirmieji žmonės, Adomas ir 
Ieva, patikėjo melu ir atsiribojo nuo Kūrė-
jo, visi jų palikuonys bijo Dievo artumo. 
Viešpaties realumas ir traukia, ir gąsdina. 
Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės (Rom 
3, 23). Kol Viešpats juntamai nepriartėja, 
gyvename šitos netekties aiškiai neįsisąmo-
ninę. Kai šlovė apšviečia, pamatome, kad 
visą laiką jos stokojome – buvome tarsi mirę. 
Neturėjome pagrindinės gyvenimo dalies. 
Kai apšviečia Dievo šlovė, tampa akivaizdus 
supančio pasaulio laikinumas ir kritusio 

žmogaus vargas. Apima baimė, kuri liudija, 
jog esame nusidėję. Greičiausiai kiekvienas 
žmogus norėtų, kad evangelistas neminėtų 
tos piemenis apėmusios baimės, ir Viešpa-
ties gimimo istoriją skaitytume kaip jaukią 
pasaką, kurioje nėra nieko gąsdinančio.

Piemenys buvo paprasti, nereikšmingi 
žmonės. Kam iš tautos didžiųjų kiltų mintis 
atkreipti dėmesį į piemenis, budinčius naktį 
prie savo bandos? Kas sugalvotų būtent 
jiems paskelbti apie Kristaus gimimą? Šiame 
pasaulyje niekas nekviečia paprastų, mūsų 
akimis žiūrint, nereikšmingų žmonių tapti 
pirmaisiais naujos epochos šaukliais (juk su 
Kristaus gimimu prasideda Naujoji era). 
Žemėje visais laikais gyvavo nuomonė, kad 
Dievas apsireiškia ypatingiems žmonėms. 
Taip greičiausiai yra dėl žmonių išdidumo. 
Negi toks didis Valdovas gali tapti prieina-
mas paprastiesiems? 

Skaitydami, kaip angelas piemenims 
paskelbė apie Kristaus gimimą, stebimės, 
kokias žemas duris įeiti į šią žemę pasirinko 
Viešpats. Angelas neapsireiškė nei karaliui, 

nei vyriausiajam dvasininkui, nei Šventojo 
Rašto žinovams. Jis nepasirodė ir tiems 
ypatingo dievotumo siekusiems asketams, 
kurie niekino tautos didžiūnus ir gyveno 
atsiskyrę nuo tautos. Dalykai, kurie mums 
atrodo tokie svarbūs, Dievui nereikšmingi. 
Jis viską mato kitaip. Jam nereikia stengtis 
būti nuolankiam. Nuolankumas – neats-
kiriama Jo esybės dalis. Mes linkę vertinti 

Atkelta iš 1 p.

Mes linkę vertinti šališkai, 
žiūrėdami į išorę, o Dievas 
žiūri į tai, kas nuo mūsų 
paslėpta, – į žmonių širdis. 

„

“

Kiekvienas, kuris patikės 
Jo atperkančia mirtimi ir 
prisikėlimu iš mirusiųjų, 
taps Dievo vaiku. 

„
“

Kauno evangelinės bažnyčios pastorius 
Gabrielius Lukošius
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šališkai, žiūrėdami į išorę, o Dievas žiūri į 
tai, kas nuo mūsų paslėpta, – į žmonių širdis. 
Jis nesivadovauja žmogiškais argumentais. 
Žmonių širdys Jam kaip durys – vienos 
atviros, kitos užsklęstos. Viešpats paskelbė 
žinią piemenims, kurie nei kitų žmonių, 
nei savo akyse neatrodė ypatingi. Ne mūsų 
išskirtinumas atveria dangų.  

Kalėdų laikas pilnas šventiškos nuo-
taikos, sveikinimų, dovanų ir palinkėjimų. 
Tai dienos, kai tampa lengviau džiaugtis. 
Šiuo laiku kartais mus aplanko džiaugsmas, 
net nesusimąstant kodėl. Tačiau Šventojo 
Rašto pasakojimas liudija ne apie šventines 
puošmenas bei mugių šurmulį. Visa Viešpa-
ties gimimo aplinka labai paprasta, tiesiog 
buitiška. Nei fejerverkų, nei papuošimų. 
Atrodytų, kad jokio džiaugsmo ir nėra. 
Naktis. Svetimame mieste jauna šeima, ne-

sant vietos užeigoje, pagimdė kūdikį tvarte. 
Didelį džiaugsmą skelbė ne triukšminga 
minia, bet dangaus pasiuntinys. Nevilties 
žemėje gimė Gelbėtojas. Dangus džiūgavo, 
nes Meilės ir Tiesos karalystė grįžo į žemę. 
Į žemę atėjo Dievo Sūnus. Jis paaukos savo 
gyvybę už visų žmonių nuodėmes. Kiekvie-
nas, kuris patikės Jo atperkančia mirtimi ir 
prisikėlimu iš mirusiųjų, taps Dievo vaiku. 

Šiemet, švenčiant Kalėdas, tegul šventi-
nis šurmulys neužgožia išgelbėjimo džiaugs-
mo, kuris pranoksta bet kokias žemiškų 
švenčių linksmybes.

Tas kūdikis iš esmės skyrėsi nuo visų 
kitų naujagimių. Jis buvo tikroji šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį 
(Jn 1, 9). Jėzus – tai įsikūnijęs Kūrėjas. Jis 
nėra dieviškumą pasiekęs žmogus, žmo-
giškosios giminės pasididžiavimas. Jis – 
žmogišku rūbu apsirengęs Viešpats. Šviesa, 
kurią Jis atnešė, nieko bendro neturėjo su 
žmogiška kilme. Jis vienintelis. Kito nebuvo 
ir nebus. Nėra niekame kitame išgelbėjimo, 
nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, 
kuriuo turime būti išgelbėti (Apd 4, 12).

Mes, žmonės, norime patys sutvarkyti 
savo bėdas. Šiandien Lietuvos žiniasklai-
doje dažnai su pašaipa konstatuojama, kad 
daugelis šalies žmonių laukia kokio nors 
politinio gelbėtojo. Tačiau po ta pašaipa 
dažnai slepiasi mintis, kad nereikia laukti 
jokio gelbėtojo, jog pati gelbėtojo idėja yra 

silpnų žmonių išmonė. Taip mąstydami, 
žmonės labai klysta. Jei nereikėtų gelbėtojo, 
nebūtų Kalėdų. Jeigu mes patys galėtume 
išlipti iš savo nevilties, nereikėtų gimti ki-
tokiam nei visi kiti. Tiek švenčių dienomis, 
tiek kitu laiku prisiminkime, jog turime 
Gelbėtoją, panašų į mus, tačiau kitokį, nie-
kuomet nenusidėjusį ir galintį mus išgelbėti 
iš visų mūsų bėdų.

Visais laikais Dievas siųsdavo žmo-
nėms įvairius savęs atpažinimo ženklus. 
Tie ženklai kalbėdavo savo antgamtiškumu. 
Jeigu galvotume, koks ženklas turėtų liudyti 

Tiek švenčių dienomis, 
tiek kitu laiku 
prisiminkime, jog turime 
Gelbėtoją, panašų į mus, 
tačiau kitokį, niekuomet 
nenusidėjusį ir galintį 
mus išgelbėti iš visų mūsų 
bėdų.

„

“

Dievo Sūnaus gimimą žemėje, greičiausiai 
bandytume įsivaizduoti ką nors panašaus 
į Šventajame Rašte pranašaujamą antrąjį 
Kristaus atėjimą, kai visi žmonės išvys Jį 
ateinantį su galingais Dievo angelais. Gal 
lauktume prabangos ženklų, kurie padė-
tų atpažinti gimusį Karalių. Įvairių tautų 
pasakos mums leidžia numanyti, kokie 
ženklai turėtų liudyti gimusiojo didingumą 

bei išskirtinumą. Tai galėtų būti ypatingas 
kūdikio švytėjimas, kažkokie auksiniai jo 
kilmę liudijantys medalionai, išskirtiniai 
ženklai ant kūno ir kiti panašūs dalykai.  

Tačiau piemenims duotas ženklas 
buvo visai kitoks. Jis kalbėjo apie Dievo 
troškimą pasiekti žmonių širdis. Viešpats 
padėjo į šalį visus tuos dalykus, kurie mus 
gąsdina ir atskiria vienus nuo kitų (didybę, 
jėgą, regimą valdžią, turtą, prabangą). Jo 
atėjimas buvo be išorinės galios ženklų. 
Piemenys išsigando angelų pasirodymo. 
Jie greičiausiai būtų bijoję karališkų rūmų 
prabangos, bet kūdikis, suvystytas ir pa-
guldytas ėdžiose, jų negąsdino. Kol giliau 
nesusimąstome, mums atrodo, kad būtų 
kur kas geriau, jei Kristaus gimimą šiame 
pasaulyje lydėtų akivaizdūs dieviškos galios 
ženklai. Tik vargu ar Jis tuomet rastų kelią 
į mūsų širdis. Juo nebereikėtų tikėti. Jo 
galia būtų matoma kūno akimis. Viešpats 
nebegalėtų mūsų išgelbėti nuo širdyse 
pasislėpusios tamsos, nes mes nedrįstume 
Jo įsileisti. 

Todėl dabar, kol Viešpaties galybė dar 
neatsivėrė, ir Jis vis dar ieško kelių į žmonių 
širdis, nepaniekinkime šiam laikui skir-
tų Dievo ženklų. Negi vis dar nesupran-
tame, kad to, ką kalba Šventasis Raštas, 
neįmanoma sugalvoti. Žmogiška fantazija 
per silpna, jog sugalvotų Rašto istorijas.

Govert Flinck „Angelai piemenims paskelbia apie Kristaus gimimą“ (1639)
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 Mums visiems patinka dovanos, patinka jas gauti ir dovanoti, 
bet ar artėjančios šventės tikrai tik dovanų pirkimo ir gavimo šventė? 
Ką Šventojo Rašto tekstas mums kalba apie šį laiką? Pažvelkime į 
evangelisto Luko užrašytą pasakojimą: Toje apylinkėje laukuose 
buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga 
jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie 
labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums 
didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. Ir štai jums ženklas: rasite 
kūdikį, suvystytą ir paguldytą ėdžiose.“ Staiga prie angelo pasirodė 
gausi dangaus kareivija, šlovinanti Dievą: „Šlovė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms!“ (Lk 2, 8–14).

Tuo metu Dievo tauta, Izraelis, laukė pažado išsipildymo – laukė 
į žemę ateisiančio Dievo siųsto Gelbėtojo, Kristaus, didžiausios 
dovanos žmonėms. Greičiausiai piemenys nežinojo ir nesuprato 
Raštų, jų prasmės ir turbūt nė neįsivaizdavo, kad Dievas siųs savo 
angelą, kad šis būtent jiems praneštų apie Kristaus gimimą. Bet 
taip nutiko – evangelistas Lukas rašo, kad piemenys pamatė šviesą 
ir išgirdo kalbantį angelą, kuris drąsino juos nebijoti, bet džiaugtis 
tuo, kas jiems apreikšta, – gimė Gelbėtojas, Kristus! O gausi dan-
gaus kareivija, šlovindama Dievą, jiems pranešė, jog visos žemės 
gyventojams skelbiama ramybė ir palankumas.

Ramybė ir Dievo palankumas – to Žemės gyventojams reikėjo 
tada, to žmonėms reikia ir šiandien. Ramybės ir Dievo palankumo 
reikia visada, ne tik per šias šventes. Kristus atėjo į žemę visiems 
laikams. Jis yra ramybė, kurios žmogus trokšta. Tai buvo išprana-
šauta pranašo Izaijo: Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant 
jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, 
Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis (Iz 9, 6).

 Taigi su palankumu Dievas siunčia savo Sūnų, Ramybės Ku-
nigaikštį – Kristų. Ši žemė skendėjo dvasinėje tamsoje, sumaištyje, 
neramybėje... Panašiai yra ir šiandien. Žvelgdami į pasaulį matome 
vis kylančias karo grėsmes ar net vykstančius karus (pavyzdžiui, 
Ukrainoje, Sirijoje, Palestinoje), girdime apie teroristų išpuolius 
įvairiuose pasaulio kraštuose, gaisrus ir potvynius, ekonominį 
nestabilumą bei vis ištinkančias pasaulines krizes. Panašūs dalykai 
vyko tuomet, kai gimė Kristus, tai vyksta ir šiandien... Taip buvo 
visada, nes ši žemė yra piktojo valdoma (Visas pasaulis yra piktojo, –  
sako evangelistas Jonas savo laiške (1 Jn 5, 19).

Todėl Dievas nusprendė atsiųsti į Žemę savo Sūnų: Nes Dievas 
taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi 
nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad 
pasaulis per Jį būtų išgelbėtas (Jn 3, 16–17). Atsiųsdamas Kristų, Jis 
siuntė palankumą, kad patikėję Juo mes būtume išgelbėti nuo viso 
šio pasaulio chaoso, kad rastume dangišką ramybę, kuri pripildo 
žmogaus širdį, nuramina jo jausmus, kai žmogus patiki Dievo 
Sūnumi, šio pasaulio Gelbėtoju, Jėzumi Kristumi. Tai ir yra pati 
didžiausia dovana – Jo palankumas ir ramybė. 

Neturint dangiškojo palankumo ir ramybės, niekada nepa-
tirsime ir to tikro džiaugsmo, kurį skelbė angelas: Nebijokite! Štai 
skelbiu jums didelį džiaugsmą (Lk 2, 10). Šis džiaugsmas suteikia 
užtikrintumą – galime būti ramūs dėl ateities, nes Kristus atėjo, kad 
išvaduotų mus iš pasmerkimo, kurio pilnas šis pasaulis.  Jis atėjo, 
kad mes būtume išgelbėti, išlaisvinti iš bet kokio pasmerkimo ir 
nuodėmių. Evangelistas Jonas rašė: Jei tad Sūnus jus išlaisvins, iš 
tiesų būsite laisvi (Jn 8, 36).

Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmo-
nėms! (Lk 2, 8–14). Ši žinia atneša tikrą džiaugsmą ir ramybę, 
nes tai žinia, jog Dievas tau yra palankus šiandien, tad neišsigąsk 
ir negyvenk sukaustytas baimės, bet priimk Kristų – tik Jis yra 
tikrasis Gelbėtojas.

Jonavos evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas
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Rugsėjo 29 d. įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos 
(LEBB) rudens Sinodas. Po Bendrijos vadovo, Kauno evangelinės 
bažnyčios pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus paraginimo niekada 
neatsitraukti nuo Viešpaties, buvo pereita prie darbotvarkės 
klausimų. 

Laikydamiesi Bendrijos veiklą reglamentuojančių dokumentų 
(įstatų ir nuostatų) reikalavimų, Sinodo nariai patvirtino buvusio 
Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčios ganytojo Ugniaus Meško 
pasitraukimą iš pareigų. Taip pat buvo patvirtintas Šiaulių bažny-
čios „Tiesos žodis“ sprendimas išstoti iš LEBB. Šiaulių bažnyčia 
„Tiesos žodis“ iš LEBB pasitraukė šių metų pradžioje, įvykdžiusi 
tokiam sprendimui keliamus teisinius reikalavimus.

Iš Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pasitraukus Šiaulių 
bažnyčiai „Tiesos žodis“ buvo svarstomas klausimas dėl naujos 
evangelinės bažnyčios, priklausančios LEBB, steigimo. Šiai tar-
nystei pradėti buvo pasiūlytas Kuršėnų evangelinės bažnyčios 
pastorius Romas Tuominis, kurio kandidatūrai Sinodas pritarė 
beveik vienbalsiai.

Dar vienas organizacinis klausimas – Panevėžio evangeli-
nės bažnyčios pastoriaus Ramūno Juknos prašymas leisti jam 
pasitraukti iš LEBB Pastorių tarybos pirmininko pareigų. Kal-
bėdamas apie tokio sprendimo priežastis, pastorius Ramūnas 
minėjo besiplečiančią socialinę ir gailestingumo veiklą Panevėžio 
mieste, išaugusį tarnystės krūvį, taip pat įtampą, patiriamą einant 
Pastorių tarybos pirmininko pareigas, įgyvendinant išsikeltus 
tikslus ir uždavinius. Sinodo nariai supratingai atsižvelgė į 
išsakytą prašymą, kuris buvo patenkintas palydint malda ir pa-
laiminimu. Laikinuoju Pastorių tarybos pirmininku iki žiemos 
Sinodo išrinktas Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius 
Gintautas Gruzdys.

Sinodo nariai taip pat pritarė Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ baž-
nyčios pastoriaus Dariaus Širvio siūlymui į planuojamą ateinančių 
metų Vienybės šventę, kuri vyks 2019 m. rugpjūčio 23–25 d.,  
kviesti brangų mūsų bendrijos bičiulį, Šventojo Rašto mokytoją 
Willemą VanGemereną. Taip pat buvo nuspręsta svarstyti įvairias 
kitų svečių kandidatūras 2020 m. Vienybės šventei.

Sinodui baigiantis Alytaus evangelinės bažnyčios pastorius 
Darius Šulskis pateikė pasiūlymą stiprinti LEBB pastorių sie-
lovadą, suteikiant galimybę pastoriams dalyvauti kitose šalyse 
rengiamuose sielovadiniuose susitikimuose (vadinamuosiuose 
encounter‘iuose) arba teikti sielovadą kitais būdais. Numatyta tęsti 
šio klausimo svarstymą.

Kitas LEBB Sinodas vyks 2019 m. vasario mėn.

www.evangelija.lt

Įvyko  Lietuvos  
evangelinių  bažnyčių  
bendrijos  rudens  Sinodas

Spalio 21 d. po pamaldų Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčia 
paminėjo 30 metų sukaktį. Trisdešimt metų – lašelis Dievo ir tautų 
istorijoje, tačiau bendruomenės bei atskirų tikinčiųjų gyvenime 
tai nemažas laikotarpis, kuriame būta kalvų ir slėnių, džiaugsmo 
ir liūdesio... Dėkojame Dievui už Jo rūpestį mūsų bendruomene 
per visus šiuos metus, už suteiktą malonę liudyti Viešpaties šlovę 
ir prisidėti prie Jo darbų mūsų mieste ir tautoje. Meldžiame, kad 
mūsų akys nenukryptų nuo Jo Žodžio, kad neužgestų troškimas 
tarnauti arti ir toli esantiems ir kad drauge su izraelitais dar ilgus 
metus galėtume liudyti: Viešpaties nuosavybė yra Jo tauta, Jokūbas –  
Jo paveldėjimo dalis. Jis ją rado negyvenamų dykumų platybėje; 
globojo ir rūpinosi ja, saugojo kaip savo akį. Kaip erelis moko skristi 
savo jauniklius, pats sklando virš lizdo ištiesęs savo sparnus ir neša 
juos ant savo sparnų, taip Viešpats vienas ją vedė (Įst 32, 9–12).

Vilniaus  bažnyčiai – 30  metų

Po visą spalio mėnesį trukusio balsavimo daugiau negu 2/3 
Vilniaus bažnyčios narių nusprendė pakeisti bažnyčios pavadinimą 
ir pritarti pavadinimui Vilniaus evangelinė bažnyčia.

Sumanymą savo bažnyčią pavadinti nauju vardu Vilniaus 
tikintieji svarstė ilgiau negu metus – šis klausimas buvo aptaria-
mas ne viename narių susirinkime, per kuriuos buvo išsakyti ir 
išklausyti argumentai tiek „už“, tiek „prieš“ pavadinimo keitimą, 
pasiūlyti keli alternatyvūs pavadinimo variantai. Šis sprendimas 
beveik sutapo su spalio mėnesį minėta Vilniaus bažnyčios trisde-
šimties metų sukaktimi. 

Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti naujoje Vilniaus 
evangelinės bažnyčios interneto svetainėje, kurią rasite adresu  
http://vilnius.evangelija.lt/. Svetainėje glaustai pateikiama infor-
macija apie einamojo mėnesio pamaldas, renginius, maldų kryptis, 
joje taip pat galite paklausyti naujausią sekmadieninį pamokslą. 
Tikimės, kad ši svetainė bus patogi ir naudinga.

Vilniaus  bažnyčios  
naujovės
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Jaukus  ir  šiltas  Gabrielės  Gvazdikaitės  
koncertas  Anykščiuose 

Spalio 31 d. Vilniaus evangelikų re-
formatų bažnyčioje vyko pamaldos, skir-
tos Reformacijos dienai paminėti. Po jų 
koncertavo ansamblis Draugiški projektai.

Pamaldos prasidėjo Reformacijos 
himnu Tvirčiausia apsaugos pilis, kurį visi 
giedojo stovėdami, taip išreikšdami pagar-
bą. Pamaldas laikė gen. superintendentas 
kun. Tomas Šernas ir Vilniaus parapijos 
klebonas kun. Raimondas Stankevičius. 
Gausiai susirinkusius pasveikino Vilniaus 
evangelinės bažnyčios pastorius Darius 
Širvys, mintimis apie Reformaciją – Ar 
Reformacija jau pasibaigė? – pasidalino iš 
Kauno atvykęs reformatų Sinodo lektorius 
Dainius Jaudegis. Tikinčiuosius ir svečius 
džiugino Vilniaus parapijos choras Giesmė, 
vadovaujamas vargonininkės Gražinos Pet- 
rauskaitės.

Po pamaldų bendravome Agapėje. Po 
kurio laiko prasidėjo koncertas, prieš kurį 
sveikinimo žodį tarė LELB vyskupas kun. 
Mindaugas Sabutis, atskubėjęs po pamaldų 
Vilniaus liuteronų bažnyčioje. Koncertas, 
skirtas Reformacijos dienai, buvo ilgai bran-
dintas projektas – evangelinių bendruomenių 
iniciatyva paprašyta žymių lietuvių kom-

Pamaldos  ir  muzika – 
Reformacija  tęsiasi

pozitorių Vaclovo Augustino ir Gintauto 
Venislovo sukurti kūrinius, skirtus būtent 
Reformacijos jubiliejui. Prie iniciatyvos pri-
sijungė ir ją įgyvendino ansamblis Draugiški 
projektai, dirigentas Linas Balandis.

Džiugu, kad Draugiški projektai jau ne 
pirmą kartą koncertuoja mūsų bažnyčioje, 
ir šįkart Reformacijos dienai skirtų kūrinių 
premjeroms pasirinko Vilniaus reformatų 
bažnyčią, kuri buvo sausakimša. Tarp atlie-
kamų kūrinių tekstus apie tuos kūrinius 
skaitė poetė Elena Kaminskienė. Tai dar 
labiau padėjo publikai suprasti atliekamus 
kūrinius. Po koncerto ilgai netilo plojimai 
ir ovacijos, klausytojai atsistoję dėkojo at-
likėjams ir premjerinių kūrinių autoriams.

https://www.ref.lt

Lapkričio 3 d. Anykščių krikščionių 
evangelikų bažnyčios kvietimu Anykščių 
L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje kon-
certavo Gabrielė Gvazdikaitė su grupe, ku-
rią sudaro jauni krikščionys muzikantai 
iš Kauno laisvųjų krikščionių bažnyčios, 
Kauno krikščionių bažnyčios bei Kauno 
„Gerosios naujienos“ bendruomenės. Pa-

klausyti šiuolaikinių giesmių į bibliotekos 
salę susirinko daugiau negu 60 žmonių. 
Renginyje dalyvavo Anykščių krikščionių 
evangelikų bažnyčios, Anykščių krikščionių 
bažnyčios, bendruomenės „Atgimimas“ 
tikintieji, katalikai, senjorai iš Troškūnų 
senelių namų „Prieglobstis“, keli broliai ir se-
serys iš Rokiškio, Ukmergės bei kitų vietovių, 
Anykščių viešosios bibliotekos skaitytojai.

Nuoširdžiai dėkojame Gabrielei ir visai 
komandai už nuostabias giesmes.
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Lapkričio 10 d. rytą Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos ugniagesiai gelbėtojai su šeimomis susirinko kino 
centre „Garsas“, kad išgirstų nuostabius žodžius: „Ačiū, kad 
esate.“ Padėkos renginį visai šeimai „Ugniagesių šeimos diena“ 
organizavo Panevėžio evangelinės bažnyčios bendruomenė, o 
šį projektą rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 
Panevėžio miesto savivaldybė. Pernai padėkos ugniagesiams 

vakare dalyvavo ugniagesiai bei žmonės, kurie dėkojo už užge-
sintus gaisrus ir išgelbėtas gyvybes, o šiemet vėl iš JAV atvykęs 
kapelionas Billas McClure su Panevėžio evangelinės bažnyčios 
bendruomene organizavo padėkos renginį visai šeimai. Visą savaitę 
kapelionas su žmona lankėsi budinčiose pamainose, bendravo 
su ugniagesiais gelbėtojais, dalijo patarimus, kaip išsaugoti gerą 
fizinę ir psichinę sveikatą, akcentavo glaudžių ryšių su šeimos 
nariais ir kitais artimaisiais svarbą, mokė kaip įveikti krizes bei 
stresą, dalijosi savo šeimos gyvenimo akimirkomis.

Ugniagesių šeimos šventėje visų dalyvių laukė smagūs žaidi-
mai, kuriuose pasivaržyti galėjo visi norintys, o patys mažiausieji 
kibiruose, skirtuose gaisrui gesinti, rado daug saldainių. Vyrai 
išbandė savo jėgas ne tik kuo greičiau apsirengdami kovinius 
drabužius, bet ir bandydami kuo toliau numesti batą. Šventės 
metu ugniagesiams buvo pareikštos padėkos, kurios ypač džiugino 
mažiausius šventės dalyvius, galėjusius kartu su tėvais ar seneliais 
ateiti į sceną. Jautriausiai ir nuoširdžiausiai skambėjo sūnaus padėka 
gaisrus gesinančiam tėčiui ir žmonos padėka bei pasididžiavimas 
nelengvą ugniagesio profesiją pasirinkusiu vyru.

Už suteiktą galimybę pabendrauti visiems kartu, susirinkti 
prie bendro stalo bei malonias staigmenas šventės organizatoriams 
dėkojo Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
viršininkas Algirdas Rudys.

„Ačiū,  kad  esate“

Spalio 15–16 d. Kuršėnų evangelinėje bažnyčioje vyko semi-
naras „Auganti bažnyčia“. Mintis surengti šį seminarą kilo ban-
dant atsakyti į klausimą, kaip bendruomenė gali tenkinti įvairius 
visuomenės poreikius.

Bažnyčios augimas vien tik skaičiumi, kai į pamaldas susi-
renka daugiau žmonių, nėra pagrindinis siekis, be to, bažnyčios 
auga ir vystosi skirtingomis kryptimis. Bažnyčios nariai auga kaip 
žmonės, siekia atspindėti Kristaus charakterį, kuris atsiskleidžia 
patarnaujant.

Seminare dalyvavo tarptautinės krikščioniškos organizacijos 
„Church Life Resources“ nariai Peteris Riedlas, Steve‘as Walentas 
ir Carsten Holey, kurie pristatė organizaciją, kalbėjo apie sveikos, 
augančios bažnyčios ženklus ir tai, kas skatina bendruomenę augti.

Seminaras pranoko lūkesčius, pavyko susitarti dėl tolimesnio 
bendradarbiavimo, tad planuojama ir daugiau susitikimų.

Seminaras   
„Auganti  bažnyčia“

Š. m. spalio 4–7 d. Londono baptistų bažnyčios „True Life“ 
(Tikrasis gyvenimas) organizuojamoje konferencijoje dalyvavo ir 
evangelikai iš Naujosios Akmenės: Naujosios Akmenės evange-
likų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis, šlovintojai Daiva 
Palionienė, Sigitas Krasauskas ir Renata Krasauskienė. Konferen-
cijoje Dievo žodžiu dalijosi keturi pamokslininkai, vyko gospelo 
muzikos koncertas.

Pastorius Mindaugas Palionis sakė du pamokslus: „Kaip tar-
nauti Dievui su aistra ir tikslu“ ir ,,Pakilk ir eik“, Sigitas Krasauskas 
ir Daiva Palionienė atliko giesmes.

Akmenės  evangelikai  
dalyvavo  konferencijoje  
Londone
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Tiek Šventajame Rašte, tiek įvairių ša-
lių istorijoje galima aptikti liudijimų apie 
tai, kai pavojaus ar negandų akivaizdoje, 
o retkarčiais ir švęsdami džiaugsmingus 
įvykius, daugybė žmonių kartu su dvasi-
ninkais ir valdovais keldavo balsus į Dievą. 
Ir Viešpats nelikdavo abejingas – tauta su-
laukdavo pagalbos, sustiprinimo, valdovai 
ir vyresnieji būdavo palaiminti išmintimi... 
Tai nėra svetima ir mūsų šaliai – bendros 
maldos dvasią ir jėgą patyrėme 1991 m. 
sausio įvykių metu, stengdamiesi apginti 
trapią nepriklausomybę nuo nepalygina-
mai galingesnio brutalaus agresoriaus. Ir 
nors šiandien laikai ir aplinkybės pasikeitė, 
bendra malda nepraranda nei jėgos, nei 
aktualumo...

Jau antrus metus iš eilės Lietuvos 
evangelinės bažnyčios drauge kviečia ti-
kinčiuosius melstis už savo tautos gerovę 
ir saugumą. Pirmoji tokia bendra evan-
gelinių bažnyčių malda už Lietuvą pernai, 
jubiliejiniais Reformacijos metais, vyko 
Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje. 
Šiais metais renginys „įsisiūbavo“ – Lietuvos 
evangelinės bažnyčios kartu su evangelisto 
iš Jungtinės Karalystės Davido Hataway‘aus 
organizacija gruodžio 1 d. visus neabejingus 
savo šaliai bei pripažįstančius maldos svarbą 
pakvietė į LITEXPO parodų rūmus. Per visą 
dieną trukusį renginį skambėjo maldos ir 
sveikinimo žodžiai, krikščionių muzikantų 
atliekamos giesmės, pamokslaujama Evan-
gelijos žinia, nebuvo pamiršti ir vaikai... 

Nacionalinė maldos diena prasidėjo 
giesme „Tėve mūsų“, kurią drauge giedojo 
ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, 
Baltarusijos, Lenkijos atvykę maldinin-
kai, po to sveikinimo žodį tarė Seimo narė 
Laimutė Matkevičienė, Vilniaus meras 

DALIA JANUŠAITIENĖ

Nacionalinė  malda  
už  Lietuvą

Remigijus Šimašius, svečias iš Latvijos –  
evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas 
Pavelas Levuškanas. Vėliau palydimi Judi-
tos Leitaitės, Gabrielės Gvazdikaitės, Vaido 
Vyšniausko atliekamų giesmių į sceną vienas 
po kito kilo Lietuvos evangelinių bažnyčių 
ganytojai. Lietuvos evangelikų liuteronų 

bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis 
kvietė melstis už visas šalies valdžios sritis, 
ekonominę padėtį. Evangelikų reformatų 
generalinis superintendentas kun. Tomas 
Šernas meldė Viešpaties, kad Lietuva – visi 
jos gyventojai – būtų atviri skelbiamai Evan-
gelijos žiniai, jog išgelbėjimas įgyjamas tik 
tikėjimu per Jėzų Kristų. Lietuvos evangeli-
nių bažnyčių bendrijos vadovas, pastorius 
Gabrielius Lukošius maldoje atvėrė mūsų 
šalies skaudulius – meldėsi už savižudybių 
prevenciją, alkoholio įtakos mažinimą. Vil-
niaus krikščionių bažnyčios „Biblijos kelias“ 
pastorius Anatolijus Dmitrukas užtarė 
šeimos krikščioniškų vertybių išsaugojimą 

ir puoselėjimą. Lietuvos jungtinės metodistų 
bažnyčios superintendentas kunigas Remi-
gijus Matulaitis meldėsi dėl tautos išlikimo 
vidinių ir išorinių grėsmių akivaizdoje, o 
Vilniaus protestantų bažnyčios pastorius 
Vaidas Vyšniauskas prisiminė dar vie-
ną Lietuvos žaizdą – holokaustą. Lietuvos 
evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos 
vyskupas Rimantas Kupstys ragino melstis 
už visame pasaulyje persekiojamą Bažnyčią. 
Pirmąją Maldos dienos dalį baigė bendras 
visų dvasininkų tautos palaiminimas ir 
vyskupo Mindaugo Sabučio ištartas Aarono 
palaiminimas.

Per antrąją, popietinę renginio da- 
lį, susirinkusiųjų dėmesys krypo į pamoks-
laujamą Evangelijos žinią. Aštuoniasdešimt 
šešerių metų evangelistas iš Didžiosios 
Britanijos Davidas Hataway‘us kalbėjo 
apie tai, kad Evangelijoje slypinti Dievo 
jėga stebuklinga, tačiau labai praktiška – 
ji gydo ligonius, išlaisvina įkalintuosius, 
šaukia iš mirties į gyvenimą. Tai ne tik 
vyko Jėzaus ir apaštalų dienomis, bet vyk-
sta ir šiandien – juk Dievo gailestingumas 
nepasikeitė. Pamokslininkas liudijo apie 
tiesiog neįtikėtiną maldos galią ir Dievo 
malonę, kurią pats patyrė per ilgus tarnavi-
mo dešimtmečius. Jis du kartus pribloškė 
gydytojus patyręs dievišką išgydymą nuo 
gerklės, o vėliau ir plaučio vėžio, kuris iš 
jo kūno dingo be pėdsakų. Už Evangelijos 
skelbimą ir Šventojo Rašto „kontrabandą“ 
gūdžiais socializmo laikais evangelistas 
buvo dešimčiai metų įkalintas tuometinėje 
Čekoslovakijoje, tačiau kalėjimo durys 
stebuklingai atsivėrė vos po metų. Be to, 
už grotų praleisti metai nepraėjo veltui – 
įgyta patirtis padėjo suprantamiau perduoti 
Gerąją naujieną kaliniams, kurių vieno 

Aš  pažvelgiau  į  savo  tautą,  nes  jų  šauksmas  pasiekė  mane...  
(1  Sam  9, 16)

Aštuoniasdešimt šešerių metų evangelistas 
iš Didžiosios Britanijos David Hattaway
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Karo  kapelionų  evangelikų  
vadovų  suvažiavimas  Berlyne

Lapkričio 13–14 d. Berlyne vyko tra-
dicinis Europos NATO ir jų sąjungininkų 
protestantų vyresniųjų karo kapelionų suva-
žiavimas, kuriame dalyvavo ir Evangelinės 
sielovados Lietuvos kariuomenėje vyriau-
siasis kapelionas kun. Rimas Mikalaus-
kas. Berlyne susirinkę vyresnieji kapelionai 
pasidalino savo patirtimi, analizavo šioje 
tarnystėje kylančias problemas, planavo 
kitus įvairių tikslų ir rango tarptautinius 
Europos ar jos regiono susitikimus.

Visų minėtų šalių kariuomenėse veikia 
karo kapeliono institucija. Visų jų tikslai 
tie patys, tačiau jos labai skiriasi savo or-
ganizacija ir tradicijomis, pašauktų į šią 
tarnystę kapelionų skaičiumi ir konfesine 
įvairove. Valstybės siekia užtikrinti savo 
karių sielovadą, tarptautinės žmogaus teisės 
reikalavimus, suteikia savo kariams religinę 
laisvę bei tikėjimo išpažinimo teisę. Evan-
gelikų konfesijos kapelionai dominuoja 
JAV, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Da-
nijos, Didžiosios Britanijos kariuomenėse. 
Vokietijos, Nyderlandų, Estijos, Latvijos, 
Vengrijos kariuomenėse tarnauja panašus 
evangelikų, katalikų ar stačiatikių kapelionų 
skaičius. Austrijos, Slovakijos, Lenkijos, 
Prancūzijos ir kt. kariuomenėse evangelikų 
kapelionų yra mažuma, tačiau gerai orga-
nizuota ir kariuomenės vertinama. Visose 
šalyse, nepaisant vienos ar kitos konfesijos 
dydžio, visi kapelionai yra lygūs ir profesio- 
naliai vieni su kitais bendradarbiauja, o 
iškilus būtinybei vieni kitiems padeda pagal 
savo galimybes. Kokybiška ir profesionali 
karo kapelionų dvasinė tarnystė yra aukštai 
vertinama visų kariuomenių vadovybių, 
nes esmingai pagerina karių tarnavimo 
sąlygas, santykius. Vykdant tarptautines 
misijas ar pratybas, ypač didesnio masto, 
kur sąveikauja įvairių valstybių daliniai, 
kyla sielovadinio darbo koordinavimo po-
reikis. Vienas svarbiausių protestantų karo 
kapelionų suvažiavimo Berlyne tikslų buvo 
aptarti „Karo kapelionų bendradarbiavimo 

daugiatautiniame kontekste“ direktyvų at-
naujinimą. 

Karo kapeliono institucija – labai įvairi 
savo tautine ir religine sandara, vykdo savo 
misiją koordinuotai ir vieningai veikiančio-
je kariuomenės struktūroje. Šio veikimo 
darnumą užtikrina karo kapelionų tarp-
tautinės direktyvos, kurios yra priimtos 
visų religinių konfesijų ir tautybių kape-
lionų bei jų karinių vadovybių sutarimu. 
Be krikščioniškų evangelikų, katalikų ir 
stačiatikių konfesijų kapelionų, NATO ir jų 
sąjungininkų kariuomenėse veikia nemažai 
musulmonų, judėjų ir kt. religijų kapelionai. 
Karo kapelionų direktyvos sudaro tam tikrą 
karo kapeliono tarnystės etiketą, leidžian-
tį visiems darniai vykdyti savo misiją, ją 
aiškiau pristato kariams ir jų vadovybei. 
Kitų metų pradžioje kviečiamas bendras, 
jau visų krikščioniškų konfesijų ir religijų 
kapelionų susitikimas, minėtų direktyvų 
papildymams patvirtinti. Jis numatomas 
Krokuvoje, Lenkijoje, 2019 metų sausio 
mėnesį, kur Lenkijos kariuomenė švęs kata-
likų kapeliono institucijos 100-metį – šiam 
renginiui yra numatomos iškilmės, kuriose 
numatytos ne tik iškilmingos katalikiškos 
Mišios, bet ir bendros ekumeninės (katalikų, 
stačiatikių ir evangelikų) karių pamaldos.

InfoRef.lt

Vadovaujantis Lietuvos evangelikų 
reformatų Bažnyčios ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos 2014 m. susitarimu 
dėl Evangelinės sielovados ir evangelikų 
kapelionų tarnystės Lietuvos kariuomenėje, 
2018 m. balandžio 20 d. Kėdainių evange-
likų reformatų bažnyčioje buvo įvesti ir 
palaiminti tarnystei du LEBB dvasininkai: 
Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčios 
ganytojas Mindaugas Palionis bei Jonavos 
krikščionių evangelikų bendruomenės ga-
nytojas Giedrius Ažukas.

evangelija.lt

tarnavimo metu įtikėjo net 1 200, ir nemaža 
dalis šiandien patys tarnauja Viešpačiui... 
Visgi stebuklai tėra tik priemonė sie- 
kiant svarbiausio dalyko – išgelbėjimo per 
tikėjimą į Jėzų Kristų. Kas lengviau – ar 
pasakyti: „Tavo nuodėmės tau atleistos“, ar 
pasakyti: „Kelkis ir vaikščiok“? – klausė Jėzus, 
prieš išgydydamas paralyžiuotą žmogų. – 
Bet kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint 
žemėje valdžią atleisti nuodėmes, – čia Jis 
tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk 
savo gultą ir eik namo!“ (Lk 5, 23). Džiugu, 
kad ir tą vakarą, atsakydami į pamokslininko 
lūpomis išsakytą Viešpaties kvietimą, kelios 
dešimtys renginio dalyvių Dievo ir žmonių 
akivaizdoje išpažino troškimą gyventi Kris-
tui.

Davido Hataway‘aus pamokslo įrašą 
galite peržiūrėti „Ministry of David Ha-
taway“ „Facebook“ puslapyje (vertė Gita 
Navickaitė).

Renginio metu nebuvo pamiršti ir 
vaikai – JAV įsikūrusios evangelistinės ir 
labdaros organizacijos „Samariečio krepšys“ 
akcija „Vaikų Kalėdos“ kartu su dovanėlė-
mis batų dėžutėse mažiesiems dovanojo 
džiaugsmo ir šilumos. Šis neturtingesnių 
pasaulio šalių vaikams skirtas tarnavimas, 
kuris apkabina beveik visą pasaulį, šiemet 
mini 25 metų sukaktį, nemažai vaisių jis 
atnešė ir Lietuvoje.

Evangelinės bažnyčios Lietuvoje ne-
gausios, bet juk ir Evangelijos galia nėra že-
miška, o jos didingumą lemia ne įspūdinga 
statistika. Evangelijos jėga ir grožis – tai tyra 
tikinčiųjų meilė Dievui ir artimui, nuoširdus 
tikėjimas, troškimas pažinti Tiesą, drąsa ir 
pasiryžimas savo gyvenimą pašvęsti Kristui. 
Tad žvelkime ne į aplinkybes, o į Dievą, 
nepailskime ir toliau melskimės už savo šalį.

P. S. Džiugu, kad Maldos dieną 
pastebėjo ir nacionalinė žiniasklaida: re-
portažus paruošė LRT ir „Lietuvos ryto“ 
televizija.
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Pažadas  žmonėms
Jei pažvelgtume į žmonijos istoriją, iš-

vystume, kad visi žmonės – nuo pat Adomo 
ir Ievos laikų – laukia išgelbėjimo iš pati-
riančių vargų ar nesėkmių – žodžiu, laukia 
geresnio gyvenimo. Po žmonių kritimo 
Edeno sode Dievas kalba apie jų laukiančius 
vargus, vis dėlto pažadėdamas, kad blogis 
vieną dieną bus nugalėtas – gims moters 
sėkla, kuri sutrins gyvatei galvą (žr. Pr 3, 
15). Ši viltis sulaukti gelbėtojo perduodama 
iš kartos į kartą: ateis stipresnis, išgelbės, 
suteiks geresnį gyvenimą. Juk ir šiandien 
dažnai, ypač prieš rinkimus, girdime nema-
žai pažadų apie geresnį gyvenimą. Bet mes 
jau nebetikime, nes ne kartą, jais patikėję, 
nusivylėme... 

Vis dėlto Dievas – ne žmogus: ką Jis 
pažada, tai ir išpildo! Laiške romiečiams 
skaitome: Netiesa, kad gali neišsipildyti 
Dievo žodis (Rom 9, 6). Įdomu, kad Bibli-
joje randame daug Dievo pažadų, iš kurių 
svarbiausias yra šis – Dievas atsiųs į žemę 
Gelbėtoją, Mesiją. Tam, kad vieną dieną šis 
nuostabus pažadas išsipildytų, prireikė daug 
laiko – reikėjo rasti teisų žmogų, iš kurio kil-
tų Dievo tauta, kuriai būtų apreikštas Dievo 
Įstatymas ir suteiktos dangiškos nuostatos. 

Pažado  

Pažadai  išrinktai  tautai
Dievas randa žmogų, jam pažada 

sūnų, prisiekdamas savimi, kad pažadas 
tikrai išsipildys, sudaro su juo sandorą, 
o žmogui belieka viena – tikėti... Tačiau 
ir tai nemenkas darbas, ypač, kai pažado 
išsipildymas, atrodytų, užtrunka. Tai ypač 
sunku suprasti mums, gyvenantiems XXI 

amžiuje, skubos amžiuje, kai esame linkę 
nuliūsti, jei draugas neatsako į žinutę per 
kelias sekundes... Anksčiau (o kartais ir 
dabar) žmonės tikrų dalykų laukdavo ne 
kelias sekundes, minutes ar valandas, bet 
ištisus metus ar net dešimtmečius...

Iš Abraomo kilusi Dievo tauta laukė 
pažado išsipildymo, kad vieną dieną gy-
vens Pažado žemėje, tekančioje medumi 
ir pienu. O į tą Pažado žemę įeinama tik 
tikėjimu – iš 12 žvalgų tik du patikėjo, kad 
gali įveikti milžinus. Ir vėliau tautai ten-
ka kovoti pasitikint pažado Davėju, kad 
užimtų pažadėtą žemę. Su pažadais taip 
jau yra – jais tenka tikėti. Juk ir Nojus statė 
Arką – be galo didelį laivą – daugelį metų, 
tikėdamas Dievo pažadu išgelbėti jo šei-
mą, nors aplink visi iš jo šaipėsi. Abraomas 
patikėjo Dievu ir net pakeitė vardą – tapo 

„daugelio tautų tėvu“, nors dar neturėjo nė 
vieno vaikelio, o pažadėtasis sūnus gimė 
tik po 25 metų... Dovydas buvo pateptas 
karaliumi, bet pažadas išsipildė tik po 14 
metų. Ir kai Viešpats pažadėjo Dovydui 
svaiginantį dalyką – kad jo giminėje gims 
lauktasis Gelbėtojas, Dovydas nuolankiai 
priėmė tą žinią, bet jos išsipildymo visa 

Dievas
Turbūt visi esame susidūrę su pažadais: ką nors pažada tėvai, mokyto-
jai, draugai, broliai ar seserys... Tik ne visi savo pažadus ištesi. Duotas 
pažadas ką nors padaryti, nupirkti, padovanoti, kartu pakeliauti su-
teikia vilties ir džiaugsmo, kad ateity tikrai laukia kažkas nuostabaus – 
net jei tai tėra nuostabi smulkmena. Su džiaugsmu laukiame gerų per-
mainų, nuotykių, nepatirtų įspūdžių. Tai lyg džiugi kalėdinė reklama –  
tavęs laukia sočiai nukrautas stalas, mylintys artimieji ir svarbiausia –  
dovanos po eglute. O kur dar svaiginančiai džiugi nuotaika – ir gyveni-
mas lyg pasakoj... Juk visi svajojame, visi trokštame laimės. Tik, deja, 
ne visi lūkesčiai išsipildo... Kodėl? Gal kažko svarbesnio nematome?
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tauta laukė ne vieną šimtmetį: Dovydui 
Viešpats tiesoje yra prisiekęs, neatšaukiamą 
priesaiką davęs: „Tavo palikuonį pasodinsiu į 
tavąjį sostą!“ (Ps 132, 11). Juk dėl šio duoto 
pažado Jėzus vadinamas Dovydo Sūnumi.

Pats Jėzus, lauktasis Mesijas, yra Dievo 
pažadų – ką skelbė pranašai ir Įstatymas – 
išsipildymas. Ir Jėzaus gimimas į šią Žemę 
buvo būtent toks: Pradžioje buvo Žodis, tas 
Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 
[...] Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; 
mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, 
pilno malonės ir tiesos (Jn 1, 1. 14).

Kai angelas jaunai merginai Marijai 
apreiškė Dievo valią, ji priėmė siųstąjį 
žodį, ir saugojo tą žinią savo širdyje, nors 
tai buvo netikėta ir atrodė neįmanoma. 
Lygiai taip pat ir Juozapas priėmė angelo 
žinią parsivesti namo sužadėtinę Mariją, 
kurios kūdikis buvo iš Šventosios Dva-
sios. Mesijo laukimas sklandė ore, žmo-
nių širdyse ir protuose. Bet tai, kaip Jis 
ateis, buvo sunku numatyti. Tiek Marija, 
tiek Juozapas buvo paprasti jauni izra-
elitai, gyvenę ne Jeruzalėje, o atokiame 
Nazareto miestelyje. Tačiau kaip ir visais 
laikais, Dievas žvelgia ne į išorę, bet į šir-
dį. Jis išsirenka žmones, kuriems patiki 
brangiausią savo turtą – savo Sūnų Jėzų. 
Žmones, kurie matė širdimi ir pasitikėjo 
Dievu paprastoje kasdienybėje. Ten nebuvo 
išorinės didybės – Marijai paskutinį, patį 
sunkiausią, nėštumo mėnesį teko keliauti 
bene 100 km pėsčiomis ar ant asiliuko į 
Betliejų, ten jaustis sumišusiai ir atstumtai 
dėl nakvynės vietos bei daugybės žmonių 
ir gimdyti visai nesterilioje aplinkoje, kaip 
mums turbūt norėtųsi, bet tvartelyje, tarp 
gyvulių. Ir vis dėlto ji širdimi matė Dievo 
pažado išsipildymą – lauktasis Mesijas 
gims Betliejuje, kaip ir buvo pranašauta. 

Pažadas visada pranoksta realybę, kurioje 
gyveni. Tad juo patikėti ir gyventi laukiant 
jo išsipildymo ne visada būna lengva. Kai 
mums nuskamba Žodis, jį galime priimti 
arba atmesti dėl savo neteisingų supratimų, 
kietumo ar nepasitikėjimo. Belieka tik viena –  
žvelgti į patį Dievo ištartą žodį, kuris turi 
jėgą savy viską aplinkui pakeisti. Tai – lyg 
sėkla, kuri pasėta sudygsta ir neša vaisių, nes 
joje užkoduota, sudėta visa, kas reikalinga 
būsimam augalui. 

Pažadai  tau
Skaitydami Dievo žodį randame daug 

Dievo pažadų, kurie suskamba mums as-
meniškai. Mes pradedame matyti tai, ko 
dar nėra, lyg tai jau būtų. Nes būtent toks 
yra tikėjimas: Tikėjimas užtikrina tai, ko 
viliamės, ir parodo tai, ko nematome. [...] 
Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo 
sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės 
atsirado regima (Hbr 11, 1). Kaip svarbu 
apmąstyti Dievo žodį, tuos pažadus nešioti 
širdyje, kad laikui atėjus tai taptų kūnu. 

Laukti be galo sunku, ypač šiandienos 
technologijų amžiuje. Vis dėlto manau, kad 
jei Viešpats leido mums gimti būtent šiuo 
laikotarpiu, Jis žino, kad mes susitvarkysime. 
Vadinasi, išmoksime laukti, kai aplinkui 
visi tave skubina – greičiau sukurti šeimą, 
nes draugai jau susituokę, greičiau baigti 
aukštąją mokyklą, nes kiti jau ir studijas 
Oksforde baigė, greičiau apkeliauti pusę 
pasaulio, nes kiti jau seniai socialiniuose 
tinkluose puikuojasi nuostabiomis kelionių 
nuotraukomis, greičiau uždirbti pirmąjį mi-
lijoną... Bet ar viskas taip paprasta? Ar tikrai 
visko tau reikia? Ką Viešpats pažadėjo tau?

Kai artimiau pažįstame Viešpatį ir Jo 
žodį, mus sustiprina viltis, nes Jis kalba: Aš 
žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, – 
sako Viešpats. – Sumanymus jūsų gerovei, o 
ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi (Jer 29, 11). 
Kai Jis žvelgia į tave liūdesio valandą, Dievo 
Dvasia tau tyliai kužda: Jis nenulauš įlūžusios 
nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio 
(Iz 42, 3). Kai nusidedi, Jis neatstumia – Jo 
ranka tau visada ištiesta, kaip ir tai sugautai 
bei apkaltintai paleistuvyste moteriai. 

Pats Jėzus, lauktasis 
Mesijas, yra Dievo pažadų –  
ką skelbė pranašai ir 
Įstatymas – išsipildymas.

„

“

Taip, Jis toks – Jis Gelbėtojas. Jis kalba 
gyvenimo žodžius. Aš atėjau, kad jie turėtų 
gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų. Aš esu 
gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis 
guldo savo gyvybę (Jn 10, 10–11).

Jis kalba į ateitį, kurios dar nematai, – Jis 
pažada: Aš neužmiršiu tavęs. Aš įrašiau tave 
į savo rankos delną, tavo sienos visada yra 
mano akyse (Iz 49, 15). Nebijok! Aš atpirkau 
tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. 
Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir 
upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, 
nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs. Aš esu 
Viešpats, tavo Dievas, Izraelio Šventasis, tavo 
gelbėtojas. [...] Kadangi tu esi brangus mano 
akyse, Aš vertinu ir myliu tave (Iz 43, 1–4).

Kasdienybė dažnai užgožia pažadų 
didybę ir siekia mus „nuginkluoti“ – mat 
reikia atlikti įprastus darbus, mokytis, stu-
dijuoti, padėti tėvams, ruoštis egzaminams, 
padėti artimui, kai tuo metu norisi tiesiog 
padrybsoti lovoje... Tačiau ištikimybė ma-
žuose dalykuose atveria duris didesniems. 

Šiandien, žvelgdama į savo gyvenimą, 
tikrai galiu pasakyti, kad prieš daugelį metų 
pasėtos tikėjimo sėklos sudygo ir daugelis 
gerų dalykų, kurie atėjo į mano gyvenimą, 
yra Dievo pažadų išsipildymas. Ar tai atėjo 
greitai? Ne. Vienų pažadų teko laukti de-
šimt metų, kitų gal trumpiau ar ilgiau, bet 
svarbiausia – kad tai, ką Viešpats pažada, 
laikui atėjus išsipildo! 

Todėl drauge su apaštalu Pauliumi mel-
džiu: Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už 
kurį skirtas didelis atlygis! Taip, reikia jums 
ištvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumė-
te, kas pažadėta. Nes „dar trumpa, trumpa 
valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir ne-
užtruks. Bet teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu 
jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigėrės“. 
Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo 
pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtume 
sielą (Hbr 10, 35–39). 

Nepamirškime, kad pats didžiausias 
pažadas mūsų dar laukia – vieną dieną Jėzus 
sugrįš pasiimti savųjų: Štai pažadas, kurį Jis 
pats mums davė, – amžinasis gyvenimas (1 
Jn 2, 25). Tuomet tikrai bus geriau.

L. B. 
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Prieš kelias dienas kepiau gražiuosius 
kalėdinius sausainius – eglutės formos, 
migdolų skonio sviestinius sausainius su 
spalvoto cukraus papuošimais. Skandina-
viškų ar germaniškų šaknų turintiems žmo-
nėms, tarp kurių esu ir aš, šių saldumynų 
kepimas – šventinė tradicija, perduodama 
per kartų kartas.   

Tačiau visi bandžiusieji šiuos sausainius 
kepti žino, koks sudėtingas šis procesas. Į 
tešlą dedamas sviestas (kurio reikia labai 
daug) turi būti nei per šiltas, nei per šaltas. 
Tešlos negalima laikyti šaldytuve. Senovišką 
metalo formą sudėtinga naudoti, o naujo-
viškas plastikinis formuotuvas, pasirodo, 
gali sulūžti, jei tešla bus per šalta arba jei 
jo galvutė spaudžiant sausainį yra pasukta 
netinkama kryptimi.  

Tai kodėl aš kiekvienais metais kepu 
šiuos sausainius? Šis klausimas sukosi mano 
galvoje, kai nusipirkau naują plastikinį tešlos 
formuotuvą. Supratau, kad atsakymas yra 
apgaulingai paprastas – tai tiesiog šeimos 
tradicija. Daugybę metų, per kiekvienas 
Kalėdas, mano mama kepdavo šiuos su-
dėtingus, bet nuostabiai skanius gardu-
mynus. Kiekvienais metais. Matydavau, 
kaip mama, kuri paprastai būdavo kantri 
ir švelni, murmėdavo kažką sau po nosimi 
apie tą kvailą formuotuvą, nutėkšdavo tvirtą 
metalinį spaustuvą ant kepimo popieriaus, 
bandydama prilipinti pernelyg minkštą 
tešlą prie keptuvės, tada peiliu gramdydavo 
sausainius nuo formuotuvo.

Mes su broliais pasišalindavome iš vir-
tuvės ir užsiimdavome kuo kitu, nes „mama 
gamina sviestinius sausainius“. Tačiau daž-
nai, nenorėdama palikti mamos virtuvėje 
vienos su formuotuvu, aš sugrįždavau padėti 
„papuošti“ tuos absurdiškus sausainius.

Šiandien nusprendžiau, kad kai kurios 
tradicijos visgi nusipelno būti apleistos.

Jėzus mokė apie tradicijas
Evangelijos pagal Morkų 7 skyriuje skai-

tome, jog fariziejai ir Rašto žinovai priekaišta-
vo Jėzui, kad Jo mokiniai nenusiplovė rankų 
prieš valgydami ir taip sulaužė „prosenių 
tradiciją“. Rankų plovimas, kaip aiškina 

KRISTIN TABB

Puoselėkime prasmingas 
tradicijas 

• Pamąstykite, ar viena arba kita tradi-
cija padeda mums suprasti, kad Jėzus yra 
didžiausia dovana, kurią kada nors gavome? 
O gal tradicijos verčia mus ieškoti mažesnių 
dovanų ir taip atitraukia mūsų dėmesį nuo 
didžiausio dovanų Davėjo garbinimo?

• Ar ši tradicija reikalauja pernelyg daug 
laiko, energijos ar pinigų, ir taip menkina 
mūsų džiaugsmą Kristuje?

• Ar ši tradicija didina stresą ir mažina 
šventumą mūsų šeimoje, ar didina mūsų 
džiaugsmą Dieve ir padeda džiaugtis san-
tykiais su aplinkiniais?

• Ar ši tradicija padeda mums dėkoti 
Dievui, kuris mus sukūrė ir per Kristų do-
vanojo mums visa, ko reikia?

• Ar ši tradicija padeda mums skleisti 
Evangeliją ir Kristaus meilę bei džiaugsmą 
tikintiesiems ir kaimynams, kurie dar ne-
pažįsta Kristaus? Jei ne, ar galėtų?

• Ar mano šeimos puoselėjamos tra-
dicijos palieka man laiko tarnauti ir nešti 
džiaugsmą šiuo metu kenčiantiems, išgy-
venusiems netektį ar vienišiems žmonėms 
bažnyčioje ir už jos ribų?

Šie klausimai padėjo mūsų šeimai pras-
mingai švęsti Kalėdas dvejus pereinamojo 
laikotarpio metus. Vienais metais mes nepuo-
šėme eglutės ir nesikeitėme dovanomis, nes 
gyvenome „ant lagaminų“, ruošdamiesi kelių 
mėnesių kelionei į užsienį. Kitais metais mes 
net nespėjome papuošti namų ir nekepėme 
sausainių, nes persikėlėme gyventi į naują 
vietą, likus dešimčiai dienų iki Kalėdų.

Per tuos metus išryškėjo, kurios tradi-
cijos mums yra svarbiausios: rinkomės gar-
binti Viešpatį su mūsų bažnyčios žmonėmis, 
šventėme Jėzaus gimimą skaitydami Šventąjį 
Raštą ir giedodami kalėdines giesmes (mūsų 
mėgstamiausia – „Džiaugsmas pasauliui“), 
taip pat puošėme mažą Jesės medį – kiekvie-
ną Advento dieną (bet galima tai daryti tik 
sekmadieniais) pakabindavome po žaisliuką 
ar kokią dekoraciją, kuri primindavo kokią 
nors Biblijos istoriją. Praėjusiais metais mes 
pradėjome dvi naujas tradicijas: surengėme 
kalėdinių sausainių kepimo vakarėlį kaimy-
nams ir gaminome rankų darbo dovanas, 
kurias asmeniškai įteikėme draugams.

Taigi, kur nukreiptas tavo širdies žvilgs-
nis šiuo šventiniu laikotarpiu? Ar tavo širdis 
sklidina džiaugsmo, švenčiant ir minint 
Jėzaus gimimą? Galbūt atėjo laikas atsisakyti 
kai kurių senų tradicijų ar imti kurti naujas 
tradicijas, kurios padėtų skleisti meilę ir 
džiaugtis Brangiausia mūsų Dovana.

Iš https://www.desiringgod.org/ 
vertė Marija Valatkaitė 

Morkus, buvo viena iš daugelio žydų pro-
senių įtvirtintų tradicijų, skirtų ritualiniam 
tyrumui išlaikyti, pagal Senojo Testamento 
įstatymą (Mk 7, 3–4). 

Jėzus jiems atkirto: Gerai apie jus, veid- 
mainiai, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: 
‚Ši tauta gerbia mane lūpomis, bet jų širdis 
toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, 
žmogiškus priesakus paversdami mokymu‘ 
(Mk 7, 6–7). Jų tradicijos nešlovino Dievo, 
nes jų širdys buvo toli nuo Jo.

Ko Dievas nori iš mūsų per šias Ka-
lėdas? Mūsų širdžių. Kaip Jėzus toliau pa-
aiškina, mūsų kūnus suteršia ir dvasiškai 
sutepa ne nešvarumai, kuriais susitepame 
iš išorės, bet vien tai, kas iš žmogaus išeina. 
Tradicijos niekada negali paslėpti nešvarios 
ar nuo Dievo nutolusios širdies.

Abejoju, ar daug iš mūsų pasakytų, kad 
mūsų Kalėdų šventimo tradicijos dera su 
Šventuoju Raštu. Tačiau tai, kaip mes žiū-
rime į savo susikurtas tradicijas, gali padėti 
mums įvertinti, ar mūsų širdys per šias Ka-
lėdas bus arti ar toli nuo Dievo.

Jei mūsų tradicijos padeda mūsų šir-
dims artėti prie Gyvojo Dievo, galime jas 
laikyti tinkamai veikiančia priemone. Tačiau 
kai jos atitraukia mūsų širdis nuo tikrosios 
Kalėdų paskirties – garbinti Viešpatį, tuomet 
reikia iš naujo apmąstyti savo pasirinkimus 
ir galbūt atgailauti.

Įvertinkime savo tradicijas
Taigi, jei pagrindinis mūsų tikslas ka-

lėdiniu laikotarpiu yra garbinti Kristų tyra 
širdimi, kokios tradicijos nusipelno būti 
puoselėjamos? Kokių naujų tradicijų ga-
lėtume pradėti laikytis? Ir kurios tradicijos 
nusipelno būti pamirštos?

Kiekviena šeima turėtų atsirinkti, kas jai 
labiausiai tinka. Galbūt verta laikytis ir kai 
kurių sudėtingų ar daug laiko reikalaujančių 
tradicijų, jei tik jos didina mūsų džiaugs-
mą dėl Kristaus ir padeda mums skleisti tą 
džiaugsmą kitiems. Galbūt kitos tradicijos, 
prie kurių mes jau įpratę, tiesiog atitrau-
kia mūsų dėmesį nuo esmės... Štai keletas 
klausimų, kurie padės įvertinti savo širdies 
nuostatas ir Kalėdų šventimo tradicijas.
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Kalėdų metas pakelia nuotaiką ir atneša 
nuojautą, jog artėja kažkas nuostabaus. Ar 
jaučiate tai?

Tarsi iš tolumos artėtų ir vis stiprėtų vos 
girdimas garsas... Tarsi oro uoste lauktume 
savo artimųjų, vis žvalgydamiesi, kada jie 
išeis pro vartus. Tai tarsi akimirka, kai tuoj 
tuoj iš už horizonto vėl pasirodys saulė. Tai 
tarsi artėjantis pažado išsipildymas. Ateina 
kai kas nuostabaus. Frederickas Buechneris 
rašo: „Akimirksnį padvelkia nepažįstamų 
kvepalų kvapas, primenantis vietą, kurioje 
niekada nesi buvęs, ir laiką, kuriam apsakyti 
neturi žodžių. Jauti, kaip daužosi tavo širdis. 
Antgamtinis dalykas, kuris netrukus įvyks, 
gali būti palyginamas tik su tuo antgamtiniu 
momentu prieš jam įvykstant. Tas momentas 
vadinamas Adventu.“

Adventas. Tai reiškia, kad ateina kai 
kas nuostabaus.

Laikas nurimti  
Pirmasis gruodžio sekmadienis žymi 

Advento pradžią – sezoną, kuris liturginiame 
kalendoriuje kasmet prasideda ketvirtąjį 
sekmadienį prieš Kalėdas. Tai – laikas, skir-
tas paruošti savo širdis priimti ir branginti  
Kristų. Deja, pašėlusiame metų pabaigos 
chaoso sūkuryje taip lengva pamesti šias 
nuostabias laukimo akimirkas. Daugelis iš 
mūsų pernelyg gerai žinome, kas aptemdo 
nuotaikas gruodį – pernelyg gerai žinome, 
ką reiškia priartėti prie Kalėdų slenksčio tarsi 
prie dar vieno varginančio mūsų vartotojiško 
amžiaus renginio. Organizuojant. Perkant. 
Pakuojant. Skaičiuojant. Stresuojant. Valgant. 
Valgant, nes norime nusiraminti.

Taigi rašau tiems, kuriems taip pat kaip ir 
man reikia sulėtinti tempą ir įsikabinti į dažnai 
pamirštamus vienos kalėdinės giesmės žo-
džius: „Te kiekviena širdis paruošia vietą Jam.“

ADAM RAMSEY

Nurimk  ir  žavėkis  
Kristumi

Prisiminimų ir  
apmąstymų laikas
Per Kalėdas minėdami Dievo pažado 

išsipildymą, prisimename, kaip stipriai Kris-
taus įsikūnijimas sukrėtė pasaulį. Kalėdų 
prasmė siekia kur kas toliau ir giliau nei 
šeimos tradicijos, šviesos girliandos ar proga  
į savo pratuštėjusį stalčių įdėti naujų kojinių.

 Adventas gali būti puikus metas šei-
moms ar draugams atnaujinti maldas ir 
Šventojo Rašto skaitymą. O gal tai bus proga 
pradėti tai daryti?

Kalėdos reiškia revoliuciją. Kalėdos 
reiškia stebuklą. Kalėdos reiškia, jog Dievas 
atėjo dėl mūsų.
Dangaus Karalius iškeitė savo sostą į ėdžias.
Visagalis tapo pažeidžiamu kūdikiu.
Kūrėjas apsigyveno tarp savo kūrinių.
Neturintis pradžios ir pabaigos tapo kūdikiu.
Davėjas tapo dovana.

Jėzus atėjo kaip Emanuelis – Dievas su 
mumis. Kaip kadaise šv. Augustinas pasakė: 
„Jį sukūrė motina, kurią Jis sukūrė. Jį nešiojo 
Jo paties suformuotos rankos.“ Jei apmąsty-
sime, kaip Dievas priartėjo prie mūsų,  mūsų 
troškimas ieškoti Jo tikrai išaugs.

Laukimo laikas
Adventas, laikas, belaukiant Kalėdų, pa-

žadina kai ką daugiau nei tik džiaugsmingus 
apmąstymus apie pirmąjį Jėzaus atėjimą. 
Tai uždega ir troškimą laukti antrojo Jo 
atėjimo, kaip skaitome Apreiškimo knygoje: 
Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, Aš veikiai 
ateinu!“ Amen. Taip, ateik, Viešpatie Jėzau! 
(Apr 22, 20).

Daugeliu atžvilgių šio amžiaus bažnyčia 
yra panašioje situacijoje, kokioje buvo Dievo 
žmonės baigiantis Senajam Testamentui –  

atskirti tremties, kentėdami tamsoje ir už-
gniaužę kvapą laukiantys Kristaus grįžimo 
dienos, vildamiesi, Tolkieno žodžiais tariant, 
„kad visa, kas liūdina, pasirodys netiesa“.

Mes gyvename tarp Kristaus prisikėli-
mo – Aleliuja! ir Kristaus grįžimo – Mara-
nata! Tarsi vaikai, Kalėdų išvakarėse pagauti 
linksmų praėjusių Kalėdų prisiminimų ir 
tuo pačiu nekantraus ateinančių Kalėdų 
laukimo. Taip, mes gyvename tarp Kristaus 
prisikėlimo – Aleliuja! ir Kristaus grįžimo – 
Maranata! Ir čia, Advento laukime, Dievo 
žmonės atranda unikalų džiaugsmą, į kurį 
gali pažvelgti tik per garbinantį laukimą.  
T. P. Jonesas labai taikliai pastebi: „Advento 
metu krikščionys dejuoja ir dūsauja, suvok-
dami tai ne kaip beviltišką verkšlenimą dėl 
varganos dabartinės padėties, bet vildamiesi 
dieviškos puotos, kurią mums paruošė Jėzus 
<...>. Kaip senovės izraelitai laukė kūne at-
einančio Mesijo, taip mes laukiame Mesijo, 
grįžtančio šlovėje. Advento metu tikintieji 
išpažįsta, jog kūdikis, įkvėpęs savo pirmą 
kvapsnį tarp mergelės kelių, vis dėlto bus 
Tas, kuris tars ir paskutinį žodį.“

Adventas primena mums, kad esame tik 
keliaujantys piligrimai; kad tai, ką matome 
dabar – šio pasaulio sumaištis – nesitęs 
amžinai; kad netrukus grįš tikrasis Karalius.

Taip, gruodžio mėnesį mes būsime už-
siėmę. Tačiau šis laikas neturi būti apniukęs. 
Pradėkime ruošti savo širdis Emanueliui – 
Dievui, kuris yra su mumis. Išnaudokime šį 
laiką ir susibūrę su namiškiais ar draugais 
iš naujo įžiebkime šeimos ar draugų bū-
relio pamaldumo ugnelę, arba pradėkime 
tai daryti pirmą kartą. Te kiekviena širdis 
paruošia vietą Jam!

Iš www.thegospelcoalition.org 
vertė Lina Tamonytė
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Mano vaikystė nebuvo lengva – augau  
daugiavaikėje šeimoje, tėvai išsiskyrė, kai 
buvau dar maža. Gyvenimas manęs tikrai ne-
lepino: mačiau nepriteklių, ašaras, nepatyriau 
tėvų meilės bei rūpesčio. Dar būdama paauglė 
ne tik mokiausi, bet ir daug dirbau. Labai 
anksti palikau namus ir išvykau mokytis. 

Mokslai man labai patiko, daug spor-
tavau. Širdy gimė gražesnio gyvenimo vil-
tis. Vėliau susituokiau. Kaip ir kiekvienas, 
svajojau apie nuostabius santykius, vaikus. 
Pradžioje šeimoje viskas klostėsi gražiai: su 
vyru siejo bendri interesai, bendros sva-
jonės, pomėgiai. Bet gimus dukrai, vyras 
neatlaikė naujų iššūkių – iškeitė šeimą į 
alkoholį. Prasidėjo nesutarimai, sunkumai, 
nepriteklius, ašaros, neviltis.

Laikas negailestingai bėgo. Žinoma, 
kartais sušvisdavo ir gražių akimirkų, bet 
tai buvo tik akimirkos. Patikėjau vyro pa-
žadais keisti gyvenimo būdą ir po šešerių 
metų ėmiau lauktis antros dukrytės. Tačiau 
laukimo laikotarpis buvo be galo sunkus – 
pirmus mėnesius man buvo skirtas gulimas 
režimas, po to tris mėnesius teko praleisti 
ligoninėje. Bet didžiulis noras turėti vaikelį 
padėjo įveikti visus sunkumus. Nors dukrytė 
gimė visiškai sveika, vėliau pradėjo labai 
sirgti. Ji dažnai karščiuodavo, jai reikėjo 
gerti antibiotikus, po kurių vėl pakildavo 
temperatūra. Teko laikytis specialios dietos 
tiek namie, tiek darželyje. Nemigo naktys 
tęsėsi trejus metus. Vyras vėl palūžo ir grįžo 
prie ankstesnio gyvenimo būdo, visiškai ne-
sirūpino šeima. Norėdama išvengti triukšmo 
namuose, turėjau daugiau dėmesio skirti ir 
jam. Pasidariau pikta, irzli, pavargusi, labai 
daug rūkiau. Mano gyvenimas visiškai ne-
atitiko svajonių – atrodė, kad aplinkui vien 
tamsa, slėgė niūrios nuotaikos. Nors kitai 
dukrai skirdavau mažiau dėmesio, vis dėlto 
dukros buvo didžiausias mano turtas. Kad 
ir kaip būtų sunku, ieškojau, ką galiu keisti, 
dariau viską, kad tik joms būtų gerai. Bet ir 
tai nesisekė. Pradėjau ieškoti Dievo – ėmiau 

VIDA KALUGINIENĖ

Tu  išgelbėjai  mane...

lankyti katalikų bažnyčią, bet nesupratau 
apeigų, jos mane erzino.

Vieną vakarą, kurio tikriausiai niekada 
nepamiršiu, verkdama namuose sušukau: 
„Dieve, jeigu Tu esi, tik Tu gali man padėti. 
Niekas kitas man nepadės“, ir užmigau. Ryte 
pabudusi nesupratau, kas įvyko: man buvo 
gera, viskas aplinkui atrodė taip gražu. Net ap-
linkiniai žmonės tapo man malonūs ir geri –  
kaimynai ir bendradarbiai pradėjo manimi 
rūpintis, skyrė daugiau dėmesio... Nesupra-
tusi, kas įvyko, tik meldžiau Dievo apreikšti, 
kur galiu Jį atrasti ir kaip atsidėkoti. Po ke-
lių dienų lyg atsitiktinai mane aplankė gera 
draugė, lankiusi bažnyčią „Tikėjimo žodis“ 
(dabartinę Vilniaus evangelinę bažnyčią). Ji 
ir pakvietė mane į šią bažnyčią. Kai pirmą 
kartą 1991 m. atėjau į pamaldas, atrodė, jog 
atradau tai, ko taip ilgai ieškojau. Atgailos 
malda meldžiausi namuose, o vėliau atgimė 
ir mano vyras.

 Gyvenimas pasikeitė radikaliai, ir tai 
pastebėjo tiek mūsų giminės, tiek bendra-
darbiai. Mečiau rūkyti, atsirado jėgų ir noro 
kitaip gyventi, pasikeitė nuostatos ir prio-
ritetai. Gyvenimą vėl pamačiau naujomis 
spalvomis, sugrįžo viltis. Tuomet aktyviai 
įsiliejau į tikinčiųjų bendruomenę – mokiau-
si Biblijos mokykloje, tarnavau bažnyčioje, 
dukros lankė sekmadieninę mokyklą. Mūsų 
namuose rinkosi tikinčiųjų namų grupelė. 
Man tie metai buvo laimingiausias, pras-
mingiausias gyvenimo tarpsnis – jaučiausi 
palaiminta, buvau labai pakylėta, išgyvenau 
Dievo didybę kasdienybėje, Jo artumą. Šis 
visavertis gyvenimas tęsėsi apie 5 metus. 
Nors išoriškai žvelgiant netapau turtingesnė, 
bet palaimintas vidinis gyvenimas džiugino 
labiau nei materialūs palaiminimai.

Tačiau kartą mane aplankė mintys: „Ką 
tu darysi, kai liksi viena?“ Žinoma, pradžioje 
vijau tokias mintis šalin, bet po kiek laiko 
vėl aiškiai išgirdusi šiuos žodžius kiek išsi-
gandau... Supratusi, kad man kalba Dievas, 
neabejodama ištariau: ,,Jeigu skyrybos nebus 

užskaitytos kaip nuodėmė, visą gyvenimą 
tarnausiu Tau vienam.“ 

Daugelis, matydami mano gyvenimą, 
ragino mane skirtis. Vyras grimzdo vis gilyn 
į alkoholizmo liūną. Daug žmonių stengėsi 
jam padėti, bet veltui. Norėjau apsaugoti 
dukras nuo triukšmo, suteikti joms ramy-
bę, tad laikinai apsigyvenome pas tikinčią 
draugę. O vieną ankstų rytą man pranešė 
apie mano vyro mirtį. 

Kurį laiką buvo sunku – tarsi kas būtų 
nukirtęs ranką... Likau viena. Supratau, 
kad visos naštos gulasi ant mano vienos 
pečių. Esu labai dėkinga savo draugėms, 
kurios mane palaikė, – tai buvo didžiulė 
paguoda ir atgaiva. 

Viešpats mane sustiprino. Labai daug 
laiko praleisdavau melsdamasi, studijuoda-
ma Bibliją, namuose rinkosi maldos grupelė. 
Daug apie Dievą liudijau kitiems ir mačiau 
nuostabius Jo darbus. Mano gyvenimas vėl 
įgavo prasmę. Tai buvo apie 2004 m. Skai-
tydama Bibliją išgyvenau Dievo kvietimą 
Jam tarnauti lydere namų grupelėje – buvo 
sunku patikėti, nenorėjau to priimti.

Vieną dieną pasijutau negerai, darėsi vis 
blogiau. Negalėjau vaikščioti, nuryti maisto, 
netekau daug svorio. Mane paguldė į ligoninę, 
kur atliko daug tyrimų, statydavo lašines, mai-
tino per zondą. Prie manęs budėjo tikinčios 
draugės. Žinojau, kad bažnyčios žmonės už 
mane meldėsi, bet kurį laiką buvo nežinia –  
gydytojai negalėjo nustatyti diagnozės. 
Kartą manęs aplankyti atėjusios tikinčios 
sesės perskaitė Šventojo Rašto ištrauką iš 
Ezechielio pranašystės, kuri iškilo vienai iš 
jų meldžiantis: 

Kai tu gimei, tavo virkštelė nebuvo nu-
pjauta, nebuvai nuplauta vandeniu nei ištrinta 
druska, nei vystyklais suvystyta. Nė vienas ne-
pažvelgė į tave su gailesčiu ir nepadėjo tau. Kai 
gimei, buvai išmesta laukan. Aš ėjau pro šalį ir, 
matydamas tave begulinčią kraujyje, tariau: 
‘Gyvenk’. Aš užauginau tave kaip lauko augalą. 
Tu užaugai, subrendai, tapai labai graži, iškilo 
krūtinė, užaugo plaukai, tačiau tu buvai plika 
ir nuoga. Kai Aš eidamas pažiūrėjau į tave, 
buvo atėjęs tavo meilės laikas. Aš apdengiau 
tavo nuogumą savo apsiaustu, prisiekiau tau, 
padariau su tavimi sandorą, ir tu tapai mano. 
Aš apiploviau tave vandeniu, nuploviau tavo 
kraują, patepiau aliejumi, aprengiau margais 
drabužiais, apaviau brangiais odiniais sanda-
lais, apgaubiau plona drobe, uždėjau šilkinį 
šydą ir papuošiau papuošalais: ant rankų 
uždėjau apyrankes, ant kaklo grandinėlę, į 
nosį įvėriau žiedą, į ausis – auskarus ir ant 
galvos uždėjau puikų vainiką (Ez 16, 4–12).

Daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jų išgelbsti Viešpats (Ps 34, 19).
Šiandien man per 60 metų. Gyvenime teko patirti ir džiaugsmo, ir var-
go, bet didžiąją gyvenimo atkarpą Viešpats vedė mane ir buvo šalia 
guosdamas, stiprindamas, pripildydamas savo Žodžiu, kartais barda-
mas ar perspėdamas apie laukiančius sunkumus. Tad esu dėkinga Jam 
už gerumą ir ištikimybę. 

Nukelta į 19 p.
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ELENA KAMINSKIENĖ

Gimusiam Jėzui

Iš dangiško Tėvo širdies atskubėjai 
Pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartely...
Tarytum aušra tamsumoj suspindėjai,  
Žvaigžde Rytuose rodei ieškantiems kelią.
 
Prie Kūdikio lopšio išminčiai parklupo,
Nusilenkė piemenys, ganę bandas.
Pats Viešpats paskelbė arkangelo lūpom:
– Štai gimė jums Kristus! Jis – Gelbėtojas!
 
Į žemę giesmėm angelų palydėtas 
Trapus kūdikėlis – bet Dievo Sūnus!
Valdovas, kuriam nesuradome vietos,
Po Kryžiaus šešėliu mums davęs Namus.
 
Dangaus numylėtasis, Viešpatie didis,
Nuolankiai užgimęs mažu vaikeliu, 
Pasveikintas būk! Tegul džiūgauja širdys, 
Pagirdytos Tavo šaltinių gilių.

Iš autorės poezijos rinkinio „Kitokia 
meilė“, 2014

Jau greitai švęsime didžiausią metų šventę. 
Lietuvoje ją vadiname Kalėdomis, Rusijoje – gi-
mimu (Рождество), anglakalbiame pasaulyje –  
dviejų žodžių „Kristaus mišios“ santrumpa 
(angl. Christ’s Mass – Christmas). Nors tradi-
ciškai esame įpratę, jog Kalėdos – tai Kristaus 
gimimo šventė, mūsų kalboje pats šventės 
pavadinimas apie tai tiesiogiai nieko nesako.

Kurią metų dieną gimė Jėzus iš Nazareto, 
nėra žinoma. Pirmieji krikščionys paliudijo 
Jo mirties ir prisikėlimo laiką. Tikriausiai 
apie tikslią savo gimimo dieną Jėzus su jais 
nekalbėjo, ir jie nematė reikalo tai aiškintis 
vėliau. Tačiau svarbu, kad Jėzus gimė, ir 
vėlesnių laikų krikščionys nusprendė, jog 
reikia pasirinkti vieną dieną metuose, kada 
bus minimas Jo atėjimas į šį pasaulį. Šiauri-
niame žemės pusrutulyje labiausiai tinkama 
pasirodė gruodžio dvidešimt penktoji, kai 
dienos pradeda ilgėti, kai baigiasi dienų 
trumpėjimas ir prasideda nauji saulės metai.

Švęsti Jėzaus Kristaus gimimą tikrai verta. 
Nėra kito asmens visoje žmonijos istorijoje, 

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Laukiant kurio gimimą minėti ir švęsti būtų svarbiau. 
Jėzus iš Nazareto suteikė viltį visų tautų žmo-
nėms. Jis yra įsikūnijęs mūsų Kūrėjas, Dievas 
Sūnus, vienas Šventosios Trejybės asmenų. 
Jis – tikroji šviesa, apšviečianti žmogaus vidų. 
Saulė – tik metafora, kalbanti mums apie Jį. 
Paaukodamas save, Jėzus kiekvienam žmogui 
suteikė galimybę susitaikyti su savo Kūrėju. 
Tereikia patikėti Kristaus atliktu darbu – Jo 
gėdinga mirtimi už mūsų nuodėmes ir šlo-
vingu prisikėlimu iš mirusiųjų.

Asmuo, kuris sąmoningai atėjo į žemę 
pasiimti kiekvieno iš mūsų gėdos, iš tiesų vertas, 
kad su didžiu džiaugsmu švęstume Jo gimimą.

Jeigu būtume pakankamai nuolankūs, 
pripažintume, jog Kristaus atėjimo laukė visos 
tautos, ne tik Izraelis. Visų žmonių protėviams, 
pirmiesiems žmonėms, po jų nuopuolio Kū-
rėjas pažadėjo, kad iš moters gims žmogaus 
sūnus, kuris išvaduos mus iš pavergusios 
apgaulės. Tas pažadas, kaip pelenuose ru-
senanti žarija, glūdėjo tautų atmintyje. Apie 
gelbėtojo lūkestį kalba tautų mitai ir pasakos. 
Labai aiškiai tą laukimą įvardija Šventojo 
Rašto pranašai: Visų tautų laukiamasis ateis 
(Agėjo pranašystės 2 skyriaus 7 eilutė). Pago-
nys ieškos jo, nes jo poilsis bus šlovingas (Izaijo 
pranašystės 11 skyriaus 10 eilutė).

Nuotr. autorius  Timotiejus Živatkauskas
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Šis angelo žodis padrąsina, kad Karalius gimė dėl drebančių 
baimėje, kuriems ir priklauso Karalystė. Jiems bus skelbiama tai, 
ką angelai pranešė vargingiems, išsigandusiems piemenėliams: 
„Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą.“ Šis džiaugsmas siūlomas 
kiekvienam, bet jį geba priimti tik baiminga sąžinė ir apsunkusi 
širdis. Mano pamokslas skiriamas tiems, kurie priklauso Jam. 
Jiems ir skelbiu gerą žinią. Argi ne nuostabu, kad džiaugsmas yra 
arčiausiai tų, kurių sąžinė labiausiai sunerimusi?

MARTYNAS LIUTERIS

Nebijokite
(Evangelija pagal Luką 2, 10)

Pasaulis jaučiasi laimingas, džiugus, kai nestinga duonos ir 
žuvies, daiktų ir pinigų, galios ir šlovės. Liūdna ir prislėgta širdis 
tetrokšta ramybės bei paguodos ir žinojimo, kad Dievas linksta 
prie jos. Kai nuliūdusi širdis atranda ramybę ir paguodą, jos 
džiaugsmui negali prilygti niekas pasaulyje. Geroji žinia skelbia-
ma prislėgtoms sąžinėms, todėl angelas sako: „Klausykis manęs, 
liūdna ir prislėgta širdie, nešu tau gerąją naujieną. Jis atėjo į žemę 
ir tapo žmogumi ne tam, kad įmestų tave pragaran, ne tam Jis 
buvo nukryžiuotas ir už tave mirčiai atiduotas. Jis atėjo tam, kad 
jūs džiūgautumėte.“ Kai norėsite geriau suprasti Kristų ir suvokti, 
kas Jis yra, atminkite angelo žodžius – Jis yra „didis džiaugsmas“. 
Tebus palaiminti tie, kurie širdyje laikosi šių žodžių ir supranta 
jų prasmę. Jie atras stiprybę.

Iš Kalėdų pamokslo 1531 m. WA 34/2:505

Iš knygos  
„Martynas Liuteris. Kasdien Tave garbinsiu“, 2017
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Per šias Kalėdas raginu apmąstyti šią puikią tiesą: neapsakomai 
nuostabus, beribis viso, kas tik yra, Valdovas ir Viešpats prisiėmė 
mūsų pavidalą ir vaikščiojo šioje žemėje, kad perprastų, ką reiškia 
būti tokiu, kaip tu (žr. Laiškas hebrajams 2, 17). 

Tik pagalvok, kokią meilę Jis parodė tau, sutikdamas apiplėšti 
pats save, priimti tarno pavidalą, nusižeminti, tapti klusnus iki 
mirties, iki kryžiaus mirties (žr. Laiškas filipiečiams 2, 7–8). Ir ne 

Dievas  su  tavimi
[...] ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su 
mumis.“  (Evangelija pagal Matą 1, 23) 

tik tai, dar Jis dovanojo tau savo Šventąją Dvasią, kuri patartų ir 
guostų tave kiekvienoje situacijoje. 

Bičiuli, tu niekada neliksi vienas, be pagalbos. Pats Dievas 
yra su tavimi. Kad ir kur būtum, kad ir ką patirtum, nuostabus Jo 
meile alsuojantis artumas visuomet pasiliks šalia. 

Gelbėtojas dovanoja tau gražiausią džiaugsmo dovaną – kiek- 
vieną akimirką Jis lydi, sustiprina, parengia ir padrąsina tave, 
patiriant įvairiausias situacijas. Visą dėmesį sutelk į Jį ir iš širdies 
džiaukis nuostabia Jo įteikta dovana! 

Jėzau, dėkoju Tau, kad visąlaik pasilieki su manimi. Tu esi 
didžiulė dovana man! Viešpatie, Tu vertas visos šlovės, garbės ir 
gyriaus! Amen. 

Jo artume... džiaukis, kad Jis su tavimi. 

Iš spaudai rengiamos knygos  
„Čarlzas Stenlis. Kasdieniai skaitiniai. Jo artume...“

Nuotr. autorius  Timotiejus Živatkauskas
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Tiesiog stebėtina, kaip greitai gyvenime viskas mainosi. Galbūt 
šiandien apmąstai, kas nutiko metų pradžioje ir kiek visko įvyko 
iki šios dienos. Bėdos, dėl kurių graužeisi aną sausį, liko tik blausus 
prisiminimas, o palaiminimai ir galimybės, kurios atrodė visiškai 
neįmanomos, atsivėrė taip staiga ir netikėtai. 

Karalius  per  
amžių amžius

Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: „Kara-
lių Karalius ir viešpačių Viešpats.“   (Apreiškimo kny-
ga 19, 16)  

Jei dėmesį sutelksi tik į nuolatinę gyvenimo kaitą, greičiausiai 
pasijusi nesaugus ir neužtikrintas dėl ateities. Bet jei apmąstysi 
absoliučią Dievo ištikimybę, pasireiškusią visame kame, pasijusi 
tikrai padrąsintas ir įkvėptas. 

Nors šie metai baigiasi, Dievas nesibaigia – Jis ir toliau išlieka 
visavaldis. Leiskis šios tiesos paguodžiamas, toliau žengdamas į 
laukiančią nežinomybę. Tavo dangiškam Tėvui jokia bėda nėra per 
didelė ar per sunki. Jis yra tavo tobulas Vedlys, išmintingai vedantis 
į pergalę, kad ir kas nutiktų. Ištikimoji Jo meilė niekada nesibaigia. 

Laikrodžio dūžiams žymint Naujuosius Metus, džiaukis, kad 
Tas, kuris visuomet buvo, yra ir bus Karalius, toliau pasilieka su 
tavimi. Tai faktas, kuris niekada nepasikeis. 

Viešpatie, ačiū, kad visuomet esi su manimi. Kitąmet padėk 
man dar geriau Tave pažinti. Amen. 

Iš spaudai rengiamos knygos  
„Čarlzas Stenlis. Kasdieniai skaitiniai. Jo artume...“

Nuotr. autorius  Timotiejus Živatkauskas
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Nors ši ištrauka mane guodė, bet toliau 
skaitant Viešpats priekaištavo. Man buvo 
skaudu tai girdėti… Buvau išdidi. Aš tiesiog 
numečiau Bibliją – nenorėjau nieko girdėti. 
Kai draugės išėjo, paėmiau Šventąjį Raštą, 
labai greitai susiradau tą ištrauką ir dar 
kartą perskaičiau. Aš verkiau ir raudojau, 
prašydama atleidimo: ,,Dieve, jeigu gali, 
atleisk.“ Sudužau Dievo akivaizdoje – gerai 
žinojau, kad širdy buvau užsispyrusi, neno-
rėjau paklusti Dievui, troškau gyventi taip, 
kaip man patiko... 

Kitą dieną po šios raudos gydytojai nu-
sprendė atlikti magnetinį rezonansą. Šiam 
tyrimui mane pervežė į kitą įstaigą. Atliekant 
tyrimą, aš staiga praradau sąmonę. Mano 
kojas sukaustė šaltis – lyg būčiau pakliuvusi į 
ledo gniaužtus. Nieko nemačiau ir negirdėjau. 
Pamenu tik kilusį klausimą: kur aš būsiu po 
mirties? Bet mane aplankė ramybė – supra-
tau, kad viskas gerai – aš būsiu danguje. Kai 
atsigavau, mačiau verkiančią draugę, kuri 
mane lydėjo, daug baltų chalatų, daug suju-
dimo, girdėjau kalbančius žmones, bet aš ir 
vėl kažkur nugrimzdau. Niekada nepamiršiu 
to, ką išgyvenau: pamačiau nuostabią ryškią 
šviesą, kokios šioje žemėje nesu mačiusi, 
žmogaus siluetą ir išgirdau žodžius: ,,Nebijok, 
tik tikėk.“ Mane užliejo šiluma... pasidarė 
taip gera, kad norėjosi keltis ir eiti. Bet aš dar 
negalėjau nei keltis, nei kalbėti. 

Reanimobiliu buvau parvežta atgal į 
ligoninę. Priėmime prie manęs priėjo tikin-
tis gydytojas ir ištarė tuos pačius žodžius: 
,,Nebijok, tik tikėk.“ Atlikus dar keletą papil-
domų tyrimų, pavyko nustatyti diagnozę –  
encefalomielitą (stuburo ir smegenų užde-
gimas po gripo komplikacijos). Paskyrus 

Tu  išgelbėjai  mane...

gydymą greitai ėmiau sveikti. Po 2 savaičių, 
išrašydamas iš ligoninės, gydytojas pasakė: 
,,Dėkok Dievui, nes su tokia diagnoze jau 
kelios pacientės neišgyveno.“ Esu labai dė-
kinga tikinčioms draugėms, kurios nepaliko 
manęs sunkiu metu, bažnyčiai, kuri už mane 
meldėsi ir palaikė.

 Iš Dievo malonės vėl grįžau prie kasdie-
nių darbų. Nors teko susidurti su sunkumais, 
skurdu, sunkia dukterų paauglyste, bet tai 
manęs nesustabdė. Kadangi buvau viena, 
susidūriau su skurdu, todėl teko daug dirbti. 
Visa praeitis nugrimzdo, darbų atsirasdavo 
daugiau ir daugiau – keliose vietose dirbau 
slaugytoja, taip pat valydavau biurus ir kt. 
Be to, pradėjau mokytis universitete slaugos 
specialybę. Kiek pamenu, tuomet išgyvenau 
nuostabų laiką – vyliausi, kad tai niekada 
nesibaigs. Vieną dieną skaitant Šventąjį 
Raštą įsiminė eilutės iš Jokūbo laiško: Mano 
broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai 
patenkate į visokius išbandymus. Žinokite, 
kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, 
o ištvermė tesubręsta iki galo, kad būtumėte 
tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte (Jok 
1, 2–4). Nors išgyvenau Dievo artumą, ši 
ištrauka mane suerzino – tuomet nesupra-
tau, kad Dievas norėjo mane padrąsinti.

Dirbau ligoninėje, ten trūko žmonių, 
todėl padidėjo mano darbo krūvis. Dirbau 
slenkančiu grafiku, todėl nieko negalėjau pa-
keisti, tik melstis. Nebegalėjau daugiau vesti 
namų grupelės, lankyti bažnyčios, viskas ėmė 
griūti. Visą savo laiką skyriau darbui. Buvau 
išrinkta ligoninės slaugytojų sąjungos lydere, 
o tai atnešė dar didesnę atsakomybę. Vieną 
dieną pajutau, kad nevaldau vienos rankos 
ir kojos. Atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad man 

insultas. Mano gyvenimas virto pragaru: 
dėl susiklosčiusios situacijos kaltinau save, 
aplinkinius, širdy kaupėsi nuoskaudos, ne-
bemačiau vilties. Klausiau Dievo: „Už ką visa 
tai? Ką padariau? Kur mano klaidos? Kodėl 
mane palikai?“ Tačiau Dievas tylėjo. Mano 
mintys pradėjo klajoti po kitas bendruome-
nes, bažnyčias... Kur eiti toliau? Ką daryti 
toliau? Nesupratau, kodėl sulaukus 55 metų 
užklupo viena liga po kitos, kankino dukrų 
paauglystės iššūkiai, finansiniai sunkumai... 

Po insulto laukė 4 mėn. reabilitacija. 
Turėjau laiko pabūti viena, pamąstyti. Mano 
mintyse sukosi žodžiai, kurie sustiprino: 
„Aš niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu.“ 
Sunku buvo patikėti, nes jaučiausi praradusi 
viską – ne tik sveikatą, bet ir tarnystę Jam 
bažnyčioje, kadangi daug dirbau, reikėjo 
išmaitinti vaikus. Išgyvenau vidinį siel-
vartą. Pradėjau abejoti Jo pažadais ir savo 
pašaukimu Jam tarnauti. Vis dėlto būtent 
tuomet supratau, ką Viešpats man kalbėjo 
per ištrauką iš Jokūbo laiško – džiaukis 
išgyvendama išmėginimus.

Viešpats žino, kaip mus padrąsinti. 
Viena kolegė pasiūlė pamėginti laikyti eg-
zaminus ir baigti studijas, kurias ketinau 
nutraukti. Ir man pavyko. Savo nuostabai, 
universitetą baigiau labai gerai. Pajutau savo 
vertę, prisiminiau Dievo duotus pažadus. 
Vėl ėmiau džiaugtis gyvenimu... iki eilinio 
apsilankymo pas gydytojus, kai prieš 5 metus 
vėl išgirdau negailestingą diagnozę: „Jums –  
vėžys. Reikalinga operacija.“ Žinoma, po 
operacijos laukė spindulinis gydymas. Įdo-
mu tai, kad šį kartą išgyvenau ramybę ir Die-
vo artumą. Tiek prieš operaciją, tiek per 25 
spindulines procedūras tyliai melsdavausi. 
Gydytojai ir artimieji negalėjo patikėti, kad 
aš visai nesijaudinu. Labai gerai jaučiausi, 
nors teko patirti daug procedūrų... 

Man šiandien Dievas toks realus, kaip 
niekada anksčiau. Mokausi pasitikėti Juo, 
laukti Jo ir nedaryti skubotų išvadų. Ti-
kiu, kad tai, ką Jis pradėjo, tai ir užbaigs. 
Nors teko patirti daug sielvarto, dabar galiu 
padėti kitiems – tarnauju onkologinėmis 
ligomis sergantiems žmonėms. Lankau ir 
prižiūriu vėžiu sergančias moteris namuose 
ir dalinuosi ta paguoda, kuria pati buvau 
paguosta. Be to, studijuoju slaugą sergan-
tiems onkologinėmis ligomis. Būnu šalia 
tokių žmonių, padedu tikintiems, kurie 
susiduria su šia liga. Meldžiuosi už juos bei 
liudiju Kristų. Viešpats mano raudą pavertė 
tarnyste Jam. Už tai esu be galo dėkinga!

Tu išgelbėjai mane iš mirties, mano kojas 
nuo suklupimo, kad vaikščiočiau prieš Dievą 
ir turėčiau gyvenimo šviesą (Ps 56, 13). 

Atkelta iš 14 p.
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Šį kartą pristatome du jaunus menininkus – Timotiejų Živatkauską 
(fotografija) ir Amber Satija Markevičius (dailė). Tiek Timotiejus, tiek Amber 
yra trylikamečiai ir mokosi Vilniaus krikščionių gimnazijoje. Kviečiame su 

jais susipažinti ir pasigrožėti jų kūryba. 

Daugiau darbų rasite FB – Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija.

Jaunieji  talentai

„Viską  sukūrė  
Dievas“

Man 13 metų. Gimiau ir augau tikinčioje šeimoje. Esu 
jauniausias iš keturių vaikų. Turiu du brolius – Emanuelį ir 
Dominyką, bei sesę Patriciją. Kiekvienas iš jų visokeriopai mane 
palaiko. Esu Vilniaus krikščionių gimnazijos moksleivis. Su 
tėvais lankau Vilniaus evangelinę bažnyčią. Mūsų šeima beveik 
visa susijusi su menu. Turiu kelis pomėgius, iš kurių labiausiai 
išskirčiau du – mėgstu fotografuoti ir neseniai pradėjau groti 
gitara bei ukulele.

Fotografuoti pradėjau nuo septynerių metų. Pamenu, vasarą 
dažnai su teta eidavome į miestą pasivaikščioti. Kadangi ji turėjo 
fotoaparatą, man, kaip kiekvienam jaunuoliui, norėjosi išbandyti 
kažką nauja. Pradėjau fotografuoti nuo smulkių dalykų: kriauklių, 
pieštukų, gėlių ir t. t. Akį patraukdavo vis kokia gėlė, motociklas 
ar pastatai. Kiek vėliau norėjau kažką sukurti rimčiau, efektyviau. 
Dažną mokslo metų rytą eidavau į šalia esantį slėnį ir fotografuo-
davau saulėtekį ar rasos lašelius ant lapelių. Paskui ieškodavau vis 
kitokių naujų vaizdų, ir tai darau iki šiol.

Man asmeniškai fotografavimas nėra menas – tai daugiau 
pomėgis: kai pamatau kokį gražų, įdomų vaizdą, noriu jį užfik-
suoti. Daugumoje mano nuotraukų yra saulė, nes ji man tarsi 
Šviesa, Viltis, – tai, kas apšviečia, pakeičia tavo kūną po nakties 
ir toliau tave augina. Patinka fotografuoti gamtą, jos kaitą. Man 
įdomu pamatyti vis daugiau galimybių kiekviename vaizde ir kartu 
suvokti: „Juk viską sukūrė Dievas!“ 

Timotiejus Živatkauskas 
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Timotiejus pradėjo fotografuoti būdamas septynerių. Nors ir 
šiandien jis vis dar žengia pirmuosius žingsnius šioje srityje, tačiau 
vaikiškas susidomėjimas po truputį virsta pomėgiu, siekiu surasti 
savitą būdą kalbėti fotografijos kalba. Jo kūryboje pastebiu žingeidumą, 
bandymą perteikti procesą laike, pažvelgti į situaciją truputį kitaip.

2015 m. Timotiejaus nuotraukos buvo eksponuotos Vilniaus 
bažnyčios „Tikėjimo žodis“ narių fotografijos parodoje. Taip pat jo nuo-
traukos iliustravo www.evangelja.lt ir laikraščio „Ganytojas“ straipsnius.

Norėčiau palinkėti Timotiejui nuolat tobulėti, rasti unikalų 
kelią fotografuojant.

Geda Žyvatkauskaitė
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 Aš esu Amber Markevičius. Man 13 metų, esu pusiau lietu-
vė, pusiau filipinietė. Mokausi Vilniaus krikščionių gimnazijoje, 
7-oje klasėje. 

Mėgstu piešti, žaisti futbolą, klausytis muzikos, žaisti kom-
piuterinius žaidimus ir naršyti internete. 

Pradėjau piešti, kai man buvo vos 2-eji metukai. Nuo antros 
klasės lankiau dailės būrelį pas mokytoją Giedrę Vėžytę, kuri 
padėjo man tobulėti ir dar labiau pamilti dailę. Esu dėkinga jai už 
pamokėles, padrąsinimus ir įkvėpimą. 

Šiemet taip pat pradėjau savarankiškai mokytis animacijos. 
Kartais piešiu pagal užsakymą. Man tai labai patinka, nes papil-
domas uždarbis taip pat skatina tobulėti. 

„Labiausiai  atsiskleidžiu  ir  
išreiškiu  save  piešdama“
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Su Amber teko susipažinti jau nuo 1-osios klasės, nes visus 
4-erius mokslo metus ji buvo mano auklėtinė. Jau tada pastebėjau 
neeilinius mergaitės gebėjimus dailei. Tokių mokinių, turinčių 
prigimtinį, ryškiai išreikštą talentą dailei, pasitaiko retai. 

Išties, regint jau pirmuosius Amber piešinius, negalima buvo 
nepastebėti piešinyje tikslaus, estetiško ir subtilaus formų vaizda-
vimo, kompozicijos pojūčio, kūrybingumo, žmogaus arba gyvūno 
judesio ar net nuotaikos perteikimo, kas gana sudėtinga. Amber 
užsispyrimas ir vidinė motyvacija darbus atlikti kiek galima to-
buliau tapo pavyzdžiu kitiems mokiniams. 

Amber visada įsiklauso į pastabas, pataisymus ir kaip kruopšti 
mokinė puikiai juos išpildo. Jos piešiniai džiugina ir mūsų akis ne 
vienoje parodoje. Mergaitė geba ir kaligrafiškai dailiai, tvarkingai 
rašyti – yra nugalėjusi Vilniaus miesto 2–4 klasių mokinių dai-
lyraščio konkurse. Tai – Dievo dovana, kurią, viliuosi, ji ir toliau 
puoselės. 

Tikiu, kad šis Dievo duotas talentas Amber atneš sėkmę. Šiais 
laikais galimybės plačios, todėl apie ją, kaip menininkę, manau, 
mes dar tikrai išgirsime ir ateityje.

Vilniaus krikščionių gimnazijos pradinių klasių ir dailės mokytoja 
Giedrė Vėžytė

Stengiuosi piešti bent po kelias valandas kasdien. Mėgstu 
kurti, nes tai galimybė padaryti kažką unikalaus ir originalaus. 
Žinoma, galima būti kūrybingiems ne tik mene, bet ir kitose srityse: 
sporte, versle ar netgi matematikoje. Tačiau žinau, kad labiausiai 
atsiskleidžiu ir išreiškiu save piešdama.
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Prisimenate, kaip pasakojau, kad pirmą 
kartą susidūrusi su netikėtomis savo tyrimo 
išvadomis nudrožiau tiesiai pas psichote-
rapeutę? Žinojau, kad mano gyvenimas 
prarado pusiausvyrą, ir troškau įgyti tų sa-
vybių, apie kurias sužinojau savo mokslinio 
darbo metu. Taip pat norėjau išsiaiškinti, 
kodėl kiekvieną kartą, kai būdavau labai 
sunerimusi ir įsitempusi, man užeidavo 
svaigimo priepuoliai. Tokiais momentais 
man pasidarydavo tamsu akyse ir visas 
kambarys imdavo suktis aplinkui. Keletą 
kartų buvau netgi apalpusi.

Šie svaigimo priepuoliai man buvo nau-
jas dalykas, bet nerimas – anaiptol. Prieš 
pradėdama mokytis gyventi iš visos širdies, 
aš visada pajėgdavau vienu metu susidoroti 
su skirtingomis užduotimis, šeimos parei-
gomis ir nepaliaujama akademinio gyveni-
mo įtampa. Daugeliu atvejų nerimas buvo 
neatskiriamas mano gyvenimo palydovas.

Tačiau kai ėmiau geriau pažinti Gyvenimą 
iš visos širdies, mano kūnas tarsi pasakė: „Aš 
padėsiu tau pamilti šį naują gyvenimo būdą, 
nebeleisdamas tau nepaisyti nerimo.“ Nuo 
šiol, kai tik pasiduodavau nerimui, turėdavau 
tuoj atsisėsti, kad nesusmukčiau ant žemės.

Prisimenu, kaip Dianai, savo psichote-
rapeutei, pasakiau: „Nebegaliu taip toliau 
gyventi. Iš tiesų nebegaliu.“ Ji atsakė: „Žinau. 
Suprantu tave. Kaip manai, ko tau reikia?“ 
Aš sekundę pagalvojau ir tariau: „Man reikia 
rasti būdą, kaip išsilaikyti ant kojų, kai imu 
nerimauti.“ Ji tylėdama palinksėjo galva ir 
laukė, kaip paprastai daro psichoterapeutai. 
Aš nieko daugiau nebesakiau, bet ji vis dar 
tylėjo ir laukė. Laukti teko ilgai.

Galiausiai man galvoje sušvito: „O, su-
pratau. Aš nebegaliu gyventi būtent šitaip. 
Nebegaliu gyventi nuolat jausdama didelį 
nerimą. Man nereikia rasti būdo, kaip išsi-
laikyti nerimaujant, – man reikia rasti būdą, 
kaip nerimauti mažiau.“

BRENE BROWN

Ramybė  ir  
vidinė  tyla

Atsisakykite nerimo kaip gyveni-
mo stiliaus.

Pasirodo, tylėjimas gali būti labai veiks-
mingas. Gal jis ir nemalonus, bet veiks-
mingas.

Kurdama planą, kaip mažiau nerimauti, 
pasinaudojau savo tyrimo duomenimis. 
Žmonės, kuriuos kalbinau, buvo ne tiek 
laisvi nuo nerimo ar nelinkę nerimauti, kiek 
sąmoningai jo vengiantys. Jie gyveno tokį 
gyvenimą, kuriame nerimas yra tikrovė, 
o ne gyvenimo stilius. Tai jiems pavyko 
puoselėjant ramybę bei tylą ir šiuos įpročius 
paverčiant gyvenimo norma.

Atrodytų, jog ramybė ir vidinė tyla yra 
tas pats, bet aš sužinojau, kad tai skirtingi 
dalykai ir kad mums reikia abiejų.

 Ramybė
Ramybę aš apibūdinu kaip būseną, 

kurioje mes tampame dėmesingi, imame 
objektyviai matyti tikrovę ir suvaldome savo 
emocines reakcijas. Ramiais žmonėmis vadi-
nu tokius, kurie išlaiko objektyvų mąstymą 
sudėtingose situacijose ir išgyvena jausmus 
nepasiduodami tokioms stiprioms emoci-
joms kaip baimė ir pyktis.

Kai laukiausi Elenos, kažkas man davė 
nedidelę Maud Bryt knygelę „Kūdikio meilė: 
ramaus vaikų auginimo tradicija“. Rašytojos 
motina, močiutė ir prosenelė buvo pribu-
vėjos Olandijoje, todėl knygoje ji remiasi 
jų išmintimi. Aš vis dar regiu save, sėdinčią 
naujutėlaičiame supamajame fotelyje, vieną 
ranką pasidėjusią ant išsipūtusio pilvo, o 
kitoje laikančią tą knygą. Prisimenu, kaip 
mąsčiau: „Tai mano tikslas. Aš noriu būti 
rami motina.“

Stebėtina, bet aš tapau gana ramia mo-
tina. Ne todėl, kad tai man natūralu, o todėl, 
kad aš daug lavinuosi. Labai daug. Be to, 
neįtikėtinai sektiną pavyzdį rodo mano 
vyras Stivas. Stebėdama jį supratau, kaip 
svarbu išlaikyti blaivų mąstymą ir ramybę 
sudėtingose situacijose.

Aš stengiuosi elgtis taip – lėtai reaguoti 
ir greitai pagalvoti: „Ar turime pakankamai 
informacijos, kad galėtume ką nors nu-
spręsti ar šitaip reaguoti?“ Taip pat mėginu 
visada atsiminti poveikį, kurį ramybė daro 
neramiam žmogui ar situacijai. Paniška 
reakcija sukelia daugiau išgąsčio ir baimės. 
Psichologė ir rašytoja Harrieta Lerner sako: 
„Nerimas yra be galo užkrečiantis, bet lygiai 
taip pat užkrečianti yra ir ramybė.“ Kyla 
klausimas: ar norime savo nerimu užkrėsti 
kitus žmones, ar ramybe išgydyti save ir kitus?

Jei norime kitus gydyti ramybe, privalo-
me ją lavinti patys. Čia svarbūs ir mažiausi 
dalykai. Pavyzdžiui, prieš į ką nors jautriai 
reaguodami, galime suskaičiuoti iki dešim-
ties arba tarti sau: „Nesu tikra. Turiu apie 
tai daugiau pagalvoti.“ Kitas veiksmingas 
būdas – nustatyti, kokios emocijos daž-
niausiai sukelia mūsų reakciją, ir lavintis 
ramiai į jas atsiliepti.

Prieš keletą metų per televiziją rodydavo 
vieną įdomią socialinę reklamą, kurioje 
vyras su žmona šaukia vienas ant kito ir 
tranko durimis. Jie rėkė tokius dalykus, kaip: 
„Aš nekenčiu tavęs!“, „Nesikišk ne į savo 
reikalus!“ ir „Nenoriu su tavimi kalbėtis!“ 
Stebint reklamą būdavo sunku suprasti, 
kodėl jie taip staugia vienas ant kito, trenkę 
durimis išbėga ir sugrįžę vėl pradeda iš nau-
jo. Tačiau po dvidešimties sekundžių rėkimo 
ir trankymosi pora susikimba rankomis ir 
nutolsta. Eidamas vyras sako žmonai: „Ma-
nau, jog mes pasirengę.“ Tuomet pasigirsta 
diktoriaus balsas: „Pasikalbėkite su savo 
vaikais apie narkotikus. Tai nebus lengva, 
bet galbūt tai išgelbės jų gyvybę.“

Ši reklama yra puikus ramybės lavinimo 
pavyzdys. Jei savo tėvuose nematėte ramybės 
pavyzdžio ir jos nelavinote vaikystėje, vargu 
ar tai bus mūsų pirmoji reakcija į nerami-
nančias arba emociškai kritines situacijas.

Asmeniškai man geriausia pradėti nuo 
kvėpavimo. Gilus įkvėpimas prieš sureaguo-
jant sumažina įtampą ir iš karto ima skleisti 
ramybę. Kartais aš pagalvoju: „Jaučiu, kad 
einu iš proto! Bet ar turiu pakankamai in-
formacijos, kad taip jaudinčiausi? Ar jau-
dinimasis čia padės?“ Atsakymas visada 
būna „ne“.

Tyla
Tylos sąvoka ne tokia paini, kaip ramy-

bės, tačiau ją, bent jau man, daug sunkiau 
įgyvendinti praktiškai.

Ramybė – tai būsena, 
kurioje mes tampame 
dėmesingi, imame 
objektyviai matyti 
tikrovę ir suvaldome savo 
emocines reakcijas.

„

“
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Negaliu apsakyti, kiek kartų nenorė-
davau nė girdėti, kaip žmonės vidinę tylą 
apibūdina kaip neatsiejamą kelionės į Gyve-
nimą iš visos širdies dalį. Ar tai būtų malda, 
ar meditacija, ar reguliarios pertraukėlės, 
skirtos ramiam apmąstymui ar pabuvimui 
vienumoje, – būtinybė nuraminti savo kūną 
ir protą, jų manymu, yra puiki priemonė 
išvengti nerimo ir streso.

Esu tikra, kad mano priešinimasis šiai 
idėjai kyla iš to, kad vien mintis apie me-
ditaciją kelia man nerimą. Kai pamėginu 
medituoti, pasijuntu kaip pozuotoja. Visą 

meditacijos laiką praleidžiu galvodama, 
kaip liautis galvojus: „Gerai, dabar aš apie 
nieką negalvoju. Pienas, vystyklai, skal-
bimo milteliai... Stop! Gerai, apie nieką 
negalvoju. Negalvoju. O, Viešpatie! Kada 
visa tai baigsis?“ 

Nors ir nenoriu to pripažinti, tiesa ta, 
kad vidinė tyla man visada keldavo nerimą. 
Mano siauru įsivaizdavimu, tylėti reiškė 
sėdėti sukryžiavus kojas ant grindų, sutel-
kus dėmesį į tą sunkiai pagaunamą nieką. 
Tačiau rinkdama ir analizuodama vis naujas 
istorijas supratau, kad mano ankstesnis 
įsivaizdavimas buvo klaidingas. Štai kaip 
apibrėžiau vidinę tylą remdamasi tyrimo 
duomenimis: Vidinė tyla nėra dėmesio sutel-
kimas į nieką; tai greičiau emociškai tuščios, 
rūpesčių nepripildytos erdvės kūrimas ir 
leidimas sau jausti, mąstyti, klausti ir svajoti.

Kai tik liausimės įsivaizdavę, kaip turėtų 
atrodyti vidinis tylėjimas, ir rasime būdą 

atlaisvinti savo prote šiek tiek erdvės, leng-
viau galėsime atverti širdį ir nugalėti kitą 
kliūtį vidinės tylos link – baimę. Kartais tai 
gali būti didžiulė, siaubinga baimė.

Jeigu valandėlei stabtelėsime, norėdami 
susikurti savo prote emociškai ramią erdvę, 
mūsų gyvenimo tiesa galės mus prisivyti. 
Mat mes įsikalbame sau, kad jeigu visada 
būsime kuo nors užimti ir niekada nesusto-
sime, paspruksime nuo gyvenimo tikrovės. 
Štai kodėl tiesa, jog kartais jaučiamės tokie 
pavargę, išsigandę, sutrikę ir užsivertę, nie-
kaip negali mūsų pavyti. Ironiška, kad tai, 

kas mus vargina, mėgina kuo toliau atitrūkti 
nuo paties nuovargio jausmo. Tokia jau 
yra nerimo ypatybė – nepaliaujamai misti 
pačiu savimi. Dažnai sakau, kad jeigu būtų 
pradėti rengti Dvylikos žingsnių susitiki-
mai darboholikams, reikėtų išnuomoti visą 
futbolo stadioną.

Kita kliūtis pasiekti vidinę tylą ir ra-
mybę yra vaikystėje susidarytas šių savybių 
vaizdinys. Nuo pat mažų dienų mums skie-
pijamas prieštaringas ir trikdantis požiūris 
į ramybės ir tylos vertę. Tėvai ir mokytojai 
šaukia: „Raminkitės!“ arba „Tylėkite!“, užuot 
savo pavyzdžiu rodę, kaip reikia elgtis. Tad, 
užuot tapusi įpročiu, kurį norėtume ugdyti, 
ramybė kelia mums nuolatinį nerimą, o 
mintis apie tylą priverčia krūptelėti.

Šiame be galo sudėtingame ir neramia-
me pasaulyje mums reikia daug laiko, kad 
įprastume daryti ir siekti mažiau. Iš pradžių 

gali būti sunku puoselėti ramybę ir vidinę 
tylą, ypač prisimenant, kaip stipriai mūsų 
gyvenimą veikia stresas ir nerimas. Tačiau 
kai labiau įprantame tai daryti, nerimas 
nuslūgsta, ir mūsų protas ima aiškiai matyti, 
ką darome, kur link keliaujame ir kas mums 
suteikia tikrąją prasmę.

Problemų sprendimas
Tapkite sąmoningi. Mano gydymasis 

nuo nerimo apėmė ne tik daugiau tylos ir 
ramybės, bet ir daugiau fizinės mankštos ir 
mažiau kofeino. Pažįstu daugybę žmonių, 
kurie vakarais geria migdomuosius, o dieną 
maukia kavą, kad išliktų budrūs. Ramybė 
ir vidinė tyla yra veiksmingi vaistai nuo 
bendrosios nemigos ir energijos trūkumo. 
Vis labiau didindama kasdienes ramybės 
ir tylos dozes, sujungtas su vaikščiojimu 
lauke ir plaukiojimu, mažindama kofeino 
vartojimą, savo gyvenime pasiekiau tikrų 
stebuklų.

Ieškokite įkvėpimo. Mane įkvėpė ir 
perkeitė tai, ką sužinojau iš Harrietos Lerner 
knygos „Artumo šokis“. Dr. Lerner teigia, 
kad žmonės skirtingai kovoja su nerimu. 
Vieni į jį reaguoja persidirbdami, kiti – su-
lėtėdami. Pirmieji linkę dalyti patarimus, 
gelbėti, perimti vadovavimą, kontroliuoti ir 
kištis į kitų žmonių reikalus, užuot susimąstę 
apie save. Antrieji, susidūrę su stresu, linkę 
sumažinti savo darbingumą. Jie ima prašyti 
pagalbos ir dažnai tampa šeimos kalbų, rū-
pesčių ar nerimo objektu. Dažnai jie pelno 
„neatsakingo žmogaus“, „probleminio vaiko“ 
ar „silpnos asmenybės“ vardą. Dr. Lerner 
paaiškina, kad tokį elgesį suprantant ne kaip 
įgimtą charakterio savybę, o kaip stuktūrinę 
reakciją į nerimą, mums tampa lengviau 
patikėti, jog galime pasikeisti. Linkusieji 
persidirbti (tokie kaip aš) turėtų susitaikyti 
su savo silpnybėmis nerimo akivaizdoje, o 
silpnieji turėtų labiau ugdyti savo stipriąsias 
savybes ir profesinius įgūdžius.

Imkitės veiksmų. Išmėginkite įvairias 
tylos ir ramybės formas. Turime rasti tai, kas 
mums tinka. Kalbant atvirai, niekada širdyje 
nejaučiu didesnės ramybės ir tvarkos nei 
tada, kai išeinu viena pasivaikščioti. Galbūt 
tuomet ir nejaučiu vidinės tylos griežtąja 
prasme, bet labai atsiveriu emociškai.

O kaip jūs sprendžiate problemas? 

Parengta iš Brene Brown knygos „Netobu-
lumo dovanos“, 2015.
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Po ilgų šeimos ir darbo rūpesčiais nu-
žymėtų rutinos metų bene akivaizdžiausiai 
pasikeičia mūsų dienotvarkė. Dabar gyve-
nimas teka kita vaga, ir ji ne visada malo-
ni. Netrukus pradedame kentėti nuo to, ką 
manėme būsiant vienu didžiausiu brandaus 
amžiaus džiaugsmų. Nors laikas dabar pri-
klauso mums, bet kyla apleistumo jausmas. 
Nežinome, ką veikti, kai „nėra kas veikti“.

Buvome įpratę, jog mūsų dienos aiškiai 
sutvarkytos, todėl dabar lengvai galime 
prarasti žaismingumo dvasią. Sensta ne 
tik mūsų kūnai, dvasia irgi gali apkerpėti. 
Metams bėgant mus vis mažiau domina 
naujos galimybės, ima slopti ir žaismin-
gumas – savybė, kuri leidžia likti jauniems. 
Todėl gali prireikti laiko, kol jį atgaivinsime. 
Tačiau privalome tai padaryti, jei vyresnia-
me amžiuje norime laisvai veikti.

Amžiui skirta pažadinti dvasią. Brandus 
amžius leidžia mums žaisti – su idėjomis, 
projektais, draugais, gyvenimu. 

Viena didžiausių vyresnio amžiaus do-
vanų – mes geriau suprantame laiko prasmę. 
Dabar laikas yra mūsų pakeleivis. Aiškiai 
suvokiame jo tėkmę, jis kybo virš mūsų lyg 
vėsus rūkas ar šildanti saulė.

Sulaukę garbaus amžiaus nebeišgyve-
name akimirkų nerūpestingai. Pradedame 
jomis mėgautis. Išsunkiame, išgręžiame 
jas ir pasidžiaugiame kiekvienu jų atspal-
viu. Dabartis dar niekada neturėjo daugiau 
spalvų. Niekada kiekviena diena nebuvo 
tokia maloni ar labiau kankinanti, tokia 
išlaisvinanti ar neraminanti, dabar mums 
svarbi kiekviena minutė, nes pradėjome 
skaičiuoti, kiek jų dar liko. Niekad mūsų 
dvasia nebuvo tokia budri. 

Jau nebeturime laiko, kurį galėtume 
švaistyti. Dabartis jau nebėra viena akimirka 
pakeliui į kitą. Visas gyvenimas yra čia. 

Kai išmokstame panirti į akimirką ais-
tringai, su tyru, nesuteptu jausmingumu, 
mes pagaliau išmokstame gyventi. 

Visas ankstesnis gyvenimas buvo tam, 
kad ateitų šis laikas. Iki šiol tik praktikavo-
mės, tik mokėmės gyventi.

Sulaukę brandaus amžiaus išmokstame 
gyventi čia ir tik čia ir nepaprastai sąmoningai.

Dalykai, kurių nematėme, nors juos 
turėjome, laikėme ir žiūrėjome į juos visą 

JOAN CHITTISTER

Dabartis

gyvenimą, staiga lyg pirmą kartą iškyla 
prieš akis. Pastebime, kad vaikai ima šyp-
sotis mums, jei pakankamai ilgai šypsomės 
jiems. Pradedame stebėtis, kad ramios jūros 
paplūdimį glosto bangos. Pagaliau supran-
tame, kad į skausmą mylimojo akyse reikia 
atsiliepti iš karto, kol dar nevėlu padėti. 

Kaip niekada anksčiau dabartis randa 
savo kelią į patį mūsų sielos centrą. 

Laikui bėgant labai greitai išmokstame 
branginti. Pradedame suprasti, kad sugebė-
jimas vertinti geriausiai atsiskleidžia aiškiai 
suvokiant dabartį, o tai ateina su amžiumi. 
Pradedame užuosti kvapus, į kuriuos ne-
kreipdavome dėmesio, nes buvome per daug 
užsiėmę dokumentais, įrankiais, pirkiniais ar 
skalbiniais. O dabar mums taip miela tiesiog 
sėdėti lauke prie kepyklos ir mėgautis ką tik 
iškeptos duonos aromatu. Žinoma, kartu su 
šiuo kvapu atgyja ir praeitis, bet ji tik suteikia 
žavesio dabarčiai. Gyvenimas mūsų neaplei-
do. Tiesą sakant, galbūt niekada anksčiau 
taip aiškiai ir nematėme tikrojo gyvenimo.

Bet dabartis yra šis tas daugiau nei mo-
kėjimas branginti. Tai skuba, kuri verčia 
mus daryti daugiau, nei kada nors manė-
me galį padaryti per dieną. Pradedame 

suprasti, kad didžioji dalis žmonių visą 
dieną stovi prie tekinimo staklių ar sėdi 
už stalo, bėgioja paskui vaikus, galynėjasi 
su eismu ar stebeilijasi į laikrodį. Bet ne 
mes. Ne išgyvenantys senatvės jaunystę ar 
senatvės senatvę. Mes keliaujame iš vienos 
vietos į kitą, nes norime ten būti; nes mes 
laimingi, kad galime ten būti; nes žinome, 
kad buvimas ten yra mums suteikta dovana 
ir malonė, o ne sunkus darbas, nuobodulys 
ar laiko švaistymas. Mes einame per laiką, 
palikdami pėdsaką ateities kartoms. 

Be to, mes kitaip priimame prieš mus 
gyvenusių žmonių palikimą. Pradedame 
svarstyti, kas surentė tą seną suolą parke. 
Ir širdyje dėkojame tiems, kurie atvilko 
akmenis, juos išraižė ir pastatė suolą, kad 
jis čia stovėtų ilgus metus.

Iš tiesų, sakome sau, niekieno gyveni-
mas nėra bevertis, ir tuo pat metu ilgesingai 
suvokiame, kad niekada anksčiau apie tai 
nepagalvojome. Ak, tas amžius...

Dabartis visada yra tarsi sukamosios 
gyvenimo durys, jos vedė mus nuo vieno 
dalyko prie kito, o dabar pradeda stabdyti. 
Imame labai aiškiai suprasti, kad turime 
praeitį, stoja ta netęstinumo akimirka, kai 

„Tik dvasia yra neįveikiamai jauna. O ramaus vyresnio amžiaus žmo-
gaus dvasia plėtojasi laisviau nei audringoje jaunystėje“ (George'as 
Santayana).

Vincent VanGogh „Suoliukas Sainnt Paul ligoninės kieme“ (1889)
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Visgi laimės paieškos jau seniai nebėra 
tik filosofų uždavinys. Dabar šį klausimą 
nagrinėja psichologija ir sociologija. Jau 
XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigoje Mi-
čigano universiteto psichologas Jamesas 
Oldsas pastebėjo, kad žiurkėms patinka tam 
tikros smegenų srities elektrostimuliacija. 
Paspausdamos mygtuką, žiurkės pačios 
galėjo stimuliuoti šią smegenų dalį. Jos darė 
tai vėl ir vėl tol, kol beveik nugaišdavo iš 
troškulio, bado ir išsekimo. Joms reikėjo 
tik vieno – „laimės pliūpsnio“. Oldsas atra-
do smegenų malonumo centrą – neuronų 
sankaupą vidurinėse smegenyse.

XXI a. sociologai irgi pradėjo ieškoti 
laimės pagrindo. Tam tikslui sociologas 
iš Olandijos Ruut’as Veenhoven’as sukūrė 
didžiausią pasaulyje laimės duomenų bazę, 
kurioje renkamos ir analizuojamos visos 
tarptautinės publikacijos laimės tema.

Biblija irgi labai daug kalba apie laimę. 
Visose Šventojo Rašto knygose randame 
žmonių, kurie yra laimingi ir entuziastingai 
tai išreiškia. Adomas džiūgavo, kai buvo 
sukurta Ieva – tai laimė džiaugtis žmogumi, 
kuris yra tavo (Pr 2, 23). Nojus švenčia 
pasibaigus tvanui. Praleidęs metus laive 
be tvirto pagrindo po kojomis, jis apimtas 
dėkingumo Dievui – pavyko, pagaliau jis 
vėl pamatė žemę! Dvyniai Jokūbas ir Ezavas 
išsiskiria, kai Jokūbas apgauna savo brolį 
ir tėvą dėl pirmagimio teisės ir palaimini-
mo. Po ilgo išsiskyrimo Jokūbas sugrįžta 
namo ir susitaiko su broliu. Abu verkia iš 
džiaugsmo. Izraelio tauta savo istorijoje 
nuolat patiria, kad nėra pamiršta: „Dievas 

MARKUS GEIBEL

Kur  slypi  laimė?

yra mūsų pusėje kaip ir tada, kai išvedė 
mus iš Egipto.“

Naujajame Testamente matome šven-
tykloje džiūgaujantį Simeoną (Lk 2, 22 ir 
toliau), Zachiejų medyje (Lk 19, 6), apie 
tai kalba Kalno pamokslo palaiminimai ir 
t. t. Šiuose pavyzdžiuose matyti, kas daro 
žmones laimingus. Keliai į laimę yra aiškūs. 
Todėl laimės tyrinėtojai visiškai teisūs sa-
kydami, kad savo laimę galima puoselėti.

Žmogui reikia žmogaus
Krikščionybė atskleidžia, kad svarbiau-

sia laimės sąlyga – tarpusavio santykiai, 
ypač geri santykiai! Jau Pradžios knygoje 
parašyta: „Negerai žmogui būti vienam.“ 
Dievas sukūrė mus kaip bendruomenines 
būtybes, todėl gyvename santuokoje, šei-
moje, bendruomenėje ir turime draugystės 
ryšių.

Vieniši žmonės patiria didesnį stresą, 
nes jie vieni turi įveikti visus gyvenimo sun-
kumus. Vienatvė – našta ir sielai, ir kūnui. 
Vieniši žmonės 2–4 kartus dažniau serga nei 
tie, kurie palaiko gerus santykius su aplin-
kiniais. Bendraudami galime atsiskleisti ir 
vystytis, jaučiamės saugūs ir vertinami. Ben-
drystė su kitais netgi stiprina sveikatą. Žmo-
nių, palaikančių gerus santykius, kraujyje 
yra mažiau streso hormonų, todėl jie labiau 
atsipalaidavę. Draugystė daro mus laimingus 
ir padeda nugyventi ilgesnį ir sveikesnį gy-
venimą. Socialiniai tyrimai taip pat atskleidė, 
kad žmonės, kurie daug laiko praleidžia su 
kitais, yra laimingesni nei vieniši žmonės.  

pastebime, jog išnyksta dalykai, atrodę am-
žini. Tiesą sakant, dabarties jėgą išryškina 
suvokimas, kad ne tiek daug tos ateities 
mums ir liko. Gal dešimt metų. Penkeri tai 
tikrai. Dievui padedant – rytdiena. 

Dabartis nuolat mums primena dalykų 
vertę. Gal daugiau neteks šiuo keliu eiti. Ar 
po šios kelionės dar bus kitų? Kam tai rūpi? 
Juk ši buvo puiki. Graži. Ar tikrai svarbu, kiek 
jų dar bus? Tik dėl vienos priežasties reikia 
ką nors kartoti – norint visiškai tai išgyventi.

Senatvė atskleidžia mums nematomą 
prasmę. Visur imame ją pastebėti, kai iš-
mokstame matyti, patirti, ieškoti. Kai iš  
tikrųjų suvokiame dabarties pilnatvę, tuo-
met liaujamės vertinti gyvenimą kaip sa-
vaime suprantamą.

Gyvename dabar. Tik dabar. Katras iš 
mūsų stabteli tai suvokti? Visus ankstesnius 
metus darėme tai, ką darėme, nes tokios 
buvo tuometinio gyvenimo užduotys. Dabar 
mūsų užduotis paprasčiausiai gyventi. Mūsų 
dar laukia tai, ko nepatyrėme. Už kiekvienos 
akimirkos slepiasi gyvenimo dvasia ir laukia 
gyvenimo Dievas. Kiekvieno mažmožio 
tikslas – paskatinti mus žvelgti giliau į jo 
esmę. „Joje yra viskas, kas kada nors buvo“, –  
pasakė mistikė Julijona Noridžietė, laiky-
dama gilę. Ir ji buvo teisi. Toje mažytėje 
gyvybės užuomazgoje buvo visi gyvenimo 
elementai. Šią akimirką, šiame gyvenime 
yra viskas, kuo buvome ir tapsime. Esame 
kviečiami išgyventi ją kaip įmanoma giliau. 

Dabartis mūsų klausia, kur buvai visą šį 
laiką? Kaip galėjai praleisti, pamiršti, nepaste-
bėti to, kas glūdi už šios akimirkos? Kai bėgai 
į darbą, ar supratai, kad dirbdamas prisidedi 
prie pasaulio formavimo? Kai mylėjai, ar 
suvokei, kad meilė – tobuliausia dieviškumo 
išraiška gyvenime? Kai buvai įskaudintas, 
atstumtas ar paliktas, ar supratai, kad išstū-
mimas iš kažkieno aplinkos turėjo paskatinti 
tave atrasti savo paties vertę ir stiprybę?

Dabartis yra brandaus amžiaus draugė, 
o ne priešė. Be visų praeities metų tikriausiai 
negalėtume taip gražiai išgyventi dabarties.

Metai slegia, jei manome, kad dabartis 
suveda mus į akistatą su greitai pralekiančiu 
laiku.

Metai džiugina, jei suprantame, kad 
dabartis leidžia suvokti greitą laiko tėkmę, 
ir tai skatina mūsų dvasią pražysti.

Iš knygos  
„Metų dovana: gyvenimo rudens palaima“

Visais laikais visų kultūrų žmonės ieškojo atsakymo į klausimus, kas 
yra laimė ir kaip ją rasti. Pirmiausia šį klausimą iškėlė filosofai. Kinas 
Lao Dzė (VI a. pr. Kr.) manė, kad tikroji laimė – nieko neveikti. Pasak 
jo, kai žmogus nustoja vaikytis laimės ar kitų tikslų, tada jis ir tampa 
laimingas. Seneka teigė, kad laimingas tas, kuris nesirūpina. Aristote-
lis laime laikė geras išorines gyvenimo sąlygas (sveikatą, maistą, kitų 
poreikių patenkinimą) – kad šių dalykų būtų užtektinai, bet be pertek- 
liaus. Platono laimės samprata buvo labai artima jo mokytojo Sokra-
to laimės suvokimui: laimės pagrindas, pasak jo, yra gyvenimo būdas, 
pasižymintis teisingumu. Tuo tarpu Epikūras (IV a. pr. Kr.) manė, kad 
laimė yra malonumai ir skausmo nebuvimas. Pastaraisiais dešimt- 
mečiais šis hedonistinis mąstymas Vakarų pasaulyje patyrė tikrą rene-
sansą.

Nukelta į 28 p.
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Kur  slypi  laimė?
Suprantama, teigiami santykių aspektai –  
ilgesnis gyvenimas, geresnė sveikata ir di-
desnis pasitenkinimas – būna tik tuomet, 
kai šie santykiai yra geri. Jeigu su kitais 
žmonėmis nuolat ginčijamės ir konflik-
tuojame, tada galbūt esame laimingesni, 
kai galime pabūti vieni.

Santykiai gali sugesti, pavyzdžiui, tada, 
kai žmonės vieni kitiems kelia per dide-
lius lūkesčius: „Kitas turi padaryti mane 
laimingą ir išpildyti nepatenkintus mano 
poreikius.“ Būtent šiandieninėje visuome-
nėje, postmodernizmo laikais, kai internetas 
tarsi didelis prekybos centro katalogas siūlo 
tariamą tobulybę kiekvienoje gyvenimo 
srityje, vis daugiau tikimasi ir iš santykių. 
Idealus partneris privalo atitikti visas są-
lygas – nuo išvaizdos iki gebėjimo suteikti 
malonumą, nuo supratingumo iki visiško 
paklusimo kito partnerio norams.

Kita vertus, geri santykiai pasižymi tuo, 
kad galime būti tokie, kokie esame, įskaitant 
mūsų silpnybes. Jeigu palaikome gerus santy-
kius, mums NEREIKIA DAILINTI „FASA-
DO“. Visgi daugeliui svarbiau, kaip atrodome 
iš išorės, nei esame iš tikrųjų: svarbu save 
gerai pateikti, važinėti dideliu automobiliu, 
madingai rengtis, – žodžiu, svarbu tai, ką mato 
žmonės, o ne kaip gyveni iš tiesų. Šiuolaikinė 
„Facebook“ karta kuria ir dailina „fasadus“. 
Noras padaryti įspūdį tiesiog užvaldo, o skelbti 
netikras naujienas tapo beveik norma. Ne-
būtina atostogauti Ispanijoje, svarbu, kad 
nuotraukoje atrodytų, lyg ten būtum buvęs.

Geriems santykiams būdinga ir tai, 
kad ne tik priimame kitoniškumą, bet ir 
gebame spręsti konfliktus. Tikrojo gyve-
nimo negalima retušuoti. Bendraujant 
neišvengsi negražių dalykų, o kartais ir 
konfliktų, kurių negali lengva ranka ištrinti 
kaip įrašo socialinio tinklo paskyroje. Tarp 
darbdavių ir darbuotojų arba draugų ar net 
šeimoje nuolat darome įvairiausių klaidų ir 
pasielgiame netinkamai. Pasitaiko ir mažų 
nesusipratimų ar nesėkmių: dūžta lėkštė, 
nauji marškiniai aptaškomi pomidorų pa-
dažu, plyšta kelnės arba užminate žmonai 
ant kojos. Taip pat būna ir vidutinio dydžio 
klaidų, pavyzdžiui, jau kokį septintą kartą 
per dieną šaukiame ant vaikų ar savo žo-
džiais sąmoningai įžeidžiame partnerį. Kai 
kurie žmonės daro tai meistriškai. Toks 

žmogus buvo Vinstonas Čerčilis. Jis tiesiog 
nutildydavo politinius priešininkus. Kartą, 
kai jis kalbėdamas parlamente vėl sukri-
tikavo savo priešininkus, ledi Astor jam 
papriekaištavo: „Pone Ministre Pirmininke, 
įtariu, kad jūs girtas.“ Čerčilis nusišypsojo 
ir atsakė: „Taip, ledi Astor, aš išgėręs, o jūs 
esate bjauri. Skirtumas tik tas, kad rytoj aš 
būsiu blaivus, o jūs taip ir liksite bjauri.“ 

Gaila, tačiau tokie sąmojai laidomi kar-
tais ir šeimos rate. Priimti kitą tokį, koks jis 
yra, ir iškęsti konfliktus ne visada lengva. 
Žinoma, tai nereiškia, kad kitas gali daryti, 
ką panorėjęs. Kartais reikia ir prasižioti, 
tačiau kritikuoti svarbu taip, kad kitas ne-
prarastų savigarbos ir orumo. Taigi, toks 
aštrus kaip Čerčilio liežuvis turėtų būti tabu. 
Santykiuose kiekvienas turėtų atsakyti už 
savo netinkamą elgesį, jį pripažinti ir atsi-
prašyti. Kiekvienas turėtų būti pasiruošęs 
keisti savo nederamą požiūrį ar įpročius. 
Mes negalime tiesiog elgtis taip, kaip no-
rime. Nėra gerai, kad mama kasdien yra 
pikta ir nuolat apšaukia savo vaikus, – ji 
turi keistis. Kartais galbūt užtektų tiesiog 
ilgiau pamiegoti, gal vyras galėtų pabūti su 
vaikais ar atlikti namų ruošos darbus, o ne 
būti nuolat pasinėręs į darbą, pomėgius ar 
net priklausomybę.

Žmogui reikia užduočių!
Nuo pat pradžių Dievas žmonėms duo-

da užduotį: pripildykite žemę ir valdykite ją. 
Dievas nenori, kad mes jaustumės nenau-
dingi, Jis nori, kad atrastume savo pašauki-
mą ir prasmę. Pasitenkinimas gyvenimu ir 
laimė susiję su atliktomis užduotimis. Šiuo 
klausimu mūsų moderni visuomenė stovi 
kryžkelėje. Dėl globalizacijos šiandieniniam 
žmogui vis sunkiau rasti savo vietą, nes mo-
bilumas ir atviros sienos atveria ir didžiules 
galimybes, tarp kurių žmogus gali paklysti. 

Vystantis pramonei taip pat vis sunkiau 
rasti prasmę darbe. Būtinybė kiekvieną 
dieną stovėti prie konvejerio ir šimtus kartų 
sukti tuos pačius tris varžtus arba visą dieną 
fabrike pjaustyti žuvį atbukina. Todėl vis 
daugiau žmonių darbą apibūdina kaip iš 
esmės varginantį ir mano, kad atsipalai-
duoti gali tik laisvalaikiu. Darbas tampa tik 
priemone tikslui pasiekti – uždirbti pinigų, 
kad būtų iš ko pragyventi. Atsiranda lyg ir 
du pasauliai – „blogasis“ profesinis pasaulis 
ir „laisvalaikio“ pasaulis. Taip darbas pra-
randa savo tikrąjį vertę, o laisvalaikis tampa 
pernelyg vertingas. Žmogus prieina prie 
išvados, kad būtų laimingesnis, jei mažiau 
dirbtų ir turėtų daugiau laisvalaikio. Nieko 
naujo po saule – toks mąstymas žinomas 
dar nuo Romos laikų. Tais laikais laimingas 
buvo tas, kuris neturėjo labor (lot.), t. y. 
jokio darbo, jokio vargo. Dirbti privalėjo tik 
vergai ir žemiausio visuomenės sluoksnio 
gyventojai.

Tačiau žmonės, kurie dirba pagal savo 
gebėjimus ir susilaukia paskatinimo, pa-
prastai yra laimingesni nei tie, kurie ne-
randa vietos arba turi per daug laisvalaikio. 
Įdomų ilgalaikį tyrimą aprašė laimės tyri-
nėtojas Stefanas Kleinas. Viename mies-
telyje netoli Vienos, Austrijoje, nedarbas 
buvo labai mažas. Beveik visi turėjo kokį 
nors darbą, nes miestelyje veikė tekstilės 
fabrikai. Prasidėjus 1929 m. ekonomikos 
krizei, dauguma fabrikų miestelyje užsi-
darė, labai daug žmonių neteko darbo. 
Nors žmonės ir gavo bedarbių pašalpas, 
jie jautėsi nenaudingi ir buvo prislėgti. Jie 
apleido parką, kurį patys anksčiau prižiūrė-
jo, nebesirūpino savo namais, bibliotekoje 

ėmė mažiau knygų. Nors jie ir toliau turėjo 
pinigų, o laisvalaikio netgi daugiau nei 
anksčiau, jie darė vis mažiau. Tai dar kartą 
patvirtina, kad žmogus, turėdamas pinigų 
ir daugiau laisvalaikio, nebūtinai tampa 
laimingesnis. Norint jaustis laimingam 
būtina jaustis naudingam. Žmogus turi būti 
patenkintas tuo, ką nuveikė per dieną, nes 
darbas ir su darbu susijusi profesija suteikia 
ir tam tikrą gyvenimo prasmę. Šitą tiesą 
labai gerai atspindi viduramžių požiūris į 
profesiją – tuo metu profesija apibrėžda-

Rasti ramybę Dievo 
akivaizdoje ir susitaikyti su 
Dievu – tai yra svarbiausia, 
ko reikia žmogui.

„

“

Pasitenkinimas gyvenimu 
ir laimė susiję su atliktomis 
užduotimis.

„
“

Atkelta iš 27 p.
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vo žmogaus statusą, suteikdavo tapatybę. 
Žmonės dirbdavo ne tik tam, kad uždirbtų 
pinigų, jie BUVO kepėjai, ūkininkai ir 
mokytojai. Vokiškos pavardės, pvz., Bäcker 
(kepėjas), Metzger (mėsininkas), Müller 
(malūnininkas) kildinamos iš profesijų, 
nes ta pati šeima ištisas kartas užsiimdavo 
ta pačia profesija, ir profesija apibrėždavo 
šeimos padėtį ir vietą visuomenėje.

Įdomi šiame kontekste yra ir Brolių 
Grimų pasaka apie Sniego močią. Pasaka 
labai gerai iliustruoja tiesą, kad darbas 
suteikia tam tikrą gyvenimo prasmę ir 
žmogus tampa laimingesnis, kai yra paten-
kintas tuo, ką daro. Dvi pasakos veikėjos, 
netikros seserys, pabaigoje vadinamos 
laimingąja Mari (vok. Glücksmarie) ir ne-
laimingąja Mari (vok. Pechmarie). Pasaka 
prasideda pasakojimu, kad viena iš seserų 
pakliūva į Sniego močios karalystę ir iš-
kart susiduria su sunkumais, mat močia 
turėjo sodą, kuriame kasdien reikėjo dirbti 
ilgas valandas. Nuskinti obuolius (visi 
iki vieno prinokę), iš krosnies ištraukti 
kepalėlius duonos – varginantis darbas. 
Paskui tekdavo purtyti pūkinę patalynę, 
kad žemėje snigtų. Laimingoji Mari noriai 

ir kūrybiškai atliko visus darbus, atidavė 
visas jėgas ir laiką. Atsiduodama darbui 
ji patyrė pilnatvę ir galiausiai jautėsi lai-
minga, todėl Sniego močia padovanojo jai 
atsisveikinimo dovaną – apipylė ją auksu, 
kuris simbolizuoja laimę. Nelaimingo-
ji Mari buvo išlepinta dukra, kuri augo 
viskuo aprūpinta, ir jai niekuomet ne-
reikėjo dirbti. Kai jos netikra sesuo grįžo 
su auksu, aukso užsimanė ir nelaimingoji 
Mari. Tačiau ji atsisakė dirbti pas Sniego 
močią – nesiteikė nei duonos ištraukti, 
nei obuolių skinti, nei patalų purtyti. Tad 
pabaigoje ji liko nelaiminga, o išeidama 
pro vartus buvo apipilta pelenais.

Žinoma, darbas gali tapti ir priklauso-
mybe, ypač kai žmogus nori užpildyti gyve-
nimo spragas, nes, pavyzdžiui, yra vienišas, 
arba siekdamas aukštumų darbe bando 
pakelti menką savo savivertę ir t. t. Tad 
svarbu nusistatyti prioritetus ir paklausti 
savęs, kodėl mes taip elgiamės. Darbas 
neturi tapti karaliumi. Turintieji šeimą, turi 
pataupyti jėgas ir namams, kitaip kentės 
vaikai ir sutuoktinis ar sutuoktinė. Mūsų 
vertė priklauso ne vien nuo darbo, sėkmės 
ar to, ką kiti apie mus galvoja.

Svarbiausia laimės sąlyga – 
Dievas turi būti aukščiausias 
prioritetas!
Rasti ramybę Dievo akivaizdoje ir su-

sitaikyti su Dievu – tai yra svarbiausia, ko 
reikia žmogui. Pradžios knygoje 1, 27 pa-
rašyta: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo 
paveikslą…“ Taigi Dievas sukūrė žmogų, 
panašų į save. Vadinasi, kiekvienas iš mūsų –  
ne atsitiktinumas, ne gamtos užgaida. Dievas 
mūsų norėjo. O kadangi Dievas yra Trejybė 
ir Jos Asmenys nuolat bendrauja tarpusavyje, 
tai reiškia, kad mums irgi yra skirta bendrauti 
su kitais žmonėmis. Ir ne tik su žmonėmis, 
bet ir su Dievu, todėl žmogus sąmoningai ar 
nesąmoningai to trokšta. Per visus amžius 
žmonės ieškojo, ieško šiandien ir visada ieškos 
ryšio su Dievu, nes be bendrystės su Dievu 
jaučiamės nepilni. Tik palaikydami santykius 
su Dievu gauname tai, kas užpildo mūsų 
giliausią tuštumą, kas mus pranoksta, kas 
yra aukščiau mūsų ir yra didesnis už mus, ką 
galime garbinti, kuo galime pasitikėti ir kas 
mums suteikia saugumą ir savivertę. Todėl 
pažinti Dievą yra didžiausia gyvenimo laimė.

Markus Geibel yra teologijos licenciatas, 
EBI dėstytojas ir Kuršėnų evangelinės 

bažnyčios vyresnysis
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dar šešerius metus veikė Vilniaus rajone. 
2005–2006 mokslo metais mokykla vėl pa-
kvietė vaikus mokytis Vilniaus mieste. Nuo 
2001 m. Vilniaus krikščionių gimnazija yra 
Tarptautinės krikščioniškų mokyklų asocia-
cijos ACSI narė.

Pagrindinis krikščioniško švietimo pri-
valumas – ugdymo filosofija. Kaip žinia, 
visos švietimo sistemos remiasi tam tikra 

30          Pažintis

2016 m. spalio 26 d. Vilniaus krikščionių 
gimnazija paminėjo 25 metų sukaktį. Gražios 
šventės metu nueitą kelią prisiminė direkto-
rius Valdas Statulevičius, buvusi direktorė 
Jūratė Bernotienė, buvo pagerbta nuo pat 
mokyklos įkūrimo dirbanti mokytoja Giedrė 
Vėžytė, prisiminimais dalijosi anksčiau mo-
kykloje dirbę mokytojai ir mokiniai. Mokyklą 
pasveikino ir svečias iš Olandijos Dickas 
van Meeuwenas, krikščioniškos mokyklos 
partnerės direktorius, kuris įteikė dovaną –  
10 000 eurų čekį žaidimų aikštelei įrengti. 
Puotą vainikavo pirmasis mokinių miuzi-
klas su tikru orkestru „Musė“, vadovaujamas 

mokytojų Editos Tamoševičienės, Agnės 
Kavaliauskienės ir Agnės Vaišvilienės, ir, be 
abejo, vaišės – milžiniškas  tortas, arbata, kava.

Vilniaus krikščionių gimnaziją 1993 m. 
įsteigė bažnyčia „Tikėjimo žodis“. Dvejus me-
tus mokykla buvo tik pradinė, nuo 1995 m.  
įgijo pagrindinės mokyklos statusą, o nuo  
2010 m. – vidurinės. Mokykla šešerius metus 
dirbo Vilniaus mieste, po to, nuo 1999 m.,  

Vilniaus  krikščionių  
gimnazijai – 25  metai

pasaulėžiūra. Nėra neutralaus švietimo. 
Kiekvienoje pamokoje – sąmoningai ar 
nesąmoningai – perduodamos tam tikros 
vertybės ir nuostatos. Kiekvienas suaugęs 
žmogus turi savo pasaulėžiūrą (nusistovėjusį 
mąstymo būdą) į Dievą, gamtą, žmogų ir t. t.  
Kiekvienas mokomasis dalykas gali būti 
dėstomas iš tam tikro požiūrio taško (pvz., 
materialistinio, humanistinio, evoliucionis-
tinio ir kt.). Tai perduodama ir vadovėlių 
tekstuose. Todėl krikščioniška mokykla 
turi savo filosofiją. Krikščioniška ugdymo 
filosofija iškelia tikslą ugdyti dievobaimingą 
asmenybę, turinčią Kristaus charakterio 
bruožų ir žvelgiančią į visas gyvenimo sferas 
per Šventojo Rašto prizmę.

Kaip ir kitos krikščioniškos mokyklos 
pasaulyje, Vilniaus krikščionių gimnazija 
remiasi ugdymo tęstinumo principu, t. y. 
tikinčiųjų šeimoje padėti vertybiniai pamatai 
toliau puoselėjami mokykloje. Tuo būdu 
vaikai apsaugomi nuo klaidingo dualiz-
mo, kai religinis gyvenimas yra atskiriamas 
nuo kasdienio gyvenimo. Vaikai skatinami 
žvelgti į aplinkinį pasaulį kaip į vientisą, 
vieno Kūrėjo rezultatą, skatinami vadovautis 
bibliniais principais kasdienybėje.

Linkime mokyklai dar daugelį metų 
vadovautis savo šūkiu ir vesti pas Jėzų ne 
vieną mokinių kartą: Parodyk vaikui kelią, 
kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps 
nuo jo (Pat 22, 6).

Daugiau skaitykite  svetainėje  
www.evangelija.lt.

DALIA JANUŠAITIENĖ

Mokyklą pasveikino ir svečias iš 
Olandijos Dickas van Meeuwenas, 
krikščioniškos mokyklos partnerės 
direktorius

Puotą vainikavo pirmasis mokinių miuziklas su tikru orkestru „Musė“, vadovaujamas 
mokytojų Editos Tamoševičienės, Agnės Kavaliauskienės ir Agnės Vaišvilienės
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Vita, tu esi lietuvaitė, gyvenanti už-
sienyje. Gal galėtum daugiau papasakoti 
apie save ir savo šeimą?

Gimiau ir užaugau Vilniuje. Studijuo-
dama Skandinavų filologiją porą semestrų 
mokiausi Danijoje, baigusi mokslus dir-
bau vertėja. Būdama dvidešimt penkerių 
pirmąsyk iškeliavau su misija į Afriką (lai-
vu-ligonine „Mercy Ships“) ir tris mėnesius 
praleidau Siera Leonėje. Bet į laivą grįžau 
darsyk ir Vakarų Afrikoje iš viso praleidau 
dvejus metus – dar ir Benine, o daugiausia –  
Liberijoje. Kelis mėnesius savanoriavau Tailan-
de. Bendri draugai supažindino su amerikiečiu 
Seanu, gyvenančiu Albanijoje. Susidrauga-
vome, draugystė peraugo į meilę, meilė – į 
santuoką, ir šitaip atkeliavau į Albaniją, kur 
gyvenu jau dešimt metų. Mano vyras – evan-
gelinės bažnyčios pastorius. Su vyru auginame 
keturis vaikus, iš kurių du jau lanko mokyklą.

Kaip gimė idėja išleisti Bibliją vaikams 
lietuviškai?

Pirmą sykį pamačius šią Bibliją ji mums 
taip patiko, kad ją padovanojome visiems 
pusbroliams ir pusseserėms (ir mokan-
tiems, ir nemokantiems angliškai). Ir nuo 
pat pradžios, kai pradėjome ją skaityti savo 

Nauja 
Biblija 

vaikams

2019 m. pradžioje pasirodys leidyklos „Ganytojas“ parengta nauja 
Biblija vaikams lietuvių kalba. Tai nuostabus biblinis pasakojimas vai-
kams apie per kartų kartas laukiamą Gelbėtoją Jėzų, iliustruotas žais-
mingais piešinėliais. Biblinių istorijų autorė Sally Lloyd-Jones, įkvėpta 
Timo Kelerio pamokslų, atskleidžia nuostabią Dievo širdį, pabrėžda-
ma, kokia didi Jo meilė:  „Kur tik eičiau, nesibaigianti, nepasiduodanti, 
nepalūžtanti, amžina ir begalinė Dievo meilė visada bus su manimi!“
Kaip gimė idėja išleisti naują Bibliją vaikams, kalbiname jos vertėją 
Vitą Mason.

vaikams, norėjome turėti ir lietuvišką va-
riantą – tiek mūsų vaikams, tiek ir visiems 
kitiems lietuvaičiams.

Kuo ši Biblija vaikams, kuri vadinasi 
„Biblijos pasakojimai apie Jėzų“, skiriasi 
nuo kitų vaikams jau išleistų Biblijų?

Labiausiai į akis krintantis skirtumas –  
tai, kad kiekviena Senojo ar Naujojo Testa-

mento istorija siejama su Jėzumi, Jo atėji-
mu į žemę. Šitaip pasakojimai apie Babelės 
bokštą, Jericho sienos apgultį ar Danielių 
liūtų urve įgauna visiškai kitokią prasmę. 
Tai ne vien įdomūs (ar net keisti) nutikimai, 
bet vienos didelės istorijos apie pasaulio 
Gelbėtoją dalis. Be to, knyga labai gražiai 
iliustruota.

Esi keturių mažamečių vaikų mama, 
bet vis tiek radai laiko išversti šią knygą. 
Kaip tau tai pavyko?

Pasinaudojau proga, kai kartą mėnesį 
svečiavosi močiutė. Tuomet ir vaikų buvo 
dar tik trys (šypsosi). Linkiu visiems sma-
gaus skaitymo!

Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ  
SUSIRINKIMUS

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

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

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

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

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

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

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

11 val., trečiadieniais Seniavos pl. 8A 18.30 val. 
JO NA VO JE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sek madieniais 

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

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

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

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

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

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

antradieniais 18 val.

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

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

32          Paskutinis puslapis

Kviečiame   
į  kalėdinius 

renginius:

UKMERGĖJE  
Gruodžio 29 d. 15 val.  

Gabrielės Gvazdikaitės ir 
grupės koncertas  

Kultūros centro mažoji salė, Kauno g. 8

KURŠĖNUOSE 
Gruodžio 21 d. 18 val.  
autorinis Ingridos 

Ručinskienės koncertas 
„KELIAS!“  

Kuršėnų evangelinės bažnyčios salė, 
Daugėlių g. 83

VILNIUJE 
Gruodžio 16 d. 17 val.  
giesmių vakaras „Kalėdų 
istorija“ 
Vilniaus evangelinės bažnyčios salė, 
Bitėnų g. 2C

KAUNE 
Gruodžio 22 d. 16. 30 val.  
kalėdinė vakaronė 
Kauno evangelinės bažnyčios salė,  
M. K. Čiurlionio g. 5


